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14 .XII .1955 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

307/305 Ahmet Yılmaz.
Ceza evinde mah
kûm.
Korçullu köyünden. 
Çankırı.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında.)

Hususi af ta-

Müstedi : Faili meçhul bulunan bir öldürme vakasından 
. dolayı ve yapılan tazyik neticesinde bir eseri cehalet olarak 
suçu kendi işlediğini itiraf etmesi üzerine, mahkûm edildiği 
idam cezasının af kanunu ile 20 sene hapse indirilip 5 yıldır 
bu cezayı çekmekte bulunduğunu belirtikten sonra; öldürülen 
varlıklı kan - kocanın vereseleri tarafından öldürüldüğünü 
duyduğunu ve bu itibarla faili olamdığı bir suçtan dolayı hak
sız yere ceza çekmekte bulunduğunu şimdiye kadar hiçbir sa
bıkası da bulunmadığım beyanla; masumiyetine binaen ge
rekli tahkikat yapılmak suretiyle hususi af yolu ile cezasının 
kaldınlmaamı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin; Şakir 
Çelik ve Meryem Çelik’i taammüden öldürmekten mazun ola
rak yapılan muhakemesi sonunda haraketine uyan Türk Ceza 
Kanununun 450/4 ve 5677 sayılı A f Kanununun 5 nci mad
desi gereğince 20 sene ağır hapse ve 31 ve 33 ncü maddelere 
tevfikan müebbeden âmme hizmetlerinden memnuiyet ve ceza 
müddetince mahcuriyetd kanuniye halinde bulundurulmasına 
dair verilen 15 . VII . 1953 tarihli kararın Temyizen de tas
dik olunmak suretiyle katileştiği ve yapılan muamelelerde usul 
ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir; 

ı:' 29 . X I . 1955 tarihinde encümende hazır bulunan Adliye 
Vekâleti temsilcisinin bu mevzudaki vâki izahat ve mütalâası 
dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına, tem
silcinin affı müstelzim kanuni ve maddi bir sebep olmadığı 
yolundaki vâki beyanına nazaran; encümenimizce dikkate alı
nacak mahiyette bulunmıyan talep hakkında tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

2274 29. X I . 1955



Arzuhal
No.

1062/1060

1897/1893

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

(Arzuhal hulâsası : Verem, musa
bı olmasına binaen tedavi ettiril
mesi veyahut 3 yıllık bakiye ceza
sının affı hakkında.)

Müstedi : Çekmekte olduğu 30 yıllık hapis cezasından 3 yılı 
kaldığını, ancak 1949 yılında vereme musabolması itibariyle ve 
revirde dahi tedavisi gayrikabil görülüp esaslı bir tedavi yaptı
rılmadığından, dolayısiyle cezasını da tamamlıyamamaktan duy
duğu teessürü belirterek; cezasının infazını teminen ya katî te
davi yapılmasını, veyahut affolunmasını istemektedir.

İstidaya merbut raporlar müstedinin beyanım müeyyit bu
lunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlık yapmak 
maksadiyle Gazlıçeşme’de Zinepolos kösele fabrikası bekçisini 
öldürmek suçundan dolayı İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkeme
sinde yapılan duruşması sonunda, Türk Ceza Kanununun 450/7 
ve 59 ncu maddebri gereğince 22 . I . 1954 tarihli bir kararla 
30 sene hapse mahkûm edilen ve mahkûmiyetini tevkif tarihi 
olan 30 . I I I . 1944 tarihinden beri çekmekte iken müptelâ oldu
ğu hastalık sebebiyle cezasının infazı müteaddit defalar tehir 
olunan müstedi hakkındaki muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir. 29 . X I . 1955 ta
rihli encümen toplantısında hazır bulunan Adliye Vekâleti tem 
silcisinin mevzu hakkındaki izahatı dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : Bu kabîl şahsi ahvale taallûk eden af 
taleplerinin nazara alınıp alınmaması; Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 42 nci maddesine göre; Hükümetçe yapılacak inha üze
rine Reisicumhura ait bir salâhiyet bulunduğundan talep hak
kında bu bakımdan enciimenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2275 29 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Memuriyetin
den ihraç kararının kaldırılması 
hakkında.)

Müstedi : 1949 yılında Hafik kazası İpsala nahiyesi müdü
rü iken aleyhine yapılan bir tertip neticesinde, Haftk Mahkeme
since Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin son fıkrasına 
göre 6 ay hapse mahkûm edilip Dahiliye Vekâletince memuriyet
ten ihracolunduğunu açıkladıktan sonra; mezkûr kararı Şûrayı 
Devlete iptal ettiremediği gibi Meclise yaptığı müracaatının da 
5677 sayılı A f Kanunu muvacehesinde 7 . V I I . 1953 tarihli Ar 
zuhal Encümeni karariyle reddedilmiş bulundıfunu beyanla; 
kend sinin de bu kanundan istifade ettiği zehıb'yle huzuru k ılb’ e 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü emrinde kontrolör olarak ça

Ali Nihat Güçlüer. 
Şafak Cad. So. 3. 
No. 13 te Âdem Ulu 
yanında.
Edremit.

Mahir Akıllı. 
Kızılsın köyünde. 
İlgaz.



Arzuhal
No.

‘2055/2050
2054/2049

lışmakta iken mezkûr idare İnzibat Komisyonunca bu kanun 
şümulü haricinde kaldığından, dolayısiyle Memurin Kanununun
4 ncü maddesinde yazılı vasıflan kaybetmiş bulunduğundan 
bahsile; vazifesine nihayet verildiğinden, çoluk - çocuğu ile sefa
lete duçar olmamaları için çekmiş olduğu mezkûr cezanın bütün 
neticeleriyle birlikte kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : 1948 senesi Aralık ayı 
içerisinde komünistlik propagandası yapmaktan maznun olarak 
Hafik Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda, 
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesinin son 
fıkrası mucibince 6 ay müddetle hapis cezası ile mahkûm edilen 
müstedi hakkındaki müttehaz 28 . V . 1949 tarihli hükmün Tem 
yizen de tasdikolunmak suretiyle katileştiği ve cezasının infa
zını mütaakıp Dahiliye Vekâleti İnzibat Komisyonunca bir daha 
Devlet hizmetinde istihdam edilmemek üzere memuriyetten ih
racına karar verildiği, bundan sonra mumaileyh mezkûr mah
kûmiyet ve Devlet hizmetinden ihraç kararını gizliyerek Muş 
Arazi Kadastro Müdürlüğü kontrol memurluğuna tâyin edilmiş 
ise de sonradan hakikatin anlaşılması üzerine Umum Müdürlük 
inzibat Komisyonu karariyle memuriyetten çıkarılmış olduğu 
ve yapdan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet 
bulunmadığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izahat ve mütalâası dinlen
dikten sonra;

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce aynı meal ve ma
hiyette yaptığı müracaat üzerine verilen 7 . VTI. 1953 tarihli 
bir karar ile; talebi diğer müracatlar meyanında tetkik olunup 
5677 sayılı Kanunun 1 ve 5 nci maddesinden bahsile bakiye ce
zaların ve bu kanunun şümulü dışında kalanların cezalarının 
kaldırılmasını müstelzim bir cihet bulunmadığından reddedildi
ği anlaşılmış ve bu kere dosyası üzerinde yeniden yapılan tetki 
kat ve temsilcinin verdiği izahat sonunda; vâki af talebi encü- 
menimizce de keza kabule şayan görülmediğinden tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2276 29 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Cezasının bü
tün neticeleriyle birlikte affı hak
kında. )

Dilekçi : Kendisine isnadolunan bir kaçakçılık suçundan 
dolayı İstanbul Dokuzuncu Ceza Mahkemesince yapılan muha
kemesi neticesinde 6 ay hapsine ve müebbeden âmme hizmet
lerinden mahrumiyatine ve bin küsur lira ağır para cezasiyle 
de mahkûmiyetine dair verilen hükümde isabet bulunmadığını

Şükrü Ciğerli. 
Orhaniye Mah. 
No. 1.
Geyve - İzmit.



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

zanın affını mucip kanuni ve maddi bir sebep bulunmadığı hak- 
kındaki mütalâalarına nazaran; dikkate alınacak mahiyette gö- 
rülmiyen af talebi hakkında bu bakımdan, maaşlarının iadesi 
mevzuu da encümenimizin tetkik edebileceği mesailden bulun
madığından tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2279 29 . X I . 1955

2616/2610 Ahmet Çebi. 
Küçük Vizcra 
yünde. 
Sürmene.

kö-
(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında).

Hususi af ta-

Müstedi : Tarife bedeli mukabili zatî ihtiyaç olarak gös
terilen ağaçlan naklederek ihtiyaçlarına sarf eden köy halkı
nın bu hareketine muğber olan orman bölge şefinin hâdise
den kendisini »uçlu görerek hakkında takibata geçip, elinde 
makbuz dahi bulunduğu halde Sürmene Sulh Ceza Mahkeme
sinin 8 . I X . 1953 tarihli bir kararı ile bir hafta hapis ve 2 675 
lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine âmil olduğundan şikâ
yetle; kesbi katiyet etmiş bulunan hükmün adlî hata ile mu
allel bulunmasına ve mezkûr para cezasını ödemiye muktedir 
olmamasına bina af talebinde bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa mu
halif hareketinden maznun müstedi Ahmet Çebi hakkında; mez
kûr mahkemece yapılan duruşması sonunda hareketine uyan 
5653 sayılı Kanunla değişen 3116 sayılı Orman Kanununun 
105/2 nci maddesi mucibince ittihaz olunan mahkûmiyet ka
rarının Temyiz Mahkemesi 3 ncü Ceza Dairesinin 1 . 1 .1954 ta
rihli ilâmı ile tasdik edilerek katileşmiş bulunduğu ve hü
kümde hata ve bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin verdiği izahat dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen talep hak
kında; bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi. /

Karar No. Karar tarihi

2280 29 . X I . 1955

2828/2821 Ömer Anılır.
Ceza evinde hüküm
lü.
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsası : Bakiye ceza
sının affı hakkında.)

Dilekçi : Ruhsatsız silâh taşıdığı sırada yakalanan İnhisar
lar İdaresi takip memuru Sebahattin adındaki şahsın karakola 
götürülürken muhafız jandarmaların elinden kaçtığı esnada 
âmiri onbaşının verdiği (vur) emri üzerine adı geçene karş* 
silâh istimal ettiğini ve attığı kurşunla yaralanan Sebahat-



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

tin’in birkaç gün sonra öldüğünü, fakat bu ölümü bahsedilen 
,  yaralanma intacetmiş olmayıp tedavide gösterilen kusur ve 

ihmalin bu neticeyi tevlideylediğini ve kendisinin ise verilen 
emri yerine getirmiş ve binaenaleyh vazifesini yapmış bir jan
darma eri olması hasebiyle mesul addedilmemesi lâamgeleceğini 
beyanla, geri kalan cezasının affını istemektedir.

Adliye V eyâletinin ce\ ahi yazısında : 3 . IV . 1953 günü 
üzerinde ruhsatsız silâh taşıdığı sırada yakalanarak karakola 
görürülürken kaçmak teşebbüsünde bulunan İnhisarlar İdaresi 
takip memuru Sabahattin Şirat’ı mavzer kurşunu ile öldürmek 
ten maznun müstedi Ömer Anılır’m Sakarya Ağır Ceza Mahke
mesince yapılan duruşması sonunda fiiline uygun Türk Ceza Ka
nununun 448,452/1 ve 245 nci maddeleri gereğince altı sene se
kiz ay müddetle ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine dair verilen 
hüküm adı geçen hükümlü tarafından temyiz edilmiş ise de 
temyiz şartının yerine getirilmemesi sebebiyle vâki talebin 
reddine karar verilmiş olduğu ve şu hale göre gerek yapılan 
muamelelerde gerekse verilen hükümde bir isabetsizlik ve hata 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten gönderilen salâhiyetli temsilcinin 
yukardaki cevabı tekrardan ibaret olan beyan ve izahatı din
lendikten sonra, gereği düşünüldü:

Dilekçi hakkında verilip yazılı şekilde katileşmiş olan 
hükmün istinadettiği mucip sebeplere ve mahkemenin hatadan 
salim görülen sureti kabulüne nazaran vâki af talebi dikkate 
alınacak değer ve mahiyette bulunmadığından mezkûr talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

2281 29 . II . 1955

(Arzuhal hulâsası : A f talebi hak
kında.)

Müstedi : Gençlik saikası ile ve içkili bulunduğu bir sırada 
bir polis memuru ile aralarında çıkan bir münazaadan dolayı 
Aydın Asliye Ceza Mahkemesinin 953/270 esas ve 953/596 ka
rar sayılı katileşen bir hükmü ile mahkûm edildiği iki ay hepis, 
iki ay da hafif hapis cezasını çekmekte bulunduğunu, ancak bu 
cezanın maddi neticelerinden ziyade mânevi ıstırabının tesiri 
altında nadim ve muazzabolduğunu belirterek vazue hayatı 
müddetince tesiri altında kalacağı bu cezasının af olunmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 11. V III . 1963 günü 
sarhoş bir halde vazifeli polis memuruna tecavüz ederek ce
ketinin yakasını ve kolunu yırtmak suretiyle hakaret ve mu
kavemette bulunmaktan maznun müstedi Tufan Ünaldı hak
kında yapılan muhakeme sonunda Türk Ceza Kanununun 258/1-3

2965/2958 Tufan Unaldı.
Ulş. Üstğm. 6. Zh. 
Tg. Ulş. Bl. Tk. K. 
Kandilli - Aşkale.
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ve 572/1 nci maddeleri mucibince verilen hükmün; Temyiz Mah
kemesi 4 ncu Ceza Dairesinin 16 . X . 1954 tarihli ilâmı ile tas
dik edilerek katileştiği ve hüfoimde bir isabetsizlik bulunma
dığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izahat ve mütalâası dinlen
dikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin mütalâasına nazaran kabule şayan bulunmayan tadep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2282 29 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Hususi af ta
lebi hakkında.)

Müstedi : Kendisinin varlıklı bir çiftçi ve fakir köylülerin 
yazı işlerini görmekte bulunduğunu beyanla; yine aynı mak
satla 1949 yılında Saadet Çubukçuoğlu’na arap harfleri ile bir 
istida yazdığı için haksız ve mesnetsiz yere hakkında 10 ay 
hapis cezası verilmiş bulunduğundan şikâyetle; suç tarihi iti
bariyle A f Kanununun nazara alınmaması ve depo harcını gü
nünde yatırdığı halde kasdi olarak bir gün sonra yatırmış ol
duğu kabul edilip, temyiz talebinin reddedilmesine sebebiyet 
verilmiş bulunmasının, mahkûmiyet karannın kasdı mahsusla 
verildiğinin delili oMuğunu belirterek; mezkûr cezasının ma
sumiyetine, uzun yıllar her türlü şaibeden âri bir şekilde geçen 
belediye reisliği ve nahiye müdürlüğü hizmetlerine ve ihtiyar
lığına bakılarak af edilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hususi evrakta sah
tekârlıktan maznun olarak yapılan muhakemesi sonunda, Ulus 
Asliye Ceza Mahkemesince; fiiline uyan Türk Ceza Kanununun 
345 nci maddesi hükmüne tevfikan 10 ay müddetle hapis ceza
sına mahkûm olan müstedi hakkındaki müttehaz hükmün Tem
yiz Mahkemesi 4 ncü Ceza Dairesinin 2 . X . 1954 tarihli ilâmı 
ile tasdik olunarak katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik bu
lunmadığı bildirilmektedir. 29 . X I . 1955 tarihli encümen top
lantısında hazır bulunan Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki 
izahat ve mütalâası dinlendikten sonra.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin mütalâasına nazaran dikkate alınacak mahiyette gö- 
rülmiyen vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

v Karar No. Karar tarihi

3041/3034 Nuri Genç.türk.
ilce merkezinde. 
Ulus

2283 29. X I . 1955
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Â m h ıl

No.'

3048/3041

3189/3182

A m h al «bibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6123 ve 6434 
sayılı kanunların tatbikinden do
ğan mağduriyetlerinin telâfisi 
maksadı ile bakiye cezalarının af
fı hakkında.)

aununa göre muhtelif suçlardan 
mahkûm olup cezalan infaz olunmakta iken 6123 sayılı ka
nunla 13 ncü maddede infaz sisteminde yapılan değişiklik ken
dileri için tatbik olunmaması icabettiği halde aleyhlerine olan 
bir hükmü ihtiva eden bu maddenin haklarında tatbik olunma
sı hukuki aksaklığı ve Ceza Kanununun ikinci maddesine olan 
mugayereti, keza 6434 sayılı Kanunla 1 . VIII . 1953 tari
hinde yeni ceza evlerinde 3 ve 1 ncü devrelere geçmekle hak 
kazananların müktesep haklanaın tanınıp bu tarihten önce, 
bu devrelere geçememiş olanların bu haklarının tfl.nırnnn.mış 
bulunmasındaki isabetsizliği, dolayısiyle zikrolunan kanunla
rın tatbikindeki hata ve infaz sistemindeki değişiklik sebebi 
ile mâruz kaldıklan mağduriyeti tebarüz ettirerek, vâki 
adaletsizliğin giderilmesi için ya bu kanunların ıslâhı ciheti
ne tevessül olunmasını ve yahut mezkûr tarihten önce makûm 
olanların da bakiye cezalarının af veya tecil olunmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Haklarındaki adli 
muamelelerden ve ittihaz olunan hüküm ve kararlardan şikâ
yeti ihtiva etmiyen talep üzerinde vekâletçe bir mütalâa be
yanına mahal görülmediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Kanun teklifine yetkili bulunmıyan en- 
cümemmizce vâki talep hakkında; gerek bu bakımdan ve ge
rekse umumi affı mutazammın bulunması bakımından bir mua
mele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2284 29. X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İhraç cezasu 
Han nın affı hakkında.)

Dilekçi ; Mevzuata aykm sebeplerle müekkilinm ordudan 
ihracedilmiş olmasının hak ve adle ve vicdana uymıyacağını ve 
mağduriyetin behemehal önlenmesi lâzımgeleceğini beyanla, ba
his mevzuu ihraç cezasının af yoliyle kaldırılmasını istemekte
dir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1 .  V H I . 1946 
gecesi nöbetçi iken yemek yediği sırada Binbaşı Zeki Tekmen 
tarafından mütaaddit defalar çağırılmış olmasından, biraz da 
alkol almış bulunmasından dolayı sinirlenen Yüzbaşı Resul 7ü- 
ce’nin adı geçen binbaşıya fiilen taarruz edip bir tokat attığı 
bilmuhakeme sabit görülerek Askeri Ceza Kanununun 91 nd

Tevfik Araslı. 
Kızılay Soysal 
Kat 1 No. 4. 
Ankara.

Musa Tekin.
Tarım Yeni ceza 
evinde mahkûm.
Dalaman.

Müstedi : Türk Ceza
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Arzuhal

No.

3232/3225
5586/5575

maddesi mucibince altı ay hapsine ve tahrikin mevcudiyetine 
binaen cezanın üçte birinin indirilerek neticeten dört ay hapsine 
ve mezkur Ceza Kanununun 32 nci maddesinin B fıkrasına tev
fikan da ordudan ihracına karar verildiği ve bu kararın temyiz 
edilmemek suretiyle katileştiği her ne kadar hükmün yazılı 
emir yoliyle bozulması hakkında mütaaddit müracaatlar vâki 
olmuş ise de cümlesinin reddedildiği ve mahkemenin ihraç ka
ran ittihazına yetkili bulunduğu ve ihraç için gösterilen sebep
lerin, Tümen Adlî Amirliğinin 225/946 numaralı dâva dosyası
na ve askerî 15669 Kumandanlığının 9 . IV . 1946 tarihli yazı
sına müstenidolduğu ve hükümlünün 3360 sayılı Kanun gere
ğince Kararname ile emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili de : 
A ffı müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Goreği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün istinadetti- 
ği maddi ve kanuni delillere ve tatbikatta bir noksanlık bulun
madığı gibi ayrıca hususi affı müstelzim her hangi bir sebep de 
mevcudolmamasına nazaran vâki talep dikkate alınacak değer 
ve mahiyette görülmediğinden bu hususta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2285 29 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : A f talebi hak
kında.)

Müstedi : Kore 3 ncü Değiştirme Birliğinde gönüllü olarak 
askerlik hizmetini ifa etmekte iken, memleketinden kardeşinin 
ölümü ve dayısının da ağır yaralandığını haber alması üzerine, 
Kore’ye hareket etmeden önce memleketine gidip gelmek için 
istediği iznin verilmemesi sebebiyle mecburen firar edip kendili
ğinden kıtasına iltihakla Kore’ye gittiğini; ve terhisini mütaakıp 
müşkülâtla bir memuriyete yerleştiğini, aradan iki yıl geçtikten 
sonra; bu müddet zarfından hiçbir takibat yapılmamış bulun
duğu halde, bu firar suçundan dolayı Adana Askerî Ceza Mah
kemesince 4 ay hapis 4 ay 18 gün yeniden askerlik yapmaya 
mahkûm edildiğini belirterek, hükmün infazı halinde bir daha 
memuriyet bulamıyacağından, dolayısiyle istikbalinin sönece
ğinden cezasının affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Beyan ettiği 
sebeple 16 . V . 1952 tarihinde firar edip 15 . VII . 1952 tarihin
de filhakika kendiliğinden kıtasına iltihak eden müstedinin bu 
suretle 59 gün hali firarda kaldığı sabit görülerek 6 ncı Yurt îçi 
Bölge K. lığının 24 . I . 1955 tarih ve 52/4 sayılı Karariyle As
kerî Ceza Kanununun 66 ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu mad
delerine tevfikan 4 ay hapse ve kısmen yeni baştan asker edil
mesine mahkûm edildiği ve hükmün Askeri Temyiz Mahkeme-

Fikri Demirel.
D. Orman İşletmesi 
kâtip mutemedi. 
Feke - Adana.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

since de tasdik olunmak suretiyle katileştiği için infazı hususu
nun 26 . IV . 1955 tarihinde ilgililere yazıldığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında, Adliye ve Millî 
Müdafaa vekâletleri temsilcilerinin vâki izahat ve mütalâaları 
dinlenip tesbit olunduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına göre ka
bule şayan bulunmıyan vâki talep hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2286 29 . X I . 1955

4112/4104 Hatice Pala. 
Ceza evinde 
kûm.
Karasu.

mah-
(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında.)

Hususi af ta-

Müstedi : Çocuk kavgası yüzünden vukubulan bir müna
kaşada komşularından birine hakaret ettiğinden dolayı; Ka
rasu Sulh Ceza Hâkimliğinin katileşen bir karan ile ; 2 ay 15 
gün hapis ve 208 lira 30 kuruş para cezasına mahkûm edildi
ğini belirterek; en büyüğü 11 yaşında 7 çocuk anası ve koca
sı verem musabı ve başkaca bakacaklan olmıyan bir kimse bu
lunmasına merhameten cezasının affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 6 . V I I . 1954 tarihin
de, Nazmiye Terziye’ye hakaret ve müessir fiilde bulunmaktan 
maznun müşteki hakkında, zikrolunan yer Sulh Ceza Mahke
mesinde yapılan muhakemesi sonunda; Türk Ceza Kanununun 
482/3, 456/4, 77 ve 59 ncu maddeleri gereğince ittihaz olunan 
hükmün; Temyiz Mahkemesince de tasdik olunup katileştiği 
ve mahkûmun 30. I I I . 1955 tarihinde ceza evine konularak in
faza başlanıldığı ve hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bil
dirilmektedir.

2 9 .X I . 1955 tarihinde yapılan encümen toplantısına işti
rak eden Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izahat ve mütalâ
ası dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin müstedinin cezasının affını icabettiren kanuni bir se
bep bulunmadığı yolundaki mütalâasına nazaran; encümeni
mizce dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan talep hakkında 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2287 29 . X I . 1955

4195/4186 Ömer Lûtfi Gökçen. (Arzuhal hulâsası : Hususi af ta-
Ceza evinde mah- . lebi hakkında.)

Müstedi : Bir gün tarlasında meşgul iken yeğeni tarafın
dan çeşmeye götürülmekte olan sürüden ayrılan bir kuzunun 
Mehmet Demirel’in tarlasına girmesi üzerine bu yüzden oğlu-



-  12 —

Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nun dövüldüğünü gören kardeşi Bünyamin ile adı geçen Meh
met Demirel aralarında çıkan kavgada birbirlerine mütekabi- 
len tabanca kullanmalan yüzünden her ikisinin ölümü ile ne
ticelenen hâdisede hiçbir gûna alâka ve münasebeti olmadığı 
halde; adı geçen maktul Mehmedin adamlarının hâdiseyi ta
mamen kendi üzerine atarak Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinin
2 .X .  1953 tarihli ilâmı ile 12 sene ağır hapis cezasına mahkûm 
edilmiş bulunduğunu beyanla;

Tarlasının hâdise mahalline 500 metre mesafede ve bir sütre 
gerisinde bulunduğu ve maktul Mehmet Demirel’in adamlan- 
nın yalan şahadette bulunduklan hakkındaki vâki müdafaa- 
lan nazara alınmaksızın verilen hükmün isabetsizliğine, bu mah
kûmiyeti yüzünden; evinde bulunan 60 yaşındaki hasta baba
sının ve ölen kardeşinin 4 çocuğu ve ailesi ile birlikte 10 - 12 
nüfusun ıstırap çekmekte olduklan göz önünde bulundurula
rak cezasının affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 8 . V I . 1952 tarihin
de Mehmet Demirel’i kasten öldürmekten maznun müstedi Ömer 
Lûtfi Gökçen ile, Ziya Gökçen ve Ömer Çal haklarında Aksa
ray Ağır Ceza Mamkemesinde yapılan duruşma sonunda. Ziya 
Gökçen ile Ömer. Çalın beraetlerine, müstedinin Türk Ceza Ka
nununun 448 ve 59 ncu maddeleri gereğince 12 sene müddetle 
ağır hapis cezasiyle mahkâmiyetine dair ittihaz olunan 13 . I I I . 
1953 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi
nin 30 . IX  . 1953 tarihli ilâmiyle tasdik edilerek katileşmiş ol
duğu, yaptığı iadei muhakeme talebinin dahi reddedildiği ve 
hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinden gerekli izahat alındıktan ve bu 
mevzudaki mütalâası tesbit olunduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin müstedinin cezasının affını mucip bir sebep bulunma
dığı yolundaki mütalâasına göre; encümenimizce kabule şa
yan bulunmayan talep hakkında tâyini muameleye maüal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2288 29 . X I . 1955

4254/4245 H. Kaçar. A (Arzuhal hulâsası : Musap olduğu
Ceza evinde malı- * verem hastalığı sebebiyle bakiye
kûm. cezasının affı hakkında.)

Müstedi : Bir kavgada, Muzaffer Alay adındaki şahsı öl
dürdüğünden; Bolu Ağır Ceza Mahkemesince mahkiım edildi
ği 10 yıl ağır hapis cezasını çekmekte bulunduğunu beyanla; 
hapse atıldıktan sonra musabolduğ-u kemik veremi hastalığı 
kendisi ve muhiti için tehlike teşkil etmekte bulunduğundan
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Arzuhal

No.

4259/4250

bakiye cezasının af olunmasını istemektedir.
Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, kasten 

öldürmek suçundan yapılan muhakemesi sonunda Bolu Ağır 
Ceza Mahkemesinin 18 . II . 1953 tarihli hükmü ile Türk Ceza 
Kanununun 448 ve 51/1 ve 56 nci maddeleri gereğince mah
kûm edilip infaz olunmakta bulunan cezasının, mütaaddit de
falar yaptırılan heyeti sıhhiye muayeneleri neticesinde konu
lan teşhisler açıklandıktan sonra; 18i. V . 1955 tarihli Bolu he
yeti sıhhiyesince verilen ve «Sol fahiz üst yarım arka yüzünde 
fistül Tb.» teşhisini ihtiva eden raporda yazılı mütalâaya uyu
larak 4 ay, 16 . IX  . 1955 tarihinde yine aynı heyeti sıhhiye ta
rafından verilen ve infazın 6 ay tehiri hakkındaki gösterilen 
lüzumu fenni üzerine bu kadar müddet infazının tehir olundu
ğu; yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet 
olmadığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin mevzu üzerindeki vâki izahatı 
dinlenip tesbit olunduktan sonra;

Gereği düşünüldü : Bu kabil; şahsi ahvali ile ilgili af talep
lerinin tetkik ve iktizasının tâyini, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 42 nci maddesine göre; Hükümete ve Reisicumhura ait 
vezaif cümlesinden bulunduğundan, vâki talep hakkında bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2289 29 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 8 ay hapis ve 
100 lira para cezasının affı hak
kında.)

Müstedi : 15 yıldır işçi olarak bulunduğu Demir - Çelik 
müessesesinde 1 3 .1 .1951 tarihinde; çalıştırmakta olduğu vin
cin 10 metre uzunluğundaki bigası ucundaki perononun yıp
ranıp, gizli bir şekilde aşınması yüzünden; kaldırıldığı yükün 
de makinenin takatinin dununda bulunmasına rağmen kazaen 
koparak 6 metre mesafede bulunan bir işçinin ölümüne sebe
biyet vermesi yüzünden Safranbolu Asliye Ceza Mahkemesin
ce, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verdiğinden 
8  ay hapis ve 100 lira para cezasına mahkûm edilip cezasını 
çektiğini beyan ederek; hâdisenin teknik mesulleri, tamir ga
rajı cer uzmanı ve ustası olduğu halde suçu kendisine atar 
mahiyette hazırlanmış olan bir raporla, hiçbir kusuru olma
dığı halde böyle bir cezaya muhatap olduğundan, dolayısiyle 
sevildiği ve hizmetinden memnun bulunulduğu için tekrar mü- 
esseseye alındığı vakit müktesep yevmiyeden daha aşağı yev
miye ile çalıştırılmakla mağdur edildiğinden, 5 nüfuslu bir

Mehmet Akıncı. 
Sümerbank Demir 
ve Çelik Sanayii mü
nakalât ağır sanayii 
kısmı işçilerinden. 
Karabük.
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aileyi geçindirmek durumunda olduğundan; emsalleri 8 - 9 
lira yevmiye almakta oldukları halde müktesep hakları ihlâl 
edilmiş bir vaziyette kalmasına mahal bırakılmaması için ceza
sının affolunmasını ve müktesep haklarının iadesi için ilgilile
re emir verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zikrolunan hâdise do- 
layısiyle, müstedinin Safranbolu Asliye Ceza Mahkemesinde 
yapılan duruşması sonunda, Türk Ceza Kanununun 455 ve 59 
ncu ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince bahis 
mevzuu mahkûmiyetine mütedair ittihaz olunan 25. I X . 1951 
tarihli hükmün, Temyiz Mahkemesi 4 ncü İcra Dairesinin 
23. X I . 1951 tarihli ilâmı ile tasdik olunarak katileştiği ve tas
hih talebi reddolunduğu gibi her iki cezasının da 1952 yılında 
tamamen infaz olunmuş bulunduğu ve hükümde bir isabetsizlik 
görülmediği bildirilmektedir.

29. X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin bu mevzu hakkındaki vâki iza
hat ve mütalâası dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin ; cezanın affını istilzam eden bir cihet bulunmadığı yo
lundaki vâki izahatına nazaran; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan talep hakkında encümenimizce tâyini ımıameleyo 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2290 2 9 .X I .1955

4263/4254 Necati Gürcan. 
Toptaşı Ceza evi kı
sım 3 te mahkûm. 
Üsküdar - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
ft hakkında.)

Cezasının af-

Dilekçi : Tedbirsizlik, dikkatsizlik ve nizamata riayetsizlikle 
ölüme sebebiyet verdiği yolunda bir isnada mâruz kalarak bil- 
muhakeme hapse mahkûm edildiğini ve haddizatında suçsuz 
bulunduğunu ve duruşmada tahkikat ve tetkikatın lâyikiyle 
istikmal olunmadığı gibi tashihi karar ve iadei muhakeme ta
leplerinin kabulünü müstelzim sebepler mevcut iken bunlar 
üzerinde de durulmadığım beyanla, cezasının affını istemek 
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle: Ted- 
birsizlik, dikkatsizlik ve nizamat, evamir ve talimata riayet
sizlikle ölüme sebebiyet vermekten maznun dilekçi Necati Gür
can’ın, yapılan muhakemesi neticesinde fiili sabit görülerek 
Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu maddeleri mucibince 
neticeten bir sene sekiz ay hapse ve 208 lira ağır para cezasına 
mahkûm edildiği ve bu baptaki hükmün askerî temyiz mahke
mesince tasdik olunduğu, tashihi karar ve iadei muhakeme 
taleplerinin de vârit olmamasından dolayı reddedildiği ve vâki 
talep hakkında vekâletçe yapılacak bir muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.
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Arzuhal

No.

4064/4056

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

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili 
de; affı müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün istinadettiği 
maddi ve kanuni delillere ve tatbikatta bir noksanlık bulunma 
makla beraber hususi affı müstelzim her hangi bir sebebin 
mevcudiyeti de tesbit edilememesine göre vâki talebin dikkate 
alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2291 29 . XI . 1955

(Arzuhal hulâsası : Hususi af ta
lebi hakkında.)

Müstedi : Bir gazinoda garsonun kendisine karşı lisanen vâ
ki tecavüz ve hakaretine mukabele etmiş bulunmasından dola
yı hakkında yapılan takibat ve muhakeme sonunda; ortada suç 
teşkil eden bir fiil ve hareket olmadığı halde, sevk olunduğu 
maddeden daha ağır bir maddei kanuniyeye istinaden iki ay 
hapse mahkûm edilip, hükmün tasdik ve müddeiumumilikçe ha
reketinde bir suç olmadığı hakkında hâsıl olan kanaat üzerine 
yapılan tashih talebinin de reddedilmiş bulunduğunu beyanla; 
bâriz bir hatayı adlî eseri olan hükmün ıslahı için cezasının af
fını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Başkasına tecavüz 
edecek derecede sarhoşluktan maznun müstedi hakkında cür- 
mümeşhut hükümlerine tevfikan, Eskişehir ikinci Sulh Ceza 
Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda fiiline uyan Türk 
Ceza Kanununun 572/1 nci maddesine tevfikan verilen iki ay 
hafif hapis cezasına mütaallik hükmün Temyiz tkinci Ceza Dai
resinin 26 . V I I I . 1954 tarihli ilâmiyle tasdik olunmak suretiyle 
katileştiği, tashihi ve iadei muhakeme taleplerinin de reddolun- 
muş bulunduğu bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihili encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izahat ve mütalâası dinlen
dikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin mütalâasına nazaran dikkate alınacak mahiyette görül
meyen talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

Emin Ağalar. 
Karaçay köyünde - 
muhtar.
Eskişehir.

2292 29 . X I . 1955
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Arzuhal

No.

4272/4263

4273/4264

Kadir Arıoğlu.
Ceza evinde mah
kûm.
Ankara.

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

(Arzuhal hulâsası 
lebine dair.)

Hususi af ta-

Müstedi : Kızılcahamam’ın Yıldırım Yağlıca köyünden İb
rahim Aldemir’i öldürdüğü isnadı ile Ankara Birinci Ağır Ceza 
Mahkemesince, 1954 yılında 15 yıl hapse mahkûm edilip, ceza
sını çekmekte bulunduğunu beyanla; isnadolunan bu suçtan ilk 
defa beraat ettirilmiş bulunduğu halde; bozma kararına uyula
rak ikinci defa yapılan duruşması sonunda; tamamen masun 
ve bigünah olduğu bu hâdiseden dolayı nahak yere mahkûm 
edildiği bu cezanın, dosyası tetkik buyurularak af olunmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 13 . 
XII . 1950 tarihinde Yakup Aldemir’i yaralamaya teşebbüs, 
14 . X I I . 1950 gecesi de aynı şahsı öldürmekten maznun olarak 
Temyizin bozma ilâmı üzerine yapılan duruşması sonunda Türk 
Ceza Kanununun 448, 59, 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince 15 
sene ağır hapis ve fer’î cezalarla mahkûmiyetine mütedair itti
haz olunan 14 . X I . 1953 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesinin 13 . VII . 1954 tarihli ilâmı ile tasdik 
edilmek suretiyle katileştiği ve vâki tashihi karar talebinin de 
yerinde görülmediği açıklandıktan sonra; hükümde bir isabet
sizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

29 . X I . 1955 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Adliye Vekâleti temsilcisinin bu mevzu hakkındaki izahat ve 
mütalâası dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve tem
silcinin ; cezanın affını mucip ve müstelzim kanuni bir sebep bu
lunmadığı yolundaki mütalâasına nazaran dikkate alınacak ma
hiyette bulunmıyan talep hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2293 29. X I . 1955

Osman Çağ. 
Ceza evinde 
kûm.
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : A f talebi hak- 
mah- kında.)

Müstedi : Esrar satmak ve içmekten; İzmir Cezaevinde 
mahkûmiyetlerini çekmekte olanlar namına verdiği arzuhalde : 
Bu kötü iptilâdan nedamet/getirdiklerini ve çektikleri ceza ile 
de tamamen mütenebbih olduklarını beyanla, af talebinde bu
lunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Diğer üç arkadaşiyle 
birlikte esrar satmak ve kullanmaktan maznun müstedi Osman 
Çağ hakkında; İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşma sonunda; Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesinin 
3 ve 4 nvü fıkraları, 59 ncu maddesi ve 81 nci maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkraları hükümlerine tevfikan 8 sene 6 ay 10 gün ağır
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hapse, 844 lira 90 kuruş ağır para ve 2 sene 6  ay sürgün cezalan 
ile mahkûmiyetine dair verilen 29. X I I . 1954 tarihli hükmün 
Temyiz Mahkemesince bozulmasına ve mevkuf olan maznunun 
tahliyesine karar verildiği açıklandıktan sonra; yeniden yapıla- 
cak muhakeme neticesini beklemek icabettigi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkında katileşmiş bir mahkû
miyet hükmü mevcut bulunmadığına göre; vâki talep üzerine 
gerek bu bakımdan gerekse umumi affın yeni bir kanunla ilgili 
bulunması bakımından encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2294 29. X I . 1955

4278/4269 Asaf Danışman.
Jandarma Gedikli 
eski üstçavuş Yeni- 
mahallede. 
Vezirköprü.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının bü
tün neticeleriyle birlikte affı hak
kında.)

D ilekçi: Bir gayrimenkule vâki tecavüzün def’i hakkındaki 
talep üzerine 2311 sayılı Kanuna tevfikan vazife yaptığı sırada 
Yadigâr isminde bir kadını öldürdüğü iddiasiyle mahkemeye 
verilerek neticede sekiz ay hapsine ve bir ay memuriyetten mah
rumiyetine hükmedildiğini ve istidasında tafsil ettiği sebepler
den dolayı bu hükümde isabet bulunmadığını beyanla, bahis 
mevzuu hapis cezasının fer ’i cezaya da şâmil olmak üzere affını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mezkûr 
suçtan dolayı Türk Ceza Kanununun 448, 251 ve 51/2 nci ve 
5677 saydı A f Kanununun 5 nci maddeleri gereğince iki sene 
sekiz ay hapis ve bir ay memuriyetten mahrumiyet cezalarına 
çarptırılmış olduğu ve bu baptaki hükmün Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesince tasdik edilerek katileştiği ve bu katileş
meden sonra da hapis cezasının infaz olunduğu ve mezkûr hü
kümde kanuna uymıyan bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü 
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili de; 
affı müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün istinadettiği 
maddi ve kanuni delillere ve tatbikatta bir noksanlık görülme
mekle beraber hususi affı müstelzim başkaca bir sebebin mev- 
oudiyeti de tesbit edilememesine nazaran vâki talebin dikkate 
alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2295 29. X I . 1955
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Arzuhal

No.

4329/4320

5635/5624

Zekeriya Küçükso- 
lakoğlu.
Zabıt kâtibi. 
Eskişehir.

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

(Arzuhal hulâsası : Cezasının kal
dırılması hakkında.)

Dilekçi : Vize Asliye Ceza Mahkemesince hakkında verilen 
hükümde isabet bulunmadığından ve haddizatinde suçsuz ol
duğundan ve saireden bahsile, mezkûr hükmün ihtiva ettiği 
hapis ve memuriyetten mahrumiyet cezalarının af yoliyle kal
dırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vize’de Jandarma 
Merkez Karakol kumandan muavini bulunduğu sırada bir ya
ralama hâdisesinin tahkikatını yaparken şahit Ali Vardar ve 
maznun İsmail Yaman’ı tokatlamak suretiyle bunlara cismen 
eza vermekten suçlu müstedi Zekeriya Küçüksolakoğlu’nun 
mezkûr mahal asliye ceza mahkemesince yapılan duruşması 
sonunda fiiline uyan Türk Ceza Kanununun 245, 70 ve 20 nci 
maddeleri gereğince yirmi gün hapsine ve altı ay memuriyetten 
mahrumiyetine dair verilen 15 . IX  . 1953 tarihli hüküm mu
maileyh tarafından temyiz edilmiş ise de kanuni şartın yerine 
getirilmemiş olmasından dolayı Temyiz istidasının Temyiz 
Mahkemesi Dördüncü Ceza Dairesince reddedildiği ve bu su
retle katileşen hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildi
rilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili 
de; affı müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün dayandı
ğı maddi ve kanuni delillere ve hususi affı müstelzim her 
hangi bir sebebin mevcudiyeti de tesbit edilememesine göre vâ
ki talebin dikkate alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2296 29 . X I . 1955

Sürüç.

İsmet Kılınç ve ar. (Arzuhal hulâsası : A f kanunu lâ-
Aligör köyünde. yihast hakkında.)

Dilekçiler . Kaza ve kader kurbanı olarak ceza evlerinde 
bulunan ve miktan 75 bine baliğ olan mevkuf ve mahkûmların 
ve aileleri efradının çekmekte oldukları maddi ve mânevi 
ıstıraba son verilmek zamam geldiğini, kendilerinin ise ısla- 
hıhal etmiş bulunduklarını beyanla, tetkik edilmekte olduğu
nu işittikleri A f kanunu lâyihasının bir an evvel kanunlaşması 
için muktazi muamelenin ifasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : A f ilânı hususunun 
Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti cümlesinden olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 54 ncü madde
sine göre encümenimiz münhasıran hususi mahiyetteki af ta-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

18995/17685 Salih Çoruh. 
20277/18912 Bölge ve Merkez Ce

za evinde hükümlü. 
Kayseri.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

leplerini tetkikle mükellef olup dilekçilerin istedikleri ise 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına binaen 
mezkûr istek hakkında yalnız bu sebepten muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2297 29 . X I . 1955
/

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı 
hakkında).

Dilekçi : Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri Kumandanlığı emrin
de bulunduğu sırada, bir kaza neticesinde şehit düşen hemşeh
risi Üsteğmen Ahmet Hacıosmanoğlu’nun cenaze merasiminde 
bulunmak üzere takım kumandan vekili başçavuştan üç gün 
izin alarak cenazenin bulunduğu hastaneye gittiğini, kendisi
nin bu suretle takımdan ayrılmasından sonra Tokyo izninden 
avdet eden takım kumandanının hakkında firar jurnali verme
si üzerine yakalanarak mahkemeye verildiğini, o sırada Güney - 
Kore’li bâzı şahısların vâki isnat ve iftiraları da nazara alına
rak ceman on yedi sene dokuz ay hapsine ve yeni baştan asker
lik yapmasına karar verildiğini ve hapis cezasının büyük bir kıs
mını çektiğini beyanla, çok ağır olan mezkûr cezanın kaldırıl
masını veya hafifletilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazılarında : Dilekçinin Ko
re’de bulunduğu sırada sözleşerek firar etmek, yağmacılık yap
mak, zorla ırza geçmek, askerî eşyayı satmak vazifeyi terk ey
lemek suçlarından dolayı Kore 1. Türk Silâhlı Kuvvetler Askeri 
Mahkemesinin 28 Nisan 1952 gün ve 29 - 32/52 sayılı katî ilâmı 
ile neticeden 17 sene 9 ay hapsine ve yeni baştan asker edilme
sine karar verilmiş olduğu ve her ne kadar kendisi, mezkûr 
suçlardan dolayı haksız ve ağır mahkûmiyete uğradığından bahs
ederek Cumhurbaşkanlığına, Erkânı Harbiye Riyasetine ve ve
kâlete gönderdiği dilekçelerle cezasının kaldırılmasını ve hafif
letilmesini talebetmiş ise de durumu tetkik edildiğinde, hüküm
de kanuna muhalefet görülmediği ve bu itibarla vekâletçe yapı
lacak bir işlem olmadığından keyfiyetin hükümliye bildirildiği 
beyan olunmaktadır.

Dilekçinin hususi af talebini tazammun eden bu müracaatı 
hakkında yapılan tetkikat ve müzakerede Dahilî Nizamname
nin 54 ncü maddesi mucibince hazır bulundurulan Adliye Vekâ
leti mümessili de : A ffı müstelzim bir sebep göremediklerini 
ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün istinadettiği 
maddi ve kanuni delillere ve tatbikatta bir noksanlık bulunma
makla beraber hususi affı müstelzim bir sebebin mevcudiyeti de 
tesbidedilememesine ve esasen müstedinin evvelce aynı suretle
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ileriye sürdüğü talep selef encümnce dikkate alınacak mahiyet
te görülmemiş olmasına nazaran muahharan vâki olan istek 
hakkında da zikredilen noktalardan encümenimizce bir muame
le tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2298 29 . X I . 1955

•20027/18673 Mustafa Maloğlu.
Kd. Yzb. V nci Mot. 
ts. Tb. 2. Bl. K. 
Edremit..

(Arzuhal hulâsası : Cezasının bü
tün neticeleriyle birlikte affı hak
kında.)

Dilekçi : Askerî mahkemece hakkında verilmiş olan yedi 
gün hapis cezasının, istidasında beyan ettiği sebeplerden dola
yı, bütün neticeleriyle birlikte affını istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : Astım döv
mekten suçlu dilekçi Mustafa Maloğlu’nun yapılan muhakeme- 
bİ neticesinde fiili sabit görülerek Askerî Ceza Kanununun 117 
nci maddesinin 1 numaralı bendi gereğince yedi gün hapsine da
ir İstanbul Merkez Kumandanlığı Mahkemesince ısraren veri
len 4 . IV . 1951 tarihli hükmün Askerî Temyiz Mahkemesi 
Umumi Heyetince tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği ve bu 
hususta vekâletçe yapılacak bir muamele bulunmadığı bildiril
mektedir.

Bu işin müzakeresi sırasında Dahilî Nizamnamenin 54 ncü 
maddesi mucibince hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümes
sili de, affı mucip bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün istinadet- 
tiği maddi ve kanuni delilere ve tatbikatta bir noksanlık bulun
madığı gibi ayrıca her hangi bir adlî hatanın mevcudiyeti de 
tesbit edilememiş olmasına göre vâki af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette olmadığından mezkûr talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2299 29 . X I . 1955

21840/20324 Fethi Kavrar. 
3313/3306 Ceza evinde mah

kûm.
Mersin.

(Arzuhal hulâsası : A f talebi hak
kında.)

Müstedi : Bidayeten Mersin, sonradan Niğde Ceza Evin
den mahkûmlar adına yaptığı müracaatta ezcümle : Cemiyetin 
tahripkâr tesirleri altında, iradi veya gayrüradi işledikleri suç
lardan mahkûm olup cezalanm çekmekte olanların kaza ve ka
der kurbanı kimseler olduğunu; görerek bu vaziyetlerinden ve 
gerekse efradı ailelerinin çekmekte oldukları elem ve izdiraptan 
teessür duyup, nâdim ve pişman bulunduklarım belirterek; ce
zalarının bağışlanmasını ve 6123 sayılı Kanunla müktesep hak-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lannın ihlâl olunmasına mahal bırakılmamasını istemektedir.
Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Umumi mahiyetteki 

vâki beyan ve talep üzerinde vekâletçe mütalâa serd olunması
na mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine 
tevfikan ancak; hususi af taleplerini incelemeye yetkili bulunan 
encümenimizce, umumi af talebini mutazammın olup yeni bir 
kanun teklifi mevzuunu teşkil eden müracaat üzerinde bu bakım
dan tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin in
fazla ilgili husus hakkında da vazifeli mahkemeye müracaat et
mekte muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2300 29 . X I . 1055

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

Sözcü yerine 
Elâzığ 

£. Toker
Afyon K. Çorum Edirne

S. Koraltan H. Ortakcıoğlu C. Köprülü

Erzincan Mardin Siird
T. ÿenocak R. K. Timuroğlu S. Bedük

Siird Trabzon 
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 81)



f .  B. M. Tâ. Matbaan



Devre X T. 8. 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 İ

«6  S a y ı : 2 8  i * “

16.XII.  1955 Cuma

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

2197/2192 Çoşkun Irvalı. (Arzuhal hulâsası : Bir imtihan 
ve üst sınıfa devam hakkı tanın
masına dair.)

ve arkadaşları. 
Siyasal Bilgiler Fa
kültesi talebeleri. 
Ankara. Müstediler : Siyasal Bilgiler Fakültesi imtihan Talimatna

mesinin derpiş ettiği esasları açıklıyarak, ihtiva ettiği hüküm
lerin diğer fakültelerde kabul olunan sistemden çok ağır ve 
ezici bulunduğunu ve bahusus sınıf geçme için 5 numara kabul 
olunmasına rağmen, üssümizanı bulmak, yani her dersin not 
vasatisini 7 ye iblâğ etmek mecburiyeti tahmil kılındığından 
bahsile: ekserisi burslu olan bu fakülte talebesinin bu yüz
den mağdur bir durumda bulunduklarını, keza diğer fakülte
lerde imtihan devrelerinde muvaffak ohnıyanlara Şubat ayın
da 3 ncü bir imtihan hakkı tanınmakta olduğu halde kendile
rinin bu haktan da mahrum bırakılıp buslannın tamamen el
lerinden alınmakta bulunduğunu belirterek; son sınıfta tek 
dersten veya üssümizandan kalanlara Şubat ayında bir imti
han hakkı tanınmasını ve diğer sınıflarda kalan bu kabil arka
daşlarının da bütün fakültelerde olduğu gibi üst sınıfa devam
larına müsaade olunmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısına bağlı * mezkûr Fakül
te Dekanlığının 10 Mart 1955 tarihli tezkeresinde ezcümle:

5627 sayılı Kanuna göre; Âmme idaresine ehliyetli eleman 
yetiştirmek vazifesiyle mükellef yeğâne fakülte olan Siyasal 
Bilgiler Fakültesine alınan talebenin ciddî bir imtihana tâbi 
tutulması ve tedris sisteminin de bu yolda devam etmesindeki 
zaruret, keza müstedilerin beyan ettikleri kolaylıklara iltifat 
olunması halinde vâzn kanunun istediği vazifeyi görmenin im
kânsızlaşacağı açıklandıktan sonra; istidada beyan olunan 
hususat talimatnamenin 60 nci maddesindeki esaslar göz önün
de bulundurulmak suretiyle üssümizandan 2 not eksiği olan
lara Jürice 59 ncu maddeye uyularak ilâve not verilmekte ol
duğu ve not miktarında tenzilât yapılmasının da müessesenin 
İlmî seviyesini düşüreceği, keza bütün dersler bir kül teşkil 
etmekte bulunduğundan sınıfta kalan talebenin mücerret kal
dığı dersten imtihana tâbi tutulmasının mahzurlu bulunduğu,
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Arzuhal
No.

2201/2196

fakülte ders programlarında sömestr usulünün tatbik edilmemek
te bulunması itibari ile diğer fakültelerde kabul olunduğu gi
bi Şubatta imtihan hakkı verilmesinin amelî bir faydası 
olamıyacağı, birkaç ay önce tanzim ve kabul olunan imtihan 
talimatnamesine Şubat imtihanı ve sömestr usulünün konul
ması müessese ihtiyaç ve imkânlarına uygun bulunmadığından 
kabul edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen Dekanlık yazısı muva 
cehesinde, talep hakkında encümenimizre bir muamele ifası
na mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2301 30 . X I . 1955

(Arzuhal, hulâsası : Tekaütlük 
muamelesinin iptali hakkında.)

Müstedi : 38 senelik PTT memuru olup tekaütlüğünü ge
rektirir ciddî ve kanuni bir sebep ve lüzum olmadığı, keza 
bir üst dereceye terfi maumelesi dahi tekemmül ettirilip, ter
fi ve kıdem tablosunun 22 nci sırasına kaydedilmiş bulundu
ğu halde; bundan 6 ay gibi kısa bir zaman sonra 
22 . IX . 1954 tarihinde 5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına istinaden haksız olarak tekaüde sevk 
olunduğundan şikâyet ederek; bu muamelenin iptal edilme
sini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : PTT müfettiş
lerince müştereken tanzim edilen 2 . IV . 1954 gün ve 1 sa
yılı raporla, hizmetlerinden istifade olunamıyacağı bizzat gö
rülmek suretiyle tesbit olunup meratip silsilesine göre mafevk
lerinden alınan mütalâalarla derhal emekliye şevklerine lüzum 
gösterilenler meyanmda; 6212 sayılı Kanunla tadil olunan mez
kûr maddei kanuniyeye istinaden 17 . IX . 1954 tarihinde re’- 
sen tekaüde sevk olunan müstedi hakkındaki bu muamelede 
bir yanlışlık olmadığı gibi üst derece aylığının yükseltilmesi
nin de kadrosuzluk sebebi ile mümkün olamadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre yapılan tasarrufta kanuna muhalif bir hal ve takdir 
hakkının istimalinde bir hata görülmediğinden talep üzerine 
muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2302 30 . X I . 1955

M. Reşat Çığıllı. 
Araba Mey. Şemsi- 
bey So. No. 2. 
Beylerbeyi - İstan
bul.



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

2390/2384 Cemal Şen. (Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma-
Elmalık köyünde. aşı bağlanması hakkında.)

Müstedi : İstidasında tarih ve numaralarını beyan ettiği ra
porlarla da sabit olduğu üzere İstiklâl Harbinde yaralanarak aya
ğından mâlûl kaldığını beyanla; maişetini temine medar olacak 
miktarda kendisine bir aylık bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabbi yazısında : 1942 yılında 
mâlüliyet iddiasında bulunmuş olan müstedinin, muhtelif tarih
lerde yaptırılan heyeti sıhhiye muayeneleri neticesinde aldığı 
raporlar, Sağlık Dairesince ârızası 551 sayılı Kanuna bağlı em
raz cetvelindeki derecelere giremez, şeklinde tasdik olunmuş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce aynı meal ve ma
hiyette yaptığı müracaat üzerine kaza merciine müracaatı lü
zumundan basile 27 . XII . 1943 gün ve 786 sayılı bir Karar ve
rilmiş bulunmasına ve vekâlet cevabına göre talep hakkında 
filhal muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2303 30 . X I . 1955

2458/2452 M. Nuri Bayazit. 
1247/1245 Yörükselim Matı.

Kısakürek oğulların
dan.
Maras.

(Arzuhal hulâsası 
dâvası hakkında.)

Bir veraset

Dilekçi : Nuriye Eren vekili Sabit Eren’in Maraş Asliye Hu
kuk Mahkemesinden istihsal etmiş bulunduğu veraset ilâmının 
mesnedini teşkil eden şehadetin hakikata muhalif olduğu iddia- 
siyle yapılan takibatın 5677 sayılı A f Kanunu mucibince sâkıt 
olmuş bulunmasından dolayı iadei muhakeme dâvasına esas ola
cak olan mahkûmiyet ilâmını istihsale imkân kalmadığım, asli
ye mahkemesinin de mezkûr ilâm olmadıkça iadei muhakeme dâ
vasına bakamıyacağını bildirdiğini beyanla, sözü geçen A f Ka
nununun bu gibi delil tesbiti mahiyetinde olan dâvalara şümulü 
bulunmadığının ve bu bakımdan kanun yollarının kapanmamış 
olduğunun Maraş Müddeiumumiliği ile Asliye Mahkemesine bil
dirilmesini ve zıyaa uğratılan 785/495 numaralı dâva dosyası
nın da bulundurulmasını veya müsebbipler hakkında kanuni ta
kibat icrasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu veraset 
ilâmının ve bunun iadei muhakeme yoliyüe kaldırılması hakkın- 
daki dâvanın reddine mütedair bulunan hükmün derecattan 
geçmek suretiyle katileştiği, yalan yere şehadetten yapılan ta
kibatın ise 5677 sayılı Kanuna göre düşürülmüş bulunduğu ve 
bu durum karşısında idareten yapılacak bir işlem görülemediği 
ve mezkûr veraset dâvasına mütaallik dosyanın da buldurulmuş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerin vazife ve salâhiyetleri 
mahsus kanunlarında tâyin ve tesbit edilmiş olup hâkimler de
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bilcümle dâvaların muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve 
her türlü müdahaleden azade ve binaenaleyh yalnız kanun hük
müne tâbi bulunmalarına ve teşriî bir uzuv olan Büyük Millet 
Meclisinin ve kendisine izafeten de encümenimizin kaza merci
inin vazife ve salâhiyetine müdahaleyi tazammun eder şekilde 
karar ittihaz etmesine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi sarahati iktizasmca imkân görülememesine ve Adliye 
Vekâletinin bu baptaki cevabına nazaran vâki talep hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin kanuni imkân
lar dairesinde işini merciinde takipte muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2304 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şının artırılması hakkında.)

Dilekçi : 1940 senesinden evvel emekliye aynlanların emek
li maaşlarının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2305 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Hakkının ve
rilmesine dair.)

Dilekçi : Ziraat Vekâletinden ve Muhasebat Divani Reisli
ğinden kendisine gönderilen yazılarda 1 . 1 .1950 talihinden 
itibaren 54 lira maaş tahsis edilmiş olduğu bildirildiği halde, 
sonradan Jandarma Umum Kumandanlığının işarı üzerine hak
kının zıyaa uğratıldığından bahsiyle, jandarmada geçen hiz
metinin orman idaresinde geçen hizmetine eklenerek zıyaa uğ- 
nyan hakkının verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ziraat Vekâletinin 
dilekçinin jandarmadaki durumunu sormadan evvel kendisine 
böylfe bir cevap vermiş olduğu, bilâhara hizmet durumu ku
mandanlıktan sorulmuş ve verilen cevap üzerine de maaş tah
sisine mütaallik işlemin iptal edilmiş bulunduğu, çünkiı müs- 
tedi Haşan Güngören’in Jandarma Meslek Mektebinden yetişen 
sınıf küçük zâbitlerinden olduğu cihetle 5434 sayılı Kanunun 
muvakkat 14 ncü maddesinde belirtilen hizmet erbabından ol
madığı ve bu itibarla isteği gibi muamele ifasına imkân görüle
mediği, esasen kendisinin daha evvel Büyük Millet Meclisine 
vâki müracaatı üzerine Arzuhal Encümenince kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımgeleceğine karar verilmiş ve Devlet Şû-

3759/3752 Haşan Güngören. 
6247/6236 Gölciiönü No. 9. 

Gebze.

3011/3004 Mehmet Şahin.
Emekli Albay. 
Beşiktaş Akaretler 
No. 83.
İstanbul.



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

rasmda ikame edilen bu baptaki dâvanın da 26 . V I . 1951 gün 
ve 2326 sayılı İlâmla reddelimiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu haklunda ev
velce vâki müracaatı üzerine selef Arzuhal Encümenince veri
len 7 . X I I . 1954 gün ve 125 sayılı Karar mevcut kanun hüküm
lerine göre istek hakkında muamele tâyinine mahal olmadığı
na ve müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
mercune müracaatta muhtariyetine mütedair olmasına ve Da
hiliye Vekâletinin bu defaki cevabına nazaran da dilekçinin 
Devlet Şûrasında bu bapta ikame etmiş olduğu dâva reddedil
miş bulunmasına ve bu gibi kaza merciince incelenmiş veya tet
kiki bu mercie ait bulunmuş olan hususların teşriî murakabe 
yoliyle incelenmesine mesağ ve cevaz görülememesine binaen, 
ileriye sürüleq son talep hakkında da encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2306 30. X I . 1955

3933/3926 Mehmet özel ve Ve (Arzuhal hulâsası : Emeklilik
li Fidan. hakkı verilmesine ve 788 sayılı
Hademeler Derneği Kanunun mülga müzeyyel mad
Yönetim Kurulu desinden istifade ettirilmelerine
Başkam. dair.)
Ankara. Dilekçiler : (D) işaretli cetvele dâhil olmıyan müstahdem

lere de emeklilik hakkı tanınmasını ve bunların 788 sayılı Me
» murin Kanununun mülga müzeyyel maddesinden istifade etti

rilmelerini istemektedirler.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili

olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

1 Karar No. Karar tarihi

2307 30 . X I . 1955

4075/4067 Adil Tükel. (Arzuhal hulâsası : Emekli aylı-
ğının tadili hakkında.)

Dilekçi : 42 seneden ibaret hizmetinin 17 seneye indirilmek 
suretiyle kendisine 28 lira 50 kuruş gibi çok az bir emekli aylı
ğı bağlandığım, 42 senelik hizmetini tevsik eden vesikaları ile 
birlikte Maliye Vekâletine müracaat etmiş ise de otuz günlük 
itiraz müddetini geçirmiş olduğu ileri sürülerek bu müracaatı
nın nazara alınmadığını, durumunun ancak bir kanunla ıslah 
edilebileceğini beyanla, emekli maaşının hizmet müddetine gö
re tadili hususunun bu şekilde sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi esas itibariyle idari ka
za merciince tetkik edilecek hususlardan olmasına, diğer taraf -

5320/5311 Mimarsinan Mah.
* Kalfa So. No. 15.

Karagümrük - İstan
bul.
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tan alelûmum kanun tekliflerinin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
15 nci maddesi mucibince Vekiller Heyetinden veya mebuslar
dan sâdır olması lâzımgelip encümenimiz mücerret bu sıfatla 
böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni vâki istek 

'  hakkında bu sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2308 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şının imleten tahsisi hakkında.)

Dilekçi : Jandarma başçavuşluğundan emekliye ayrıldığını, 
on yıllık maaşının defaten verilerek alâkası kesilmiş ise de son 
çıkan bir kanunla dul yetim kızlara aylıklarının yeniden bağ- 
lanması esası kabul edildiğinden aynı atıfetin kendi ve emsali
ne de gösterilmesi icabedeceğini beyanla, iktizasının müstace- 
len yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi rtıevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2309 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tevhidi içti
hat kararının kaldırılması 'hak
kında.)

Dilekçi : Askerî Ceza Kanununun 65 nci maddesi hükmünün 
astsubaylara şâmil olmadığı yolunda Askerî Temyiz Mahkeme
since ittihaz edilen Tevhidi İçtihat Kararının isabetsizliğinden 
bahsile, kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre bu bapta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar veril’ i.

Karar No. Karar tarihi

2310 30 . X I . 1955

4089/4081
6131/6120

Mustafa özdil. 
Misakımilli So. No. 
85.
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı 
bağlanması hakkında.)

Dilekçi : Mülga Reji idaresinde mesbuk otuz bir senelik hiz
metinin sayılmıyarak yalnız inhisarlar İdaresinde geçen 11 se
nelik hizmetine mukabil az bir tazminat verilmek suretiyle 
emekliye ayrıldığını, halbuki sonradan 5434 sayılı Kanuna tev-

4087/4079 Mehmet Şahin.
J. Merkez Karakol 
K. Astsb. Başçavuş. 
İlgaz.

4083/4075 Hasaıı Ural.
Sülün So. No. 30 
Üst kat.
Levent - İstanbul. 

/
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Arzuhal

No.

4108/4100

4121/4113

fikan tekaüde sevk edilenlerin Reji İdaresindeki hizmetleri İn
hisarlar idaresinde geçen hizmetlerine borçlanma yoliyle ilâve 
edilerek kendilerine maaş bağlanmış olduğunu ve her ne kadar 
bâzı mebuslar tarafından kendi ve emsalini istihdaf eden bir 
tadil teklifi dermeyan edilmiş ise de bunun da aidolduğu encü
mence henüz neticelendirilmediğini beyanla, mezkûr teklifin 
bir an evvel kabulünü istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2311 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı 
bağlanması hakkında.)

Dilekçi : 65 yaşında ve daimî mâlûl olduğunu ve çok muh
taç bir durumda bulunduğunu beyanla, babasından kendisine 
yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yetim aylığı bağlanması hakkındaki ta
leplerin tetkiki önce aidolduğu makama, ihtilâf vukuu halinde 
de kaza mercüne ait bulunduğundan, vâki istek hakkında yal
nız bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
' % ----------------  -------------------

2312 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşı 
bağlanması hakkında.)

Dilekçi : Kocası jandarma onbaşılığından emekli Sait’e on 
seneliği defaten verilmiş olan tekaüt maaşının kendisine bağ
lanmasını ve şimdiye kadar teraküm eden on beş seneliğin de 
tonptan ödenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : On seneliği toptan ödenmek suretiyle tas
fiyeye tâbi tutulmuş olan emekli maaşından bir kısmının müte
veffanın karısına tahsis edilebilmesi, mevcut kanun hükümle
ri karşısında imkânsız bulunmasına ve teraküm ettiği beyan olu
nan miktarın da tesviyesine aynı imkânsızlık dolayısiyle cevaz 
görülmemesine binaen, vâki talep hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Tayyibe Gümüş. 
Kemalpaşa Malı. 
Tarla So. No. 10. 
Çanakkale.

M. Sadettin Alpagut 
Dabaklar Mah. Has
tane arkası Ereyli 
Cad.
Bolu.

2313 30 . X I . 1955
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Arrunal

No.

4147/4138 Cevdet Çelik ve ar. 
Yukarı çarşıda ma
nifaturacı.
Palu.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yardımın ar
tırılması ve saire hakkında.)

Dilekçiler : Kazalarına yapılan yardımın artırılmasını, me
murları barındırmak için hiç değilse yirmi ev inşa ettirilmesi
ni ve kaza merkezi hakkında mebuslardan Selâhattin Toker ta
rafından dermeyan edilen tekliflerin de reddini istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin sürdükleri istek mahiyeti 
itibariyle encümenimizce nazara alınacak hususlardan bulun
mamasına mebni bu bapta yalnız zikredilen sebepten muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2314 30 . X I . 1955

4156/4147 Taceddin Büyiik- 
baykal.
Vişne So. No. 2. 
Pendik - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında.)

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununa, yirmi sene bilfiil hiz
mette bulunanların dahi tekaütlüklerini istiyebileceklerine ve 
bunlara mezkûr kanunun 41 nci maddesindeki esaslar dâhilin
de maaş bağlanabileceğine dair muvakkat bir madde ilâvesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2315 3 0 .X I .1955

4158/4149 Muhsin özata. ve ar. 
öğretmenler Derne
ği Başkanı.
Simav - Kütahya.

(Arzuhal hulâsası : öğretmenler 
hakkmdaki yeni intibak kanunu
nun bir an evvel çıkarılmasına 
dair.)

Dilekçiler : Köy enstitülerinden mezun eski öğretmenlerle 
yeni mezunların almakta oldukları maaşlar arasındaki farkı gi
derecek olan yeni bir intibak kanununun müstacelen çıkarıl
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2316 30 . X I . 1955



4170/4161

Arzuhal
No.

Celâl Vuran.
Selâmi Âli Mah Bağ- 
larbaşı Cad. No. 381. 
Üsküdar - İstanbul.

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

(Arzuhal hulâsası 
kında.)

İkramiye hak-

Dilekçi : Emeklilere de verileceği söylenen ikramiyenin ma
aş nispetinde değil, müsavat kaidesine riayet edilmek suretiyle 
maktuan tesviyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yem bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2317 30 . X I . 1955

4172/4163
5890/5879

İbrahim Billor. 
Ceza evinde 
kuf.
Aksaray.

(Arzuhal hulâsası 
iadesi hakkında.)

Muhakemenin

Dilekçi : Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince kendisiyle ar
kadaştan hakkında verilen ağır hapis cezasının katileşmesi 
üzerine infazna başlandığını, halbuki masum bulunduklarını be
yanla, muhakemenin iadesi esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muhakemenin iadesi hakkmdaki talep
lerin usul hükümlerine göre ai dolduğu mahkemeye karşı der- 
meyanı icabedeceğinden dilekçinin bu hususta vâki isteği 
hakkında zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2318 30. X I . 1955

4173/4164 "Hüseyin Ünlü.
Ceza evinde mah
kûmlardan.

(Arzuhal hulâsası 
iadesi hakkında.)

Muhakemenin

Dilekçi : Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince kendisiyle ar
kadaştan hakkında verilen ağır hapis cezasının katileşmesi 
üzerine infazına başlandığını halbuki mâsum bulunduklarını 
beyanla, muhakemenin iadesi esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muhakemenin iadesi hakkmdaki talep
lerin usul hükümlerine göre aidolduğu mahkemeye karşı der- 
meyanı icabedeceğinden dilekçinin bu hususta vâki isteği hak
kında zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2319 30. X n .  1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4177/4168 Sarı Çakır Ahmet 
Efe.
Değirmisaz.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması 
veya yardım yapılması hakkında.)

Dilekçi : Vatani vazifesini Birinci Cihan Harbinde ve İstik
lâl Savaşında hiçbir menfaat gözetmeksizin hakkiyle ve fazlasiyle 
yaptığını, halen doksan beş yaşında ve yardıma muhtaç bir 
durumda bulunduğunu, her iki savaşta gösterdiği fedakârlı
ğın derecesini Sayın Reisicumhurumuzun ve Başvekil ile bâzı 
mebuslarımızın bildiklerini ve bu zevattan yapılacak tahkikat 
neticesinde ifadesinin doğruluğu anlaşılacağı ve merhum Ata
türk’ün, kendisine ve Yahya Kaptan’a kaydıhayat şartiyle 
ayda iki yüz ellişer lira verilmesini tasvip buyurduğu halde 
şimdiye kadar hiçbir şey almadığını beyanla, mesbuk hizmet
lerine mükâfat olmak üzere kendisine vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasını veya nakdî yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması veya nakdî yardımda bulunabilmesi için bu 
hususta daha önce bir kanun teklif ve tedvin olunmak lâzım- 
geleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun 15 nci maddesi mucibince mebuslardan ve
ya Vekiller Heyetinden sâdır olması icabedip encümenimiz mü
cerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmasına 
mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 1683 sayılı Kanun, zamanında emekliye sevk edil
diğini, scnradan Maarif Vekâletince tekrar hizmete alındığını, 
tekaüde irca zamanının yaklaştığını, evvelki ve şimdiki hiz
metlerinin otuz beş seney baliğ olmakta bulunduğunu beyanla, 
kendisine ve emsaline emeklilik ikramiyesi verilmesini sağlıya- 
cak bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında enciimenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2320 3 0 .X I .1955

4181/4172 Hiisnii Ongan.
Maarif memuru. 
Gördes - Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik ik
ramiyesi verilmesi hakkında.)

Karar No. Karar tarihi

2321 30 . X I . 1955



Arzuhal
No.

4208/4199

4218/4209
5240/5231
5623/5612

—  11
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

Ahmet Yıldırım. 
Tekirdağ İskelesin
de Kontrol İsmail 
eliyle.
İstanbul.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
zetilnıesine dair.)

Hakkının gö-

Dilekçi : Kendisine irsen intikal eden araziye hiçbir veçhi
le hakkı taallûk etmemiş olan Mahmut Bülbül adındaki şahıs 
tarafından ikâme edilen dâva üzerine aleyhinde verilen hükmün 
Temyiz Mahkemesince tasdik edildiğini esefle öğrendiğini, hal
buki hükmü veren hâkimi daha evvel reddetmiş bulunduğu 
halde mumaileyh hâkimin bu ret keyfiyetini hiç nazara alma
dan muhakemeye devamla bahsedilen hükmü vermiş bulundu
ğunu beyanla, hakkının meydana çıkanlmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî kaza merciince hükme bağlanmış 
olan mezkûr dâva hakkındaki Temyiz ilâmı aleyhinde tashih yo
luna müracaat ve bu arada reddi hâkim keyfiyetini de derme- 
yan etmek mümkün ve caiz olduğuna ve mahkemelerin mukar- 
reratı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesinde zik- 
redildiği veçhile müdahale ve taarruzdan mâsun bulunduğuna 
göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve dilekçinin bahsedilen kanun yoluna müraca
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2322 3 0 .X I .1955

Halit Güngör. 
Kuruköprü Mah. So. 
33. No. 12.
Adana.

(Arzuhal hulâsası : Şüf’a dâvaları 
hakkında.)

Dilekçi : Polis İbrahim mirasçılarından değer pahasiyle sa
tmaklığı gayrimenkul hisseleri hakkında başkalan tarafından 
açılan şüf’a dâvalarından birinin aleyhinde hükme bağlanıp 
diğerinin derdest bulunduğunu, kendisinin bahis mevzuu his
seleri satmaldığı tarihte paranın iştira kuvveti hüküm tari- 
hindekine nazaran çok fazla olduğu halde bu cihetin mahkeme
ce hiç nazara alınmamış bulunduğunu beyanla, alelûmum 
şüf’a dâvalannın daha âdil esaslar dairesinde rüyet ve intacı ve 
kendi zararının da bu münasebetle telâfisi esbabının istikmali- 
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : şüf’a dâvalarının muhakeme usulünde 
tadilât yapılması talebini istihdaf eden ve bu itibarla yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile alâkalı bulunan istek hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2323 30 . X I . 1955
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4222/4213

Arzuhal
No.

Kahraman Kaplan. 
Dinkçiler Malı. Ka
yar So. No. 9. 
Balıkesir.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması 
hakkında.)

Dilekçi : Vatani vazifesini cepheden cepheye koşmak sure
tiyle yaptığım, halen 67 yaşında ve yardıma muhtaç bir du
rumda bulunduğunu beyanla, kendisine de vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun teklif 
ve tedvin olunmak lâsımgeleceğine ve alelûmum kanun teklif
lerinin ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 16 nci maddesi muci
bince Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması ica- 
bedip encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine 
yetkili bulunmamasına mebni vâki talep hakkında yalnız bu 
sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2324 30. X I . 1955

4227/4218 Bahtiyar Peşkirci. 
Emniyet Müdürlüğü 
Hacıbayram Kara
kolunda 72 sayılı po
lis memuru.
Seyhan.

(Arzuhal hulâsası : Mdhkûmün- 
bih tazminatın affı hakkında.)

Dilekçi : Mahkemece okul tazminatı olarak kendisinden 
alınmasına hükmedilmiş ve icra marifetiyle de tahsiline başlan
mış olan iki bin küsur liranın bakiye kısmının affını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiden tahsiline hükmedilmiş olan 
tazminat hâzinenin şahsi hakları cümlesinden bulunmasına ve 
Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesinde beyan edilen hususi 
affın bu gibi şahsi haklara şümulü görülememesine binaen vâki 
talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2325 30. X I . 1955

4250/4241 Kâmil Güdüz. 
Dizdariye Mah. Mek
tep So. No. 18. 
Büyükçekmece.

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şı bağlanması hakkında.)

Dilekçi : İnhisarlar İdaresinde 27 sene hizmet ettiğini, ken
disine emekli maaşı bağlanması hakkında bu idareye müracaat
ta bulunmuş ise de talebinin nazara alınmadığını beyanla, hiz
metine karşılık emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İdare ile dilekçi arasında tekevvün eden 
ihtilâfın halli kaza merciine aidolduğundan vâki talep hakkın



-  13 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi. •

Karar No. Karar tarihi

2326 30. X I . 1955

4267/4258 Cahit Dedekorkut.
Hatboyu ikinci ına- 
kasbaşı No. 120. 
Karşıyaka - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : İnşaat Mü
hendisi unvan ve yetkisinin veril
mesi haklımda.)

Dilekçi : Harb Okulundan 30 . VIII . 1942 tarihinde Demir- 
yol Asteğmeni olarak neşet ettikten sonra Ankara’da bulunan 
Fen Tatbikat Okuluna devamla bu okulu da 1 . IX  . 1944 te ik
mal edip yüksek tahsilim tamamladığım, mütaakıben orduda ve 
Devlet Demiryolları İdaresinde bütün şubelere şâmil surette fii
len mühendislik yaparak birçok eserler ve projeler meydana 
getirdiğini ve binnetice bahsi geçen Fen Tatbikat Okulunun 
mühendis okulları programlarına göre hazırlanmış dört senelik 
bir tahsil devresini ve ayrıca bir buçuk yıllık bir ihtisas müdde
tini muvaffakiyetle bitiren bir subay olmak hasebiyle kendisine 
de İngiltere ve Fransa’da olduğu gibi (mühendis subay) denil
mesi ve diğer mühendislere tanınmış olan bütün hak ve yetkile
rin de verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede bir karar 
ittihazını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 3458 sayılı Mühendis
lik ve Mimarlık hakkmdaki Kanunun 1 nci maddesi gereğince 
mühendislik unvan, ve salâhiyeti ile sanat icra edebilmek için 
mühendislik tahsili veren Türk yüksek mektebinden diploma 
almış olmak veya Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile, prog
ramlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dâhilin
deki diğer mühendis mekteplerinden neşet etmiş bulunmak icab- 
ettiği ve dilekçinin mezun olduğu fen tatbikat okulunun mü
hendis yetiştiren yüksek bir okul olmadığı gibi, programlanılın 
da Türk Teknik Okulu mühendislik kısmı programlarına denk 
bulunmadığı ve bunun içindir ki, kendisine mühendislik unvan 
ve salâhiyetinin tanınması mümkün görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin neşet etmiş bulunduğu fen 
tatbikat okulunun mühendis yetiştiren yüksek bir okul olmadı
ğı gibi, programlarının da Türk Teknik Okulu mühendislik kıs
mı programlanna denk bulunmadığı vekâlet cevabından anla
şılmasına ve 3458 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin kesin ve 
mutlak hükmüne ve mezkûr maddede talebe muvazi bir değişik
lik yapılabilmesi de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesi sarahati dairesinde ancak yetkililer tarafından bu bap
ta bir teklif serdedilmesi ve bunun kanunlaşması halinde müm
kün ve caiz olabileceğine ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla, 
böyle bir teklif dermeyanına salahiyetli bulunmamasına bina-
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en, vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2327 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Barem içine 
alınması halikında.)

Dilekçi : Devlet Demiryolları İzmir Mağazasında bekçi oldu
ğunu, bu vazifeyi her gün bilâfasıla on iki saat yapmakta bu
lunduğunu, barem dâhiline alındığı takdirde bütün yardımlar
dan istifade edebileceğini beyanla, kendi ve emsalinin de bare
me ithal edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olalı istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2328 30 . X I . 1955

4275/4266 Eflâtun Yavuz.
Devlet Demiryolları 
İzmir Mağazasında 
16612 S. No. bekei. 
İzmir.

4276/4267 Avni Kesicioğlu. 
DDY (¡arında bekçi 
S. No. : 1660i). 
Alsancak - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Yeni baremin 
kendilerine de teşmili hakkında.)

Dilekçi : Yeni barem kanununun Devlet Demiryolları bekçi
lerine de teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2329 3 0 .X I .1955

4279/4270 Lûtt'i Oerezcioğlıı. 
Dumlupmar Malı. 
No. 12.
Aşağı Nazilli.

(Arzuhal hulâsası : Yol, mektep 
ihtiyacının karşılanması ve saire 
hakkında.)

Dilekçi : Vakıflar İdaresine ve Nazilli Belediyesine ait kıra
athane ve hamamın çok az bir bedelle kiraya verildiğinden ve 
Nazilli’de ihtiyacı karşılıyacak miktarda ilk okul bulunmama
sından dolayı çocukların sokaklarda gezmekte olduklarından 
ve belediyeye irat sağlıyacak gayrimenkullerin bizzat belediye 
tarafından işletilmesi halinde temin edilecek gelirle yol gibi 
ehemmiyetli ve zaruri noksanların ikmali mümkün olacağın
dan ve saireden bahsile, iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vakıflar İdaresiyle belediyenin kendi
lerine ait gayrimcnkulleri kiraya vermelerinde bir usulsüzlük 
ve kanunsuzluk bulunup. bulunmadığının tetkiki, okul ve yol 
ihtiyacının da karşılanması aidolduğu makam ve mercilerin
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

vazifeleri cümlesinden olduğu cihetle vâki taleb hakkında en- 
cümsnimizce muamele tâyinine mahal olmadığına v j dilekçi
nin mezkûr makam ve mercilere müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

2330 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir adlî ha
tanın ıslahı hakkında.)

Dilekçi : Hakkındaki dâva dosyasının Kadıköy 1 nci Asli
ye Hukuk Mahkemesinden celp ve tetkik edilerek işlenmiş olan 
adlî hatanın ıslahı ve binnetice, kendisinden rucuan tahsiline 
hükmedilmiş ve icra marifetiyle de tahsiline başlanmış bulunan 
paranın alınmaması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 20 . IV . 1955 tarihli istidası 
münderecatına nazaran şikâyetin mevzuu, kaza merciince in
celenerek karara bağlanan bir hususa taallûk etmekte olması
na ve adlî hata iddiası, hâdisede olduğu gibi, bir hukuk dâva
sına taallûk ettiği takdirde, bundan dolayı ancak kanun yolu
na müracaat olunmak lâzımgeleceğine vs Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 54 ncii maddesinin açık ve kesin hükmüne göre de 
mahkeme kararı hilâfına muamele ifasına cevaz ve imkân ta
savvur olunamıyacağına mebni, vâki talep hakkında zikredilen 
sebeplerden encümenimizce bir işlem yapılmasına mah;.l bulun
madığına karar verildi.

Karar No./ Karar târihi

2331 30. X I . 1955

4296/4287 Nâzım öreıısuıı.
Kız Lisesi Coğrafya 
öğretmeni.
İstanbul.

4297/4288 Cazim Uygur, 
e Kömür köyünden. 

Kemah.

(Arzuhal hulâsam : İskân edilme
si hakkında.)

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Erzurum’dan muhacir 
olarak ayrılıp Kemah’ın Kömür köyüne yerleştiğini, o tarihten 
şimdiye kadar vâki mütaaddit müracaatlarına rağmen iskân 
edilmediğini beyanla, muhacir ve mültecilere mütaallik kanun 
hükümleri dairesinde iskânını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iskâna tâbi kimselerden olttp 
olmadığının tahkik ve tetkiki, iskân mevzuatını tatbikle mü
kellef olan makama ve bu konuda tekevvün edecek ihtilâfın 
halli de kaza mercüne aidolduğundan, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi. '

Karar No. Karar tarihi

2332 30 . XI . 1965



4299/4290 Fehmi Kara.
Mithatpaşa ilkokulu 
öğretmeni.
Bafra.

— 16 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Eski yerleri
ne dönmelerine müsaade edilmesi 
hakkında.)

Dilekçiler : Bir kan gütme hâdisesinden dolayı Konya’ya 
nefyedildiklerini, hasım tarafla aralarında artık her hangi bir 
kin ve husumet kalmadığından haklarındaki sürgün kararının 
devam ettirilmesine lüzum bulunmadığını beyanla, eski yerleri
ne dönmeleri esbabının istikmal edilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahkeme karariyle nefyedilmiş olan 
' dilekçilerin vâki isteklerinin tetkiki encümenimize ait olmadı

ğından bu hususta zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2334 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
lerinin tarafına iadesi hakkında.)

Dilekçi : Kendisine bakmak şartiyle mânevi evlâdına ferağ 
ettiği üç kıta tarlanın, bahis mevzuu şarta riayet edilmemekte 
olmasından dolayı tekrar tarafına teslimini istemektedir.

Gereği düşünülüdü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4303/4294 Reşit Kandil.
Uzunkaya köyünde. 
Derepazan.

4300/4291 Bekir Ersöz ve ar. 
Menfilerden. 
Emniyet Müdürlüğü 
eliyle.
Konya.

v

fi'icümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Romanya’da 
Türk okullarında geçen hizmeti
nin şimdiki hizmetine ilâvesi hak
kında.)

Dilekçi : Romanya’da resmî Türk okullarında geçen hizme
tinin Türk okullarında mesbuk hizmetine ilâvesi esbabının 
istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2333 30 . XI . 1955

2335 30. X I . 1955
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4306/4297 - Hüseyin özdemir ve 
ar.
(Jöğüs hastalıklarına 
müptelâ hastalardan, 
dan. 
îsparta.

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

(Arzuhal hulâsası : 
masrafı hakkında.)

Yol  ve iaşe

Göğüs hastalığına müptelâ olduklarını, tedavi 
için yatırılmış oldukları hastanelerden taburcu edildikleri za
man yol ve iaşe masraflarının sağlanması lâzımgeleoeğini, aksi 
halde gördükleri tedavinin neticesiz kalacağını beyanla, kendi
lerine yol ve iaşe masrafı verilmesi hususunun teminini istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, dilekçile
rin vâki taleplerini aidolduğu makama karşı dermeyan etmekte 
muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2336 30. X I . 195Ö

4315/4306 Şeref özer ve ar. (Arzuhal hulâsası : Cami tamiri
Belediye Reisi. için tahsisat gönderilmesi hakkm-
Andırın. da.)

Dilekçiler : Andırın merkez kazasındaki yegâne camiin 
esasla surette tamire muhtaç bulunduğundan bahsile, muktazi 
tahsisatın müstacelen gönderilmesi esbabının istikmalini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu tahsisatın aidolduğu ma
kamdan istenmesi lâzımgeleceğine göre bu bapta encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal1 bulunmadığına ve dilekçilerin ilgili 
makama müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2337 30. X I . 1955

4317/4308 Cemal Aydoğan. 
Toptancı hal No. 
komüsyoncu. 
Ankara.

13
(Arzuhal hulâsası 
hidi hakkında.)

Kiraların tev-

Dilekçi : Ankara Belediyesine ait Toptancı Halinde kirala
mış olduğu dükkânın icar bedeli emsaline nazaran çok fazla ol
duğundan bahsile, yeni Kira kanunu lâyihası müzakere edi
lirken bu cihetin de göz önünde tutularak mevcut ikiliğin gide
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu lâyiha kanuniyet kesbet- 
miş ve gayrimenkul kiralan da bu haptaki kanunda tesbit olun
muş bulunmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2338 30. X I . 1955
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4320/4311 Fikret öztopal.
Çay Mah. Çapar So. 
No. 26.
Balıkesir.

Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bin lira taz
minatın affı hakkında.)

Dilekçi : Mahkeme karan ile kendisinden istenmekte olan 
bin lira tazminatı ödiyecek durumda olmadığından bahsile, 
bu tazminatın affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Şahsi hak cümlesinden olan tazminatın 
affı bahis mevzuu olamıyacağına göre vâki talep hakkında, 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2339 30 . X I . 1955

4321/4312 Ali Soysal.
İzmir Bakkaliyesi sa
hibi Ömer Lûtfi 
eliyle.
Ordu.

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

N. Ar as

(Arzuhal hulâsası 
tâyini hakkında.)

Bir vazifeye

Dilekçi : Jandarmada vatani hizmetini yaparak terhis edil
diğini, temditli olarak tekrar hizmete alınması hakkında vâki 
müracaatı üzerine icra ettirilen muayenesinde tüberküloza 
musap olduğu anlaşıldığından bu müracaatının terviç olunma
dığını, halen sıhhi durumunun normal işlerde çalışmasına en
gel teşkil etmiyecek kadar düzeldiğini beyanla, kendisinin1 
Ordu vilâyeti dâhilinde veya sair yerlerde bir vazifeye alın
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilek
çinin ilgili makam veya mercie usulü dairesinde müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kâtip 
Elâzığ 

8. Toker
Çorum

H. Ortakcıoğlu

2340

Edirne 
C. Köprülü

30 . X I . 1955

Erzincan 
T. Şenocak

Mardin 
R. K. Timuroğlu

Siird 
S. Bedük

Trabzon 
S. Karayavuz

Arzuhal sayısı 47
3 25 No. lu cetvelden naklen

50

T. B. M. M. Matbaan>



Devre : 3-
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 İ

- H6  Sayı : 29

23 .XI1.1955 Cuma

Arzuhal
No.

4325/4316

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Bedia Şarmaıı. 
Teşvikiye İhlamur 
Cad. Hacıeminefeıı- 
di So. Şükür Ap.
I). 2/1.

İstanbul - N işantaşı.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
şı hakkında).

Emekli maa-

Dilekçi : Yirmi seneyi ikmal etmeden tekaüde sevk edilmiş 
olan mâlûl memurlara malûllük aylığı bağlanması ha.kkinrifl.lri 
teklifin bir an evvel kanunlaştırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğünden 
önce âdiyen mâlûl olup da hizmet müddetleri yirmi yık doV 
durmamış bulunmasından dolayı tazminat alanlardan, hizmet 
müddetleri 15 - 20 yıl arasında olanlara veya dul ve yetimlerine
1. III . 1955 tarihinden itibaren ödenmek üzere mâlûllük aylığı 
bağlanması hsuusunda Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve iki 
arkadaşının yapmış oldukları kanun teklifinin ilgili encümen
de müzakere edilmekte olduğu ve henüz Umumi Heyete inti
kal etmediği anlaşıldığından vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin neti
ceye intizar etmesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2341 30. X I . 1955

4326/4317 Ali Tüzün.
Hünkâr imamı Na- 
zifbey So. No. 42. 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik hak
kı verilmesine dair).

Dilekçi : Tekaütlük haklarından faydalanmasına imkân ve
recek bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2342 30. X I . 1955



— 2 —
Arzuhal

No.

4333/4324

Dilekçiler : On seneden beri tapu ile mutasarrıf bulunduk
ları arazi hakkında vilâyetçe 5917 sayılı Kanuna tevfikan ve
rilmiş olan meni kararının Anayasa hükümlerine tamamen ay
kırı bulunduğundan bahisle, mezkûr kararın mahkemede mev
cut dâvalar neticesine kadar hükümsüz addini ve mezruatın da 
kendileri tarafından kaldırılması hususunun sağlanmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : 5917 sayılı Kanun hükmüne tevfikan vi
lâyetçe verilmiş olan mezkûr meni kararına matuf şikâyetin 
dâva şeklinde Devlet Şûrasına karşı dermeyanı lâzımgeleceğin- 
den, dilekçilerin bu yola müracaatta muhtar olmak üzere vâki 
talepleri hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2343 30 . X I . 1955

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

Mehmet Cihat ve ar. (Arzuhal hulâsası : 5917 sayılı
Boyalca köyünde. Kanuna tevfikan verilen meni ka-
Çanlkırı. ran hakkında).

4344/4335 Hüseyin Yıldız. 
Taşkelik Köyü 
tibi.
Alaçam.

Ha-
( Arzuhal hulâsası 
pilması hakkında).

Yardım ya-

Dilekçi : Köylerindeki Camiin hatipliğini 50 seneden beri 
fahrî olarak yapmakta bulunduğunu beyanla, bu hizmetine mu 
kabil kendisine münasip miktarda yardım yapılmasını veya ma
aşa geçirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin usulüne tevfikan aidolduğu makama müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2344 30 . X I .1955

4346/4337 Burhan Kabukçu- 
oğlu.
Kanlıca İstasyonu. 
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası: Seçim zarfları 
hakkında).

Dilekçi : Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde ayrı ayrı 
renkte zarf kullanılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü - Dilekçinin talebi ilgili kanunda değişik
lik yapılmasını müstelzim mahiyette görüldüğünden bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2345 30 . XI . 1955



4349/4340 Celâl Kanak.
Keçiören Tep »başı 
13 A da.
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

/

(Arzuhal hulâsası: Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Elim günlerde ifa ettiği naçiz hizmetlere mükafat 
olmak üzere kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan 
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir teklif serde- 
dilip bunun usulen kanuniyet kesbeylemesi lâzımgeleceğine ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi mucibince 
alelûmum kanun tekliflerinin ise Vekiller Heyetnden veya 
mebuslardan sâdır olması icabedeceğine ve encümenimiz mü
cerret bu sıfatla böyle bir teklif dermeyanına yetkili bulun
mamasına mebni vâki talep hakkında yalnız bu sebepten mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  3 _

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2346 30 . X I . 1955

4352/4343 Ahmet Aksoy.
As. Ş. 1. Mİ. Me
muru.
Diyarbakır.

(Arzuhal hulâsası : Tayın bedeli 
hakkında).

Dilekçi : Tayın bedelleri hakkındaki yeni teklifte sivil mu
amele memurlarının mağdur edildiğini, muharip subaylara 90, 
diğer subay ve gediklilere 60 lira tayın bedeli verilmesi muva
fık görüldüğü halde, sivil muamele memurlarının otuz lirada 
bırakılmasının hakkaniyet ve mâdelete uygun olamıyaca- 
ğını beyanla, bu memurların da zikredilen hakkaniyet ve mâ- 
delet esasları dairesinde gözetilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2347 30 . X I . 1955

4357/4348 İbrahim Parmaksız. (Arzuhal hulâsası: Yardım yapıl-
Beci köyünde. ması hakkında).

•̂ ut' Dilekçi : Evinin kazaen yanmış olduğunu, gördüğü yardı-
mxs{ pek cüzi bulunduğunu beyanla, bu yardımın ihtiyaç nispe
tinde artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
aidolduğu makama müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2348 30. X I . 1955



— 4 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

(Arzuhal hulâsası : Şeker fabrika
sı açılması hakkında).

Dilekçi : Yozgad vilâyetinin Çekerek kazasına bağlı Yangı 
köyünde bir şeker fabrikası açılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2349 30. X I . 1955

4395/4386 Dursun Türap.
Çepni Buzluk De
mokrat Parti Baş
kanı.
Akdağmadeni.

4403/4394 Abdülikadir özgü- 
venç.
Cezri Kasını Akar 
çeşme No. 5.
Eyüp - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bir iy bulun
ması hakkında).

Dilekçi : Ücretli veya yevmiyeli bir işe alınması hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2350 30 . X I . 1955

4459/4450 Halil Hamamcıoğlu. (Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul
Atatürk Mah. Cev- kiraları hakkında).
hal So. No. 29. 
Urfa.

Dilekçi : 1939 senesinden evvel vergi mülâhazasiyle dük
kânlarının kiralarını aynı zamanda kiracılar lehine de olarak 
az göstermiş olmalarından dolayı mağdur duruma düştük
lerini ve Millî Korunma Kanunu muvacehesinde kiraların 
tezyidine de imkân göremediğini, aldığı çok az miktardaki 
kiranın mecurun tamir masrafını bile karşılamadığını be
yanla, kendi ve emsalinin mağduriyetten kurtarılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Gayrimenkul kiralan hakkmdaki 6570 
sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bulunmasına göre vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2351 30. X I . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

----- - —M - ----- i.
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4469/4460

4324/4315

4471/4462

4473/4464

Raşit Üner.
Emekli jandarma 
başçavuşu.
59. So. 24/1 hanede. 
Zeytinburnu - İstan
bul.

Ahmet Oral . 
Emekli jandarma 
başçavuşu.
Doğramacı Şakir So. 
No. 5.
Taksim - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik hak
kında).

Dilekçiler : Jandarma gedikli başçavuşluğundan emekliye 
ayrıldıklarını, gazetelerin neşriyatına göre 1.V1.1930 - 1.1.1950 
tarihleri arasında tekaüt edilenlerden on beş yılı ikmal etmiş 
olanlara tekaüt maaşı bağlanması hakkındaki tasan Bütçe En
cümeninde görüşülmekte bulunduğundan bu tasarıya kendileri
nin de ithali muvafıkı mâdelet olacağını beyanla, iktizasının 
ifasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il- 
gili olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2352 30. X I . 1955

Fethi Gazanfer 
Yurtsever. 
Yeşildirek Medrese 
So. No. 3.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Cezasının in
faz edilmemesi hakkında).

Dilekçi : Bir basın suçundan dolayı dört ay hapis ve 600 
lira ağır para cezasına mahkûm edildiğini, bilâhara davacı tara
fından dâvadan feragati mutazammın olarak bir dilekçe veril
diği halde, bu dilekçenin mücerret temyizin tasdikinden sonra 
ita edilmiş olduğu ileri sürülerek hapis cezasının infazı cihe
tine gidilmekte olduğunu ve para cezasını Hâzineye yatırdığını 
beyanla, bahis mevzuu hapis cezasının vâki feragate binaen 
infaz edilmemesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Türk Ceza Kanununun bu baptaki hü
kümlerine nazaran vâki istek hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2353 XI . 1955

Bahattin İnal. 
Camiikebir Mah. 
laban Cad. No. 
Osmaneli.

B a-
13.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında).

İkramiye ve-

Dilekçi : ölü babasından annesine bağlanan maaşın, bunun 
da vefatı üzerine Hâzineye kn-ldığım ve kendisi 18 yaşını ikmal 
ettiği için bu maaştan istifade edemediğini beyanla, babasının 
mezarını yaptırmak ve ruhuna ithaf edilmek üzere mevlût 
okutmak için Hâzineye kalan maaştan biriken İn «minin ikra
miye olarak kendisine verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu bapta



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

4475/4466 İbrahim Ural.
T. C. Ziraat Banka 
sı Ajansı Takip Me
muru.
Divriği - Sivas.

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2354 30 . X I . 1955

(Arzuiıal hulâsası : Memurin Ka
nununun müzeyyel maddesinin 
tadil edilmesi hakkında).

Dilekçi : 788 saylu Memurin Kanununun müzeyyel madde
sinin 3659 sayılı Kanuna bağlı memurlara da teşmilini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2355 30 . X I . 1955

4636/4627

4637/4628

4638/4629

4639/4630

4640/4631

Hüseyin Koç.
DDY. Cer Atölyesi 
emniyet kadrosuna 
bağlı bekçi 
No. 44109.
Sivas.

Hüseyin Küçükiibiş. 
DDY. Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesinde 
bekçi No. 49625. 
Sivas.
Bekir Yıldız.
DDY. Cer Atelyesi 
emniyet kadrosuna 
bağlı bekçi 
Siva*s.
A. Valıap Çit Hü
seyin.
DDY. Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesinde 
bekçi. No. 54443. 
Sivas.
Nejat B. Başi.
DDY. Cer Atelyesin- 
de bekçi. No. 53820. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Doğum yar
dımı ve çocuk zammı hakkında).

Dilekçiler : Devlet Demiryolları Sivas Cer Atelyesi ve ma
ğazasında bekçi ve hademe olarak müstahdem bulundukların
dan, doğum yardımından ve çocuk zammından istifade etmekte
ler iken, 2 ö . 1 .1950 tarihinden itibaren mezkûr yardım ve 
zammın kesildiğinden bahsile, alâkalı kanunda yapılacak bir, 
tadil ile sözü edilen yardım ve zammın eskisi gibi verilmesine 
devam edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi' 
li olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2356 30. X I . 1055



-  7 -
Arzuhal

No.

4641/4632

4642/4633

4643/4634

4644/4635

4645/4636

4646/4637

4647/4638

4648/4639

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Polat.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet kadrosunda 
bekçi.
Sivas. '

Ebuzer Çetinkaya. 
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet kadrosunda 
bekçi. No.
Sivas. •

Cemal Yılmaz.
DDY Cer Atelyesin- 
de bekçi. No. 45438. 
Sivas.

Abdullah Kopmaz. 
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesi bek
çilerinden No. 49646. 
Sivas.

Islâm Sam.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet kadrosunda 
bekçi. No. 53822. 
Sivas.

Hamdi Özbek.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesinde 
bekçi. No. 44560. 
Sivas.

Ali Gülbağ.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesi bek
çilerinden No. 25732. 
Sivas.

Bekir Kuvvetli. 
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet kadrosunda 
bekçi. No. 55004. 
Sivas.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4649/4640 Hüseyin Aydın.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet kadrosunda 
bekçi. No. 43496. 
Sivas.

4650/4641 Mehmet Aydemir.
Cer Atelyesi Emni
yet Şubesi bekçile
rinden. No. 53613. 
Sivas.

4651/4642 Tayyar Gül.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesinde 
bekçi. No. 44975. 
Sivas.

4652/4648 İsmail Erdiç.
DDY Cer Atelyesin- 
de bekçi. No. 45490. 
Sivas.

4653/4644 Raif Müt.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesinde 
bekçi. No. 53819. 
Sivas.

4654/4645 Haşan Alpo.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesinde 
bekçi. No. 44361. 
Sivas.

4655/4646 Süleyman Duran.
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesi bek
çilerinden.
Sivas.

4656/4647 Şamil özgüt.
DDY Mağazası ♦ha
demesi. No. 25909. 
Sivas.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4657/4648 Haşan Açıkgöz.
DDY Mağazası bek
çilerinden No. 52640. 
Sivas.

4658/4649 Cemal Erol.
DDY Mağazası bek
çilerinden No. 52638. 
Sivas.

4659/14650 Neşet iğne.
DDY Mağazası bek
çilerinden No. 41980. 
Sivas.

4660/4651 Mehmet Dinler.
DDY Mağazası j?ek- 
çilerinden No. 43965. 
Sivas.

4661/4652 Zahit Çakar.
DDY Mağazası bek
çilerinden No. 27208. 
Sivas.

4662/4653 Haşan Sazan.
DDY Mağazası bek
çilerinden No. 9708. 
Sivas.

4663/4654 Ömer Yıldırım.
* DDY Mağazası bek

çilerinden No. 52637. 
Sivas.

4664/4655 Osman özdemir.
DDY Mağazası bek
çilerinden No. 55072. 
Sivas.

4665/4656 Memiş Loğ.
DDY Mağazası ha
demesi No. 43563. 
Sivas.



-  é -

Arzuhal
No.

4733/4724

5108/5099

Mustafa Uğurlu. 
Alipaşa Mah. Gü- 
müşmasat So. No. 
35 te.
Erzurum.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: 19.1.1955 ta
rihli ve 596 sayılı encümen Kara
rına itiraz).

Dilekçi : Kendisine emekli aylığı bağlanması hakkında Bü
yük Millet Meclisine sunmuş olduğu dilekçe üzerine Arzuhal 
Encümenince verilen 19 . I . 1955 gün ve 596 sayılı Kararda 
isabet göremediğini ve bu karara itiraz eder olduğunu beyanla, 
durumunun yeniden tetkik edilerek isteğinin yerine getirilme
sini rica etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konu hakkında Devlet 
Şûrasında ikame etmiş olduğu dâva bu mercice reddedilmiş, tas
hih talebi de kabul olunmamış bulunmasına ve tetkiki kaza mer
ciine aidolan ve mezkûr merci tarafından da incelenerek kara
ra bağlanan bu gibi meselelerin teşriî murakabe yoliyle tetki
kine Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince cevaz ve mesağ olma
makla beraber. Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine tevfi
kan itiraz hakkı yalnız mebuslara tanınmış olup iş sahiplerine 
böyle bir hak verilmemiş olmasına binaen, vâki son talep hak
kında da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2357 3 0 .X I .1955

Osman Çakar. 
Kaplanlar Mah. 
Kaplan çıkmazında 
No. 5.
Denizli.

(Arzuhal hulâsası : Kendi namı
na Büyük Millet Meclisine müra
caatta bulunanların cezalandırıl
masına. dair).

Dilekçi: Arzuhal Encümenince verilip tarafına tebliğ edi
len 13770/12820 numaralı Kararda adı geçen Osman Çakar 
kendisi ise hiçbir zaman ne Büyük Millet Meclisine ne de en
cümene müracaatta bulunmadığı gibi bu kararda bahsedildiği 
veçhile karısı aleyhine de mahkemeye başvurmadığını ve ken
di adına Meclise istida verenlerin buldurularak cezalandınlma- 
lan hakkında mahallî C. Müddeiumumiliğine müracaat ettiğin
den, B. M. Meclisinden de bu bapta Adliye Vekâletine emir ve 
talimat verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının ifasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi tarafından kendi namına Büyük 
Millet Meclisine müdacaatta bulunanların buldurularak ceza- 
landınlmalan hakkında mahallî C. Müddeiumumiliğine usulü 
dairesinde müracaat vâki olmuş bulunmasına göre bu hususta 
encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2358 30. X I . 1955



Arzuhal
Ne.

5163/5154

5867/5856

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eneümen karan ve ne sebepten verildiği

Kâmil Erişkin.
Orta Mah. Hüsnü- 
bey So. No. 4. 
Çarşamba - Samsun.

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
\'eya sair suretle yardım yapılma
sı hakkında).

Dilekçi ; Arzuhal Encümenince verilip tarafına tebliğ .olu
nan kararda münderiç Devlet Vekâleti cevabında : Kendisinin 
evvelce iskân gördüğü bildirilmekte ise de, 1925 yılında mu
hacir olarak Türkiye’ye geldiğini, o tarihten şimdiye kadar 
hiçbir veçhile iskân görmediğini, Yugoslavya’da bıraktığı 
emlâkin bedeli Devlet tarafından ödendiği takdirde başka bir 
talepte bulunmıyacağını beyanla, iktizasının yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinden evvelce selef ko
misyonca verilen cevapta, dilekçinin vaktiyle iskân gördüğü 
bildirilmiş olduğundan, bu cihetin hilafı ancak kaza merciinde 
ispat edilebileceğine ve Yugoslavya’daki emlâkine gelince, bu 
hususta da mezkûr mahaldeki Türk Emlâk ve Menfaatleri
nin Tazminine Mütaallik Protokol ve Eklerinin Kabulü hak- 
kındaki 5597 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ilgili veka
lete müracaat olunabileceğine binaen, vâki talep hakkında 
bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2859 30. X I . 1955

Kâmil Esin. 
Kızılmescit Yalıpaşa 
Cad. No. 20.
Eyüp - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası: Arzuhal En
cümeni kararma itiraz).

Dilekçi : On dokuz yaşından evvelki hizmetlerinin de ka
bulü ve kendisine emekli maaşı bağlanması hakkmdaki müra- 
caati üzerine Arzuhal Encümeni tarafından verilen 7.11.1955 
gün ve 760 sayılı karara itiraz eder olduğunu beyanla, duru
munun yeniden incelenerek müspet bir karara bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği, mahiyeti itibariyle 
encümenimizce tetkik edilecek hususlardan olmamakla beraber 
Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince itiraz hakkı 
yalnız mebuslara tanınmış olup iş sahiplerine böyle bir hak 
verilmemiş bulunmasına binaen vâki son müracaat hakkında 
da zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2860 80. X I . 1955
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Arzuhal
No.

6188/6177

0223/8590

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emekli ma
aşının tadili hakkında).

Dilekçi : 19 sene, dört ay, on beş gün kadar poliste hizmet et
tikten sonra sin tahdidine uğradığım, bu muameleyi mütaakıp 
intisabeylediği Temyiz Mahkemesinde de uzun müddet vazife gö
rerek nihayet 65 yaşını ikmal etmiş bulunmasından dolayı 
re'sen tekaüde sevk olunduğunu, hizmeti ahire zammı namiyle 
bağlanan ayda 35 lira aylığının kendi ve ailesinin en zaruri ve 
mübrem ihtiyaçlarını bile karşılamamakta bulunduğunu, ou 
itibarla çok muhtaç bir duruma düştüğünü beyanla, poliste ge
çen hizmetinin de nazara alınarak emekli maaşının tadilini iste 
inektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanun, dilekçi ve emsaline 
tekrar tekaüde irca edildikleri zaman ancak hizmeti ahire 
zammı itasını kabul etmiş bulunmasına ve müstedinin poliste 
geçen hizmetiyle sonradan tâyin edildiği vazifede geçen hizme
tinin birleştirilerek mecmuu üzerinden kendisine emekli maaşt 
bağlanmasına halihazır mevzuat müsait bulunmamasına ve bu 
hususun temini yeni bir kanun tedvini halinde mümkün 
olabileceğine binaen vâki talep hakkında zikredilen sebepler
den encümenimizce de muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2361 30 . X I . 1955

Sait Durıı.
Gül Mah.
Mardin.

Miistedi : Murisleri namına mukayyet bulunan gayrimen- 
küllerine Hazine tarafından vukybulan tecavüz dolayısiyle; 
Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş bulunduğu ilâm hük
müne riayet olunmadığından şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu gayri- 
menkullerin tehcire tâbi eşhastan metruken Devlete intikal 
edip 1329 yılından beri toprağa muhtacolanlara kiraya veril
mekte bulunduğu belirtildikten sonra; müstedinin istihsal et
tiği ilâmın isnadettiği veraset ilâmının, Mardin Asliye Hukuk 
Mahkemesinde ikame olunan dâva neticesinde iptal ettirilmesi 
üzerine Devlet Şûrası nezdinde iadei muhakeme talebinde bu
lunup şikâyetçinin beyan ettiği ilâmın iptaline mütaallık alı
nan 6 ncı Daire kararının takdim kılındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Beyan olunan lehteki ilâm iadei muha
keme yoliyle, hükmen kaldırılmış bulunmasına binaen; ademi- 
infaz bahis mevzuu olmadığından vâki talep hakkında bu ba-

«

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Abdullah Arar. 
Maltepe Akıncılar 
So. Yağcıoğlu Apt. 
No. 21/B.
Ankara.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14296/13316 Nurettin Erçetin.
Yeni Mah. Musalla 
So. No. 32.
Afyon.

14526/13532 İsmail Ercan.
Hacmekir köyünde. 
Balâ - Ankara.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2362 30 . X I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kaydının ter
kinine mütedair olan fakülte ka
rarının iptali hakkında).

Müstedi : 1949 yılında kayıtla devam etmiş bulunduğu Tıp 
Fakültesindeki kaydının; ilişik olarak takdim ettiği rapor 
muhtevasından da anlaşılacağı üzere geçirdiği bir ameliyat yü
zünden 1950 ders yılına bizzarure vukubulan devamsızlığı dola- 
yısiyle terkin edilip bu muhik mazeretinin kabul edilmemesin
den şikâyet ederek; hakkındaki bu kararın iptalini istemek
tedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısına bağlı İstanbul Üniver
sitesi rektörlüğü tezkeresinde ; 4 sömestr zarfında gereken 
derslerden başarı gösteremiyen müstedinin, İstanbul Üniversi
tesi öğrenci Talimatnamesinin 7 nci maddesine uyularak kay* 
dinin terkin edilmiş bulunduğu belirtilerek, mezkûr talimat^ 
namede istisnai bir hüküm de mevcut bulunmadığı için hasta
lıkla geçirilen müddetin nazarı itibara alınması hakkındaki 
taleplerin de yerine getirilmesine imkân görülemediği bildiril 
mektedir. <

Müstedi hakkında Fakülte Yönetim Kurulu ve senatoca 
verilmiş bir karar olup olmadığı hakkındaki encümen sorusuna 
karşılık Maarif Vekâletinden alınan yazıda da ezcümle: Mu
maileyhin böyle bir müracaatı mesbuk bulunmadığı gibi hak
kında verilmiş bir karar da olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; Üniversiteler Kanununa 
göre, aidolduğu mercie müracaatı lüzumuna binaen vâki talep 
hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2363 30 . X I . 195b

(Arzuhal hulâsası : Hacmekir kö
yü içme suyu hakkında).

Müstedi: İçme suyu olmadığı için halkın köyii terketmek- 
te bulunduğundan bahsile; bu bümrem ihtiyaçlarının gide
rilmesini istemektedirler. 

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında ; Bu köye hariçten ra 
getirilmesinin çok masrafı mucip olacağı ve bunun teminine 
de bugün için imkân bulunmadığı için; mevcut kuyulardan
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Arzuhal Arruhal sahibinin

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

daha fazla su temini maksadı ile sondaj makinesi koymak su
retiyle bu ihtiyacın giderilebileceği bildirilmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyün içme su
yunun 1953 yılında su mühendisliğince tetkik olunup, yeniden 
yapılacak isale işi; köyce yapılacak olan 10 bin liralık yar
dımın hasat mevsiminde toplanabileceğinden bu seneki prog
rama alınamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itiban ile talep hakkında; 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2364 30 . X I . 1955

21407/19898 Dr. Asım Kolerkılıç.
Belediye doktorlu
ğundan emekli. 
Tekirdağ.

(Arzuhal hulâsası: Yeni bir ka
nun teklifi hakkında).

Müstedi : 13 Temmuz 1949 tarihinde emekliye sevk olunup 
askerlikte geçen hizmetleri Emekli Sandığına devri iktiza et
tiği halde, Sıhhat Vekâletince bunun bur kanun mevzuu bu
lunduğunun bildirildiğinden bahisle mezkûr kanunun tedvin 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifini mutazammın 
bulunan vâki talep hakkında Encümenimizce bu sıfatla yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2365 30. X I .1955

21688/20174 Mustafa Parsın. 
191/191 Çay Malı. Büyük

Kömürcü So. No. 35 
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası: Hidematı va
tan iye tertibinden maaş bağlan
ması veyahut tazminat verilmesi 
hakkında).

Müstedi ; Millî Mücadelede sebkeden mesailerine mukabil, 
halen ihtiyar ve muavenete muhtaç bir durumda bulunmasına 
binaen hıdemati vataniye tertibinden aylık bağlanmasını ve
yahut tazminat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li bulunan talep hakkında encümenimizce bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2366 30. X I . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 13 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4757/4748

4758/4749

4759/4750

4760/4751

4761/4752

4762/4753

4763/4754

4764/4755

4765/4756

4766/4757

İsmail Akdeniz. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 46 - Çayırlık. 
Zeytinburnu- Istan bul

İsmail Kaşıkçı.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 120.
Zeytinburnu-lstanbul

İbrahim Altıparmak. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 160.
Zeytinburnu-lstanbul

M. Bilıbay.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No., 86.
Zeytinburnu-lstanbul

Mehmet özaslaıı. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 71.
Zeytinburnu-lstanbul

İbrahim Evyapaıı. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 78.
Zeytinburnu-lstanbul

Hatice Derman. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 210.♦
Zeytinburnu-lstanbul

Narin Lonbaeı.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 212.
Zeytinburnu-lstanbul

Fehmi Candan. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 206.
Zeytinburnu-lstanbul

Haşan Eryaman. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 114.
Zeytinburnu-lstanbul

(Arzuhal hulâsası : Evlerinin yık- 
tırılmaması hakkında).

Dilekçiler: İstanbul’da Yedikule’de verem hastanesi karşı
sındaki Hâzineye ait arsa üzerine yaptırdıklan evlerin 6188 sa 
yılı Kanunun neşrinden sonra yapıldığı iddiasiyle hedmine Be
lediye Encümeni taraf nidan karar verildiğini, halbuki sözü ge- 
çen evler tamamen mezkûr 6188 numaralı Kanundan evvel yap- 
tınlmış olduğu cihetle bu kanunun şümulü dışında kafldığı.haldo 
bu keyfiyetin encümence nazara alınmadığını ve evlerinin yık 
tınlması halinde üç bin nüfusun açıkta kalacağım beyanla, 
hedim kararının infaz edilmemesi hususunun sağlanmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : 6188 sayılı Kanunun tatbikinden mü
tevellit işbu ihtilâfın tetkiki kaza merciine ait olduğundan bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na ve dilekçilerin kanun yoluna müracaatta muhtariyetlerine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2367 30 . X I . 1955
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Arzuhal

No.

4767/4758

4768/4759

4769/4760

4770/4761

4771/4762

4772/4763

4773/4764

4774/4765

4775/4766

4776/4767

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sadık Özkan.
Telsiz Malı. 85/2 So. 
No. 119.
Zeytinbıırnu-îstanbul

Saıbri Yemenici. 
Telsiz Malı. 85/2 So. 
No. 220.
Zeytinburnu-lstanbul

Mustafa Güçal.
Telsiz Malı. 85/2 So. 
No. 68.
Zeytinburnu-lstanbul

Şahin Beyatak.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 116.
Zeytinburnu-lstanbul

İsmail Boyalı.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 142.
Zeytinburnu-lstanbul

Haşim Çukur.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 70.
Zeytinburnu-lstanbul

Ahmet Kara.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 15.
Zeytinburnu-lstanbul

Mehmet.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 129.
Zeytinburnu-îstanbul

Remzi Çelir.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 204.
Zeytinburnu-îstanbul

Besim Yılmaz.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 58.
Zeytinburnu-lstanbul

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4777/4768 Hamit liızber.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 133.
Zeytinburnu-lstanbul

4778/4769 Hava Baloğlu.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 100.
Zeytinburnu-lstanbul

4779/4770 Haşan Gudde.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 121.
Zeytinburnu-lstanbul

4780/4771 Cemile Bali.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 126.
Zeytinburnu-lstanbul

4781/4772 Cemal özgül.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 22.
Zeytinburnu-lstanbul

4782/4773 Karip Çalışkan.
Telsiz Malı. 85/2 So. 
No. 186.
Zeytinburnu-lstanbul

4783/4774 Cemal özgül.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 16.
Zeytinburnu-lstanbul

4784/4775 Hüseyin Ertan.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 72.
Zeytinburnu-lstanbul

4785/4776 Tevfik Aydın.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 144.
Zeytinburnu-lstanbul

4786/4777 Hakkı Hayret.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 83.
Zevtinbunıu-Istanbul

Arzuhal Arzulıal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4787/4778 Hüsnü Özbek.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 52.
Zeytinburnu-lstanbul

4788/477!) Ahmet Karcı.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 122.
Zeytinburnu-lstanbul

4789/4780 Süleyman Elnaz.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 62.
Zeytinburnu-lstanbul

4790/4781 Mustafa Froğlu.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 152.
Zeytinburnu-lstanbul

4791/4782 Ziya Kayar.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 20.
Zeytinburnu-lstanbul

4792/4783 Mehmet Sinan.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 123.
Zeytinburnu-lstanbul

4793/4784 Satılmış Ünver.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 66.
Zeytinburnu-lstanbul

4794/4785 Mehmet Öğütlü.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 76.
Zeytinburnu-lstanbul

4795/4786 Fahri Yılmaz.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 28.
Zeytinburnu-lstanbul

4796/4787 Fethi Bodur.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 146.
Zevt inburnu-lstanbul



Arzuhal
No.

4797/4788

4798/4789

4799/4790

4800/4791

4801/4792

4802/4793

4803/4794

4804/4795

4805/4796

4806/4797

4807/4798

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Seyit Ahmet Palas. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 10.
Zeytinburnu-Istanbul
İsmail Koç.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 5.
Zeytinburnu-Istanbul
Ahmet Araç.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 24.
Zey tinburnu-Ist an bul
Abdullah Ergüven. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 13.
Zeytinburnu-Istanbul
I. Kahreman.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 64.
Zeytinburnu-Istanbul
Ahmet Parlakkılıç. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 26.
Zeytinburnu-Istanbul
Hüseyin Demiral. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 227.
Zeytinburnu-Istanbul
Halis Türfckan.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 130.
Zeytinburnu-Istanbul
Cemalcttin Taşçı. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 18.
Zeytinburnu-Istanbul 
Mehmet Yetiştiren. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 226.
Zey tinburnu- Istan bul 
Mustafa Tunca. 
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 8.
Zeytinburnu-Istanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

4808/4799 Tevfik Korkmaz.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 11.
Zeytinburnu-Istanbul

4809/4800 Ahmet Mumdökcn.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 79.
Zeytinburnu-Istanbul

4810/4801 Mehmet Bali.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 126.
Zeytinburn ıı-lstanbul

4811/4802 Ali Demircan.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 166.
Zeytinburnu-Istanbul

4812/4803 Mahmut Çelebi.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 84.
Zeytinburn u-Istanbul

4813/4804 A. Sayım Çam.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 194.
Zeytinbürııu-Istanbul

4814/4805 İbrahim Birol.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 208.
Zeytinburnu-Istanbul

4815/4806 Alim özgül.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 7.
Zeytinburnu-Istanbul

4816/4807 Tayip Aydın.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 194.
Zeytinburnu-Istanbul 

4817/4808 Durmuş Mantar.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 170.
Zeytinburnu-Istanbul

4818/4809 Servet.
Telsiz Mah. 85/2 So.

No. 125.
Zeytinburnu-Istanbul

4819/4810 izzet Usluhaıı.
Telsiz Matı. 85/2 So. 
No. 109.
Zeytinburnu-Istanbul

4820/4811 Refika Karlı.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 118.
Zeytinburnu-Istanbul

4821/4812 Fatma Yılmaz.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 102.
Zeytinburnu-Istanbul

4822/4813 Müveddet Önzöz.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 124.
Zeytinburnu-Istanbul

4823/4814 Bilâl Esen.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 60.
Zeytinburnu-Istanbul

4824/4815 ' Zahire Çürük.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 98.
Zeytinburnu-Istanbul

4825/4816 Adil Şancak.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 140.
Zeytinburnu-Istanbul

4826/4817 Mustafa Tikeç.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 54.
Zeytinburnu-Istanbul

4827/4818 R. Köse.
Telsiz Mah. 85/2 S.o. 
No. 132.
Zeytinburnu-Istanbul

4869/4860 Necip Karadağ.
Telsiz Mah. 85/2 So. 
No. 48.
Zeytinburnu-Istanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi



— 16 -
Arzuhal

No.

2342/2336

2287/2282
2460/2454

20761/19299
4274/4265
2076/2071

676/674
1278/1276
2057/2052
2058/2053
3605/3598
3606/3599

1567/1565

20606/19168
21717/20203

1007/1005

!) 10/908 
1279/1277 
2326/2321 
4069/4061

3703/3696

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hakkı Özkan. 
Emniyet Otelinde, 
(ienel meclis âzası. 
Çankırı.

Ömer Özen. 
Büyükyakalı köyü. 
1). P. Ocak Başkanı. 
Şabanözü - Çankırı.

Emrullah Yılmaz. 
Büyükçekmece. 
Mimarsinan köyün
de.
Çatalca.

Zehra Çağırbeyke. 
Şehit Kaya Aldoğa.ı 
Cad. No. 93. ' 
Ankara.

Süleyman Şimşek, 
ve kardeşleri, 
(¡üroğlu köyünde. 
Çekerek - Yozgad.

Zekeriya Atik. 
Aşağı Habibefendi 
Mah. Dere So.
No. 102.
Erzurum.

Cemal Biçer.
İlhan köyünde. 
Emirdağ.

Rasim Polğe.
5 nci Zrh. Tg. Ka
rargâh Bl. de Tank 
Kd. Başçavuş. 
Mamak - Ankara.

(Arzuhal hulâsam : Çankırı’nın 
Maruf köyü muhtar seçiminin ye
nilenmesi talebinden ibarettir).

(Arzuhal hulâsası : Yapılan muh
tar seçiminin bozularak seçimin 
yeniden yapılması talebinden iba
rettir).

(Arzuhal hulâsası : iskân borcu 
tahakkuk ettirildiğinden şikâyeti 
mutazammındır ).

(Arzuhal hulâsası : (¡ayrimcnku- 
liinün kendisine teslimi talebinden 
ibarettir).

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
leri üzerindeki hakkı tasarrufla
rını selbeden köy muhtarı Niyazi’
den şikâyeti mutazammın bulun
maktadır).

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
hizmetinin 23 sene üzerinden he
saplanmadığından şikâyeti muta- 
zammm bulunmaktadır).

(Arzuhal hulâsası : Neticei muha
kemeye kadar, yediemin olarak 
mahsulünün kendisine iadesini 
mutazammın bulunmaktadır).

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrası
5 nci Dairesinin bir kararının 
kaldırılması talebinden ibarettir).
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20171/18812 Selâhattin Yılmaz. 
3310/3303 Mehmet Tortamıç 

vekili.
Fevzipaşa Mah. Nal
bantlar So. No. 28. 
Çanakkale.

2605/2599 Rüstem Sungur.
Kuzkunkavak Mah. 
No. 24 te.
Konya.

20818/19351 Şahin Karataş.
Kayabaşı mahalle
sinde.
Hınıs.

(Arzuhal hulâsası : 13 yıldır ci
heti askeriyece ihbar istasyonu 
olarak işgal edilmiş bulunan ara
zisine ait bedeli icar ve istimlâkin 
ödenmesi talebinden ibarettir).

(Arzuhal hulâsası : Konya Darül- 
irfan Türk hususi okulunda geçen
6 yıllık hizmetinden dolayı 6014 
sayılı Kanuna tevfikan borçlandı
rılıp bunun tekaütlük müddetine 
ilâvesi talebinden ibarettir).

(Arzuhal hulâsası : İstihsal ettiği 
kararlara rağmen arazilerinin ken
disine teslim olunmadığından şi
kâyeti mutazammmdır).

Gereği düşünüldü : Yukarda yazık müracaatlar; halli kaza mercilerinin tetkikine tâbi husu- 
sattan bulunduğundan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2368 30 . X I . 1955



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

3533/3526 Burhanettin Baraz.
DDY tüccarı eşya 
ambar saymanı. 
Eskişehir.

3534/3527 Ali Ulvi Üyeyıldız.
DDY Garda gişe me
muru.
Eskişehir.

3540/3533 Mehmet Kabalak.
istasyon şefi S. 
22297.
Uşak.

3554/3547 Mehmet Kurşun.
3. Iş. istasyon şefi S. 
21666.
Alkan - Alaşehir.

3560/3553 Fahri Ilarılom.
DDY Eşya garı am
bar muhasibi S. 
21910.
Eskişehir.

4341/4332 Adnan Peşkircioğlu.
DDY Gar hareket 
memuru S. 44996. 
İsparta.

3616/3609 Sadık Oktay.
DDY Gar muhabere 
şefi S. 21533. 
Eskişehir.

3632/3625 Burhanettin Berköz. 
DDY Gar şefi S. 
4375.
Uşak.

3643/3636 Nejdet Yurdacan.
39499 S. gişe memu
ru.
Eskişehir.

3644/3637 M. Feridun Çakar, 
ve ar.
DDY 3. Iş. S. 22820. 
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Barem dere
cesinin düzeltilmesi H.)

Müstediler : Devlet Demiryolları Memur ve Müstahdemleri
nin Ücretlerine dair olan 3173 sayılı Kanunla tesbit edilmiş 
bulunan 16 ve 15 nci dereceleri kaldırarak asgari dereceyi 14 
olarak tâyin edip mezkûr derecelerdeki memurların bu dere
ceye yükseltilmelerini ve terfihlerini derpiş eden 4620 sayılı 
Kanun tatbikatının geçirdiği safahatı ve noktai nazarlarını 
izah etmekte; ezcümle: idarece mezkûr dereceye intibakları 
yapılan memurların terfilerinde bu kanunun muvakkat birinci 
maddesine tevfikan; meriyet tarihi olan 31 . V . 1944 tarihinin 
mebde tutulmasının kanunun maksadı vaz’ma muhalif bulun
duğunu, zira: Bu kanunun, memurları mücerret bareme intibak 
ettirmek maksadını istihdaf etmekte olduğunu, her ne kadar 
zikrolunan maddei kanuniye ile ; bu yükseltmenin terfi sayıla
cağı belirtilmekte ise de bu ancak; kanunun B cetveli ile dere
celeri değiştirilen bâzı hizmetlere mâtuf olup aksine vâki tat 
bikatm bir zühule müstenit bulunduğunu; nitekim bu görüşle
rinin hak ve menfaatleri haleldar olan birçok memurların mü
racaatları dolayısiyle Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 981, 
11C4, 2835 ve 181 sayılı kararlar ve Temyiz Mahkemesi Ticaret 
dairesinin 1951 ve 1954 yıllan arasında (İstidalarda zikrolu
nan) muhtelif tarihli ilâmlarla da teyidolunması üzerine; idare 
Meclisinin Nisan 1954 tarihli bir karan ile hatalı tatbikat; bu 
kabîl memurlann binlercesinin lâğvolunan derecelerde geçen 
müddetlerinin intibak ettirildikleri 14 ve 13 ncü derecelerdeki 
terfilerinde nazarı itibara alınmış ve barem dereceleri ıslah olun
muş ve kendileri hakkında da aynı yolda muamele ifası derdest 
bulunmuş iken; bu müstakar görüşten rücuu mutazammm ahi 
ren ittihaz olunan Temyiz Mahkemesi Hukuk Umumi Heyetinin 
10. X I . 1954 tarih ve 19/22 sayılı Tevhidi İçtihat Karariyle 
geride kalan memurların mağdur edildiklerinden bahsile; 4620 
sayılı mezkûr kanunun muvakkat birinci maddesinin tefsiri 
veya yeniden tedvin ve tesis suretiyle veyahut Arzuhal Encü
meninin katileşmiş olan mezkûr kararlarına göre barem dere
celerinin düzeltilmesi esbabının istikmal buyurulmasını iste 
mektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısmda : Müracatcılardan 
bâzılannın intibak durumları ve bunların terfilerinde filhakika 
mezkûr kanunun meriyet tarihi olan 31. V . 1944 tarihinin meb
de alınıp mütaakıp terfilerinin de buna göre yürütüldüğü be- 
lirtüdiıkten sonra; bir kısım personelin adlî mercilere müracaat
ları üzerine; bu kanunla kaldınlan 16 ve 15 nci derecelerde ge
çen hizmet müddetlerinin intibak ettirildikleri 14 ncü derecede
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Arzuhal

No.

3645/3638

3678/3671

3679/3672

3687/3680

3706/3699

3716/3709

3817/3810

3895/3888

3908/3901

3915/3908

Yaşar Arlı ve ar. 
DDY 3. İş. S. 28146. 
İzmir.

Mehmet Hayri Sez-

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

DDY Liman Müdür
lüğü servisinde S. 
23740.
İskenderun.

Süreyya Üründü. 
DDY Liman Müdür
lüğünde 16553. 
İskenderun.

Hüsamettin Cengiz- 
han.
DDY 3. İşletme S. 
42404.
Uşak.

Reşat Odabaşı oğlu. 
DDY Kurslar Mü
dürlüğü memurla
rından 24404. 
Eskişehir.

Mustafa Attilâ.
DDY I. İş. Kazlıçeş- 
me şefi 22727. 
İstanbul.

Bekir Sayın ve ar. 
DDY Garda yol ça
vuşu 11344.
Afyon.
Asım Çelikağa. 
DDY İstasyon şefi 
S. 16559.
Uşak.
Şaban öz.
DDY emekli memu
ru S No :29365. 
Zonguldak.
A. Rıza Ayçan.
C. Mah. Vardar S. 
No. 13.
Eskişehir.

geçmiş gibi kabul edildiğinden ücret durumlan buna göre ıs
lah olunup farkı maaşlan dahi ödenmiş iken; 30 Aralık 1954 
tarihli ve 8892 sayılı Resmî Gazetede intişar eden 10. X I . 1954 
tarih ve 19/22 sayılı Tevhidi içtihat Kararı ile; bu memurların 
mütaakıp terfilerinin; intibakın yapıldığı 31. V . 1944 tarihin
den hesabolunması lâzımgeleceği, dolayısiyle idarenin tatbika
tının doğruluğu teyidedilmiş bulunduğu bildirilmektedir. .

Gereği düşünüldü : Tefsir ve kanun teklifine yetkili ve va- 
zifedar bulunmıyan encümenimizce gerek bu bakımdan, gerek
se idare ile tahaddüs eden vâki ihtilâfın halli; kaza mercilerine 
ait ve zikrolunan encümen kararlan da şahsa ve hâdisesine 
maksur bulunması bakımlarından vâki talepler üzerine tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2369 30 . X I . 1955
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3916/3909

3917/3910

3918/3911

3919/3912

3920/3913

3921/3914

3922/3915

3923/3916

3924/3917

3925/3918

3926/3919

3927/3920

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

H. Sözen DDY De
po şefi S. 2511. 
Eskişehir.

Mehmet Domaniç. 
Makasçı S. 31466. 
Eskişehir.

Abdullah Ergen.
S. D. Eevizör S. 
15494.
Eskişehir.

Mehmet Ersoy.
S. II. Revizör S. 
16524.
Eskişehir.

Hamdi Ataman. 
Başrevizör S. No : 
7263.
Eskişehir.

Hilmi Satıcı.
DDY S. II. Revizör. 
14096.
Eskişehir.

İbrahim özkaya.
S. II. Revizör S. 
20171.
Eskişehir.

Tahir Evci.
S. II. Revizör S. 
14371.
Eskişehir.

Ali Sirer.
Makasçı S. 39984. 
Eskişehir.
Hüseyin Islokoğlu. 
Makasçı No : 36306. 
Eskişehir.
Kerim Koşar.
S. II. Revizör 12645. 
Eskişehir.
Mustafa Sezer.
S. I. Revizör S. 7391. 
Eskişehir.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3928/3921 Yusuf Bükülmezer.
DDY S. II. Revizör 
1109.
Eskişehir.

3929/3922 Ali üzpolat.
S. I. R. 5455. 
Eskişehir.

3935/3928 Yusuf Baysal.
Garda hareket me
muru 35360.
Uşak.

3948/3941 Eyüp Darcan.
DDY Puantör S. 
36311.
Eskişehir.

3954/3947 İsmail özbiler.
DDY kondoktör. 
29633.
Gar - Eskişehir.

3955/3948 Seyit Polat.
DDY kondoktör 
31384.
Eskişehir.

3956/3949 Salih Sevinçer.
DDY Gardıfren. 
39698.
Eskişehir.

3957/3950 Hamdi özer.
Kondoktör S. 41754. 
Eskişehir.

5958/3951 Sabri Sayal.
Gar şeflerinden 
S. No : 15703. 
Eskişehir.

3959/3952 Sadık Uça.
K. şefi 28235. 
Eskişehir.

3960/3953 Mehmet Algün.
DDY manevracı S. 
No : 39840. 
Eskişehir.

Anuhal
No.

Arruhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3961/3954 Süleyman Hasar. 
DDY S. 2888.
Gar - Eskişehir, 
hir.

3962/3955 Osman Dipçin.
DDY S. 43487 koıı- 
döktör.
Gar - Eskişehir.

3963/3956 Mehmet Gülnihar.
Katar şefi S. 1129. 
Eskişehir.

3964/3957 Kâzım Gerçek.
Katar şefi S. 4232. 
Eskişehir.

3965/3958 Muharrem Eriç. 
K. şefi S. 4672. 
Eskişehir.

3967/3960 Ömer özkefe.
Katar şefi S. 4679. 
Eskişehir.

3979/3972 Süleyman Bintiz.
Katar şefi S. 9348. 
Eskişehir.

3980/3973 Ekrem Korkut.
Katar şefi S. 33860. 
Eskişehir.

3982/3975 Mehmet Emre.
istasyon şefi S. 
40529.
Nohutova.

3987/3980 İbrahim Köse.
Makasçı S. 33659. 
Eskişehir.

3992/3985 Mehmet Bar. 
Makasçı S. 5066. 
Eskişehir.

3993/3986 Ahmet özdemir.
Manevracı S. 21396. 
Eskişehir.
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Arzuhal

No.

3994/3987

3995/3988

3996/3989

3997/3990

3998/3991

3999/3992

4000/3993

4001/3994

4002/3995

4004/3906

4005/3997

4006/3998

4007/3999

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4008/4000

4009/4001

Salih His arkaya.
Şeftren S. 21052.
Eskişehir.

Basri Alemdaroğlu.
Katar şefi S. 22926.
Eskişehir.

Mehmet Unsal. 4010/400Î
Makasçı S. 41825.
Eskişehir.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Settar Baksan. 
Makasçı S. 6339. 
Eskişehir.

Ali Elaldı.
Makasçı S. 8809. 
Eskişehir.

Muhittin Ertan. 
Katar şefi. S. 3387. 
Eskişehir.

Sıddık Erkanat. 
Katar şefi No : 
30746.
Eskişehir.

Haydar îspartalı. 
Kondöktör S. 33619. 
Eskişehir.

İbrahim Bodur. 
Katar şefi S. 23348. 
Eskişehir.

Rüştü üzçelik. 
Manevraeı S. 22607. 
Eskişehir.

Mustafa Acur.
S. 43490.
Eskişehir.

Celâl Erileri. 
Gardifren S. 26526. 
Eskişehir.

.Şerif Akyol.
S. 8903 Manevraeı. 
Eskişehir.

4011/4008

4012/4004

4013/4005

4014/4006

4015/4007

4016/4008

4017/4009

4018/4010

4019/4011

Mustafa Dutdibi. 
Makasçı S. 41456. 
Eskişehir.

İsmail Oylaş. 
Manevraeı S. 40624. 
Eskişehir.

Mehmet Yapar. 
Gardifren S. 20637. 
Eskişehir.

Haşan Bali.
S. 915 Manevraeı. 
Eskişehir.

Mehmet Güraydın. 
Katar şefi S. 915. 
Eskişehir.

Osman Ertiireken. 
Katar şefi No. 4674. 
Eskişehir.

Mehmet Aşiklor. 
Makasçı 43721. 
Eskişehir.

Kadri Bozok.
S. 15258 Depo pu- 
vantörü.
Eskişehir.

İzzet Erkut.
Garda S. 26472 revi
zör.
Eskişehir.

Bülent Salih. 
Gardifren S. 40213. 
Eskişehir.

Abdullah Kasabalı. 
Garda revizör S. 
19286.
Eskişehir.

Kâşif Yüksel. 
Revizör S. 15336. 
Eskişehir.

Arzuhal
No.

4020/4012

4021/4013

4022/4014

4023/4015

4024/4016

4025/4017

4026/4018

4027/4019

4028/4020

4029/4021

4030/4022

4031/4023

4032/4024

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fazlı öztel.
Katar şefi S. 29533. 
Eskişehir.

Ali Hozar.
Makasçı S. No. 8799. 
Eskişehir.

Mustafa Arol. 
Makasçı S. 8983. 
Eskişehir.

Yusuf Önsöz. 
Manevraeı 13961. 
Eskişehir.

İbrahim Çilingir. 
Makasçı S. 39986. 
Eskişehir.

Mustafa Pandoran. 
Makinist 20173. 
Eskişehir.

Mehmet Muşlu. 
Makasçı S. 31705. 
Eskişehir.

Müsliim Gökçe.
S. 41724 Manevraeı. 
Eskişehir.

Halil Cam.
Katar şefi S. 34582. 
Eskişehir.

Haşan Kıralp. 
Kondöktör S. 39983. 
Eskişehir.

Âdil Bağaran.
K. şefi S. 22910. 
Eskişehir.

Mehmet Doğan.
K. şefi S. 22420. 
Eskişehir.

İsmail Uğurbek. 
Manevraeı 6109. 
Eskişehir.



— 22 —
Arzuiıal

No.

4033/4025

4034/4026

4035/4027

4036/4028

4037/4029

4038/4030

4039/4031

4040/4032

4041/4033

4042/4034

4043/4035

4044/4036

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali ülgeıı. 
Gardifren 23769. 
Eskişehir.

Şaban Trak. 
Manevracı 33802. 
Eskişehir.

Ahmet Özçöral.
K. şefi 2578. 
Eskişehir.

Süleyman Kılıç. 
Manevracı 18969. 
Eskişehir.

Sabri Barutça. 
Manevracı 36209. 
Eskişehir.

Haşan Hoşgör.
K. şefi 16349. 
Eskişehir.

Habil Babur. 
Makasçı S. 41914. 
Eskişehir.

Mehmet Hallaç. 
Hareket memuru. 
45846.
Eskişehir.

Fettah Taygut. 
Gardifren 4460. 
Eskişehir.

Mehmet öner. 
Gardifren S. 21177. 
Eskişehir.

Necmi Hamat.
Bilet kondüktörü S. 
48013.
Eskişehir.

İsmail Taş.
Garda K. bagaj S. 
9672.
Eskişehir.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

4045/4037

4046/4038

4067/4059

4068/4060

4076/4068

4077/4069

4078/4070

4092/4084

4093/4085

4094/4086

4095/4087

4096/4088

4097/4089

İsmail Kamaç.
K. şefi S. 4350. 
Eskişehir.

Mehmet Banaz. 
Katar şefi 4888. 
Eskişehir.

Tahir Erci.
S. II. şeftren 31304. 
Eskişehir.

Ali Sindel. 
Kondüktör 40064. 
Eskişehir.

Recep Gül.
Makasçı 4İ38. 
Eskişehir.

Abdullah Kozacı. 
Gardifren 23078. 
Eskişehir.

Abdurrahman Er- 
gut.
Revizör 34154. 
Eskişehir.

Kâzım Elitez.
Garda puvantör S. 
32714.
Eskişehir.

Hakkı Koca.
Revizör 38350. 
Eskişehir.

Tahsin Noyaıı. 
Manevracı 5583. 
Eskişehir.

Nuri Hoş.
Makasçı No : 41457. 
Eskişehir.

Kâzını Tarcaıı. 
Makasçı 8793. 
Eskişehir.

Hüseyin Karalıaıı. 
V. memuru 20911. 
Eskişehir.

4098/4090

4099/4091

4100/4092

4101/4093

4102/4094

4103/4095

4104/4096

4105/4097

4114/4106

4123/4115

4124/4116

4125/4117

4126/4118

Andali Kaya. 
Makasçı 4142.
Eskişehir.

r
İsmail Orak. 
Manevracı 29207. 
Eskişehir.

Mustafa İnanır.
K. şefi 26214. 
Eskişehir.

M. Ali Meriç. 
Makasçı 39982. 
Eskişehir.

İsmail Erdinç. 
Şeftren 9540. 
Eskişehir.

Ahmet Kargı.
K. şefi 15147. 
Eskişehir.

İbrahim Yığın.
K. şefi 14020. 
Haydarpaşa.

Ömer Uzman. 
Manevracı 11550. 
Eskişehir.

Kemal Uluğ.
Gişe memuru S. 
23578.
Bakırköy - İstanbul.

H. İbrahim Kırcıoğ- 
lu.
Manevracı 41726. 
Eskişehir.

Mehmet Eren 
Katar Şefi S. 20416. 
Eskişehir.

Mehmet Bozdoğan 
Gardifren 28121. 
Eskişehir.

İsmail Albayrak 
Gardifren 5284. 
Eskişehir.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4127/4119 Ali Telci
K. bagaj 21629.
Eskişehir.

4184/4175 Muzaffer Kula.
DDY garda l.S. ha
reket memuru.

4235/4226 Mustafa Aydın. 
DDY istasyon şefi 
21883.

Âdil Alça
Konya. Yerköy.

4128/4120
Nurettin Çelme. 
DDY ustabaşı 9178. 
Eskişehir.

Makasçı 20970. 
Eskişehir.

4186/4177 4236/4227 Hüseyin Ünal. 
Kondüktör bagajı 
46910.

4129/4121 Haşan Tu. 
Gardifren 6101. 4187/4178 Salim Vurucuel. Eskişehir.

Eskişehir. 28242 şeftren. 
Eskişehir. 4237/4228 t.Bülgüdav.

4130/4122 Fuat Tingaz. Gar personelinden
4188/4179 Salâhattin Demirsoy S. 23169.Gardifren 42826. 

Eskişehir.
Garda K. şefi 32690. 
Eskişehir.

Eskişehir.

4141/4132 Mehmet özsoy. Kemal Ünalan.
4238/4229 Mehmet Sarsılmaz.

4189/4180 18706 K. bagaj.Tarım fen memuru Şeftren 28043. Eskişehir.
22780 S. Eskişehir.
Eskişehir.

4190/4181 Süleyman Saray. 4239/4230 Salih özut.
27785 K. şefi. 
Eskişehir.4142/4133 Süleyman Koç. S. 6102.

Katar şefi 40212. Eskişehir.

4143/4134

Eskişehir. 

Esat Moral.
4210/4201 Mustafa Özalp. 

İstiklâl Mah. Metin

4240/4231 Ali 'Akın.
Başmancvracı 2435. 
Eskişehir.Depoda makinist No: So. No : 4. 6360.

21575. Eskişehir. 4241/4232 Murat özer.
Eskişehir. 4211/4202 Ali Börekçi. İstasyon şefi 22310.

4144/4135 Nazmi Gerçek. Şeftren 20844. Eskişehir.

Revizör 8550. Eskişehir. 4242/4238 Bünyamiıı Çelebi.
Haydarpaşa. 4212/4203 Hüseyin Tekin. Gardıfren 44421.

Kadri Sezen.
DDY 3. İşletme is

Makinist 26143. Eskişehir.
4145/4136 Eskişehir.

4243/4234 Mehmet Evirgen.
tasyon şeflerinden. 4232/4223 Rıza Artık. .6257 DDY.
Denizli. Katar şefi 8998. 

Eskişehir.
Eskişehir.

4160/4151 Hakkı Bilgitekin. 4244/4253 Mustafa Karaoğlu.
İstasyon Ş. 15123. 4233/4224 Sezai Gönen. Puvantör 4245.
Uşak. Başaran

İvedik Cad. No : 44.
Eskişehir

4167/4158 İsmail Gülpınar. 
Memur 26473.

Yenimahalle - An
kara.

4245/4236 Lûtfi Cangaz. 
5579 kondöktör.

Eskişehir.
4234/4225 Kâmil Oltulu.

Eskişehir.

4168/4159 Ali özmermer. 
8623 DDY. 
Eskişehir.

DDY 22806 İstas
yon şefi.
Karaosman - Yerköy

4264/4255 Hakkı Bereli. 
Makinist 15749. 
Eskişehir.
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Arzuhal

No.

4265/4256

4266/4257

4288/4279

4289/4280

4290/4281

4291/4282

4310/4301

4311/4302

4335/4326

4336/4327

4337/4328

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Bilâl Demirkan. 
Makinist 18234. 
Eskişehir.

Hüseyin Yücel. 
Şeftren 4626. 
Eskişehir.

Abdülaziz Tczcan. 
Revizör 12639. 
Eskişehir.

Müdessir Kakarca. 
39400 DDY. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

PJsat Sözübir.
S. 30861.
Haydarpaşa - İstan
bul.

Mustafa Uzal.
DDY 2. İşletme ha
reket memuru 38182 
Karaosman.

Ahmet Kemancı.
Revizörlükte
25222.
Haydarpaşa.

Hakkı Kazak.
25115 revizörlükte. 
Haydarpaşa.

Tarık Emen.
DDY kondöktör 
50259.
Eskişehir.

Balıattin Kızbek. 
Revizörlükte 26125. 
Haydarpaşa.

Ali Poyraz.
Ambar memuru say
manı 21887.
Eşme.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4338/4329

4339/4330

4347/4338

4370/4361

4372/4363

4373/4364

4374/4365

4375/4366

4376/4367

4377/4368

Muhittin Sakıiı. 
DDY istasyon şefi 
15225 Aydın - Nazil
li hattında.
Horsunlu.

Galip özaltm.
DDY Gar Gişe Me
muru 46226.
İsparta,

Halit Hergüner. 
12640 revizörlükte. • 
Haydarpaşa.

Numan Barışkan. 
Katar şefi 12299. 
Eskişehir.

Süleyman özcan.
1 nci İşletme 2. S. 
şeflerinden S. 10106. 
Gebze.

Ali Terazi.
DDY Gar Askerî 
Gişe Memuru. 
Haydarpaşa.

Salâhattin Şeraıı. 
DDY 1. İşletme Mü
dürlüğü hareket me
muru. 3737C.
Gebze.

Faruk Berker.
DDY Liman Mü
dürlüğü Büyük Am
bar Şefi. 
Haydarpaşa.

Hayrettin öney. 
DDY 1. İşletme Mu
hasebe Servisi Me
muru 28449. 
Haydarpaşa.

Ruşen Teneker.
DDY Gar Lâmbalı
sı 24144. • 
Haydarpaşa,

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4378/4369 Suphi Gegin.
DDY 1 nci İşletme 
Mevrude Ambar Şefi 
24705.
Haydarpaşa.

Behiç. özenur.
DDY 1 nci İşletme 
memur 24277. 
Haydarpaşa.

Mehmet Ali Ulu. 
DDY hareket memu
ru 48229. 
Haydarpaşa.

Sami Soysalan.
DDY Gar hareket 
memuru 11351. 
Haydarpaşa.

İsmail llıkhan.
DDY limanda II S. 
istasyon şefi 16555. 
Haydarpaşa.

Enver Esener.
DDY 1 nci İşletme 
Liman Hareket Me
muru 20840. 
Haydarpaşa.

4384/4375 Reşat Çetinel.
DDY Liman Müdür
lüğünde memur 
22509.
Haydarpaşa.

4385/4376 Ahmet Akdoğan.
DDY 1 nci İşletme 
Müdürlüğü limanda 
mevrude memuru. 
Haydarpaşa.

4386/4377 Enver Tüzün.
DDY depoda 28464. 
Haydarpaşa.

4387/4378 Necati Ürer.
DDY şeftren, garda 
3750.
Haydarpaşa,

4379/4370

4380/4371

4381/4372

4382/4373

4383/4374
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Arzuhal

No.

4388/4379

4389/4380

4390/4381

4391/4382

4392/4383

4393/4384

4396/4387

4411/4402

4412/4403

4413/4404

4414/4405

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Seyit Tekdurmaz. 
Kondoktor 40200. 
Haydarpaşa.

Katar .şefi.
40507.
Haydarpaşa.

Şevket Cura.
DDY 1 nci İşletme 
12658.
Haydarpaşa.

(raiip Koksal.
DDY 1 nci İşletme 

2. gişe memuru 37295 
Haydarpaşa.

Aziz Yılmaz.
DDY Garda 4361. 
Haydarpaşa.

Hüseyin Gül.
1 nci İşletme 5971 
garda.
Haydarpaşa.

Muzaffer Sert t aş. 
DDY 1 ııei işletme 
makinist 20348. 
Haydarpaşa.

Haindi Doğru.
DDY garda 43497 
şeftren.
Haydarpaşa.

Kenan Ergun.
DDY Bostancı İs
tasyonunda 35905. 
İstanbul.

Sakip özaydemir. 
Geçit hareket servi
sinde 23452. 
Haydarpaşa.

Zekâi Oktay.
DDY 1 nci İşletme 
Müdürlüğünde Şef 
20583.
Haydarpaşa.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4415/4406 Emin Ergin.
DDY 1 nci İşletme 
garda memur 13799. 
Sirkeci - İstanbul.

4424/4415 Kenan Darcaıı.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 30845. 
Haydarpaşa.

4425/4416 Haşan Uçak.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 29890. 
Haydarpaşa.

4426/4417 İbrahim Koksal.
DDY 1 nci İşletme 
makinist 7074. 
Haydarpaşa.

4427/4418 Şükrü Uğurlu.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 12663. 
Haydarpaşa.

4428/4419 Enver Akyar.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 16379. 
Haydarpaşa.

4429/4420 İhsan Isgi.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 7563. 
Haydarpaşa.

4430/4421 Vedat Kızıldemir.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 7347. 
Haydarpaşa.

4431/4422 Kenan Kızıldemir.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 29765. 
Haydarpaşa.

4432/4423 M. Ali Göksoy.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 25117. 
Haydarpaşa.

4433/4424 Hidayet Beşirik.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 26907. 
Haydarpaşa.

4434/4425 Salim Yılgör.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda makinist 
15868.
Haydarpaşa.

4435/4426 Abdullah Kaya.
DDY 1 nci İşletme 
makinist 21843. 
Haydarpaşa.

4436/4427 Recep Kancalıoğlu.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 27142. 
Haydarpaşa.

4437/4428 Arif Baygın.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 30739. 
Haydarpaşa.

4438/4429 İsmail Erşaıı.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 23194. 
Haydarpaşa.

4439/4430 Behzat Dirgen.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 12655. 
Haydarpaşa.

4440/4431 Mehmet Altınoluk.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda makinist 
25080.
Haydarpaşa.

4441/4432 Kadir Gökgezer.
DDY 1 nci İşletme 
24785.
Haydarpaşa.

4442/4433 Süleyman Dermanlı.
DDY 1 nci İşletme 
gar revizörlüğünde 
25407.
Haydarpaşa.
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Arzuhal

No.

4443/4434

4444/4435

4445/4436

4446/4437

4447/4438

4448/4439

4449/4440

4450/4441

4451/4442

4452/4443

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

’Alımet I)emirdöven. 
DDY I nci işletme 
deposıınd a m akinist 
4864.
Haydarpaşa.

İbrahim Koliva.
DDY I nci İşletme 
deposunda 20350. 
Haydarpaşa.

Nusret Hersek.
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 52784. 
Haydarpaşa.

Mehmet özmıhçı. 
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 35432. 
Haydarpaşa.

Nazmi Çankaya. 
DDY 1 nci İşletme 
deposunda 38539. 
Haydarpaşa.

İsmail Çankaya. 
DDY 1 nci İşletme 
makinist. 
Haydarpaşa.

Mehmet Efe.
DDY 1. İş. Makinist 
6631
Haydarpaşa.

İrfan Onul.
DDY 1. İş. Makinist 
20323.
Haydarpaşa.

İbrahim Kaymakçı. 
DDY 1. Iş. Makinist 
29363.
Haydarpaşa.

Şükrü Gümüş.
DDY 1. Iş. Makinist 
23315.
Haydarpaşa.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4453/4444 Nurettin Uysaler.
DDY 1. Iş. Makinist 
22977.
Haydarpaşa.

4454/4445 Mustafa Demirli.
DDY 1. ts. Makinist 
37740.
Haydarpaşa.

4455/4446 Mehmet özen.
DDY 1. İş. Makinist 
18742.
Haydarpaşa.

4456/4447 Rauf Duran.
DDY 1 İş. Hareket 
servisi Md. I )enctçi 
3878.
Haydarpaşa.

4497/4488 T. Fikret Tel.
DDY 1. İş. Mü. Am
bar M. 36494. 
Haydarpaşa.

4498/4489 H. Kılıç Haka.
DDY 1. Iş. Mii. ra
portörlerinden 15692 
Haydarpaşa.

4499/4490 O. Behzat öncü.
DDY 1 Iş. Mü. tel
grafhanesinde 27292. 
Haydarpaşa.

4500/4491 Cemal Güner.
DDY 1. Iş. Mü. tel
grafhanesinde 21543. 
Haydarpaşa.

4501/4492 Necmettin Demir.
tbrahimağa Koşuyo- 
lu Mehmet Akman 
S. No. 5.
Kadıköy - İstanbul.

4502/4493 Mansur Altun.
DDY Gaıla 17519 
Gişe memuru. 
Haydarpaşa.

4503/4494 Basıi Muşlu.
DDY Garında 21465
kondoktor.
Haydarpaşa.

4504/4495 İsmail Pınarlı.
DDY Garında 5262

* Şeftren.

4505/4496 Haşiın Özgeylâni.
DDY Garında 33948
kondoktor.
Haydarpaşa.

4506/4497 Cemal Ertüııı.
DDY 1. iş. Müdür
lüğü gişe V. memu
ru 21757. 
'Haydarpaşa.

4507/4498 Ziya Çit ak.
DDY garında gar
dıfren 35763. 
Haydarpaşa.

4508/4499 Yusuf Güngör.
DDY gar köprü gi
şe memuru 21539. 
Haydarpaşa.

4509/4500 Veysel Zaim.
DDY I. işletme gar
makasçılarından
21189.
Haydarpaşa.

4510/4501 Salim Sarol.
DDY I. işletme de
posunda makinist 
19266.
Haydarpaşa.

4511/4502 Ahmet Tanrısever.
DDY I. Iş. deposun
da makinist. 
Haydarpaşa.

4512/4503 Mahmut Taşezeıı. 
DDY I. Iş. deposun
da makinist. 
Haydarpaşa.
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4513/4504 Muhsin Ergök. 
DDY I. Iş. deposun
da makinist.
12699.

4523/4514 Ahmet özeııder. 
DDY Gardâ katar 
şefi 26037.
Sirkeci.

4567/4558 Halil Dermanlı. 
Garda konduktur 
48225.
Haydarpaşa.

Haydarpaşa. 4524/45.15 Talât Okşak. 4568/4559 Ömer Gül han.
4514/4505 Salâhattin Aydın. 

DDY I. Iş. deposun
DDY garda 17094. 
Sirkeci - İstanbul.

DDY 1. Iş. revizör- 
lıikte 37877.

da makinist. 
15867.
Haydarpaşa.

4525/4516 Mustafa Çetin. Haydarpaşa.

DDY deposunda re- 
vizör 30115.

4569/4560 Ragıp Yıldız.
DDY Revizörlüğiin-

4515/4506 Refik T olu. Haydarpaşa. de 16637.
DDY" I. işletme gar 4526/4517 Ahmet özbostancı. Haydarpaşa.
da başmanevracı. 
3210.
Haydarpaşa.

DDY 2. Iş. hareket 
memuru 37261. 
Sekili istasyonu.

4570/4561 İbrahim Belek.
DDY II. Şubede yol 
çavuşu 27997.

4516/4507 Salih Dikmen. 
DDY I. Iş. garda

4560/4551 Ishak Açıkalın.
DDY Liman hareket 4571/4562

Haydarpaşa.

manevracı 4043. 
Haydarpaşa.

Servisi şefi 1438. 
Haydarpaşa.

Fehmi Kutlu.
DDY II Ş. 7686 yol

4517/4508 Muzaffer Giirman. 4561/4552 Mustafa Üııver.
ÇAVUŞU!.
Haydarpaşa.

DDY I. Iş. deposun DDY istasyon şefi
da makinist 20399. 15661. 4572/4563 Abdullah Aksan.
Haydarpaşa. Ismetpaşa istasyonu. DDY garda 33738

4518/4509 Süleyman Sezer. 
DDY I. Iş. deposun

4562/4553 Muharrem Aynaoğ- 
lû.

gardifren.
Haydarpaşa.

da makinist 28857. DDY hareket me 4573/4564 Hüseyin Saruhan.
Haydarpaşa. muru 36561. DDY II. Şubede

4519/4510 Niyazi Kutunsel. Balıkesir. 8767.
DDY I. işletme Md. 4563/4554 Şükrü. Dal. Haydarpaşa.
38113. Gar personelinden 4574/4565 Salih Altınok.
Haydarpaşa. 44957. Makasçı 24488.

4520/4511 Muzaffer Candiler. Haydarpaşa. Haydarpaşa.
DDY yedek istas
yon şefi 15640.

4564/4555 Osman Demirkaya. 
Makasçı 41703 4575/4566 Safiye Gültekin. 

DDY garda 43949.
Ankara. Haydarpaşa. Sirkeci.

4521/4512 İbrahim Tür. 4565/4556 Mahmut Kolay.
Salâhattin Tanır. - 
Garda 37996. 
İstanbul.

DDY I. işletme gar
da K. şefi 17183. 
İstanbul.

Garda manevracı. 
8402.
Haydarpaşa.

4576/4567

4522/4513 Memdulı Barlas. 4566/4557 Ahmet Yücel. 4577/4568 I. Hakkı Ulcay.
DDY I. işletme gar
da memur 10576. 
Sirkeci.

DDY Garda manev- 
racı 4229. 
Haydarpaşa. •

DDY I. Iş. gar katar 
şefi 20834.
Sirkeci.
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4578/4569

4579/4570

4580/4571

4581/4572

4582/4573

4586/4577

4591/4582

4603/4594

4604/4595

4605/4596

4606/4597

4607/4598

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şud Ekler.
Garda katar şefi 
11732.
İstanbul.
Mehmet Güç. 
Gardıfren 44545. 
Haydarpaşa.
Mustafa Çdikcr.
DDY I. İş. garda 
19690.
Sirkeci.
Raif Şardağ. 
Kondüktör 14692. 
Haydarpaşa.
Hacı Kılıç.
(iardıfren 9754. 
Haydarpaşa.

Zekeriya özyavıız. 
20837 Katar şefi. 
Eskişehir.
Nedim Erdoğan. 
DDY Derneği Şube 
Başkanı.
Haydarpaşa.
Ahmet Ayata.
T. C. DDY 6. İslet
me 37919.
Adana.

Danyal Kalman. 
22064 istasyon şefi. 
Dil iskelesi.
Şevket Gök.
DDY. 1 nci İşletme 
kondüktör 25033. 
Sirkeci.
Cahit Erzi.
DDY. katar şefi 
29228.
Haydarpaşa.
Ali Sevgiler.
DDY 1 nci İşletme 
D. S. 1 makinist. 
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

4608/4599 Abdiirrahman Ç.-ıp-
* kmer.

DDY istasyon şefi 
16999.
Samatya.

4609/4600 Kâmımın Nuri Tan
er.
DDY 1 nci İşi etme 
garda istasyon şefi 
28969.
Sirkeci.

4610/4601 Salih Bora.
DDY. 1 nci İşletme 
katar muayene me
muru .16753.
Sirkeci.

4611/4602 Mehmet Vural.
Kondüktör 1 nci İş
letme 10641.

» Haydarpaşa.

4612/4603 Mehmet Başal.
DDY. garda 3392 
manevracı. 
Haydarpaşa.

4613/4604 Ziya Erciin.
DDY. garda 8675. 
Haydarpaşa.

4614/4605 Ahmet Yaman.
DDY garda 3377
manevracı.
Haydarpaşa.

4615/4606

4616/4607

4617/4608

Reşat Boğçat.
Katar şefi 24772. 
İstanbul.

Haşan Demirdağ. 
DDY Şube 11 de 
yol çavuşu. 
Haydarpaşa.

Asım -Uran.
DDY mesajeri am
bar şefi 10136. 
Haydarpaşa.

4618/4609

46l9/4610

4620/4611

4621/4612

4622/4613

4623/4614

4624/4615

4625/4616

4626/4617

4627/4618

Kemalettin Sadi öz- 
ülkii.
DDY 6 ııcı işletm e 
Müdürlüğünde Föy- 
dömarş K. 21266. 
Adana.

A. Lııtfi Balâmir. 
DDY 6 nci İşlet me 
bürosunda memur 
14683.
Adana.

Terfik Kocagöz.
DDY işletme kon
düktör. 33918.
Sirkeci - İstanbul.

Şevket E rat aç.
DDY garda 21026. 
Haydarpaşa.

Emrııllah Seyhan. 
DDY 1 nci İsletme 
garda 5298.
Sirkeci. ‘

Dursun Gürkan. 
Garda şeftren 33942. 
Sirkeci.
Şakir Aktan.
DDY işletme garda 
43101 makasçı. 
Sirkeci.

Mehmet HamdiArı- 
kan.
İstasyon Şefi. 
Kütahya.
Necdet ün.
DDY 1 nci İşletme 
garda 45849 konduk 
tor.
Sirkeci - İstanbul.
Hüseyin Berber. 
DDY T. İş. gards 
bagaj kondüktörü 
35305.
Sirkeci - İstanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal
No.

4628/4619

4629/4620

4630/4621

4675/4666

4676/4667

4677/4668

4678/4669

4679/4670

4680/4671

4681/4672

4682/4673

Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi , No. adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi

Mustafa Sun. 4683/4674 Hamza Gökalp. 4693/4684 Kemal Ersoy.
DDY garda 15748. DDY 1. Iş. hareket. 1. Iş. garda katar
Sirkeci - İstanbul. memuru22535. şefi 4267.

Faruk Sağun.
Mekece. Haydarpaşa.

DDY marşandiz ha 4684/4675 Kemalettin Aydoğaıı 4694/4685 Mustafa Kutluözen.
reket memuru 36705. istasyon şefi 34277 DDY garda 18747.
Sirkeci - İstanbul. Karalıköv - Sivas 

hattı.
Haydarpaşa.

Satı Yalçın. Kayseri. 4695/4686 Mustafa Uygun.
DDY garda 33620. DDY şeflerinden
Sirkeci - İstanbul. 4685/4676 Polat Elgezdi. 11374.

Garda kondökt.ör Erzurum.
Süleyman ileri. 42837.
DDY I. îş. revizör-. Sirkeci - İstanbul. 4696/4687 Sait özer.
lüğünde 33468. 
Haydarpaşa.

4686/4677 Hüsnü Berk.
DDY İzmir mağaza

DDY 1. İş. deposun
da makinist 23014.

Muzaffer Okay. sı memurlarından Haydarpaşa.

DDY I. Iş. kondok- 25736. 4697/4688 Turgut Demirsoy.
toı- 41214. Alsancak - İzmir. DDY 1 Iş. makinist
İstanbul. 4687/4678 Dvaut Alasdağ. 30244.

Ahmet Erışık. DDY I. Iş. garda
4698/4689

Haydarpaşa.

Kurbalıdere Cad. kondoktor 26096. Haydar Sezen.

Aşıkbey So. No. 12. İstanbul. DDY istasyon şefi 
10635.Kadıköy - İstanbul. 4688/4679 Ali Koturoğlu.

DDY İzmir mağaza Yeşilköy - İstanbul.
Raşit Cebecioğlu. sında 23432. 4699/4690 Fevzi Yüksekler.
DDY deposunda İzmir - Alsancak. DDY 1. Iş. makinist
1425 makinist.

Esat Alkasoğlu. 
DDY I. Iş. garda

14150.
Haydarpaşa. 4689/4680

Haydarpaşa.

Enver Şilân. bagaj kondbktoru 4700/4691 Bekir Taşkentli.
DDY I. İş. Mü. gar 19654. DDY 1. Iş. makinist
revizörlüğünde İstanbul. 30178.
37880. 4690/4681 İsmail Demirkol. Haydarpaşa.
Haydarpaşa. DDY II. Şube yol 4701/4692 Şaban Sunay.

Ali Orat.* çavuşu 6270. DDY 1. İş. deposun

I)DY 1. İş. hareket Haydarpaşa. t da makinist 12657.

memuru. 4691/4682 Haşan Ulutin. Haydarpaşa.

Hereke. DDY I. Iş. garında 
bagaj kondoktoru

4702/4693 Tahir Ertunç.
DDY 1. Iş. deposun

Fevzi Kalkan. 22708. da makinist 16775.
İstasyon şefi 21552. İstanbul. Haydarpaşa.
Beyce.

4692/4683 Ahmet İlhan. 4703/4694 Hüseyin özçayon.
Ali Kömürcüler. DDY 3. İş. revizör DDY 1. Iş. deposun
DDY garda 18385. 23247. da makinist 38537.
Sirkeci - İstanbul. Soma. Haydarpaşa.
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4704/4695

4705/4696

4706/4697

4707/4698

4708/4699

4709/4700

4714/4705

4729/4720

4743/4734

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İhsan Gürbüz.
DDY Yeşilköy istas
yonu gişe memuru 
16227.
İstanbul.

Salih Aytaıı.
DDY 1. İş. Haydar
paşa deposunda us
tabaşı 7576.
İstanbul.

Ali Alkan.
DDY 1. İşletme 
Haydarpaşa depo
sunda makinist 
25804.
İstanbul.
Süleyman Görgün. 
DDY 1. İşletme Cer 
Servisi memuru 
10830.
İstanbul.
Ahmet Gökçay.
DDY 1. İşletme 
Haydarpaşa deposu 
montörlerinden. 
İstanbul.
Canip Güray.
DDY 1 nei İşletme 
Muhasebe memurla
rından 16426. 
İstanbul.
Sainı Aydost,
DDY katar şefi 
36459.
Haydarpaşa - İstan
bul.
Abdullah Kocatepe. 
Musa Mah. No : 56. 
Denizli.
Rıza Gençel.
1 nei İşletme Hay
darpaşa Gar S. 1 Şef 
12425.
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4744/4735 Mehmet tnanbil.
Şeftreıı 33917. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

4745/4736 Cavit l'raz.
DDY 2 nei İsi etine 
istasyon şefi 16758, 
Lalahan.

4746/4737 Aziz Sevim.
Şeftren 37146 sicilli. 
Haydarpaşa - İst an
imi.

4747/4738 Adil Sundurtekiıı.
1 nei İşletme Müdür
lüğü Haydarpaşa Li
man Geçit Şefliğin
de 9234 sicilli. 
İstanbul.

4828/4819 Sırrı Acaroğlu.
DDY hareket memu
ru 23083 sicilli. 
Yeşilköl - İstanbul.

4829/4820 Sadık Erdoğan.
Haydarpaşa Liman
da Manevracı 21481 
sicilli.
İstanbul.

4830/4821 Haindi Kalkaner.
Haydarpaşa Liman
da Manevracı 26250 
sicilli.
İstanbul.

4831/4822 Fethi Başiküçiik.
DDY 1 nei İşletme 
Sirkeci Garında Kon- 
doktor 37607 sicilli. 
İstanbul.

4832/4823 İbrahim Güney.
DDY garında 15942 
sicilli şeftren. 
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4833/4H24 Ömer Kırımlıoğlu.
1 nei sınıf makasçı 
sicil No. 7751. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

4834/4825 Mehmet Erol.
DDY garında 9561 
sicil sayılı şeftren. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

4835/4826 Ahmet Karasu.
DDY malzeme dai 
resi sipariş şubesin
de,
Ankara.

4836/4827 Süleyman Oğuz.
DDY ambar puan- 
törü 33812 sicilli. 
Zonguldak.

4837/4828 Refik Güveııer.
DDY Ambar savma
nı 39367 sicilli. 
Zonguldak.

4849/4840 Cemalettin Erbil.
DDY 1 ııci İşlenme 
saymanlığı memur
larından 28407 sicil
li.
Haydarpaşa - Istan 
bul.

4855/4846 Behzat Aykın.
. DDY gar merkez tel 

evinde 39582 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

4856/4847 Rasim özışık.
DDY Haydarpaşa 
1 nei İşletme Demir
baş Kaleminde Bü
ro Şefi.
Haydarpaşa - İstan
bul.
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Arzuhal

No.

4857/4848

4858/4849

4859/4850

4870/4861

4872/4863

4873/4864

4874/4865

4906/4897

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Sezer.
DDY Güvercin İs
tasyonunda Şef (ha
reket memuru)
27289 sicilli.
Ankara.

Seyfettin Mazlum. 
Garda kondoktor 
35004 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

İsmail Delli.
Gar personelinde 
gardıfren 33383 si
cilli.
Eskişehir.

Reşat Davran.
DDY 1. İşletme Mü
dürlüğünde muha
sebe memuru S. 
22560.
Haydarpaşa - İstan
bul.

Necati Tan.
DDY 1. İşletme is
tasyon şefi S. No : 
9313.
Maltepe - İstanbul.

Hikmet özikizler. 
DDY Haydarpaşa 
gar tel evi muhabe
re memuru S. 36445. 
İstanbul.

Zeki Tujcn.
DDY 7395 sicil sa
yılı revizör. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Ramazan Yarış.
Gar personeli No : 
35604.
Eskişehir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Arzuhal * Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4907/4898 Necati Kant.
DDY- garda şeftren 
S. 19691.
Haydarpaşa - İstan
bul.

4908/4899 Lûtfi Mustafa Ber- 
gi.
DDY Meşelidüz is
tasyonu şefi. 
Meşelidüz - Samsun.

4909/4900 Hakkı Gündoğdu.
DDY 1 nci işletme 
Maltepe istasyon 
hareket memuru. 
İstanbul.

4910/4901 Sami Erian.
Şeftren 35358 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

4955/4946 Rifat Argül.
DDY Haydarpaşa 1 
nci işletme Liman 
Müdürlüğü Ambar 
Şefi 4549.
İstanbul.

4956/4947 Cemal Gençel.
DDY Liman rıhtı
mında sınııf 1. say
man 6933 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

4957/4948 Mehmet Tuncer.
DDY Haydarpaşa 
gardifrenliğinden 
emekli; Yeldeğirme- 
ni Duatepe So. No : 
120.

Kadıköy - Haydar
paşa.

4958/4949 Yakup Melen.
Rasimpaşa Mah. Ay
rılık Çeşme So. No : 
110.
Kadıköy - İstanbul.

4959/4950 Hasarı Erşakar.
Çavırbaşı Çeltik So. 
No : 9.
Kadıköy - İstanbul.

4960/4951 M. Resul Gürkan.
Acıbadem Cad. No :
ı ı / ı .
Kadıköy - İstanbul.

4969/4960 Nuri Tunç.
Garda şeftren 26116 
sicilli.
Sirkeci - İstanbul.

4970/4961 İbrahim Hepkoşar.
Manevracı Sirkeci 
Garında 17066. 
İstanbul.

4971/4962

4972/4963

4973/4964

4974/4965

4975/4966

4966/4967

Zeki Ergüıı.
Hareket memuru 
50789 sicilli.
Sirkeci Garı - İstan
bul.
Murat Mutlu.
Garda bilet kontrolö
rü sicil No : 41881. 
İstanbul.
Osman Sanışık. 
DDY Kumkapı is
tasyon Şefi 15758 si
cilli.
İstanbul.
Talıir Baydargil. 
İstasyon şefi 23983 
sicilli.
Çatalca.
İbrahim Çelik.
DDY Sirkeci mar
şandiz gar makasçı. 
İstanbul.
Davut Başıkiiçük. 
DDY Sirkeci Mar
şandiz Gar Şefliğin
de Manevracı 36667 
sicilli.
İstanbul.
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Arzuhal

No.

4977/4968

4978/4969

4979/4970

4980/497I

4981/4972

4982/4973

4983/4974

4984/4975

4985/4976

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Günav. 
DDY gişe memuru 
21440 sicilli. 
Çerkeşköy - Trakya.

Suphi Çankutin. 
DDY Sirkeci Depo
sunda Revizör 10037 
sicilli.
İstanbul.

Ahmet Çeliksüngü. 
DDY Sirkeci Depo
sunda Revizör 
199125 sicilli. 
İstanbul.

Abdullah Çarga 
DDY 1 ııci İşletme 
Sirkeci Garında 
29324 sicilli. 
İstanbul.

M. Adnan Tuııçtc- 
kin.
DDY S. II ambar 
şefi.
Karaağaç - Edirne.

Mehmet Dugul. 
(¡arda gardifren 
10403 sicilli.
Sirkeci - İstanbul.

Yaşar Çekirdekşen. 
DDY 1 ııci İşletme 
depo revizör 34915 
sicilli.
Sirkeci - İstanbul.

B asri N ur.
Garda bagaj K. 17213 
sicilli.
İstanbul.

Ali Ziya Örsel.
DDY 1 ııci İşletme 
Çerkezköy İstasyonu 
Ambar Muhasibi 
No : 36766.
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4986/4977 Bekir Çağlar.
Garda gardifren si
cil No : 17201. 
İstanbul.

4987/4978 Dilâver l'zanır.
DDY gar gişe memu
ru 45951.
Sirkeci - İstanbul.

4988/4979 Fethi Ersidar.
DDY depoda başre- 
vizör.
Sirkeci - İstanbul. 

4989/4980 KâmilAcar.
Garda bilet K. sicil 
No : 37717.
İstanbul.

4990/4981 Ferit Karayaprak.
1 ııci İşletme hare
ket memuru 37204 
sicilli.
Vebuşe İstasyonunda 
Trakya.

4991/4982 Alımet Gürsoy.
DDY gar gişe me
mur 36469 sicilli. 
Sirkeci - İstanbul.

4992/4983 Salâhattin Ergökçel.
DDY Sirkeci gar re
vizör 17813 sicilli. 
İstanbul.

4993/4984 Sait Durul.
DDY depo S 1 revi
zör 17817 sicilli. 

"Sirkeci - İstanbul.
4994/4985 Cemal özen.

Garda şeftren 17255 
sicilli.
Haydarpaşa - İstan
bul.

4995/4986 Zihni Erkava.
DDY Haydarpaşa 
deposunda makinist 
8546.
İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4996/4987 Recai Ismak.
DDY I. İşletme Hay
darpaşa Deposunda 
makinist 20401. 
İstanbul.

4997/4988 Ahmet Şentürk.
Gar Boğaz kon dok
torluğunda.
İstanbul.

5032/5023 Mahmut Erdal.
DDY Sirkeci Gar 
kondoktor 21747. 
Sirkeci - İstanbul.

5033/5024 Mazhar Okan.
DDY garda kondok
tor. 9788.
Haydarpaşa - İstan
bul.

5054/5045 Nazif Boşnak.
İstasyonda yağcı. 
Kırklareli.

5055/5046 Hânı it Demir.
DDY 1. işletme gar
da bagaj kondokto- 
rıı.
Sirkeci - İstanbul.

5056/5047 Sıtkı Karaçalı.
DDY 1 ııci işletme 
İstasyon şefi. 
Lüleburgaz.

5057/5048 Kemal Ekren.
DDY garda katar 
şefi 18691. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

5058/5049 Muazzez Atadil.
DDY T. işletme de
po şef montör 18268. 
İstanbul.

5059/5050 Hayrettin Kiben
istasyonda manevra- 
cı 17105 sicilli. 
Alpullu.
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Arzuhaİ

No.

5060/5051

5061/5052

5062/5053

5063/5054

5064/5055

5065/5056

5066/5057

5067/5058

5068/5059

5069/5060

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Sezginer. 
İstasyonda revizör 
24418.
Al pullu.

Mustafa. Üuvar.
DDY pompamı.
Al pullu. °

Destan Ercan.
(< arda manevracı 
37985 sicilli.
Al pullu.

Zennuıı Baliç.
DDY istasyon pom- 
pacısı.
Çerkezköy.

Ahmet Duman.
DDY 1. İşletme 
Uzunköprü İşletme
sinde bekçi 41665. 
Uzunköprü.

Ömer Yetimoğulları. 
DDY I. İşletme 
Uzunköprü İstasyo
nunda hareket me
muru 40238 
Uzunköprü

Kâzım Yılmaz 
DDY istasyonda 
manevracı 41834; 
Çerkezköy

Mehmet Şahin 
İstasyonda makasçı 
36614 sicilli 
Çerkezköy
Tahsin Tokoğlu 
İstasyon şefi 21940 
İstanbul - Edirne 
lıattı 
Muratlı

llamdi Selvi 
Depoda revizör 
36213 
Ç«rk«zköy

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5070/5061

5071/5062

5072/5063

5073/5064

5074/5065

5075/5066

5076/5067

5077/5068

5078/5069

5079/5070

5080/5071

Mustafa Oluşan 
Gar bagaj 37683 si
cilli
Sirkeci - İstanbul

İsmail Aklıan 
DDY I. ci İşletme 
Müd. 45875 hareket 
memuru 
Babaeski

Haşan Selçuk 
DDY Motorlu ma
kinisti 20642 sicilli 
İstanbul

Remzi Ülkü 
İşletme T. şeftren 
17219
Sirkeci - İstanbul 
Çelil Tür gel 
Depoda 36274 sicilli 
Çerkezköy 
O. Fazlı öngideıı 
DDY kon doktor 
45746 sicilli 
Sirkeci - İstanbul 
Sadık Avdın 
Depoda yağcı 34916 
sicilli
Sirkeci - İstanbul 
Sadett in Oğuza İp 
DDY yol başçavuşu 
38310 sicilli 
Lüleburgaz 
Mahmut Eğilmez 
İstasyon makasçısı 
441508 sicilli 
Çerkezköy 
Iîayri Başol 
DDY I. nei İşletme 
memur
II. Paşa - İstanbul 
Esat Demirkan 
DDY I. ci işletme 
Müd. 23917 sicilli 
şef
Babaeski

Arzuhal
No.

5081/5072

5082/5073

5097/5088

5099/5090

Mehmet Karaca 
DDY I. ci işletme 
Müd. S. 1 makasçı 
30241 sicilli 
Babaeski

Dursun özgü 
DDY H. Paşa depo
sunda makasçı 5647 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Nihat Kaya 
Demiryolları 
ket memuru 
Salihli

hare-

5100/5091

5101/5092

5102/5093

5103/5094

5104/5095

Sebahattin Acarkay. 
DDY Sirkeci mar
şandiz hareket Me. 
54102 sicilli. 
İstanbul.

Vasıf Oğuz.
DDY I. işletme gar
da şeftren 17179 si
cilli.
İstanbul.

Haydar Alptekin. 
DDY istasyon şefi. 
38013 sicilli. 
Velimeşe - Trakya 
hattı.

Abdülkadir Engiıı- 
can.
Garda revizör.
12844 sicilli. 
Haydarpaşa - İs
tanbul.

Talât Ülgeyer.
DDY I. işletme gar 
bağaj K. 17206. 
İstanbul.

İsmail Coşkun.
DDY istasyon, şefi. 
Yarımburgaz.
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Arzuhal

No.

5105/5096

5114/5105

5115/5106

5116/5107

5122/5113

5119/5110

5126/5117

5125/5116

5127/5118

5170/5161

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Rıza Dündar.
DDY I. lşleitme gar
da şeftren 12546 
İstanbul.

Mustafa Dalgalı. 
Makasçı 34399 sicilli 
Alpullu.

Necdet Seylân.
DDY I. İşletme Md. 
gar hareket memuru. 
Kırkla reli.

Abdullah Akyazı. 
DDY I. İşletme gar
da şeftren 17245. 
İstanbul.

Ahmet Karadiş.
I ııci İşletme Çerkez
köy depoda yağcı. 
17724.
İstanbul.

Merteş Soysal.
DDY I. İşletme re- 
vizörlükte yağcı. 
36463 sicilli. 
İstanbul.

Salih Seyrekbasan. 
DDY I. İşletme ha
reket memuru 38000 
İstanbul.

Hilmi Yaslan.
DDY revizör 37677. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Leylâ Solmam. 
Garda yatakhaneci 
12441.
Edime.

Tahsin Tarık özçin. 
I. V Arif iye İstas
yonunda gişe memu
ra 36473.
Arifiye - (4ar.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5173/5164 Ilasan Sezer.
Depoda sundurma 
şefi 17658 sicilli. 
Alpullu.

6174/5165 Ykup Caııkılıç.
Sundurmada 37486 
sicilli.
Alpullu.

5175/5165 Hamit Batapıy.
DDY 1. İşletme ga
rında makinist. 
22333.
Edirne.

5177/5168 Derviş Şenal.
I. İşletme garda ba
gaj kondoktora. 
38914 sicilli. 
İstanbul.

5178/5169 Tevfik Terzi.
DDY garda kondok- 
tor bagaj 23109. 
İstanbul.

5179/5170 Voli Nalbantlı.
DDY istasyonda re
vizör 43546. 
Uzunköprü.

5180/5171 Fehmi Baş.
Kondoktor çalışır. 
Sirkeci Gar,- İstan
bul.

5181/5172 Muharrem Göker.
DDY gardıfren 
18377.
Sirkeci - İstanbul.

5182/5173 Mazhar Erdal.
DDY garda 17103 si
cilli.
Sirkeci - İstanbul.

5183/5174 Cemal Alparslan.
DDY gardıfren 34484 
sicilli.
Sirkeci - İstanbul.

5184/5175 Eşref Karabat.
i nci İşletme Yed i - 
kule MotÖrlü Tren 
Deposu Makinist 
30701 sicilli.
İstanbul.

5185/5176** İsmail Küp.
Gardıfren 43099. 
Kırklareli.

5186/5177 Abdiilkadir Yavuz.
DDY 1 nci işletme 
katar şefi 21462. 
İstanbul.

5202/5193 Hulusi öğüt.
İstasyon gişe memu
ru. 46851 sicilli. 
Kumkapı - İstanbul.

5208/5199 Eyüp Pmarcı.
istasyon makasçısı 
17070 sicilli. 
Kumkapı - İstanbul.

5229/5220 Ömer Yıldırım.
Garda ambar memu
ru 17484 sicilli. 
Erzincan.

5230/5221 Mehmet Kaı-akaş.
DDY 1 nci işletme 
kondoktor 39246. 
İstanbul.

5233/5224 Fuad Üredi.
DDY Haydarpaşa 
(¡arda Katar Şefi. 
İstanbul.

5234/5225 Rifat Büylikşahis.
DDY Mağazası Mua
yene ve Teslimalma 
Memuru.
Konya.

5235/5226 Osman Gürkan.
DDY garda memur 
2087 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.
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Arzuhal

No.

’ 5244/5235

5245/5236'

5269/5260

5304/5295

5305/5296

5306/5297

5307/5298

5308/5299

5309/5300

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

('»sııı an Çelikşan.
1 ııci işletme koıı- 
doktor 4840.
İstanbul.

Ahmet Yenal.
Garda şeftren 21458 
sicilli.
İstanbul.

Abdürrahim Ünver. 
Bilet kontrolörü.' 
Sirkeci - İstanbul.

Rasilı Tokcaıı.
DDY limanda ambar 
şefi Î6213 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Nedim Kaldmmcı- 
oğlu.
DDY Is. Şefi No. 
16556.
Kurtköy durağı - Sa
panca.

Mehmet lyisoy.
I nci işletme Uzun
köprü istasyonunda 
makinist .
Haydarpaşa - İstan
bul.
Selâhattin Yurtsever 
DDY Hadımköy is
tasyonunda hareket 
memuru 40394. 
İstanbul
Hüseyin Devrim. 
DDY Hadımköy is
tasyonunda hareket 
memuru 38376. 
İstanbul.
Ahmet Kutluk.
DDY I nci işletme 
Md. Haydarpaşa Tel. 
evinde muhabere 
şefi.
İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5310/5301 Hayrettin Varol.
DDY I nci işletme 
Müd. Mut al ebe Ka
leminde denetçi. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

5323/5314 Y. Ziya Kırıcı.
6 nci işletme Konya 
Garında katar şefi 
2158.
Konya.

5324/5315 Mehmet Avcı.
6 nci işletme Garda 
K. Bağaj 4547. 
Konya .

5325/5316 Mahmut Başak.
6 nci işletme Garda 
katar şefi 39652. 
Konya.

5326/5317 Ömer Uğur.
6 nci işletme, Garda 
ıkatar şefi 4708. 
Konya.

5327/5318 AbdüLbaki Fahri 
Arca.
6 nci işletme, Garda 
memur 3977 sicilli. 
Konya.

5328/5319 İbrahim Semerci.
6 ııci işletme, Garda 
katar şefi 3859. 
Konya.

5329/5320 İsmail Ergöçmen.
6 nci işletme, Garda 
katar şefi 21029. 
Konya.

5330/5321 Hüsnü Dayaııç. 
Garda K. Bağaj 
14700.
Konya.

5331/5322 Necati Onat.
6 nci işletme, Garda 
K. Bilet 45337. 
Konya.

5332/5323 Sait Bay tekin.
6 nci işletme, Garda 
K. Bağaj 21664. 
Konya.

5333/5324 Murat Yaşarcılk.
6 nci işletme, Garda 
K. Bilet 4201.
Konya.

5334/5325 M. Fikri Erçağlar.
6 nci işletme, Garda
V memuru 15176. 
Konya.

5335/5326 Mustafa Ermiş.
6 nci işletme, Garda 
katar şefi 4837. 
Konya.

5336/5327 Mehmet Kocaman.
DDY Gar Müdürü 
10043.
Konya.

5337/5328 Ali Esemen.
6 nci işletme garda 
katar şefi 16196. 
Konya.

5338/5329 Mehmet Çopur.
6 nci işletme garda 
K. bağaj 34623 si
cilli.
Konya.

5339/5330 M. Hamdi Incedo- 
ğan.
6 nci işletme garda 
katar şefi 3694. 
Konya.

5340/5331 H. Zeki Yücel.
6 nci işletme garda 
K. bağaj 18729. 
Konya.
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Arzuhal

No.*

5341/5332

5342/5333

5343/5334

5344/5335

5345/5336

5346/5337

5347/5338

5348/5339

5349/5340

5350/5341

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Görkemli.
6 ncı İşletme garda 
katar şefi 8391. 
Konya.

Ömer Yurcu.
6 ncı İşletme garda 
K. bagaj 42587. 
Konya.

Cemal Köşker.
6 ııeı işletme garda 
katar şefi 12051. 
Konya.

ismet özüak.
6 ncı işletme garda 
katar şefi 17167. 
Konya.

Sadettin Vanlıoğlu.
6 ncı İşletme garda 
K. bagaj 4273. 
Konya.

Harun Kazan.
DDY Kısım 622 şef 
8357.
Konya.

Halil Çetin.
Şube 62 de kısım 
şefi 8822.
Konya.

Bekir Selçuk.
6 ncı işletme garda 
katar şefi 40306 si 
çilli.
Konya.

Mehmet Oral.
Tarım fen memuru 
18748.
Konya.

İhsan Herdem.
6 ncı işletme garda 
katar şefi 16749 si
cilli.
Konya.

5351/5342

Arzuhal
No.

5352/5343

5353/5344

5354/5345

5355/5346

5356/5347

5357/5348

5358/5348

5359/5350

5360/5351

5361/535:

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Sorguç.
6 ııcı işletme garda 
katar şefi 13306. 
Konya.

Ali Lekesiz.
6 ncı İşletme garda 
K. bagaj 4400. 
Konya.

Ahmet Kuku.
DDY ambarında 
sayman 38321. 
Konya.

Mehmet Uzakdağ..
6 ncı işletme garda 
katar şefi 8973. 
Konya.

Mehmet Gülsüz.
6 ncı işletme garda 
K. bilet 42225 sicilli. 
Konya.
Mustafa lııanç.
6 ncı işletme garın
da K. bagaj 32821. 
Konya.
M. Hulûsi Sarı.
6 ncı işletme garda 
istasyon şefi 10155. 
Konya.
Rıza Poyra.
Ambar müdürü 6717 
Konya.
Ahmet Yertut.
6 ncı İşletme garda 
büro şefi 10064. 
Konya.
Osman Karaca.
6 ncı işletme garda 
katar şefi 3855. 
Konya.
İhsan Olğuıı.
6 ncı işletme garda 
katar şefi 10044. 
Konva.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5362/5353 Temel Akça.
6 ııcı İşletme garda 
katar şefi 8678. 
Konya.

5363/5354 1. Hakkı llsoğlu.
DDY ambar şefi 
22267 sicilli.
Konya.

5364/5355 Hüsnü Soyalp.
DDY ambarında me
mur 14693 sicilli. 
Konya.

5365/5356 Ekrem Yazgan.
6 ııcı işletme garda 
istasyon şefi.
Konya.

5366/5357 Muzaffer Kula, 
hareket memuru 
23916 sicilli.
Gar - Konya.

5367/5358

5368/5359

5374/5365

5382/5373

5383/5374

Mustafa Recep Bin
göl oğlu.
6 ncı işletme garda 
K. bagaj 4262. 
Konya.

Refik Yağdı.
6 ncı işletme garda 
katar şefi 2885. 
Konya.

Salih Avkavanlı.
I. işletme garda koıı- 
doktor 44536. 
İstanbul.

Hilmi Terlemez. 
DDY garda katar 
şefi 15254.
İstanbul.

Bâki Serdaroğlu. 
DDY 6 işletme ka
lemi.
Adana.



5399/5389

5400/5390

5401/5391

5407/5397

5435/5425

5436/542«

5437/5427

5441/5431

5442/5432

5443/5433

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yaşar Yılmaz.
DDY revizör 35395 
sicilli.
Haydarpaşa - İstan
bul.

Mustafa özgüvenç. 
DDY garda revizör 
Sirkeci - İstanbul.

Nurettin Yıldız.
DDY 2 ııci İşletme 
garda S. 1. şeftren. 
25059 sicilli.
Ankara.

Mehmet Akııı.
DDY 1. işletme gar
da Kon. 38139. 
Sirkeci - İstanbul.

Salim Bozviğit. 
Sirkeci garda bilet 
kondoktoru 28461. 
İstanbul.

Mithat Gökcan.
DDY gişe memuru. 
Küçükçekmece - İs
tanbul.

Gar Personeli.
Konya.

Osman özer.
DDY 1 nci İşletme 
liman garda makasçı 
40593.
İstanbul.

Hamit öz Yalcın.
1 nci işletme garda 
lâmbacı 22843. 
Sirkeci - İstanbul.

Satılmış Vural.
Gar personeli bagaj 
kondoktoru 23775 si
cilli.
Bandırma.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5451/5441 Rıza Kant.
DDY 1 nci işletme 
istasyonunda bekçi 
17110.
Uzunköprü.

5452/5442 İbrahim Keskin.
İstasyon şefi 35935. 
Akpmar - Hadımköy.

5453/5443 Hakkı Ereğli.
DDY 1 nci İşletme 
Garda başmakinist 
17056.
Edirne.

5467/5457 Nazif Berkaıı.
DDY 1 nci İşletme 
Müdürlüğü istasyon
da gişe memuru 
17024.
Uzunköprü.

5468/6558 Yusuf Akçora.
1 )DY istasyonda S.
2 revizör 17899 sicilli 
Karaağaç - Edirne.

5497/5487 Feridun Çayhan.
DDY Yayla istasyo
nunda Şef 26743. 
Yayla - Bilecik.

5501/5491 Sefer öztürk.
DDY 1 nci işletme 
Müdürlüğü kondok- 
tör 32095.
Haydarpaşa - İstan
bul .

5523/5513 Kemal ettin Tekçin.
DDY garda istasyon 
şefi 15138.
Konya.

5532/5522 Osman Guray.
Gar personeli 16596 
sicilli.
Eskişehir.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5549/5539 Ali Karasu.
DDY garda istasyon 
şefi 36186.
Karaağaç - Edirne.

5551/5541 Mustafa Yaşar.
istasyon bekçisi 
37499 sicilli.
Yeşilköy.

5566/5556 Aziz Gözer.
DDY 1 nci İşletme 
istasyonda pompacı. 
Yeşilköy - İstanbul.

5591/5580 Salilı Baklacı.
DDY 1 nci işletme 
garda- gardıfren. 
Sirkeci - İstanbul.

5592/5581 Mehmet Şenkurtu- 
luş.
DDY makasçı 37953 
sicilli.
Uzunköprü.

5593/5582 Mahmut ,Mut.
DDY Sirkeci depa- 
suııda yağcı 27187.

. İstanbul.

5594/5583 Rifat Mocan.
DDY Trakya hattı 
I nci İşletme Işpar- 
takule istasyonu Şe
fi 26307 sicilli. 
İstanbul.

5595/5584 İsmail Okyar.
Şube 62 geçit bekçi
si 6091 sicilli.
Konva.

5608/5597 Osman Meşhur.
Garda kondoktor. 
35131.
Haydarpaşa - Istan- 
bul.
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Arzuhal

No.

5609/5598

5610/5599

5625/5614

5649/5638

5650/5639

5651/5640

5652/5641

5653/5642

5664/5653

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hulûsi Irmak.
DDY I. işletme gar
da şeftren 17172. 
Sirkeci - İstanbul.

İsmail Dinga.
DDY I nci işletme 
istasyonda gardı
fren.
Çerkezköy.

Haşan Karagöz. 
Sirkeci marşandiz 
garda makasçı.
40480.
İstanbul.

Ta hsi ıı Yumrukava. 
DDY deposunda 
pompacı 19665. 
Sirkeci - İstanbul.

Ziya Güngör.
DDY 3. İşletme Md. 
Halkapuıar depo
sunda memur 34485. 
İzmir.

Kemal össkara.
DDY garda T. işlet
me kondoktor.
45744.
İstanbul.

Ilasan Demiralay. 
DDY marşandiz gar
da makasçı 33435. 
Sirkeci - İstanbul.

Enver Akdoğan. 
DDY işletme tren 
takip memuru 19102. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Hilmi Haner.
DDY sundurmasın
da makinist 18943. 
Alpullu.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5694/5683

5695/5684

5697/5686

5698/5687

5699/5688

5710/5699

5735/5724

5742/5731

5743/5732

Reşat Gören.
DDY ambar şefi. 
2072 sicilli.
Sirkeci - İstanbul.

Yunus Nem utlu. 
DDY tren şefi.
3263 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Talip Ayduı.
DDY garda kondok
tor 35017 sicilli. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Mahmut Yüceyıldız. 
DDY istasyonda 
makasçı.
Yeşil köy.

Kemal Sapmaz.
DDY 3. işletme Mü
dürlüğü Basmane 
Ambarında sınıf 1 
saymanı 35636.
İzmir.

Hüseyin Şarsel. 
Banka Evleri No : 
28.
Haydarpaşa - İstan
bul.

Kâzım Altmsoy. 
Garda katar şefi 
No : 8908.
İzmir.

Servet Güzelay.
DDY istasyonda 
manevracı 25198. 
Uzunköprü.

M. Zekâi özler.
DDY l nci isletme 
sınıf 2 istasyon şefi 
sicil 20589. 
Alifııatpaşa istas
yonu.

Arzuhal
No.

5744/5733

5745/5734

5764/5753

5816/5805

5842/5831

5843/5832

5844/5833

5845/5834

Ihsan Köksii. 
İbrahimağa Koşu 
Yolu Cad. 170/1. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Muzaffer Taşkın. 
DDY istasyonda 
ambar saymanı 
39770.
Uzunköprü.

Ziııııur Soıısel.
DDY 1 nci işletme 
Garda kondoktor 
39243.
Sirkeci - İstanbul.

Suphi Edizler. 
Mithatpaşa İstasyo
nunda şef 36470. 
Mithatpaşa İstasyo
nunda.

Hüseyin Doğan Do
ğaç.
istasyon şefi 14567 
No : lıı.
Mithatpaşa - Ada
pazarı.

Hüseyin iliştir.
DDY Çekmeçe İs
tasyonu makasçısı 1. 
işletmede. 
Kiiçükçekmece - İs
tanbul.

Salih Gider. 
Haydarpaşa Lima
nında makasçı. 
İstanbul.

Ömer Gelin.
DDY istasyon ma
kasçısı 23747. 
Zeytinburnu - İstan
bul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Arzuhal

No.

5846/5835

5847/5836

5924/5913

5971/5960

5972/5961

5973/5962

5976/5965

5995/5984

6008/5997

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Aksan.
DDY Basmane am
bar S. 1. sayman 
16000.
İzmir.

Ömer Altınordu. 
DDY istasyon şefi 
.17047 2 nei İşletme
de.
Ankara.

Hüseyin Uğur. 
Vagon atelyesi şö- 
for 33297. 
Mithatpaşa - Ada
pazarı.

Ziya*Hançer.
DDY 1 nei İşletme 
telgraf kontrolörü 
4529.
İstanbul.

Mustafa Perin.
DDY 1 nei İşletme 
8725.
İstanbul.

Niyazi Atay.
DDY 1 nei İşletme 
Telgraf Kontrolörü 
9525.
İstanbul.

Mahmut Özkan.
1. İşletme 1/1 Tele
foncu 285550.
H. Paşa-îstanbul.

Bayram Oltu.
DDY. 1 n'ci İşletme 
Telefoncu 24173. 
İstanbul.

Zeki Serman.
DDY. 1 nei İşletme 
İstasyon Şefi.31681. 
Uzjınköprü.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6009/5998

6032/6021

Nuri Toran. 
Kadıköy Değirmeni 
Rasim Paşa Mah. 
Uzun hafız sokak 
No. 176 kat 3 de. 
İstanbul.

Abdullah Alagöz. 
DDY. 1 nei İşletme 
Şübe 11 de telgraf 
sürveyanı.
İstanbul.

6165/6154 Hikmet Tercan.
DDY Sayman 3 ncü 
İşletme 38558 sicili. 
Kayseri.

6166/6155 Selâhattiıı Kesen.
DDY. 3 ncü İşletme 
Sınıf 1 Sayman 
36528.
Kayseri.

6182/6171 Mustafa Türkmen.
DDY. Çerkezköy De
posunda ateşçi 2043, 
Çerkezköy.

6183/6172

6186/6175

6197/6186

6201/6190

Nuri Altındirek. 
DDY İstasyonda 
makinist 37489. 
Uzunköprü.

Demir Erbil.
Bagaj kontrolörü 
28164.
Bandırma.

Recep Cin.
1. İşletme Çayırlıde 
re makasçı 38133. 
Sirkeci - İstanbul.

Süreyya Üründü. 
Derince Liman Şef 
liğinde S. III. aıı 
bar şefi 16553. 
Derince.

6313/6302 Yaşar Arlı.
DDY 3. İş. Müd. 
Personeli Alsancak 
Ambannda sayman 
28146.
İzmir.

6325/6314 Sedat üsküplü.
DDY istasyon şefi 
38012.

Sinan.
D. Bakır - Kurtalan 
hattı.

6326/6315 Mehmet Akkan.
Tepeköv Yokuşu 
No: 9.
Paşabahçe - İstanbul

6369/6358 llyas Mengüç.
DDY 6. İşletme is
tasyon şefi 35301. 
Tarsus.

6409/6398

6592/6581

6052/6041

6086/607;!

Sabro Boyar.
DDY 3. İşletme Sun
durmada memur 
38470 sicilli.

İhsan Sevük.
DDY Hareket Dai
resinde Evrak Dos. 
Arşiv Şefi 11263. 
Ankara.

Mehmet Tatu.
DDY Üçüncü İşlet
me Muhasebe memu
ru 14627.
Alsancak - İzmir.

Beldr Iveskinel. 
DDY 3. işletme Mu
hasebe Memuru 
27098.
İzmir.



%
Arzuhal

No.

(¡087/6076

6088/6077

6089/6078

6099/6088

6100/6089

6108/6097

6109/6098

6129/6118

6130/6119

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hanıdi Sezek.
DDY 3. işletme de 
memur 25078. 
Alsaneak.

Recep özvanlı. 
DDY 3. işletme 
cil Memuru. 
Alsaneak.

Si-

Feyzullah Gülmez. 
DDY Başmanevracı 
sicil 6684.
Pendik - Gar.

Haşan örer.
DDY Sınıf 1. Revi
zör sicil No. 12684. 
Pendik - Gar.

Süeyyip Çokçeken. 
DDY S. TT. istasyon 
şefi sicil No. 36457. 
Pendik - Oar.

Mehmet Namdar. 
DDY Marşandiz 
Garda makasçı 
23321.
Sirkeci - İstanbul.

Mehmet Karaosnıan- 
oğlu.
DDY 3 ncü işletme 
muhasebe memuru. 
27088 sicilli. 
Alsaneak - İzmir.

Sıtkı Ar güden.
DDY 3 ncü işletme 
ambar memuru 39351 
sicil sayılı.
Bandırma.

Hakkı T ezel.
DDY 3 ncü işletme 
gar gişe memuru. 
38836.
Bandırma,

— 40 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

6430/6419 Osman önen.
(¡işe memuru 25409 
sicilli.
Tarsus istasyonu.

6441/6430 Mustafa lyier.
(¡arda bilet kondok
toru 27979. 
Bandırma.

6447/6436 Kasan özsüle.
DDY 3 ncü işletme 
Müdürlüğü personeli 
garda bilet kondokto
ru 20638 sicilli. 
Bandırma.

6448/6437 Kemal Erman.
DDY Kartal istas
yon sınıf II. istasyon 
şefi 36496 sicilli. 
Kartal - İstanbul.

6454/6443 Veli Mat.
Katar şefi 12633 sa
yılı.
Bandırma.

6466/6455 Cevat I'ysal.
Hoşnudiye Mah. 
Porsuk So. No : 30. 
Eskişehir.

6471/6460 Muammer Tannan.
DDY Malzeme Dai
resinde 11262 sicilli. 
Ankara.

6472/6461 Mehmet Güngör.
DDY 2 nci işletme 
Müdürlüğünde me
mur.
Ankara.

6473/6462 Ali Ataksoy.
DDY Cer Atölyesi 
Muhasebe Müdürü. 
Sivas.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6474/6463 Ulvi Ayberk.
DDY Umum Müdür
lüğü şube müdürü 
11502.
Ankara.

6475/6464 Haşan Aksezer.
DDY Genel Kâtip
lik istatistik Şube 
Müdür Muavini 
18111 sicilli.
Ankara.

6476/6465 Seımıhi Yazar.
DDY Umumi Kâtip
liği Muamelât Mü
dür Muavini 14029. 
Afıkara.

6477/6466 Âdem Oğultiirk.
DDY Hollerith Su
be Müdür Muavini 
12129.
An kara.

6478/6467 Necini Sezgin.
DDY Hareket Dai
resinde.
Ankara.

6479/6468 M. Nedim Bilen.
DDY Ticaret ve Ha
sılat Dairesi muha
sebe şubesinde mu
rakıp.
Ankara.

6480/6469 Bilâl Çöl.
DDY Hasılat Dai
resi Gelirler Büro
sunda 14343. 
Ankara.

6481/6470 Vedat (¡ürsoy.
DDY Hasılat İsta
tistik Bürosunda. 
18493.
Ankara.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

6482/6471

6483/6472

6484/6473

6485/6474

6486/6475

6487/6476

Hayri Uygur.
DDY Hasılat Daire
si Yolcu işlemeler 
Bürosunda 11485 si
cilli.
Ankara.

Mürüvet Sürek. 
DDY Hasılat Daire
si Yolcu işlemeler 
Bürosunda 13998. 
Ankara.
Kadir Ağırtaş.
DDY Ticaret ve Ha
sılat Dairesi Muha
sebe Bürosu memu
ru 11494.
Ankara.
Baha Sünter.
DDY Hasılat Daire
si Eşya Kontrol Bü
rosu Şefi 27696. 
Ankara.
Celâl Gerçeker.
DDY Hasılat Daire
si Eşya Kontrol Bü 
rosunda 11492. 
Ankara.
Ensari Tepedelenli- 
oğlu.
DDY Hasılat Dai
resinde murakıp. 
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6488/6477 Raif Tunalı.
DDY Malzeme Dai
resi şube Md. mua
vin 8430.
Ankara.

6489/6478 Rifat Akoğlu.
DDY Malzeme Dai
resi memuru 540. 
Ankara.

6490/6479 Hayri Doğangün.
DDY Malî işlem Da
iresinde 13995. 
Ankara.

6491/6480 Muzaffer özlüarsa.
DDY Hareket Daire
sinde.
Ankara.

6492/6481 Adil Gürbüz.
DDY U. Md. Hâsı
lat Dairesi Eşya 
Nakliyat Şubesi 
22544.
Ankara.

6493/6482 Rıza Oral.
DDY Umum Md. Ti
caret ve Hasılat Da
iresinde.
Ankara.

6494/6483 Muzaffer Denizel.
DDY Hasılat Daire
si 13837 sicilli. 
Ankara.

6495/6484 Süleyman Ataksoy.
DDY Hasılat Daire
si Eşya Nakliyat iş
lemler Bürosunda 
11503.
Ankara.

6496/6485 Haydar Sutepe.
DDY Hareket Dai
resi 11484 murakıp. 
Ankara.

Hüs. 115

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6497/6486

6502/6491

6696/6685

6790/6779

M. Muhiddin Horun. 
DDY Merkez Baş- 
veznedarı.
Ankara.

İbrahim Pınar.
DDY garda kondok- 
tor bilet 42645. 
Bandırma.

Mustafa Şimşek. 
DDY yol çavuşu 
22952.
Sinan - Diyarbakır 
Kurtalan hattı.

A. Haydar Korkut. 
DDY 1 nci işletme 
tekniker yol kısmı 
şefi 16619.
İstanbul.

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

N. Aras

Kâtip 
Elâzığ 
S. Toker

Çorum 
H. Ortakcıoğlu

Edirne 
C. Köprülü

Erzincan 
T. Şenocak

Mardin Siird
R. K. Timur oğlu S. Bedük

Trabzon
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 834)
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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 İ

Sayı: 30  9*-~

6.1.1956 Cuma

Arzuhal
No.

528/526
6587/6576
1733/1731
3037/3030
4133/4125

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Bahriye Gökhan. 
Sangüzel Cad. No. 
131 Berber Şükrü 
Hepgezer eliyle. 
Fatih - İstanbul.

Encümen kararı vç ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tekrar maaş 
bağlanması hakkında).

Müstedi : Kocası Üsteğmen Mustafa, Kafkas cephesinde ya
ralanmış ve Cebeci Hastanesinde tedavi görmüş ve 1929 yılında 
da vefat etmiş ve mumaileyhin vefatını mütaakip 300 lira bir 
ödeme yapılmış ve 7 - 8 sene kadar cüzi miktarda maaş veril
miş ve bilâhara bu maaş da kesilmiş ve dört çocukla perişan bir 
duruma düşmüş olduğundan bahsile maaşının tekrar verilmesi
ni istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 ve 5434 
sayılı Emekli kanunlarında maaşı kesilen kadınlara iadeten ma
aş bağlanacağına dair bir madde mevcudolmadığı için müstedi- 
yenin dileğinin yerine getirilmesi mümkün olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mercüne aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2370 6 . X I I . 1955

19272/17940
2799/2792

20351/18979
21579/20069

552/550

M. Nazmi Doğan. 
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru. 
Vakfıkebir.

(Arzuhal hulâsası : Sıhhat Vekâ
leti Teşkilât Kanununun tadili 
hakkında).

Müstedi : 1339 yılında, sıhhat memuru olarak Sıhhat Vekâ
leti teşkilâtına intisapla 1949 yılına kadar muntazaman terfi et
tirilerek halen 30 liraya yükselmiş bulunduğunu ancak bu ma
aşı 15 senedir almakta ve kadrosunun müsait bulunmasına rağ
men diplomasız bulunduğu için, kanunun müsaadesizliğine bi
naen terfi ettirilmediğinden şikâyet ve tazallümühal ederek bu 
adaletsizliğin giderilmesini istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
îlk memuriyete duhulünde ibraz etmiş bulunduğu Şark Cep
hesi Efradı Sıhhiye Mektbi mezunu olduğuna dair vesikaya is-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi En iimcn kararı ve ne sebepten verildiği

tinaden, mektepli zannı ile 1942 senesinde 20 liralık kadroya 
geçirilip ve diplomalı sağlık memuru olarak tescil edilmiş bulu
nan müstedinin; 4598 sayılı Kanundan bilistifade iki üst dere
ce 30 lira maaşa terfi ettirilmiş bulunduğu açıklandıktan son
ra; bilâhara bu okullardan mezun olanların gedildi sıhhiye er
baş okulu muadili olmadığı anlaşılması üzerine tescil muame
lesi iptal olunup diplomasız memur muamelesine tâbi tutuldu
ğu, 4258 ve 4862 sayılı Kannlarla bâzı maddeleri tadil olunan 
Vekâlet Teşkilât Kanunu ile; diplomasız sağlık memurları için 
âzami 15 lira maaş kabul edilmiş bulunduğundan 25 liradan 
yukarı maaş verilmemesi gereken mümaileyhin 30 "liradan daha 
yüksek bir dereceye terfi ettirilmesinin mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın tetkiki kaza merciine ait 
olmasına ve encümenimizin kanun teklifine yetkili ve vazife- 
dar bulunmamasına binaen vâki talep üzerine bu bakımlardan 
tâyini mumeleye mhal görülmediğine karar verildi.

Müstediler : Birinci Cihan Harbinde muhacir olarak Kâhta 
kazasına gelmiş, topraksızlık yüzünden toprak sahiplerine uşak
lık etmekte ve ıstırap çekmekte bulunmuş olduklarından bah- 
sile Hâzineye aidolup bâzı şahıslar tarafından gayrimeşru su
rette intifa edilen arazilerden kendilerinin de istifade ettiril
mek suretiyle mâruz kaldıkları sefalete son verilmesini iste
mektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun uygulanmasına başlanmış olan yerlerde kim
seye münferiden toprak verilmemekte olduğu, ancak sırası ge- 
lipte müstedilerin kazalarında ve oturdukları yerde dağıtıma 
başlandığı zaman, hak sahibi çiftçi olanların komisyona mü
racaatları icabedeceğinin dilekçilere tebliğinin temini hususu 
21 . VII . 1954 tarihinde Malatya Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2371 6 , X I I . 1955

1053/1951 Fehmi öner ve ar.
Kâhta - Malatya.

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait 
arazilerden istifade ettirilmeleri 
hakkında) .

Karar No. Karar tarihi

2372 6 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

.1321/1319 M. Raci Yavuz. 
1624/1622 Çadırcı Ahmet çelebi 
2992/2985 Mah. Müsellim So. 

No. 7.
Gedikpaşa - İstan
bul.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstanbul As- 
liye 2 nci Hukuk Hâkiminden ve 
Temyiz 1 nci Hukuk Heyetinden 
şikâyet hakkında).

Müstedi : Nazif e Melek Şiriner adındaki bir kadın vasisi 
bulunduğu ve melekâtı akliyesine sahip bulunmıyan ve aynı 
zamanda meflûç bulunan Rukiye Şaziye Erdoğan’ın aczinden 
faydalanmayı tasarlıyarak mezbureye ait İstanbul Gedikpaşa’- 
daki 7 numaralı evinin yan hissesini uhdesine intikal ve tescil 
ettirmeye muvaffak olmuş ve tamamen hile ve desiseye müp- 
teni olan bu tescilin iptali hakkında İstanbul Asliye 2 nci Hu
kuk Mahkemesine açmış olduğu dâvanın reddedildiğini ve 
Temyiz Birinci Hukuk Dairesince de bu kararın tasdik edil
miş ve tashihi karar talebinin de reddedilmiş bulunması aklıse
limi ve adaleti rencide edeoek çok hazin mahiyet taşımakta bu
lunduğundan bahis ve şikâyetle dâva dosyasının istisnai şekil
de tetkik ve yeniden bir karara vanlmasının, temin buyurul- 
masını ve kanuna hiyanet, millete cinayet işledikleri meşhut 
olan İstanbul 2 nci Asliye Hukuk hâkimi ile Temyiz Birinci 
Hukuk Dairesi Heyetinin harekât vakalanndan dolayı Divanı 
Âliye şevklerini ve işlenen adlî hatanın tashihi ile gayrimen- 
kulün hakiki malikine iadesi için muktazi madeletin ifasını is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gerekli inceleme ya
pılmak üzere İstanbul C. Müddeiumumiliğine gönderilen dilek
çe hakkında alman cevabi yazıda : Müştekinin şikâyet mevzuu 
ettiği İstanbul Asliye 2 nci Hukuk Mahkemesinde rüyet edilen 
dâvanın muhakemesi neticesi verilen hükmün Temyiz Mahkemesi 
Birinci Hukuk Dairesinde tasdik olunduğu ve tashih karar ta
lebinin de reddedilerek karann kesinleştiği ve yapılan muame
lelerde usul ve kanuna, aykırı bir cihetin bulunmadığı beyan 
olunmakta ve müştekinin aynı mevzuda vekâlete müracaat et
miş ve mumaileyhe şikâyet mevzuu edilen hükmün bütün ka
nun yollarından geçmek suretiyle kesinleştiği anlaşılmış olup 
vekâletçe idareten yapılacak muamele olmadığının tebliğ edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

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 Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 54 ncü maddesi mucibince encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2373 6 . X I I .1955



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

1425/1423 Mustafa Ersoy. 
1475/1473 Yenidoğan Mah. 3 

ncü Muhtarlık Böl
gesi No. 304.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Toprak ve is
kân yardımı yapılması hakkında).

Müstedi : Çanakkale Muharebesinde sol bacağından sakat
landığını ancak bu mâlûliyeti dereceye girmediğinden kendisi
ne maaş bağlanamadığını beyanla; mesbuk hizmetine, ihtiyar
lığına ve alil bulunmasına binaen; iskân yolu ile kendisine ik
ramiye toprak ve ev yardımında bulunulmasını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Durumu toprak ve 
iskân kanunlarını ilgilendirmiyen mumaileyhe başkaca yar
dım imkânlarının incelenip kendisine de bilgi verilmesi için
15 . IX  . 1954 tarihinde Ankara Valiliğine yazılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2374 6 . X I I . 1955

20993/19505 Hüseyin Dizman. 
1632/1630 DDY Balıkesir De

posunda işçi Ahmet 
Dizman eliyle. 
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen, 16,5 senelik hizmetinin te
kaütlük hizmet müddetine ilâvesi 
talebinden ibarettir).

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan talep hak
kında encümenimizce bu bakımdan tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2375 6 . X I I . 1955

6416/6405
1778/1776
2602/2596
4271/4262

A. Hamdi Kalkan. 
M. Kemalpaşa Mah. 
Emekli memur. 
Fatsa.

(Arzuhal hulâsası : Hastalığının 
tedavisi için avans para verilme
sine dair).

Müstedi : Göz ve sinirlerine ânz olan hastalığının elektrik
le Fizik tedavisi mümkün iken parasızlık yüzünden tedavi olu- 
namadığından ve emekli maaşından başka bir emvali de olmadı
ğından bahsile tedavisi için üç maaş nispetinde avans para ve
rilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Borçlan büt
çesinin kişi aylıkları kısmında yardım tahsisatı namı altında 
bir ödenek mevcudolmadığından yardım talebinin yerine geti
rilmesine imkân olmadığı ve bu iş hakkında cereyan etmiş bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



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

göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2376 6 . X I I . 1955

2267/2262 Yemliha Aslan. 
Saray Cad. Çömlek
çi Mehmet Taşyürek 
yanında. Eski polis 
memuru.
Antakya - Hatay.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar memu
riyetine iadesi hakkında).

Müstedi : Vazifeyi terk ve karakolda uyumak ve karakol 
kapısını kilitlemek iddiasiyle meslekten çıkarılmış olması mağ
duriyetini mucibolduğundan bahsile dosyasının celp ve tetki
kiyle müphem yapılan tahkikat ve müttehaz kararların keen- 
lemyekûn addiyle vazifesine iadesini ve mağduriyetten vikaye
sine karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 2 . 1 .
1951 günü saat 24 - 6 karakol nöbetçisi bulunduğu sırada göre
vini terk ederek karakolun kapısını kilitlediği ve yatakhanede 
uyuduğu anlaşıldığından Emniyet Umum Müdürlüğü İnzibat 
Komisyonunca meslekten ihracına karar verildiği ve bu karara 
karşı mumaileyhin Devlet Şûrasına vâki itirazı üzerine Şûraca 
da dâvasının reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenmiş ve karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2377 6 . X I I . 1955

2510/2504 Kenan Mehmet Ay- 
ipek ve eşi Kâmile 
Ayipek.
Ahiviran Çarsak kö
yünde.
Balâ.

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
elinden alındığına dair).

Müstediler : öteden beri tasarruflarında bulunan 50 dönüm 
araziden 20 dönümünün Toprak Komisyonu tarafından ellerin
den alındığından ve toprağa muhtacolduklanndan bahsile mez
kûr arazinin geriverilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Mahallinde yaptırılan 
tetkikat neticesinde bahis konusu 20 dönüm arazinin, köy orta 
malı olarak tesbit ve dilekçilerin tevziat esnasında yanlışlıkla 
100 dönüm toprak varlığı gösterdiği ve bu defa tekrar yapılan 
incelemede 78 dönüm araziye Bahip bulunduklarının anlaşıldığı 
ve kendilerine mahalli norm olan 80 dönüme göre ilâveten iki 
dönüm daha toprak verilerek istihkaklarının tamamlandığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Devlet Vekilliğinin tet-
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kika müstenit cevabına göre vâki talep hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2378 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Miras hüküm
lerinin değiştirilmesi hakkında).

Müstedi : Miras hükümlerinin, 1683 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesindeki hükme mütenazır olarak değiştirilmek suretiyle, 
Hazine gibi mirasın da korunmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin talebi Me
deni Kanunun miras hükümlerinde değişiklik yapılmasını mu- 
tazammın bulunması itibariyle, bu hususta vekâletçe yapılacak 
bir işlemin mevcudolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2379 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yeniden maaş 
bağlanmasına dair).

Müstedi : 1941 yılında emekliye ayrılmış ve 10 seneliği defa
ten verilerek Hazine ile alâkası kesilmiş olduğundan bahsile 
yetim kız çocuklarına maaş bağlanmasına dair olan 6216 sayılı 
Kanuna benzer bir kanun yapılarak kendisine yeniden maaş 
tahsisini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 14 . VII . 
1939 tarihinde yaş haddinden emekliye çıkarılmış ve isabet eden 
emekli maaşı 300 kuruştan aşağı olduğu için 10 senelik tutan 
defaten verilerek Hazine ile alâkası kesilmiş ve bu gibilere tek
rar emekli maaşı bağlanacağına ait kanuni bir hüküm bulun
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2670/2664 Durdu Atalay.
Y eııimahalle 5 nci 
durak Taşkın So. 
No. 18.
Abdullah Atalay 
eliyle.
Ankara.

2613/2607 Saffet Gönül.
II. Astsubay Ortao
kulu öğretmeni. 
Konya.

2380 6 . X I I . 1955



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

2692/2685

3366/3359

Cide.

Ahmet Ekinci. (Arzuhal hulâsası : Vekalet maaşı
Mahkeme Başkâtibi itasının temini ve bir tefsir talebi
(1327 D.) hakkında).

Müstedi : 981 sayılı Kanuna göre, sorgu hâkimliği ve müd
deiumumi vekâletini deruhde eden mahkeme başkâtiplerine 1108 
sayılı Maaş Kanununa tevfikan vekâlet maaşı verilmesini ve bu 
cümleden olarak kendi istihkakının da ödenmesini, keza bunla
ra yıpranma zammı hakkı tanınmasını ve dâvavekilliği ruhsat
namesi verilmesini talebettikten başka, vekâlet maaşından ala
caklı bulunduğu mezkûr istihkakından dolayı açtığı idari dâ
vanın reddine dair olan Devlet Şûrası kararının celp ve tetkiki 
ile zikrolunan 981 sayılı Kanun muvacehesinde Maaş Kanunu
nun 8 nci maddesinin tatbiki icabedip etmediğinin tef siren hal
lini istemektedir.

Adliye vekâletinin cevabi yazısında : Sorgu hâkimi ve müd
deiumumilere vekâlet eden mahkeme başkâtiplerine vekâlet ma
aşı verilemiyeceğini mutazammın bulunan Maliye Vekâletinin 
bir yazısı ile Devlet Şûrasının bir emsal kararının ilişik olarak 
gönderildiği ve mümasil dâvaların da reddolunmakta bulunul
duğu açıklandıktan sonra, mumaileyhe evvelce vekâlet maaşı 
verilmesinin kendisi için müktesep bir hak teşkil etmiyeceği ve 
bu memurlara yıpranma zammı ve dâvavekilliği ruhsatnamesi 
verilmesine de kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın kaza merciince incelenerek 
karara bağlanmış olması ve mahkeme başkâtiplerine yıpranma 
zammı ve dâvavekilliği hakkı tanınması hususlarının yeni bir 
kanun teklifi mevzuu olması ve encümenimizin kanun ve tefsir 
teklifinde de bulunmaya yetkili ve vazifedar bulunmaması ba
kımlarından vâki talepler üzerine tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2381 6 . X I I . 1955

Mehmet Maraşlıoğlu. (Arzuhal hulâsası : Uçak fabrika-
Yeğenbey Mah. Ka- smda geçen hizmetinin tanmma-
las So. No. 3. dığma dair).
AîikflTfl, Müstedi : T. H. K. Uçak Fabrikasında geçen hizmet müdde 

tinin Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığınca 
tanınmak istenilmemekte ve mağdur edilmekte olduğundan 
bahsile sekiz yıllık sigorta bedelini borçlanmak suretiyle bu 
mağduriyetinin ortadan kaldırılmasına delâlet buyurulmasım 
istemektedir^

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Uçak Fabrika
sı Makine ve Kimya Endüstrisine devredildiği 20 . V I . 1952 gü
nünden itibaren mensubun 3575 sayılı Askerî FabrikalA Te- 
kaüt ve Muavenet Sandığı Kanununun birinci maddesi şümu-



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

lüne alınmış bulunduğundan mezkûr tarihten evvel müstediniıı 
geçen hizmetinin gerek 3575 ve gerekse 4772 sayılı kanunlarla 
hizmetlerinin tevhidine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2382 6 . X I I . 1955

4369/4360
4340/4331

2383 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir imtihan 
halikı daha verilmesine dair).

Müstedi : 1936 yılında girmiş olduğu Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesinde 1948 tarihinde cari imtihan talimatnamesine tev
fikan şartları yerine getirerek esas ders olarak almış olduğu 
eski zamanlar dersi imtihanlarına girmiş ise de, bu yıllar zar
fında mütaaddit defalar ihtiyat askere alındığı için, Yönetim 
Kurulunca sonradan tanınan imtihan hakkından da vâki ra 
hatsızlığı sebebiyle muvaffak olamadığını, dolayısiyle tek bir 
ders yüzünden okulla alâkasının kesildiğini beyanla; arkeoloji 
üzerinde etüdler yapmış olup yabancı memleketlerde de ihtisas 
yaparak bu sahada memlekete faydalı olmak kararında bulun
duğundan mezkûr ders bölümünden imtihana girebilmesi için 
atıfet olarak bir imtihan hakkı daha verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısına bağlı adı geçen Fakül
te Yönetim Kurulunun 26 Eylül 1955 tarihli ve 83 sayılı kara
rma nazaran : 1936 yılında mezkûr fakültenin Sümeroloji bölü
müne girip profesörünün tavsiyesi üzerine esas ders olarak ta
rihi (Eski zamanları) seçmiş olan mumaileyhin bu dersten 3 
defa imtihana girerek muvaffak olamadığı ve Fakülte Yönetim 
Kurulunca tanınan 4 ncü hakkı dahi kullandığı halde yine mu 
vaffak olamadığı için 1948 yılında kaydının silinmiş olduğu, 
arkeoloji lisans imtihanına alınması ise Fakülte Esas Talimat-

5094/5035 Fuat Kaynar.
Yenimahalle Cami 
So. No. 119. 
Ankara.

Ahmet Erboğa. 
DDY Şube 34 me
muru.
Sicil No. 38907. 
İsparta.

(Arzuhal hulâsası : Terfi duru 
munun ıslahı hakkında).

Müstedi : 4620 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili olarak ahiren 
ittihaz olunan bir Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat karariylo 
terfi durumunda hâsıl olan mağduriyetin telâfisini ve yaptığı 
diğer bir müracaatla da bunun idarece tashih edilmiş bulun
duğunu beyanla, ilk müracaatının mevkii muameleden kaldırıl
masını istemiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İstek veçhile tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12831/11940 Nezir Seviş 
15286/14277 Tüccar.

Solhan.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

namesinin 72 nci maddesinin b fıkrası ve 72 nci maddeleri mu
vacehesinde imkânsız bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Fakülte İdare Heyetinin muhtevası yu
karda açıklanan ve yerinde görülen karan karşısında; vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2384 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Solhan Kay
makamı Bedri E ser’den şikâyet).

Müstedi : Sıtma Savaş Dairesine aidolup tatbikat mevsimi
nin geçmesi münasebetiyle ve kaymakam vekili tarafından ve
rilen bir emirle, 1952 Mayısında iadesi kaydı ile kardeşine 
teslim olunan 100 aded gaz yağı tenekesinden birçoğunun 
muhafazası müşkül ve zayiat verecek bir halde bulunması ha
sebiyle, istenildiğinde yerlerine sağlam teneke verilmek üzere 
bu yolda tanzim olunan bir senet mukabili aldıklan gazlan 
normal bir fiyatla sattıklan halde, kazaya avdet eden kayma^ 
kam Bedri Eser; kardeşine fazla fiyatla satış yaptığı iddiası 
ile tehdit ve belediyeye 1 000 lira yatırmaya mecbur ettiğin
den şikâyet ederek; ortada bir ihtikâr suçu mevcut ise mah
kemeye verilecekleri yerde bu şekilde keyfî muamele ifa eden 
kaymakam hakkında icabeden kanuni takibatta bulunulmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kayma
kamın bulunmadığı bir sırada Sağlık Memuru Naci tarafından; 
hiçbir sıfatı olmıyan müştekinin kardeşine emaneten verilmiş 
olan bu gazların cari rayiç fiyatı olan 780 kuruş yerine 10 ar 
liradan satıldığına avdetinde muttali olan kaymakamın 100 
tenekenin satış bedelini belediyeye yatırarak 724 lirası ile 
Sıtma Savaş İdaresinin 100 teneke gazının satınalandığı, ra
yiçten fazla satılan 276 liranın da belediyeye irat kaydedilmiş 
olduğu, bundan dolayı müşteki bir hak iddia ettiği takdirde 
hukuk mahkemesine müracaatı icabettiği, gazlan usulsüz 
ve kanunsuz olarak emanete veren memur hakkında verilen lü
zumu muhakeme karan üzerine yapılmakta olan muhakemesi
nin de devam etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Cereyanı hâdise Da
hiliye Vekâletinin işan dairesinde açıklandıktan sonra keyfiye
tin Solhan Kaymakamlığınca 12 . D i . 1952 tarihinde Sulh 
Hâkimliğine ihbar edilmesi üzerine yapılan hazırlık tahkikatı 
neticesinde, tenekelerin çürük ve muhafazası müşkül bir halde 
olması yolundaki vâki müdafaa nazara alınmak suretiyle mu
maileyhin ihtikâr yaptığı anlaşılamadığı esbabı mucibesi ile 
Bingöl Müddeiumumiliğince hakkında takipsizlik karan ve
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rildiği ancak; 825 kuruş rayiç fiyata rağmen 10 liradan satıl
mış olması Millî Korunma Kanununa muhalif hareket teşkil 
ettiği ve bu sebeple takipsizlik kararının yerinde olmadığı ne
tice ve kanaatine varılarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 148 nci maddesi hükmüne tevfikan maznun hakkında 
âmme dâvasımn açılması lüzumunun 13 . VI . 1955 tarihli bir 
yazı ile Bingöl Müddeiumumiliğine bildirildiği, hâdisede kay
makamın cezai mesuliyetini icabettirir bir sebep olmadığı bil
dirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

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

2385 6 . X I I . 1955

15294/14285 Niyazi Özcan.
Daimî encümen üye
si. Ayancık TCpçeler 
köyünden. *
Sinob.

(Arzuhal hulâsası : İstemiş oldu
ğu kerestenin verilmediğinden şi
kâyet hakkında).

Müstedi : Evinin oturamıyacak dereccde pek eski ve mail i 
inhidam bir halde olduğundan ve ihtiyacı olan 10 metre mikâbı 
kerestenin verilmediğinden ve muamelesinin sürüncemede bıra
kıldığından ve orman tahribatımn önlenmesi hakkında Orman 
İdaresince yapılan faaliyetin sırf köylüyü mağdur etmekte bu
lunduğundan bahis ve şikâyetle evrakının tetkikiyle tatmin 
edici bir hal çaresinin bulunmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin zâti ihti
yacı olan 10 metre mikâbı kerestenin Sultanağaç Bölge Şefli- 
ğince, bölge ormanlarında çam bulunmadığından, Zindan Böl
gesinden karşılamak üzere evrakının havale olunup mezkûr 
çam tomruğunun zindan serisinden, köknar istediği takdirde 
Handere serisinden ihtiyacın karşılanacağının dilekçiye tebliğ 
olunduğu ve müştekinin orman tahribatına ait iddiasının yerin
de olmadığı, vukubulan her hangi bir yolsuzluk üzerinde şid
detle durularak kanuni gereğinin yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2386 6 . XII . 1955

15295/14286 Mahmut Aydın.
Deveciler Mah. 
No. 222.
Kilis.

(Arzuhal hulâsası : Halep Konso
losluğunda yapılan tercüme mua
melesi hakkında).

Müstedi : Anasına ait Suriye’deki tarlalarına vâki müda
hale ve tecavüzün men'i hakkında vasiyet ve veraset ilâmları
nın ve tapu kayıt örneklerinin tasdiki için konsolosluk tercüme



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

15305/14295 Tahsin Kevenk. '
Yeldeğirmeni Akif- 
bey So. Şerifoğlu 
Ap. No. 2/9. 
Kadıköy - İstanbul.

15312/14300 Nuri Çakır.
14 . X  . 1952 mahreç 
tarihli ve 191 mah
reç No. lu tel sahibi. 
Banyolarda.
Gönen.

memuru tarafından 60 Türk lirası alındığından ve aynca da 
üç Suriye lirası, da tercüme ücreti verdiğinden bahsile makbus 
veya pul karşılığı olmadan alınan bu paranın kanuni bir hak 
olup olmadığının ve bu açık gasp karşısında baş konsolosluğun 
ne gibi muamele yaptığının öğrenmek istediğini beyan etmek
tedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Halep Başkonsolos
luğundan alınan yazıda : Müstedinin ödemiş olduğu 60 Suriye 
lirasının, konsolosluk tercümanı ile aralarında vâki şifahi muta
bakata istinaden beher sayfası 10 liradan olmak üzere, beş sayfa
lık tercüme ücretini teşkil ettiği ve üç Suriye lirasının da yapılan 
tercümenin aslına uygun olduğunu beyan zımnında alınan ka
nuni tasdik ücreti olduğu ve keyfiyetin dilekçi mumaileyhe
6 Ekim 1952 tarihli yazı ile duyurulmuş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye lüzum olma 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2387 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir senelik 
kıdem, zammının verilmesi hak
kında).

Müstedi : Şeyh Sait isyanının bastırılmasına iştirak ettiğini 
ve bu harekâta iştirak edenlere kanunu mahsusla bir sene kı
dem zammı verildiği halde vâki müracaatına binaen mezkûr kı
dem zammının kendisine verilmediğini, 1925 senesinde sıhhi du
rumu dolayısiyle ve arzusiyle tekaüdolduğunu beyanla adı ge
çen kanunu mahsustan istifade ettirilmesi hususunda bir karar 
ittihaz buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hava Kuvvet
lerinden alınan yazıya göre müstedi emekli piyade binbaşıya 
iki sene 6 ay uçuş zammı verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2388 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Gönen Bele- 
diye Reisinden şikâyet hakkında).

Müstedi : Gönen Belediye Başkamnm husumeti yüzünden 
evlât gibi yetiştirmiş olduğu bahçe ile ticarethanesini kazma
larla tahribettirilmiş olduğundan şikâyetle adaletin tecelli etti- 
rilmesini istemektedir.
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Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin beledi
yeye ait arsa üzerine kaçak olarak baraka inşa ettiği, 5431 sa
yılı Kanun gereğince sözü edilen barakanın yıktırılmasına be- 
ılediye encümenince karar verildiği ve bu karara süresi içinde 
itiraz vâki olmadığı ve mumaileyh tarafından kaldırılmıyan ba
rakanın belediyece yıktırıldığı diğer iddia ve şikâyetlerin de 
asılsız olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki talep hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına, dilekçinin maddi bir zarar iddiasın
da bulunduğu takdirde bundan dolayı kaza merciine müraca
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2389 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Trabzon Or
man İşletme Müdürlüğünün iş sa
hiplerine müşkülât gösterdiğine 
dair).

Müstedi : Tapulu arazilerden temin edilen 56 metre küb kes
tane tel direğine ruhsat verilmediğini, aynı zamanda müracaat 
eden İbrahim Kır Ali’nin işinin daha evvel görüldüğünü Trab
zon Orman Işletmsi Müdürünün iş sahiplerine müşkülât gös
terdiğini beyanla tel direklerinin nakline izin verilmesini iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tapulu ara
ziden temin ettiği kestane direkleri ruhsat ve damga işlerinin
16 . X . 1952 gününde tamamlandığı tel direkleri, menşelerinin 
aranması için icra edilen tetkikat kısa bir müddet içinde yap
tırıldığı, İbrahim Kırali’nin nakliyatında farklı bir muamele 
ve çabukluk yapılmadığı ve iş sahiplerinin müracaatlarının za
manında görüldüğü ve 56 metre küb kestane tel direğine ait 
muamelenin tekemmül ettirilmiş ve dilekçiye de haber verilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2390 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yolluk alaca
ğı hakkında).

Müstedi : 34 ncü Dönem 47 nci Piyade Alayı asteğmenle
rinden bulunduğundan, 39 ncu Tümen Saymanlığında sürekli

15341/14329 Mehmet Sönmez.
Yenimahalle No. 40. 
Devrek.

15313/14301 Hüseyin Bilgin. 
Keresteci. 
Sürmene.



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

15368/14352 Ahmet Kuşkulu.
Saz köyünde. 
Hane No. 114. 
Denizli.

15386/14368 Murat Işık.
Zora Mah. Namaz- 
gâh So. da 
Kırkağaç.

görevden alacağı olan 84 liranın halen namına gönderilmemiş ol
duğundan bahsile gereğine emir verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi yedek 
Asteğmen Mehmet Sönmez’in yolluk alacağının 6 Kasım 1952 
tarihinde Ziraat Bankası eliyle mumaileyhin adresine gönde
rilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce muamele tâ
yinine lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2391 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Köylerindeki 
bâzı şahıslara iki defa toprak ve
rildiğinden şikâyet hakkında).

Müstedi : Köyleri halkından Mümin Kızılay ve arkadaşla
rının evvelce nüfuslanna göre toprak almalanna rağmen tek
rar bunlara arazi verildiğinden ve topraksız kimseler yine top
raksız kaldıklanndan bahis ve şikâyetle alâkalı makamlarca bu 
işlerin düzeltilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin iki defa 
toprak verildiğini iddia eylediği şahıslann 1938 senesi tevzia
tında hiç birisinin iki defa toprak almamış olduklarının tevzi 
cetvellerinin tetkikinden anlaşılmış ve Mehmet Demirel ismin
deki şahsın ise kaydına raslanmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2392 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Efradı aile
siyle birlikle vatandaşlığa alınma
ları hakkında).

Müstedi : 1945 yılında Yunanistan’dan Türkiye’ye iltica et
miş ve yedi senedir Kırkağaç’ta oturmakta bulunmuş ve vatan
daşlığa kayıt ve kabulü için mütaaddit defalar müracaat etmiş 
ise de bir semere hâsıl olmamış olduğundan bahsile efradı aile
siyle birlikte vatandaşlığa alınması hususunda bir karar veril
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Manisa Valiliğinden 
ahnan cevapta müstedinin durumu İcra Vekilleri Heyetinin 
3/13666 ve 3/14910 sayılı Kararnamedeki şartlan haiz olmadığı



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

.15454/14427 Nabi Keskin.
Kelebek Mahallesi 
Muhtarı.
Daday.

15474/14446 Faik Salman.
Reşatbey Mah. 243. 
So. No. 14/A. 
Adana.

anlaşıldığından mumaileyhin talebi veçhile vatandaşlığa tescili
ne 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

2393 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Odun ihtiyacı 
hakkında).

Müstedi : Mahallesi halkı kâmilen çiftçi bulundukları ahiren 
çıkan kanunla odun ihtiyacı verilmemekte olduğunu beyanla 
diğer köylüler misillü vesaitleriyle kışlık odunlarını ve ihtiyaç 
kerestelerini tedarik etmek üzere ormandan nakline müsaade 
buyurulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısında : işletmece adı geçen 
mahallenin yapacak ve yakacak ihtiyaçlarını teinin maksadiyle 
ve bir tedbir almak üzere, idarenin göstereceği yerden yapacak 
ve yakacak odunlarını depolara kadar taşımak ve orada her 
türlü muamelesini yaptırarak depo ettikleri malların istihsal 
nakil masrafları tutarı satış bedelinden düşüldükten sonra ba
kiyesi tahsil edilmek suretiyle verilmesinin mümkün olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2394 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tutum Ban
kası hisse senetlerinin nakde çev- 
rilmcdiğinden şikâyet hakkında).

Müstedi : Tekel Genel Müdürlüğü Mensuplan Yardım Der
neğince kendisine verilen 700 liralık Tutum Bankası hisse se
netlerinin nakde çevrilmediğinden ve idarece emekliye aynlmak 
suretiyle dernek üyeliğinden resmen çekilmiş bulunduğundan 
ve mezkûr hisse senetlerinin haricen bir kıymet taşımamakta 
olduğundan bahis ve şikâyetle iktizasının ifasına delâlet buyu- 
rulmasını istemektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılın
da emekliye aynlan dernek üyelerine ölüm yardımı avansının 
%  20 si nspetinde verilen Tutum Bankası hisse senetlerinin an
cak vereseye intikalinde dernekçe satınalınmasına yönetim ku-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

rulunca karar verilmiş ve o tarihten beri bu kararın değiştiril
mesine imkân bulunmadığı ve durumda bir değişiklik olmadığın
dan mumaileyhin hisse senetlerinin satınalınamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine lüzum olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2395 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tapulu yerin
deki ağaçlarının kesilmesine izin 
verilmesi hakkında) .

Müstedi : 3653 sayılı Kanun ve izahname hükümleri daire
sinde tapulu yeri içindeki ağaçlarının kesilmesine, izin verilme
mesi haksızlığı mucibolduğundan bahsile tahammül edilmiyen 
bu haksızlığın kaldırılmasını ve ağaçlarının kesilmesine izin ve
rilmesi hakkında gereken muamelenin ifasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 4785 ve 5658 sayılı 
kanunların tâyin ettiği müddet içinde müstedinin müracaatta 
bulunmadığından bedeliyle devletleştirme hakkında da istifa
de edemiyeceği neticesine varılmış ve bu izahat dairesinde mu
maileyhe yapılan tebligat dışında idari bakımdan başkaca bir 
muamele ifasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merdine aidolan talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine . mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2396 6 . X I I . 1955

(Arzuhalhulâsası : Kayseri Aske
rî Dikim Evine tekrar alınmaları 
hakkında).

Müstediler : Kayseri Askeri Dikimevinin daimî işçilerinden 
iken askerlikleri hasebiyle ayrıldıklarını ve terhislerini mütaa- 
kıp eski yerlerine alınmaları hakkında vâki müracaatlarının 
reddedildiğini ve kendilerinden sonra müracaat eden Haşan 
Göçer’in işe alındığını fakir, perişan bir durumda olduklarım 
beyanla mezkûr dikimevinde mesbuk hizmetleri nazara alınarak 
kendilerine de iş verilmesini istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dikimevi in
celeme kurulu tarafından mevzuubahsedilen Haşan Göçer imti
han edilmiş ve terzilikle alâkası bulunmadığı, ancak grupman 
iş sisteminde hizmet görebileceği açıklanmış ve bu sebeple di-

15519/14488 Nurettin Kâhya.
Mustafa Necip Malı. 
Aktaş So. No. 19. 
Kayseri.

15508/14477 Osman Kılıçlı ve ur.
Bozatlı Mah. İşık 
So. No. 19.
Kayseri.

15501/14470 Ahmet Tuğral.
Aziziye Mah. 
Karasu.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kimevinde grupman iş sistemi cari olmadığı nazara alınarak 
Kore Gazisi Haşan Göçer’e göre işin bulunmadığı ve 1 . III .
1952 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Askerî îş Yerleri İş
çi îçyönetmeliği hükümlerinin tatbiki lâzımgeleceği hususunda 
Kayseri Dikimevi Müdürlüğüne emir verilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2397 6 . X I I . 1955

15548/14517 Hayri Fırat.
* 5 nci İşletmede. 

43014 filitreci. 
Malatya.

(Arzuhal hulâsası : Hakkının ara
nılması hakkında).

Müstedi : Bir yolcu vagonunun parçalanması hâdisesinde 
doğru ifade vermesinden dolayı istasyon şefi Ömer Uzun’un ter
tibatı ile dövüldüğünü, Beşinci İşletmeden hâdisenin sorulması
nı ve hukukunun aranılmasını istediği halde yapılmadığını, işe 
el koyan C. müddeiumumiliğine de aksi cevap verileceğini anla
dığını vâki şikâyetlerinin semeresiz kaldığını ve halen Malatya 
Beşinci İşletme de açıkta bulunduğunu ve korkusundan Yol Çatı 
istasyonuna gidemediğini beyan ve şikâyetle hakkının aranılma
sını ve aleyhinde hareket eden şahısların dağıtılmasını istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bah
setmiş olduğu şikâyetlerin varit görülmediği yaptırılan tahki
kattan anlaşılmış ve âmirleri hakkında hilâfı hakikat isnatlar
da bulunması hasebiyle de üç ay kıdem tenzili cezası ile tecziye 
edilmiş ve mumaileyhin Sivas işletmesi emrine de arzusuna bi
naen nakli yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2398 6 . X I I . 1955

15565/14532 İlhan Erdem.
Şehirlerarası Tele
fon Memuru. 
İzmir.

(Arzuhal hulâsası .* Hastalığının 
tedavi edilmesi hakkında).

Müstedi : iki taraflı akciğer tüberküloz hastası olduğunu, 
müteferik ücretlilerden olması hasebiyle iki aydan fazla izin ve
rilmediğini ve sanatoryumda yatma haklan bulunmadığını ve 
idarenin İktisadi Devlet Teşekkülü olacağını beyanla (D) cet
velinin şimdilik hükümsüz bırakılmasını ve sıhhatlerinin koru
nabilmesi için fazla rapor almak ve idare sanatoryomunda teda
vi edilmek hakkının verilmesini istemektedir.



Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 1108 ve 5434 sayılı 
kanunların 13 ve 47 nci maddeleri çeşitli hizmetlilere hastalık 
sebebiyle verilecek izin müddetini tâyin etmiş olduğundan müs- 
tedinin (D) cetveline dâhil ücretliler için tefrik yapılmaksızın 
iki aydan fazla izin hakkının tanınmasına imkân olamadığı ve 
sanatoryumda tedavileri talebi ise bir kanun mevzuu olup teda
vi işleri 4598 sayılı Kanunda teşbit edilen esaslara göre yürütül
mekte olduğu Ve mumaileyhin kadrosu ile sözü geçen sanator
yum başhekimliği telefonculuğuna nakledilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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No. adı. soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği t

2399 6 . X I I . 1955

15569/14535 İbrahim Sarıdağ.
Aradağ köyünde.
Kiyiltepe - Mardin.

Müstedi : Suriye’den 9 kaçakçının geldiğini ve bunların eş
yalarının Angavi gümrük karakol erleri tarafından alınıp res
mî muameleye konmadığı Bölük Kumandanı Yüzbaşı Süley
man’a bildirdiğini ve Yüzbaşı ile mezkûr karakola gittiklerini 
Üsteğmen Kemal ile yaptıkları aramada ihbar edilen kaçak eşya
ları yakalattığını ve köyüne döndüğü sırada da kaçak eşyayı sak- 
lıyan 6 sanık er silâhlı ciduklan halde geldiklerini görmüş ve 
Üsteğmenin emri üzerine hiçbir sebep yokken er Ömer ve Ha 
san ile Üsteğmenin kendisine ateş ederek yaraladıklarını bu 
yaradan 46 gündenberi tedavi altmda olduğunu beyanla suç 
müsebbibi bulunan Yüzbaşı Süleyman ile Üsteğmen Kemal ve 
suç ortakları hakkında kanuni takibatın yapılmasını istemek
tedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise ye
rine gittikleri sırada dilekçi ile er Ömer arasında münakaşa 
çıkmış ve Üsteğmenin önde gitmesinden istifade eden er Ömer’
in tüfekle müstediyi bacağından yaralamış olduğu ve bu hâdi
seye elkoyan Kızıltepe Sulh Yargıçlığmca er Ömer tevkif edilmiş 
bulunduğu ve tahkikat sırasında ihmali görülen Üsteğmen Ke
mal’in ihmali görülmesinden dolayı Mardin Asliye Ceza Mah
kemesine verilmiş ve aynı zamanda yeri de değiştirilmiş ve 

. muhakemenin devam etmekte bulunmuş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Adlî makamlara intikal etmiş olduğu

(Arzuhal hulâsası : Sebepsiz ola
rak kendisini yaralayanlar hak
kında kanuni takibat yapılmasına 
dair).



Arzuhal Arzuhal sahibinin
* No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

15580/14545 Nusret Çivisöken.
Hacıseyit Mah. De
miryolu 2 nci So. 
No. 25.
Eskişehir.

15581/14546 Fevzi Başol.
İstiklâl ilkokulu 
öğretmeni.
Sivas.

Vekâlet cevabından anlaşılan istek hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2400 6 . X I I . 1955

( Arzuhal hulâsası : Ücretinin ar
tırılması hakkında).

Müstedi : 12 senedir Eskişehir Posta Telgraf ve Telefon îda 
resi hamallığında çalıştığını, çocuk zammından istifade ede
mediğini ve üç senede bir zam dahi görmediğini beyanla kıdem 
zamlarının verilmesi için gereken emrin verilmesini istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında ; Posta Telgraf ve 
Telefon İdaresinin bütçe durumu dolayısiyle bu kabîl hizmetli
lerin kadro ücretlerinin artırılmasına şimdiye kadar imkân gö 
riilememiş ve 3656 sayılı Kanuna dâhil hizmetli kadroları Ve 
killer Heyetince kabul edilen esaslara göre yeni yıl bütçesi ile 
95 liralık hamal kadroları 100 liraya yükseltildiği ve müstedinin 
de emsali meyanında ücretinin 100 liraya çıkarılması mümkün 
olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2401 6 . X H . 1955

(Arzuhal hulâsası: Yapı Sandığın
daki parasının verilmesi veya kre
di açılması hakkında).

Müstedi : Almakta olduğu maaşla geçinemediğinden ve özel 
idareden aldığı evinin bedelini da ödiyemeiğinden bahsile Maa
rif Vekâltine bağlı ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığından ken
disine kredi açılmasını aksi takdirde bu Sandığa ait Kanunun 
ilgasiyle sandıkta birikmiş olan 850 lira parasının iade edilme
sini istemektedir.

Maarif Vekâleti cevabi yazısında : 4357 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin (G) fıkrasına göre meslekten ve ilköğretim ala
nından ayrılmadıkça üyelerin Yapı Sandığında biriken parala
rının iadesine imkân olmdığını, hazırlanan yeni kanun lâyiha
sının Vekiller Kuruluna sunulduğu; tasan kanuniyet kesbedin- 
ceye kadar müstedinin beklemesi lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, s<\yadı ve adresi

kı talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  19 __

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2402 6 . X I I . 1955

15588/14553 Cengiz Tan.
Demirlibahçe polis 
noktası karşısı 
No. 33/B.
Cebeci - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Elektrik Tek
niker Okuluna alınması hakkında)

Müstedi : 30 öğrenci alınacağı resmen ilân olunan Ankara 
Elektrik Tekniker Okuluna imtihanla 19 talebe alınmış oldu
ğundan bahsile münhal kalan kadroya aldığı numaranın sıhhati
ne bakılmaksızın, muvaffakiyet derecelerine göre kendisi gibi 
imtihana girmiş öğrencilerin alınması için gerekli muamelenin 
yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Elektrik Tekniker 
Okulunun giriş imtihanlarına 113 öğrenci iştirak etmiş ve 
bunlardan 27 si beş numaradan fazla not almak suretiyle başan 
göstermişler, diğerleri ise beşten aşağı numara aldıkları için 
yönetmelik gereğince okula alınmamışlar ve bu balamdan im
tihanda başan gösteremiyen müstedi Cengiz Tan’in Yönetmeli
ğe ay kın olarak okula alınması mümkün olmdığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekalet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2403 6 . X I I . 1955

15600/14565 Osman Şişman.
Ceza Evi Müdürü. 
Artvin.

(Arzuhal hulâsası : Yakacak zam
mından 180 lira alacağının veril
mesi hakkında). "

Müstedi : 1946 - 1947 yıllarında yakacak zammından alacağı 
olan 180 liranın bugüne kadar verilmediğinden ve beş defa vala 
müracaatından da bir semere hâsıl olmadığından bahsile tah
silde bulunan çocuklarına medar olmak üzere bu paranın tediye
si hususuna emir verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu 180 lira 
borcun Maliye Vekaletince sevk edilecek bir tasan ile ödenek 
temininde ödeme enirine bağlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2404 6 . X I I . 1955
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18528/17248 Mürsel Türe.
Yusufpaşa Mah. Ha- 
litpaşa Cad. No. 14. 
Kars.

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

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında).

İkramiye ve-

Müstedi : 1950 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldığını 
29 yıl üç ay fiilî hizmeti bulunduğunu ikramiye verilmediğini 
beyanla 25 yıl hizmeti tamamlıyan memurlara ikramiye veril
mesi hakkında komisyonca kabul edilen kanundan kendisinin 
ve emsalinin de istifade ettirilmesini ve mağduriyetine meydan 
verilmemesini istemektedir.

içişleri Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Büyük 
Millet Meclisi komisyonlarında bulunduğunu bildirdiği ve 
emekliye çıkarılanlardan 25 yıl hizmeti olanlara da ikramiye 
verilmesi hakkındaki kanunun makabline de teşmili suretiyle 
kendi ve emsalinin istifade ettirilmesini istemekte ve buna im
kân varsa Vekâletin de bu dileğin kabulüne taraftar bulundu
ğunu bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : 25 seneyi ikmal edenlere bu nispet daire
sinde ikramiye verilmesine mütedair olan kanunun makable teş
mili talebini tazammun eden müracaat yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle encümenimizce nazara alına
cak hususlardan olmamasına binaen bu bapta zikredilen sebep
ten muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2405 6-, X I I . 1955

20690/19242 Zeliha Uz.
Yenimahalle 4 ncü 
durak Ragıp Tüzün 
Cad. No. 75.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı
nın artırılması hakkında).

Müstedi : Kocası müteveffa Albay Emin Uz’dan kendisine 
bağlanan yetim aylığının artırılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı 
Kanuna tevfikan bağlanmış olan tekaüt aylığının 1 . I . 1950 
tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanuna göre 333 liraya yüksel
tilmiş bulunduğu açıklandıktan sonra; kocasının vefatını mü- 
taakıp müstediye de 5434 sayılı mezkûr Kanunun 68 nci mad
desi gereğince aylık tahsis edildiği 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

240Ö 6 . X I I . 1955



— 21 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

21064/19569 İhsan Atillâ Eryaşa.
Kıztaşı Cad. No.

(Arzuhal hulâsası : Nasplannm 
tashihine mütedair bulunan Aske
rî Temyiz Mahkemesi ilâmının 
tam olarak infaz olunmadığından 
şikâyet).

56/2f'
Fatih - İstanbul.

Müstedi : Bütün rütbe nasplannm dörder sene ileri alın
masını mutazammın Askerî Temyiz Mahkemesinin 24.XII.1943 
tarihli ve 389 sayılı ilâmının Millî Müdafaa Vekâletince tama- 
miyle tatbik olunmak istenilmeyişi üzerine, infazın temini için 
Yüksek Meclise yaptığı müracaatlar münasebetiyle, adı geçen 
Vekâlet Zatişleri Kıdem Şubesinden verilen ve üsteğmenlik 
nasbinin 1336 yılına alınmasını sağlıyacak müspet secili olma
dığı için hükmün tamamiyle infaz olunamadığı yolundaki ma
lûmatın hakikate mugayir ve yüksek makamatı iğfal etmek 
maksadına matuf bulunduğunu, zira : Vaktiyle vâki müracaatı 
üzerine mezkûr rütbe nasbinin vekâletçe ileriye alınarak ken
disine de resmen tebligat yapıldığını, ancak; yüzbaşılık ve 
binbaşılık nasplan aynı şekilde düzelftilmediğinden Askerî 
Temyiz Mahkemesine başvurup bu hakkını istihsal etmiş bulun 
duğnnu, bundan başka teğmen iken iki yıl müddetle bölük 
kumandanlığı vazifesinde istihdam olunmuş bulunması ve ifad»» 
olunduğu gibi hakkında verilmiş menfi bir sicil bulunaydı 
Sicil Talimatnamesine tevfikan bu durumun kendisine bildiril
mesi icabettiğini, halbuki kendisine böyle bir tebligatta bulu
nulmamış olması keza istidada bertafsil izah, lüzumlu ve ilgili 
hükümlerini yazdığı sicil mevzuatı ve bununla ilgili talimat
name, evamir, kararname ve kendi dürümdakiler için vazolunan 
istisnai hükümlerin bu beyan ve iddiasını müeyyit bulundu
ğunu ve bunların bililtizam nazara alınmıyarak cevap verilme 
sinin ilâmın infazından içtinabetmek maksadını istihdaf eyle 
mekte ve Arzuhal Encümenini de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesinin sarih ve mutlak hükmü ve Yüksek Meclisin 
bu maddei kanuniye ile ilgili 1186 ve 1187 sayılı kararlarına 
aykırı kararlar vermeye sevk etmekte olduğunu beyanla; bahi* 
mevzuu Arzuhal Encümeni kararlan ıslah olunpak suretiyle 
ilâmın tamamiyle infazının temin buyurulmasını dolayısiyle; 
üsteğmenlik ve mütaakıp rütbe nasıplannın 4 der yıl ileri alın 
masını ve farkı maaşlannın ödenmesini ve vekâlet temsilcisinin 
dinlenmesi halinde yapılacak hilâfı hakikat beyanı meydana 
koymak üzere kendisinin de encümene dâvet olunmasını iste 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce vâki müracaatlan 
üzerine ittihaz olunan mezkûr kararların katileşmiş ve şikâye
tin ilanın infaz şekline taallûku itibariyle kaza merciini ilgi
lendirmekte bulunmasına binaen vâki talep hakkında bu ba-



-  M -
Arsııhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı t« adreai Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lamlardan encümenimizce muamele ifasına mahal görülemedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2407 6 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal En
cümeninin 8138 saydı Kararma 
mevzu teşkil edeni terfi ve ücret 
durumunun yeniden incelenmesi 
talebinden ibarettir).

Müstedi: İnhisarlar idaresine intisabederken müktesep ma
aş derecesi nazara alınmaksızın, ücretinin Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan Kanuna muhalif ola
rak; dun derece üzerinden tesbit edilmiş bulunduğunu 3 yıl 
sonra yapılan terfiinin de bir müddet sonra geri alındığından, 
dolayısiyle maaş derecesinde 3 derece birden mağdur edildi
ğinden uğradığı bu haksızlığın giderilmesi için Yüksek Mecli
se yaptığı müracaatın da vekâletin yanlış bir işarına istinaden; 
Arzuhal Encümenince 8138 sayılı bir kararla reddolunduğun- 
dan bahsile; ancak, bidayeti tâyininde 2 dun dereceye tâyin 
olunması keyfiyetinin Devlet Şûrasına intikal ile müruruza
man yönünden reddolunmuş bulunup yapılan bir terfi muame
lesinin istirdadolunması mevzuu vekâlet cevabında belirtildi
ğinin aksine olarak Şûrayi Devlete intikal edip incelenmemiş 
bulunduğundan, terfi ve maaş durumunun tekrar tetkik buyu
rularak; kanuni olan 3 terfi derecesinin bütün hukuki netice
leriyle birlikte tanınmasını istemektedir.

Ctereği düşünüldü: Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
muvacehesinde itirazen tetkiki mümkün bulunmıyan vâla talep 
hakkında gerek bu bakımdan, gerekse ihtilâfın kısmen kaza 
merciince incelenerek karara bağlanmı.4 olması ve kısmen de 
bu merci tarafından hükme bağlanması muktazi bulunduğun
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22097/20577 Mehmet özen.
Tekel Y. T. B. ve İş. 
Ev. Md. Memur. 
Samsun.

2408 6 . X I I . 1955
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5256/5247 Naciye Eşit.
Boyacılar Çarşısı 
Terzi Rifat Yener 
eliyle.
Aşağıbuğdaypazarı. 
Çarıkın.

18084/16820 Reşat Gür bulak. 
19998/18644 Hususi İdare Vari

dat Müdürü.
Bursa.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2466/2460

2788/2781

Şefik Dumlu. 
Atıfbey Mah. I. So. 
No. 38.
Dışkapı - Ankara.

Sait Demirsoy. 
Şehzadebaşı cami 
medresesi No. 5 
odada.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Kore’de şehit 
dü^en oğlundan dolayı maaş bağ
lanman talebinden ibarettir).

Encümen karan t i  ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tahrir komis
yonlarında geçen ücretli hizmetle
rinden dolay* borçlandırılmadı- 
ğından şikâyeti mutazammındır).

(Arzuhal hulâsası : İtibari hizmet 
müddeti ve zamları nazara alın
mak suretiyle emekli aylığının ta
dili talebinden ibarettir).

(Arzuhal hulâsası : Mübadil istih
kakının verilmesi talebinden iba
rettir).

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili bulunan taleplerin encümenimizce 
bu bakımdan; tetkik mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2409 6 . X I I . 1966

14675/13676 M. Çakmak. (Arzuhal hulâsası : 1974 sayılı
Eşref paşa 497 ne i Dilekçe Komisyonu Kararına mev
So. No. 3. zu olan talebinin yeniden incelen
İzmir. mesine mütedairdir).

14234/13258 Abdullah Arısoy. (Arzuhal hulâsası : Parasız ola
Taşpınar mahalle rak elinden alman arazisinin Şû
sinde. ra ilâmı dairesinde kendisine tes
Hadım. limi talebinden ibarettir).

6242/6231 Ahmet Tunçer. (Arzuhal hulâsası : Emeklilik du
Kırgız Mah. Yeniay rumunun ıslahı talebinden ibaret
So. 26 numarada. tir).
Ankara.

2597/2591 Muttalip Cebeci. (Arzuhal hulâsası : İkramiye ve
Eski Maliye memur rilmesi talebinden ibarettir).
larından. Gereği düşünüldü : Halli kaza mercilerinin tetkikine bağlı
Boyabat. hususatla ilgili bulunan taleplerin, bu bakımdan encümenimiz-



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

line Reis A. Fahri Ağaoğlu ile âzadan Tevfik Şenocak’ın muha
lefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2411 13 . X H . 1955

Reis M. M.
Konya Bingöl Afyon Karahisar Erzincan

A. F. Ağaoğlu N. Aras S. Koraltan T. Şenocak

Mardin Siird Sivas
R. K. Timuroğlu S. Bedük A. Doğruyol

(Arzuhal sayısı : 67)

T. B. M. M. Matbaan»



Devre : X
T. 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

— 6 Sayı : 31 IK—

9.1.1956 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

19/19 Muzffer Ertürk.
Zafer mahallesinde. 
Beypazarı.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
pılması hakkında).

Yardım, ya-

Dilekçi : Sıhhi durumunun müsadaesizliği yüzünden mâlû- 
len emekliye sevk edildiğini, almakta olduğu 84 lira 50 kuruş 
tekaüt maaşiyle yedi nüfustan ibaret ailesi efradını geçindire- 
mediğinden bir bakkal dükkânı açmak istediğini, fakat bu ar
zusunu tahakkuk ettirebilmek iğin 7 - 8 bin lira kadar serma
yeye ihtiyaç bulunduğunu beyanla, bu paranın bankalardan ve
ya Emekli Sandığından fam  mukabilinde kendisine verilmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa nazaran bu Sandıktan emeklilerin borç para alma- 
lan imkânsız görülmesine ve bankaların ikraz şartlan ise ken
di mevzuatlan ile tâyin ve tesbit edilmiş olduğundan dilekçi 
bahis mevzuu şartlar dairesinde aidolduğu bankadan borç para 
talebinde muhtar bulunmasına binaen vâki istek hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2412 7. X I I . 1955

Kilis.

29/29 Nafi Can ve ar. (Arzuhal hulâsası : Terfilerinin
Tahrirat Kâtibi. sağlanması hakkında).

Dilekçiler : İlkokul öğretmenleri hakkmdaki intibak kanun
larının kendilerine de teşmili suretiyle terfilerinin sağlanması- 

.nı istemektedirler.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında encümenimizoe muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2413 7 . X I I . 1955



33/33 Celâl Hulûsi Koca- 
memioğlu.
Avukat.
Feyziye Mah. tram
vay durağı Feyzul- 
lahefendi So. No. 4. 
Fatih - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  2 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 5250 sayılı 
Kanunun tadili hakkında).

Dilekçi : Hariciye memurlarım ilgilendiren 5250 sayılı Ka
nunun Sanfransisko’da imzalanan însan Haklan Beyannamesi 
ile tezat teşkil ettiğinden bahsile, tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı bulunan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2414 7 . X I I . 1955

42/42 Feride Erduran ve 
ar.
Kuyu Mah. Kayma
kam So. No. 14. 
Burdur.

(Arzuhal hulâsası 
ları hakkında).

Yetim. maa§-

Dilekçiler : Dul zevce ve anaların evvelce kesilmiş olan ye
tim aylıklannın da, kız evlâtlara ait maaşlar gibi, iadeten tah
sisini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2415 7. X I I . 1955

48/48 Haşan Ermeriç.
Yenice Mah. Hoca 
Ahmet Ef. evinde. 
Kırşehir.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

Maaş bağlan-

Dilekçi : Türk Ordusunda gedikli olarak 14 sene 3 ay hiz
met ettikten sonra terhis olunduğunu, kendisine 15 yılı ikmal 
etmediği için emekli maaşı bağlanmadığım, halbuki kanunla- 
nmızda eksik ayların sene sayılacağına dair sarahat bulundu
ğunu ve daha evvel vâki müracaatı üzerine Dilekçe Komisyo
nundan 26 . VII . 1951 tarihinde verilen 123G sayılı Kararın 
da mağduriyetini izale edemediğini beyanla, emekli maaşı 
bağlanmasını ve bu suretle mğaduriyetten kurtarılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : idare ile dilekçi arasında maaşa mü- 
taallik noktada hâsıl olan ihtilâfın tetkik ve halli kaza mer
ciine ait bulnumasına ve bahsi geçen 1236 sayılı Komisyon 
Karan ise askerî mahkemeden mahkûmiyete mütedair olarak 
verilen hükmün ref’i hakkındaki isteğin bir işleme tâbi tutul- 
lamıyacağım beyandan ibaret olup usulen katileşmiş olmasına 
göre vâki son tâlep hakkında da encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2416 7 . X I I . 1955



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

51/51 Burhanettin Bekti- 
muroğlu.
Şehitlikönü Başarı 
So. No. 107/A. 
Cebeci - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Baremin tadi
li ve çocuk zammının artırılması 
hakkında).

D ilekçi: Memur ve işçilerin bugünkü hayat pahalılığı kar
şısındaki kötü durumlarını mümkün mertebe ıslah edebilmek 
için barem derecelerinde 400 - 1500 lira arasında tadilât yapıl
ması ve ülk doğan çocuk için 60, bundan sonrakiler için de 
otuzar lira zam edilmesi lâzım ve zaruri olduğunu beyanla, bu 
dairede bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin gerek barem derecesinde ge
rekse çocuk zammının miktarında tadilât yapılması hakkın- 
daki tâlebi yeni bir kanun teklifine mevzu ittihaz edilecek 
hususlardan olmasına göre bu bapta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2417 7 . X H . 1855

105/105 Refik Topkan. 
Ziraat Mücadele 
Enstitüsünde. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununun 102 nci maddesi 
hakkında).

D ilekçi: Muvazzaf subay iken 1937 yılında emekliye ayrı
larak beş buçuk senelik hizmetine mukabil üç yüz küsur lira 
ikramiye aldığını ve 1939 senesinde de sivil bir memuriyete in
tisapla el’an bu memuriyette vazife gördüğünü ve her ne ka
dar subaylıkta geçen hizmetinin şimdiki hizmetine katılması 
hakkında mütaaddit defalar merciine müracaatta bulunmuş ise 
de müspet bir netice alamadığını beyanla, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 102 nci maddesine durumuna uygun bir 
fıkra ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
ne mevzu ittihaz edilebilecek hususlardan olmasına ve alelûmum 
kanun tekliflerinin ise Hükümetten veya mebuslardan sâdır 
olması Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun hükmü icabından bu 
lunmasına ve encümenimiz bu itibarla böyle bir teklif serdede- 
miyeceğine binaen mezkûr talep hakkında bu sebeplerden mua 
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2418 7.X H .195Ö

112/112 Mehmet Arslan ve ar.
Defterdarlık Vergi 
Dairesinde Odacı. 
Uşak.

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin
%artırılması hakkında).

Dilekçiler : Odacı ücretlerinin artırılmasını ve bunlara ço
cuk zammı verilmesini ve yardım yapılmasını istemektedirler. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talebi yeni bir kanun tek-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lifi mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2419 7 . X I I . 1955

118/118 İsmail Kimsesizgil.
Denizcilik Bankası 
T. A. İşletmesi şehir 
hatları No. 15 gemi
de. S. 13620. 
Ayvansaray - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmesine dair).

Dilekçi : 1942 yılında Yugoslavya'dan beş nüfus ailesi efra 
diyle birlikte yurda geldiğini, şimdiye kadar iskân görmedigı 
gibi mübadil sıfatiyle kendisine bir hak da verilmediğini ve bu 
hususta evvelce Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaatı muh
tevi istidasının Arzuhal Encümenine tevdi olunduğu tarafına 
tebliğ edilmiş olduğu halde henüz bu bapta bir karar verilme
diğini beyanla, iskân ve mübadil haklarının tanınmasını ve ge
reğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealdeki ilk müracaatı 
hakkında selef Arzuhal Encümenince ittihaz edilip 1954/87 sa 
yılı haftalık cetvelle neşrolunan 8. I I . 1954 tarih ve 8218 nu
maralı Kararın mumaileyhe posta ile gönderildiği kayden anla
şılmış olduğundan bu bapta tekrar karar ittihazına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2420 7 . X I I . 1955

124/124 Mustafa Saik.
Camiinur Mah. 192 
nci So. No. 5 evde. 
Tarsus.

125/125 Ali İstif.
Camiinur Mah. 192 
nci So. No. 5 evde» 
Tarsus.

136/136 Cumalı Güngör.
Yenihamam civarın
da seyyar satıcılar
dan.
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında).

Yardım yapıl -

Dilekçiler : Demokrat Partiye uzun yıllar hizmet ettiklerini 
ve bu hizmetlerinin devam etmekte bulunduğunu, yaşlarının 
ilerlemiş elmasından dolayı fazla çalışamadıklarını ve bu yüz
den muhtaç bir hale geldiklerini beyanla, Hükümetçe kendile
rine yardım yapılması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Hükümetçe Devlet bütçesinden dilekçi
lere nakdî yardımda bulunabilmek için bu hususta daha evvei 
bir kanun teklif ve tedvin etmek lâzımgeleceğine ve bu itibar 
la vâki talep yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunma 
sına binaen bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2421 7 . X I I . 1955



Arzuhal
No.

167/167

173/173

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

Şiho Etçi. (Arzuhal hulâsası : işten çıkarıl-
Sıratat mahallesinde. mamasının temini hakkında).
Adıyaman. Dilekçi : Kasap .çıraklığı yapmakta iken particilik yüzünden 

işinden çıkarıldığım beyanla, bir daha işinden çıkarılmaması 
hususunun mahallin mülkiye âmirine yazı ile bildirilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu bapta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
İş Kanunu hükümlerine tevfikan, hakkım aramakta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2422 7 . X I I . 1955

Niyazi Bilâmin.
Hacı Hüseyinefendi 
Mah. Cami So.
No. 26/1.
Samatya - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzi
fi yahut emekliye şevki hakkında).

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresindeki vazifesine hak
sız yere nihayet verildiğini beyanla, tekrar tavzifini yahut 
emekliye şevkini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İzmir 
işletmesi emlinde Ahmetli istasyon şefi olarak çalıştığı sırada, 
defter ve kayıtlarda tahrifat yapmak, sıra harici bilet satmak 
ve noksan irat kaydetmek suretiyle zimmetine 348 lira 52 ku
ruş geçirdiği anlaşıldığından sözü geçen idare inzibat komisyo
nunun 952/129 sayılı karariyle kaydı terkin edilmiş ve bu bap
taki kararın Vekâlet İnzibat Komisyonunca da tasdik kılınmış 
olduğu ve her ne kadar mumaileyhe ya tekrar tavzifini yahut 
emekliye şevkini istemekte ise de mevcut'karara göre tekrar 
vazifesine alınması imkânsız olmakla beraber, Türk Ceza Ka
nunu mucibince suç teşkil eden fiil ve hareketinden dolayı hak
kında muhakeme devam etmekte olduğu cihetle ancak beraeti 
halinde kendisine emekli maaşı bağlanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında hükümden evvel tat
bik edilen inzibati cezanın yerinde olup olmadığı hususunun 
tetkiki, 1042 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki sarahata gö
re, adlî kaza merciine aidolmasına ve 5434 sayılı Kanunun 6422 
sayılı Kanımla değiştirilen 39 ncu maddesinin B fıkrasına na
zaran müstedinin tekaütlük talebi, devam etmekte olan muha
keme neticesine talik edilmek lâzımğelmesine ve mezkûr 5434 
sayılı Kanunun 92 nci maddesinde de emeklilik hakkının ne 
gibi hallerde düşeceği açıkça gösterilmiş olduğundan, kanuni 
iktizasının verilecek hüküm dairesinde idarece tâyini ve ifa edi- 
leoeği tabiî bulunmasına mebni, vaki talep hakkında zikredilen



sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2423 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinin tadili hakkında).

Dilekçiler : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinin tahdidi ve takyidi mahiyetteki hükmünün tadil edi
lerek vatandaşın hakkını müdafaa hususunda serbest bırakılma
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2424 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yıpranma 
zammı hakkında).

Dilekçi : Yıpranma zammının Gümrük Muhafaza memurla- 
nna da teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinin» mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2425 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Avukatlık Ka
nununa bir madde ilâvesi hakkın
da).

Dilekçi : Baro teşekkül etmemiş olan veya üç avukat veya 
dâvavekili bulunmıyan yerlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 61 nci maddesi mucibince dâva deruhde ve takib- 
edegelmekte olan kimselere, bahsolunan şart ve nisabın hâsıl 
olması halinde imtihanla dâvavekilliği ruhsatnamesi verilmesi 
madelet ve hakkaniyete uygun düşeceğinden bahsile, Avukatlık 
Kanununa bu yolda bir madde eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde daha evvel vâki 
olan müracâatı üzerine selef Arzuhal Encümenince ittihaz edi
lip 1954/87 sayılı haftalık cetvelle neşrolunan 8 . I I . 1954 tarih 
ve 8251 numaralı Kararda da zikredildiği üzere, bir kanunun 
tadili veya yeni bir kanun tedvini yahut bir kanuna yeni bir 
madde eklenmesi, bu hususlar hakkında Teşkilâtı Esasiye Ka-

248/248 Mustafa Demirkan.
Yenicami mahalle
sinde.
Pınarbagı.

156/156 Muzaffer Efe.
Gümrük Muhafaza 
Tb. Merkez Muhafa
za Memuru.
Antakya.

183/183 Mehmet Gür ve ar.
Dâva takipçilerinden 
Gediz.



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

nunumuzun 15 nci maddesinde beyan edildiği veçhile, yetkililer 
tarafından teklif serdine ve bu teklifin de Büyük Millet Mecli
since kabul edilmesine vabeste olmasına ve encümenimiz mücer
ret bu sıfatla böyle bir teklifte bulunamıyacağına göre, vuku- 
bulan son talep hakkında da muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2426 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım ya
pılması hakkında).

Dilekçi : Kimsesiz ve çok muhtaç bir halde olduğundan ve 
kalabalık ailesi efradından iki kızının prevantoryumda tedavi 
edildikleri cihetle bu bakımdan dahi himayeye lâyık görülmek 
lâzımgeldiğinden bahsile, İstanbul’da Ayvansaray’da kâin ha
rap evinin tamiri için kendisine nakdî yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2427 7. X I I . 1955

260/260 Hediye Balsoy.
Ayvazefendi Mah. 
Külhan So. No. 5. 
Ayvansaray - İs
tanbul.

305/303 Cemile Şerifsoy.
Dervişağa Mah. öğ 
retmen So. No. 2. 
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanuna bir fıkra ilâvesi hakkın
da).

Dilekçi : 6216 sayılı Kanuna, dul kadınlan da şümulü içine 
alan bir fıkra ilâvesini istemektedir. •<

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2428 7 . X I I . 1955

314/312 Nesibe Martonaltı.
Nüfus kâtipliğinden 
emekli.
Akşehir.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hak
kında).

D ilekçi: Atatürk’ün büyük nutuklarında adı geçen telgraf
çı Ahmet Hamdi’nin kızı olduğunu, aldığı cüzi bir emekli ma
aşı ile kandisinin ve çocuklarının maişetini teminde çok müş
külât çekmekte bulunduğunu beyanla, vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanabilmek için bu hususta daha evvel bir kanun ted-



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

vin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi mucibince Ve
killer Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip en
cümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmamasına binaen vâki talep hakkında bu sebepten mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2429 7 . X I I . 1955

458/456 Bahri Akdeniz. (Arzuhal hulâsası. : Ziraat Banka-
Nüfus Kâtibi. sınca memurlara borç para veril-
Acıpayam. mesi hakkında).

Dilekçi : Acıpayam kazası nüfus kâtibi olduğunu, Halk 
Bankası şubelerinden beş ay vâde ile bir maaş nispetinde me
murlara borç para verildiği halde Ziraat Bankasının bu usulü 
tatbik etmediğini beyanla, ihtiyaç husulünde Ziraat Bankası 
şube ve ajanslan tarafından da memurlara ikrazda bulunul
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu bapta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
usulü dairesinde Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2430 7 . X I I . 1955

568/566 M. Osman öztürk.
Karataş 305 nci So. 
No. 64.
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Tasfiye kara
rının kaldırılması ve öğretmenli
ğe iadesi hakkında).

Dilekçi : Hakkmdaki tasfiye karannın kaldırılması tale
biyle evvelce Arzuhal Encümenine yaptığı mütaaddit müraca
atların bir işleme tâbi tutulmasına mahal olmadığına dair bu 
encümence verilmiş olan kararlarda isabet göremediğinden 
bunlara itiraz eder olduğunu ve binnetice Devlet Şûrasındaki 
dosyasının celb ve tetkik olunarak öğretmenlikten tasfiyesine 
mütedair olan karann kaldırılması lâzımgeleceğini beyanla, bu 
yolda bir karar ittihazını ve meslekine iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tasfiye kararlan aleyhine serd olunan 
iddia ve itirazlann tetkiki idari kaza merciine aidolmasına, ni
tekim dilekçinin kendisne râci tasfye karan hakkında Devlet 
Şûrasına yaptığı müracaat buraca kabule şayan görülmiyerek 
reddedilmiş ve müstedinin itirazına mâruz kalan evvelki encü
men kararlan da bu ciheti beyandan ibaret olup Dahilî Nizam
name gereğince mebuslar tarafından itiraz edilmemek sure-



_ _  d -

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

tiyle katileşmiş ve iş sahiplerine encümen kararlanna karşı iti
raz hakkı tanınmamış bulunmasına binaen son defa vâki talep 
ve müracaat hakkında da zikredilen sebeplerden muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2431 7 . X I I . 1955

638/636 Abdülkerim Kurt. 
1432/1430 Kendirciler Çarşısın

da Berber Yahya 
Mağaracı eliyle. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Yüzde 56 ma
luliyet derecesi üzerinden gelir 
tahsisi hakkında).

Dilekçi : Rasim Dokur Fabrikası işçilerinden iken mâruz 
kaldığı iş kazası sebebiyle kendisine yüzde 40 mâlûliyet dere
cesi üzerinden gelir bağlandığını, halbuki son defa Tarsus Has
tanesi Sağlık Kurulunca verilen raporda ise bu mâlûliyetin yüz
de 56 olarak tesbit edildiğini beyanla, gelirinin bu derece üze
rinden hesaplanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin son cevabi yazısında : Dilkçiye yüzde 
40 mâlûliyet derecesi üzerinden gelir bağlanmasında bir yolsuz
luk bulunmadığı, mumaileyhin sonradan vâki müracaatı üzerine 
sigorta sağlık kurulunca ikinci defa yapılan muayenesi neti
cesinde, evvelce tesbit edilen mâlûliyet derecesine uygun rapor 
verilmiş olduğu ve bu itibarla durumunda bir değişiklik görül
mediğinden hakkında yapılacak başkaca muamele olmadığı, an
cak adı geçenin diğer bir sağlık kurulunda muayenesini iste
diği takdirde, kendisine bu hususta yardım yapılması lüzumu
nun îşçi Sigortaları Kurumu Seyhan Şubesine bildirildiği gibi, 
bu bapta müstediye de bilgi verildiği beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
tekrar muayenesi için alâkalı mercie müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2432 7 . X I I . 1955

678/676 Zeki Afşin.
750/748 Tünelbaşı Brkânı- 

harb So. No. 17. 
Beyoğlu - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hak
kında).

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı ken
disine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun tedvin 
etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekiller
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması lâzımgelip encüme
nimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulun
mamasına binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden 
muamele tâyinine malıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2433 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İkramiye ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : 24 . VI . 1954 tarihli istidasında beyan ettiği se
beplerden dolayı kendisine vatani hizmet tertibinden münasip 
görülecek miktarda ikramiye verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden bir kimseye 
maaş bağlanması veya ikramiye verilebilmesi için daha önce 
bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 15 nci maddesinin mutlak beyanına göre de alelû- 
mum kanun tekliflerinin Vekiller Heyetinden yahut mebuslar
dan sâdır olması lâzımgelip encümenimiz böyle bir teklif serdi
ne yetkili bulunmamasına binaen vâki talep hakkında bu se
beplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2434 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Memurin Ka
nununun müzeyyel maddesinden 
istifade ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Gedikli küçük zâbitlikte geçen hizmetinin Millî 
Mücadele senelerine raslıyan kısmından dolayı hakkında 788 
sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi hükmünün tatbl 
kını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 15 . 7 . 1952 gün 
ve 2198/52 sayılı Şûra ilâmına nazaran dilekçinin aynı mahi
yetteki dâvası vârit görülmiyerek reddedilmiş bulunmasına 
ve mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz olan 5 nci dairenin bu 
ilâmı karşısında bu meselenin teşrii murakabe yolu ile de olsa 
tekrar tetkikine Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü mad 
desi gereğince imkân görülememesine binaen vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19052/17728 Ahmet Tunalıoğlu.
Moda Cad. Bostan 
So. No. 25. 
Kadıköy

711/709 Cebrail Geven. 
2523/2517 Çay Mah. Yıldı/. 

So. No. 35. 
İskenderun.

2435 7 . XII . 1955



_  l i  -

Arzuhal Arzuhal sahibini»
N». adı, soyadı ve adre«i Encümen kararı ve ne »ebeptea verildiği

333/331 • Şinasi Ertürk.
Yiğitahmet Mah. Es
ki Ziraat Bankası 
So. No.10. . 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında).

İkramiye ve-

Dilekçi : Hizmet müddeti 15 yıldan aşağı olduğu için toptan 
ödeme yapılmak suretiyle emekliye sevk edildiğini ve çok muh
taç bir durumda bulunduğunu beyanla, maaş alan mütekaitlere 
olduğu gibi kendisine de ikramiye verilmesini ve bu hususu 
teminen ek bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

2436 7 . X II . 1955

344/342 Şefika Bekol.
Dervişağa Mah. Be 
şir Demiray evindi'. 
Bünyan

(Arzuhal hulâsası : Dul kadınla
ra da yeniden maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Kocasından kendisine bağlanan maaşın on sene 
liği defaten verilmek suretiyle tasfiyeye tâbi tutulduğunu, son
radan aynı durumda olan kız evlâtlara yeniden aylık bağlan 
dığını ve fakat dul kadınların bu baptaki kanunun şümulü 
dışında bırakıldığını beyanla, bunlara da aynı suretle yenide ;, 
maaş tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2437 7 . X II . 1955

348/346
1423/1421

Fazıl Yenisey.
Erkek Lisesi Türkçe 
ve Edebiyat öğret
meni.
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Maaş duru
munun düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : 19 . V . 1954 ve 1 . IX  . 1954 tarihli dilekçelerinde 
beyan ettiği sebeplere binaen maaş durumunun 6273 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde lüzeltilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 2 . VI . 1951 tari
hinden beri yetmiş lira maaş almakta olan dilekçinin sözü ge
çen kanundan faydalanmasına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasındaki ihtilâf bir 
kanunun tatbiki suretine taallûk etmekte olmasına göre kaza 
mercünce halledimek lâzımgeleceğinden bu hususta zikredilen 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2438 7, X II. 1955



İ2  -

440/438 Hüseyin Güneş.
Aleştemir köyünde. 
Çal - Denizli.

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

(Arzuhal hulâsası 
tâyini hakkında).

Bir vazifeye

Dilekçi : Askerliğini Tank Okulunda yaparak terhis edil
diğini, elindeki rapora nazaran sol böbreğinden ameliyat ol
muş bulunması hasebiyle ancak hafif hizmetlerde çalışabilecek 
durumda olduğunu beyanla, Devlet daire ve müesseselerinde 
haline uygun bir vazifeye alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizie muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin usulüne tevfikan aidolduğu makam veya mercie müraca-' 
atta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2439 7 . X I I . 1955

419/417 Hüseyin Karakuş. 
2432/2426 Görccz köyünde. 

Milâs.

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması veya nakdî yardımda bulu- 
nulması hakkında).

Dilekçi : 1319 doğumlu olduğunu, askere sevk olunmazdan 
evvel köy yolu inşaasmda çalıştırıldığı sırada bir taş parçası
nın şiddetle çarpması yüzünden sağ gözünün görmez bir hale 
geldiğini, bu mâlûliyetin sunutaksiri olmaksızın vazife esnasın
da vukubulmuş olmasından dolayı emsalleri gibi kendisine de 
maaş bağlanması veya nakdî yardımda bulunulması lâzımgele- 
ceğini beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
usulüne tevfikan aidolduğu makam veya mercie müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2440 7 . X I I . 1955

407/405
1259/1257

Muhsin özkardeşler. 
Avcıbey Mah. Kan
tarcı Ali So. No. 21. 
Haliç Feııori - İs
tanbul.

(Arzuhal hulâsası: İstiklâl Madal
yası verilmesi hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşında geçen cansiperane hizmetine 
mükâfat olmak üzere bir kıta İstiklâl Madalyasiyle taltif edil
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanunu mahsusa göre İstiklâl Madal
yası hakkındaki talepler üzerine lâzımgelen tetkikatın icrası 
Millî Müdafaa Vekâletine aidolduğundan dilekçinin usulüne 
tevfikan müşarünileyh vekâlete müracaatta muhtariyetine ve 
bu sebeple vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2441 7 . X I I . 1955
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Arzuhal.

No.

772/770

263/263

Niyazi Ürener. 
Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
Top ve Tüfek Fab. 
Aparat Şube Şefi 
No. 27/1774. 
Kırıkkale.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma 
hakkında).

Dilekçi : Deniz fabrikalarında ve Devlet Demiryollarında 
geçen hizmetlerinin, tekaüt sandığında kayıtlı şimdiki hizme
tine borçlanma yoliyle eklenmesi esbabının istikmalini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği hizmetlerin 895 
sayılı Kanunun meriyetinden önce geçmiş olması hasebiyle 
borçlanmaya tâbi tutulamıyacağı, evvelki müracaatı üzerine 
selef komisyonca ittihaz ve kendisine de tebliğ kılınmış olan 
4 . V . 1953 gün ve 6674 sayılı kararın mukaddemesinde mah
iri vekâlet cevabında beyan edilmiş ve mezkûr komisyon tara
fından da bu baptaki ihtilâfın kaza merciince halli lâzımgele- 
ceğine karar verilmiş bulunmasına ve filhakika zikri geçen 
hizmetlerin mevcut kanun hükümleri karşısında borçlanmaya 
tâbi tutulup tutulamıyacağı hususunun tetkik ve tesbiti kaza 
mercüne mevdu vazifeler cümlesinden olduğu cihetle encüme
nimiz teşriî yolla bir ihtilâfı inceliyemiyeceğine ve müstedinin 
halen çalışmakta olduğu müessese hususi hukuk hükümlerine 
göre idare edilmekte bulunan bir teşekkül olmak hasebiyle 
açılacak dâvanın adlî kaza merciinde ikamesi gerekip gerek- 
miyeceği de düşünülmek icabedeceğine binaen, mumaileyh di
lekçinin dâva yoluna müracaatta muhtar olmak üzere, vâki 
son talebi hakkında da muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği ,

2442 7 . X I I . 1955

A. Gazi Yılmaz 
Sancaktar. 
Edirnekapı Camii 
içinde No. 12. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında).

Madalya ve-

Dilekçi : Tunceli harekâtına iştirak ettiği için kendisine ve
rilen madalyayı kaybettiğini ve istihkakı olan istiklâl Madal
yasını da şimdiye kadar alamadığını beyanla, her iki madalya
nın verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin her iki madalyaya taallûk 
eden talebinin incelenerek kanuni iktizasının yapılması Millî 
Müdafaa Vekâletine aidolduğundan, mumaileyh vekâlete müra
caatta muhtariyetine ve bu sebeple mezkûr talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2443 7 . X I I . 1955



Arzuhal 
No,
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441/439 
329/327

Dilekçi : Suudi Arabistan’a bâzı hususi işlerini tesviye et
mek için gitmek istediğini beyanla, kendisine pasaport veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıya alınan talebinden 
ahiren feragat ettiği evrak arasında mevcut 14 . VI . 1954 ta
rihli diğer bir istida münderecatından anlaşılmış olduğundan 
bu bapta entfümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2444 7 . X I I . 1955

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

Haşan öztemiz. Etimesgut - Ankara.
Kutuğun köyünde (Arzuhal hulâsanı : Pasaport ve-
No. 96. rilmesi hakkında).

471/469 Kâzım Gültekin. 
Emekli öğretmen. 
Mekece istasyonu. 
Pamukova.

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı 
Kanunun emekli öğretmenlere de 
teşmili hakkında).

Dilekçi : 6273 sayılı intibak Kanununun, pek az bir maaşla 
tekaüde sevk edilmiş olan köy öğretmenlerine de teşmil edil
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2445 7 . X I I . 1955

463/461 Sabiha Kutun.
Osmaııağa Mah. Ve- 
lıapbey So. Filibeli 
Ap. Kat4, No. 27/1. 
Kadıköv.

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Emekli General İbrahim Hakkı’nın kızı olduğunu 
her ne kadar babasının vefatı tarihinde evli idiyse de sonradan 
dul kalmış ve kocasından da aylık bağlanmamış bulunduğunu 
beyanla, Emekli Sandığı Kanununun muvakkat 88 nci madde
si şümulü içine alınarak kendi ve emsaline de yetim maaşı tah
sisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2446 7 . X I I . 1955
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Arzuhal

No.

530/528

478/476

'683/681

Osman Üner. 
Belediye Muhasibi. 
Ulukışla.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 5237 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin tef
siri hakkında).

Dilekçi : Şehir ve Kasabalara Getirilecek İçme Sulan Tesis
leri ile Tevsi ve Islaha Ait Masraflar hakkmdaki 5237 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin eski Avgunlara şümulü olmamak 
lâzımgeleceğini beyanla, bu maddenin bu şekilde tefsirini ve 
halktan masraf olarak bir şey alınmaması hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek veya tefsirde bulunmak 
yetkisine sahibolmayan encümenimizce bu hususta muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2447 7 . X I I . 1955

Behiye Bilen. 
Hamidiye Malı, 
ni So. No. 14. 
Kastamonu.

Kastomonu 
(Arzuhal hulâsası : Dul maaşının 
iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : Ahiren kabul ve meriyet mevkiine vaz’olunan 
6216 sayılı Kanunla kır, evlâtlara yetim maaşlanmn iadeten 
thsisi kabul edilmiş olduğunu ve müteveffa kocasından evvelce 
bağlanmış bulunan aylığın aslığından dolayı on seneliği veril
mek suretiyle alâkası kesilmiş ise de kendi ve emsaline de kız 
evlâtlara ait mezkûr 6216 sayılı Kanuna benzer diğer bir ka
nunla yeniden maaş bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2448 7. X I I . 1955

Kadri Yaprak. (Arzuhal hulâsası : Tazminine
Orman Başmüdür hükmolunan paranın af yoliylc
Muavini. terkini hakkında).

^ Û a' Dilekçi : Divanı Muhasebatça 1213 sayılı ilâmla tazminine
hükmolunan 655 lira 54 kuruşun, istidasında beyan ettiği sebep
lerden dolayı affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Muhasebat Divanının bahis mevzuu 
tazmin hükmü şahsi hakka taallûk etmekte olup Dahilî Nizam
namenin 54 ncü maddesinin şümulü diamda kalmasına binaen
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

vâki talep hakkında bu sebeple encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2449 7 . X I I . 1955

:i60/358 Nerime Karaoğlu.
Kalıpçı So. Asır Ap. 
Teşvikiye - İstanbul.

(ArzuJınl hulâsası : Yetim 
bağlanması hakkında).

maaşı

Dilekçi : Babası merhum ferik Sait Paşanın vefatı tarihinde 
evli bulunmasından dolayı, Emekli Sandığı Kanununun muvak
kat 88 nci maddesi hükmünden istifade edemediğinden bahsile, 
mezkûr maddenin şümulü içine kendi ve emsalinin de alınması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve alelûmum kanun tekliflerinin 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi mucibince Ve
killer Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması lâzımgelip en
cümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmamasına mebni mezkûr talep hakkında bu sebepten mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2450 7 . X I I . 1955

489/487 Sıdıka Tok.
Cmurbey Mah. I )ere 
So. No. 18.
Bursa.

(Arzuhal hulâsası 
men’i hakkında).

Müdahalenin

Dilekçi : Ölü Meryem’in yegâne vârisi olduğunu beyanla, adı 
geçenden kendisine intikal eden gayrimenkullere başkaları ta
rafından vâki müdahelenin men’i ile bu gayrimenkulleriıı tara
fına teşmili ve işgal müddetine ait ecrimislin takdir edilerek şa- 
gillerden tahsilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek müdahalenin men’i gerekse ecri
mislin tahsili hakkındaki talebin tetkiki adlî kaza merciine aid- 
olduğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2451 7 . X I I . 1955

562/560 İrfan Kabakçı.
Altındağ Mermerçeş- 
me No. 307.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : Senelerden beri tüberkülozdan muzdaribolduğunu 
ve bu sebeple çalışamadığından on bir aylık kira karşılığı (275) 
lirayı ödiyemediğini ve bundan dolayı da son derece tazyika mâ
ruz kaldığını beyanla, bir defaya mahsus olmak üzere ihtiyacı 
nispetinde yardım yapılması esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2452 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanuna bir madde ilâvesi hak
kında).

Dilekçi : Jandarmadan uzatmalı onbaşı olarak terhis edil 
diğiiıi, bu vazifede geçen müddetin fiilî hizmet müddetine ek 
İenmesini teminen borçlanmaya tâbi tutulması hakkında Emekli 
Sandığına müracaat etmiş ise de 5434 sayılı Kanunun bu talebi 
tervice müsait olmadığı beyaniyle, isteği hakkında bir işlem 
yapılamadığını ifade ederek, njezkûr kanuna jandarmada geçen 
hizmetinin fiilî hizmetine ilâveşini sağlıyacak bir madde eklen
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2453 7 . X II . 1955

611/609 Sıtkı Tural. '
Nafıa Dosya ve Ka
yıt Memuru.
Niğde.

502/500 Enver Durukan. 
Muşkara ilkokulu 
öğretmeni. 
Nevşehir.

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı 
Kanuna bâzı fıkralar ilâvesi hak
kında,).

Dilekçi : 1938 yılında öğretmen okullarından mezun olup da 
askerî vazifelerini yapmak* üzere silâh altına alınmış bulunan 
lann 6273 sayılı Kanun hükümlerinden istifade ettirilmedikle- 
rini beyanla, bu kanuna 1938 yılı mezunlarının kaybolmuş terfi 
haklarının kendilerine iadesini derpiş eden yeni fıkralar ilâve 
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgil. 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2454 7 . X II . 1955

573/571 Mustafa Yenel. 
Hatiboğlu Mah. 
No. 21.
Denizli.

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ay
lığı bağlanması hakkında).

Dilekçi : Millî Mücadelede ilk mukavemet çetesini teşkil 
edenlerden olduğunu ve bu mücadele sırasında başından kur
şunla yaralandığını, merminin kaldığı yerden çıkarılmasına 
tıbben imkân görülemediği cihetle mâlûliyetinin devam ettiğini
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629/627 Pakize Dinçsoy.
Bahçelievler 44 ncü 
So. Aktar Ap.
No. 2/1.
Ankara.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Babası Ali Rıza Paşanın vefatı tarihinde evli ol
masından dolayı, ahiren yürürlüğe giren ve bâzı kız evlâtlara 
iadeten maaş tahsisine mütedair bulunan kanundan faydalana- 
madığını ve halen dul bulunduğunu beyanla, kendi ve emsali
ne de yetim maaşı bağlanması esbabının istikmalini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2459 7 . X I I . 1955

680/678 Turhan Kut.
Büyük Hayarefendi 
So. No. 8.
Beyazıt - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanunun kendisine de teşmili hak
kında).

Dilekçi : Babasının vefatı tarihinde evli olmasından dolayı, 
ahiren yürürlüğe giren 6216 sayılı Kanun hükümlerinden isti
fade edemediğinden ve kanun vâzıınm hakiki maksadının ken
di ve emsaline de yetim maaşı bağlanması merkezinde oldu
ğunda hiç şüphe edilemiyeceğinden ve bu itibarla mezkûr ka
nunun tefsir veya tadil yollarından biriyle ayni durumda olan
lara da teşmili lâzımgeleceğinden bahsile, iktizasının ifasım 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen 6216 sayılı Kanunun, gerek 
tefsir gerekse tadil yollarından biriyle, dilekçi ve emsaline de 
teşmil edilebilmesi için, bu hususta Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 15 nci maddesinde kendilerine yetki verilmiş olanlar tara
fından bir teklif serdi ve bu teklifin de Büyük Millet Meclisin
ce kabul edilmesi lâzımgeleceğine ve encümenimiz, mücerret hu 
sıfatla, ne tefsir ne de tadil istemek salâhiyetine sahip bulun
mamasına binaen, vâki talep hakkında bu sebeplerden muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2460 7 . X I I . 1955

5044/4682 Şükrü Oğuz Alp- 
947 kaya.

Ceza Evinde. 
Antakya.

(Arzuhal hulâsası : Antakya Ce
za Evinde yolsuzluk yapıldığına 
dair).

Dilekçi : Antakya Ceza Evindeki hükümlü ve tutukların usul 
ve kanun hilâfına çalıştırılmakta olduklarını, buülardan bâzı- 
lanna işkence yapıldığını, Ceza Evi iaşe işlerinde yolsuzluk bu
lunduğunu, inşaatta yaralanan ve sakat kalanların bakımsız bı-
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Arzuhal

No.

736/734

737/735

738/736

739/737

740/738 '

741/739

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Takıldıklarını ve firarlara fırsat verildiğini ve müsebbipleri hak
kında hiçbir işlem yapılmadığını, Ceza Evinin çiftlik haline ge
tirildiğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tutukların iş yerle
rinde çalıştırıldığı iddiasının hakikate tevafuk etmeyip 2023 sa 
yılı Kanun hükümleri dairesinde alınan mezuniyete binaen bir 
kısım mahkûmların iş yerlerinde çalıştırılmış olduğu ve çalış
ma yerlerinden firar eden mahkûmların arandığı ve müsebbip
leri hakkında da takibata tevessül edildiği, iş yerlerinde kendi 
kusurları yüzünden yaralanan hükümlülerin tedavi edilmek 
üzere hastaneye yatırıldığı, iaşe ve paraya mütaallik işlerle di
ğer bâzı işlerinde yolsuzluk bulunduğu anlaşılan Ceza Evi Mü
dürü hakkında müddeiumumilikçe umumi hükümler dairesin
de soruşturmaya başlandığı ve bir kısım hususların sabit olma
dığı ve binaenaleyh şikâyete mevzu teşkil eden hususların cüm
lesi soruşturularak iktizasının yapıldığı ve neticenin müstediye 
de tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı ve mesul Vekâletin tahkik ve 
tetkika müstenit cevabma göre encümenimizce bu bapta mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2461 7 . X H  . 1955

M. Ali Hovaca. 
Ceza Evinde hü
kümlü.
Dalaman.
Mustafa Şimşek. 
Yeni Ceza Evinde 
hükümlü.
Dalaman.
Mahmut Mudul. 
Yeni Ceza Evinde 
hükümlü.
Dalaman.
Hüseyin Karaca. 
Yeni Ceza Evinde 
hükümlü.
Dalaman.
Ömer Kurt.
Yeni Ceza Evinde 
hükümlü.
Dalaman.
Ahmet Kaplan. 
Yeni Ceza Evinde 
hükümlü.
Dalaman.

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayth 
Kanunla değiştirilen infaza müta
allik hükümlerin evvele teşmil 
edilmemesi hakkında).

Dilekçiler : 6123 sayılı Kanunla değiştirilen infaza mütaal
lik hükümlerin, kanunun meriyeti tarihinden evvel suç işliyen- 
lere tatbik olunmamasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin bu baptaki yazısında : 1 . VIII . 1953 
tarihinde meriyete giren mezkûr kanunun, bahsedilen tarihe 
kadar kazanılan haklar mahfuz tutularak makable teşmilen 
tatbik edilmekte olduğu, ve infaz hükümlerinin evvelce suç iş- 
liyenlere teşmil edilmemesi baklandaki tefsir talebinin de Bü
yük. Millet Meclisince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun'teklifi mevzuu ile ilgili



742/740 Mustafa Tabak.
Yeni Ceza Evinde 
hükümlü.
Dalaman.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  22 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olan istek hakkında encümeniıııizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2462 7 . X I I . 1955

720/718 A'bdürrahman Ko- 
catepe.
D. P. Ocağı 213 kü
tük numarasında 
kayıtlı.
Amavutköv - İs
tanbul .

(Arzuhal hulâsası 
tışt hakkında).

Otomobil sa~

Dilekçi : Zafer Gazetesinde satılacağı ilân edilmiş olan 1947 
model hususi bir otomobili, kendi ve ailesi efradının maişetini 
temin için taksitle almak istediğini beyanla, bu hususun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu bapta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2463 7 . X I I . 1955

19472/18136 Sadettin Çebi.
Zaman Dikim 
Mustafa Subaşı 
eliyle.
Edremit.

(Arzuhal hulâsası : Tahsile devam 
Evi ettirilmesi hakkında).

Dilekçi : Bâzı sebep ve zaruretler dolayısiyle tahsili terk edip 
çalışmak zorunda kaldığını, fakat geçimi sağlandığı takdirde 
tekrar tahsile devam edeceğini beyanla, kendisine gereken yar
dımın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde Maarif Ve
kâletine müracatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2464 7 . X I I . 1955

744/742 Emin Bingöl.
Emekli yarbay. 
Tabakhane Tokmak 
So. No. 9.
Tokad.

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik mu
amelesinden şikâyet).

Dilekçi : Meslekî kifayetsizlikten dolâyı emekliye şevkine 
dair Millî Müdafaa Vekâleletince yapılan muamele aleyhine 
Askeri Temyiz Mahkemesinde açtığı iptal dâvasının, bâzı ve
saikin vekâletçe verilmemiş olması yüzünden reddedildiğim 
sonradan Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaatı inceleyen 
Dilekçe Komisyonunun da noksan tetkikata müsteniden keza 
aleyhinde karar vermiş bulunduğunu beyanla, dosyasının 
Umumi Heyetçe tetkik edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında selef encümence itti-
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Arzuhal

No.

770/768

661/659

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

haz edilmiş olan 7 . IV . 1949 gün ve 119/980 .vayılı Karar, 
mebuslar tarafından itiraz edilmemek suretiyle Meclis karan 
mahiyetini almış bulunmasına ve esasen kaza merciince ince
lenerek karara bağlanmış olan bu hususun yeniden tetkikine 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükmünce cevaz ve mesağ görüieme- 
mesine binaen vâki tâlep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2465 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası: Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması ve
ya yardım yapılması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Muharebesin
de geçen hizmetlerine karşılık olmak üzere kendisine vatani 
hizmet tertibinden ayhk bağlanmasını veya münasip miktarda 
nakdi yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2466 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bâzı kanunla
rın yazılış tarzı hakkında).

Dilekçi : Bugün konuşulan dile uymıyan, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu dâhil» bütün eski kanunlann incelenip Türkçe ola
rak yazılması lâzım geleceğini beyanla, icabının bu yolda ifa
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir teklif mevzuu ile ilgili olan 
istek hakkında encümenimizce muamele, tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Nurettin Eröğret. 
Hisar Güranlı So. 
No. 8.
Bursa.

A. Kemal Akça. 
Çukur mahallesinde. 
Bucak - Burdur.

2467 7 . XH. 1956
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768/766 M. Kâzını Unsal.
Sultansuyu Harabı 
Veznedarı.
Akçadağ.

Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adreti Encümen kararı ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
naiı hakkında).

Kasa tazmi-

Dilekçi : Devlet haraları veznedarlarına da kasa tazminatı 
verilmesi hakkındaki teklifin bir an evvel kanunlaştırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ile ilgili olan istek 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2468 7 . X I I . 1955

767/765 Hüseyin Salman, 
ve ar.
Vilâyette Odacı. 
Yozgad.

(Arzuhal hulâsası 
mı hakkında).

Yakacak zam-

Dilekçiler : Yozgad Hükümet dairesi odacılarından oldukla
rını beyanla, yakacak zammının kendilerine de teşmilini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2469 7 . X I I . 1955

779/777 Hasibe Çilekeş. 
3778/3771 Sultanselim Cad. 

No. 38.
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı 
bağlanması hakkında).

DUekçi - Gazinteb’teki eski Redif Fırkası Sertabibi Mus
tafa’nın kızı olduğunu, babasının vefatı tarihinde evli bulun
masından dolayı ahiren yürürlüğe giren ve kız evlâtlara yeni
den yetim aylığı bağlanmasına mütedair olan kanundan isti
fade edemediğini beyanla, kendi ve emsaline de yetim aylığı 
bağlanması esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : 6216 sayılı Kanunun şümulü dışında 
kalmış olan dilekçi ve emsaline de yetim aylığı bağlanabilmesi 
yeni bir kanun tedvinine vabeste bulunmuş olduğundan vâki 
talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3470 7 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adı esi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
kiralan hakkında).

Dilekçi : Tüccar Derneklerini Koruma Kanununun kiralarla 
ilgili maddesinin, mülk sahipleriyle tüccar ve esnaf arasında 
imtiyazlı bir ikilik doğurmuş olduğunu beyanla, haklarının 
korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut ve mer’i kanun hükümlerine 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2471 7 . X I I . 1965

769/767 Kâzım Büyükaksoy.
Şehzadebaşı 16 Mart 
Şehitleri Cad. No. 28 
İstanbul.

Reis M. M.
Konya Bingöl Çorum Edirne

A. F. Ağaoğlu N. Aras H. Ortakcıoğlu C. Köprülü

Edirne Malatya
H. Maksudoğlu A. Köroğlu

(Arzuhal sayısı: 76)

T. B. M. M. Matbaan



Dm« : X
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İftiauk : 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 I

— «8 Sayı : 32 & —

11.1.1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı vs adraei

844/842 Halil Evcim. 
Ceza Evinde hü
kümlü.
Dalaman.

Encümen kararı ve ne s«b«pt*n verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yeni infat hü
kümleri hakkında) .

Dilekçi : 6123 sayılı Kanunla değişen infaz hükümlerinin, 
kanunun meriyetinden evvel suç işleyenlere tatbik olunmaması
nı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1 . VIII . 1953 tari
hinde meriyete giren mezkûr kanunun, zikredilen tarihe kadar 
kazanılan haklar mahfuz tutularak tatbik edilmekte olduğu ve 
infaza mütaallik yeni hükümlerin evvelce suç işliyenlere teşmil 
edilmemesi yolundaki tefsir talebinin de Yüksek Meclisçe red- 
dolunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2472 7. X I I . 1955

730/728 İbrahim Ergül.
29 ncu Tümen IV. 
Ş. Mlh. Ulş. Kd.
Yzb. 937-2.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Yeni Harcı
rah Kanununun sureti tatbiki hak- 
kmdaki ihtilâfa dair).

Dilekçi : 6245 sayılı Harcırah Kanununun muhasiplikçe in
dî bir surette tatbik edilmekte olduğunu ve bu yüzden zarar 
gördüğünü beyanla, keyfiyetin incelenerek icabının yapılması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği, bir kanunun tatbikin
den mütevellit ihtilâfa mütedair olduğu cihetle ancak idari dâ
va konusu olabileceğinden, mumaileyhin usulü dairesinde aidol- 
duğu kaza merciine müracaatta muhtar olmak üzere bu bapta
ki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2478 7 . X I I . 1966
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Aırahal
No.

794/792

795/793

807/805

841/830

808/806

848/846

976/974

799/797

B. Kandahar. 
Muhtesibiskender 
Mah. Sadettinefendi 
So. No. 13.
İstanbul.

Şerif Kandahar. 
Muhtesibiskender 
Mah. Sadettinefendi 
So. No. 13.
İstanbul.

Ahsen Çataloğlu. 
Suterazisi So. No. 29 
Beyoğlu - İstanbul.

Hüsniye Uluant. 
Muhtesibiskender 
Mah. Sadettinefendi 
So. No. 19.
İstanbul.

Mesude Çelik.
Malta Akdeniz Cad. 
No. 5.
İstanbul.

Zübeyde Dağlaroğlu. 
Kıztaşı So. No. 24. 
İstanbul.

Cemal Tarkan.
Kaş Ap.
Karagümrük - İs
tanbul.

Arıuhal sahibinim
adı, soyadı re adresi

(Arzuhal hulâsası : Kiraların ser- 
bent bırakılması hakkında).

Encümen karan re ne sebeptea verildiği

Dilekçiler : Gayrimenkul kiralarının tahdit ve takyide tâbi 
tutulmuş olmasından mülk sahiplerinin son derece zarar gör
mekte olduklanndan ve saireden bahsile, kiraların serbest bı
rakılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2474 7. X I I . 1955

Mehmet Asım Ciniç. 
Denizcilik Bankası 
Denizyolları işlet
mesi Kontrolörü. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tev
sii hakkında).

Dilekçi : İstanbul Ticaret ve zahire borsasiyle Ticaret ve 
Sanayi odasında geçen evvelki hizmetlerinin, şimdiki emekli
liğe tâbi hizmetine eklenmesini teminen, 5434 sayılı Kanunun 
alâkalı maddelerinin tevsiini istemektedir.

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü
ğünün cevabi yazısında : Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci madde
sinin 2 işaretli fıkrasının (J ) bendi hükmünün dilekçiye şumu-



Arzuhal
No.

887/885

809/807

810/808

811/809

-  | -

lü bulunmadığı  ve bu itibarla mezkûr hükme uyularak muma 
ileyh hakkında bir muamele tesisine imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin tevsii hakkındaki talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmasına ve bilûmum kanun teklifleri Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince mebuslardan 
ve vekiller heyetinden sâdır olmak lâzımgelip encümenimiz, 
mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmama
sına mebni bu hususta yalnız zikredilen sebepten muamele tâ 
yinne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ye adreci Encümen karan Te na sebepten verildiği

2475 7 . XII . 1955

No. 12. 
Bolu.

Necmettin Parsadan. (Arzuhal hulâsası : İkramiye ve-
Atatürk Bulvarı irilmesi hakkında).

Dilekçi : 25 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara hini tekaüt
lerinde ikramiye verileceğine mütedair bulunan muahhar ka
nun hükmünden kendisi gibi 29 yıl hizmeti mesbuk olan emek
lilerin de faydalandırılmasını veya bu hususta bir karar veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Aksine sarahati ihtiva etmedikçe mu 
ahhar bir kanun kaideten makable teşmil edilemiyeceğine v-i 
dilekçi ile emsaline de ikramiye verilmesi hakkındaki yem 
bir kanun teklif etmek ise encümenimizin yetkisi dışında bu
lunmasına mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2476 7 . XII . 1955

F. Bilâl.
Kırtay So. No. 1. 
Fatih - İstanbul.

Behice Büyükaksoy. 
M. İskender Mah. 
Kırtay So. No. 9. 
İstanbul.

Ayşe Gül. 
Sezaibey So. 
Ef. evinde. 
Boyacıköyü - 
bul.

Osman

îstan-

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
kiralan hakkında).

Dilekçiler : Gayrimenkul sahiplerinin mağdur bir Surumda 
senelerden beri ıstırap çekmekte olduklarım, yeni kiralara nis
petle eski kiraların çon dun bulunduğunu, artık haklarının ada
let ve nasafet kaidelerine uygun bir şekilde ihkak olunması ge
rekeceğini beyanla, icabının yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Gayrimenkul kiralan hakkındaki 6570 
sayılı muahhar kanun hükümlerine göre vâki talep hakkında 
enoümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2477 7.X33.1956
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905/903 Abdürrahman Ural.
Talimhane Zaim Ap. 
No. 48 bodrum kat. 
Kadıköy.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yardım ya
pılması hakkında).

Dilekçi : Eski Mardin Mebusu Derviş’in oğlu olduğunu, 
merhum babasının gösterdiği fedakârlık sebebiyle annesine va
tani hizmet tertibinden az bir aylık bağlandığını, ahiren anne
sinin de vefatı üzerine dört yüz lira borç alarak cenazesini kal
dırdığını, maaşının kifayetsizliği hasebiyle bu borcu ödeyemi- 
yeceğinden kendisine yardım yapılması gerekeceğini bayanla, 
iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden her hangi bir kimse
ye yardım yapılabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun 
tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin 
ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Ve
killer Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip en
cümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmamasına mebni vâki talep hakkında zikredilen sebepler
den dolayı muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2478 7 . X I I . 1955

933/931 Hademeler Derneği 
Başkanlığına. 
Anafartalar Cad. 
Adliye karşısı Ada
let Haıı No. 35 üst 
kat.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Hizmetliler

Dilekçi : Dernek mensuplarının Devlet daire ve müessesele- 
rinde 47 ile 100 lira arasında ücret alan kimseler olduğunu ve 
bu para ile geçinemediklerini beyanla, kendilerinin ya îş Kanu
nunun şümulü içine alınmasını veya ücretlerinin artırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2479 7. X I I . 1955

872/870 Samuel Behar.
Fega, troni No. 127. 
Petoh Tigva.

(Arzuhal hulâsası : Yurda dön
mesine izin verilmesi hakkında).

Dilekçi : Aailesi efradı ile birlikte yurda dönmesine izin ve
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta usulüne tevfikan 
alâkalı mercie müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre vâki ta
lebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2480 7 . X I I . 1955
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Arzuhal

No.

Sabri Altıı*bıçak. 
Demirci.
Doğanlar Mah. de. 
Kadınhanı.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bâzı makine
lerin temini hakkında).

Dilekçi : Kadınhanı kazasında oğullan ile birlikte motor 
ve makine tamirciliği yapmakta olduğunu, bâzı makinelerin 
noksanlığı yüzünden sanatlarını inkişaf ettiremediklerini be
yanla, elektrik kaynak makinesi, torna tezgâhı ve saire gibi 
sanatının noksansız icrasına mahsus vasıtaların nereden temin 
edilebileceğinin araştırılarak neticesinin kendisine bildirilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilek
çinin usulüne tevfikan aidolduğu makama müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2481 7 . X I I . 1955

955/953 Hüseyin Şen.
Berber Hüseyin 
özen eliyle.
Eski muhtar Yusuf 
Yalçın yanında. 
Silifke.

(Arzuhal hulâsası 
yini hakkında).

Vazifeye tâ-

Dilekçi : Son memuriyeti olan belediye tahsildarlığından 
bir mâzeret sebebiyle istifaen ayrıldığını, halen muhtaç bir du
rumda bulunduğunu beyanla, münasip bir vazifeye tâyinini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin aidolduğu makama usulüne tevfikan müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2482 7 . X I I . 1955

969/967 Hüsnü Avni Pinal.
Halimağa Çarşısı 
863 ncü So. No. 5/1. 
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Bir Büyük 
Atatürk Meclisi kurulması hak
kında).

Dilekçi : 1 Nisan 1954 tarihli istidasında beyan ve izah et
tiği sebeplere binaen bir (Büyük Atatürk Meclisi) kurulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Seçim Kanununda ve Anayasa’da bâzı 
değişiklikler yapılması talebini tazammun eden bu müracaat 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2483 7 . X I I . 1955



Arzuhal
No.

907/905

Dilekçi : İstiklâl Savaşında geçen hizmetine mükâfat olmak 
üzere kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olan 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2484 7 . X I I . 1955

Şakir Çavuş. (Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet
Akviran nahiyesinde tertibinden aylık bağlanması hak-
Çorum. kında).

Arzuhal sahibinin
ad], soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2082/2077 Fatma Zübeyre 
Baydur.
Anadolu So. Uğur
Ap. No. 2/1. 
Beyoğlu - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Eski Maarif Vekillerinden Merhum Reşit Galip’in 
eşi olduğunu, muhtelif tarihlerde yapılan zamlarla birlikte ha
len yüz liraya iblâğ edilmiş bulunan dul maaşından başka hiçbir 
gelir ve kazancı bulunmadığını, gün geçtikçe artan müşkülât 
karşısında zor bir duruma düştüğünü ve Büyük Meclisin şefka- 
tma iltica ettiğini ifade ile, kendisine vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hususunun Yüksek Meclisin tak
dir ve tasvibine bağlı olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun tedvin 
etmek lâzımgeleceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi mucibince alelûmum kanun tekliflerinin mebuslardan 

ve Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgelip encümenimiz 
mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmama
sına mebni, vâki talep hakkında yalnız bu sebepten muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2485 7 . X I I . 1955

819/817 Behire Emre. (Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul
Kırtay So. No. 6. „  kiraları hakkında).
Fatih - İstanbul. Dilekçi : Gayrimenkul kiralarının serbest bırakılmasını iste

mektedir.
Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 

olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2486 7 . X I I . 1955
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Arzuhal
No.

2170/2165

1762/1760
912/910

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hakkı Yenigün. 
Atıfibey Mah. Bent- 
deresi Cad. Mermer- 
çeşme civarı No. 135. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Bir ev yerinin 
uhdesinde bırakılması hakkında).

Dilekçi : Ankara’da Atıfbey mahallesinde Bentderesi Cad
desinde kâin ve Hâzineye ait arsa üzerine otuz sene evvel yap
mış olduğu evin mebni bulunduğu yerin malûmatı olmadan 
başkası tarafından alındığını ve bu kere yıkılmak istendiğini 
beyanla, mağduriyetine mahal kalmamak üzere, bu yerin uhde
sinde bırakılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu yerin 
Hazine tarafından kimseye satılmamış olduğu, yalnız aynı ma
halde binası bulunanlardan iki kişinin açtıkları dâva üzerine 
mahkemeden istihsal ettikleri hüküm gereğince binalarının 
mebni bulundukları yerlerin bedeli misliyle uhdelerine tescil 
kılındığı ve dilekçinin bahis mevzuu ettiği yer de dâhil olmak 
üzere artan kısmın 5218 sayılı Kanun mucibince belediyeye 
devrolunarak Hazine ile alâkası kesildiğinden vâki talebin Ve
kâletçe is ’afına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr yerin Hazine tarafından kimse
ye satılmamış olduğu Vekâlet cevabından anlaşılmasına ve bu 
itibarla dilekçi, şayet başkaca kanuni bir mâni yoksa, emsaller, 
gibi mahkemeye müracaatla tescil dâvası ikame etmekte muh
tar bulunmasına binaen, mumaileyhin vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildi#

2487 7 . XII . 1955

Şemsi Yıldabir. 
Tophane Necatibev 
Cad. No. 263.
Karalı Mehmet ya
nında.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Manyas Müd
deiumumisinden vesaireden şikâ
yet).

Dilekçi : 1942 senesinde Manyas’ın Kısıksa köyünde Hüse
yin Avni adındaki bir şahısla Tayyare Bölüğünden iki erin 
üzerine hücumla belkemiğini kırıp göksüne silâh namlusu sap
lamak suretiyle kendisini yaraladıkları halde mahallî Cumhuri 
yet Müddeiumumisinin suçlulan takibetmiyerek vazifesini ih 
mal ettiğinden ve fiil taammüden adam öldürmeye teşebbüsten 
ibaret iken zaman aşımı hâsıl olduğu ileri sürülerek ademitakip 
karan verilmiş bulunduğundan bahsile, gerek müddeiumuminin 
gerekse suçluların mahkemeye şevklerini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu hâdise
nin 5677 sayılı A f Kanununun birinci maddesinin şumulüne 
girmekte olmasından dolayı Manyas C. Müddeiumumiliğince 
16 . 5 . 1954 tarihinde verilen ademitakip kararına karşı müş
teki tarafından vâki itirazın Balıkesir Ağır Ceza Mahkeme
since redde ii! diği ve bundan sonra açılan tazminat dâvasının



dahi Manyas Sulh Hukuk Mahkemesince keza reddedilip bu 
baptaki dosyanın vukubulan temyiz talebi üzerine Temyiz Mah
kemesine gönderilmiş ise de henüz iade edilmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne s«bepten verildiği

2488 7 . X II . 1955

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zammı 
verilmesi hakkında).

Dilekçiler : Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğü odacılarından 
olduklarını ve çok muhtaç bir durumda bulunduklarını beyan
la, kendilerine de çocuk zammı verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2489 7 . XII . 1955

970/968 Muzaffer özdemir. 
ve ar.
İnhisarlar Başmü
dürlüğü odacıların
dan.
Samsun.

3080/3073 Tevfik İlgaz.
Lv. Amirliği Muha
sebesinde Kâtip. 
Ankara.

3081/3074 Kâşif Girgin.
Lv. Amirliği Muha
sebesinde Mümeyyiz. 
Ankara.

3082/3075 Nuri Edeş.
Lv. Amirliği Muha
sebesinde Memur. 
Ankara.

3083/3076 Aziz Ergüçlü.
Kara Kuvvetleri Ku
mandanlığı Lv. Dai-\ 
resi Başkanlığı Lv. 
Amirliği daktilografı 
Ankara.

3084/3077 Dündar Köprülü.
Kara Kuvvetleri Ku
mandanlığı Lv. Dai
resi Başkanlığı Lv. 
Amirliği daktiloğrafı 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında).

Tayın bedeli

Dilekçiler : 1950 yılından itibaren verilmemekte olan er ta 
yın bedeli istihkaklarının tesviyesi hususunun karar altına alın
masını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 4367 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin B fıkrası, seyyar orduda hizmet gören 
maaş veya ücretli sivil memurlara birer er tayın bedeli veril-
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No.

3085/3078

3086/3070

3087/3080

3088/3081

3089/3082

3090/3083

4133/4082
943

Saim Dursunoğlu. 
Lv. Amirliği Vezne
dar Yardımcısı. 
Ankara.
M. Nazif Çapanoğlu. 
Lv. Amirliği Muha
sebe Memuru. 
Ankara.
Emin Vurgun.
Lv. Amirliği Muha
sebe Memuru. 
Ankara.
A, Nebi Çelikoğlu. 
Lv. Amirliği Muha
sebe Memuru. 
Ankara.
Mehmet Baltacıoğlu. 
Lv. Amirliği Muha
sebe Mümeyyizi. 
Ankara.
Bayram Gedik.
Lv. Amirliği Muha
sebe Mümeyyizi. 
Ankara.

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

mesi hükmünü hâvi olup gerek bu fıkranın gerekse Devlet Şû
rasının yalnız Erkânı Harbiyei Umumiye karargâhını istihdaf 
eden kararının dilekçiler gibi memleket içi sabit ve müstakar 
teşkilâtında bulunanlara şümulü bulunmadığı ve esasen bunlar
dan bâzılannm ikame etmiş oldukları dâvaların Şûranın 
5 nci Dairesince reddi cihetine gidildiği ve bu itibarla talep 
hakkında yapılacak bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin tetkiki kaza merciine aidolması- 
na ve esasen müstedilerden bir kısmının bu bapta açmış olduk 
lan dâvaların Devlet Şûrası 5 nci Dairesince de reddedilmiş ol
duğu da Vekâlet cevabından anlaşılmasına binaen, mezkûr is
tek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2490 7 . X I I . 1955

N e cip  Ş ere fli. (Arzuhal hulâsası : Bir. istimlâk
Ş eyh  m ahallesinde. işi hakkında).

D ilekçi: Marmaris Kazasında muhtelif namlarla anılan 
ecdattan kalma çiftliklerinin emsaline nazaran çok az bir kıy
metle i.stimlâki cihetine {gidilmesinde isabet göremediğini 
beyanla, bu çiftliğin behemehal istimlâki Ezim geliyorsa 
yeni tahrir üzerinden kamulaştmlmasını ve istimlâk bedeli
nin nakden tesviyesine imkân yoksa yerine hazine bonostu 
verilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazsında : Bahis mevzuu çiftlik 
hakkındaki istimlâkin henüz kesinleşmediği ve bu husustaki 
evrakın Devlet Şûrası 6 nci Dairesince İncelenmekte olduğa 
cihetle neticeye intizar icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercime intikal etmiş olan bir 
hususla ilgili talep hakkında encümenmizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2491 7 . X I I . 1955



—  10 -
Arzuhal

No.

932/930

Dilekçiler : Uzun zamandan beri kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemediklerini, içlerinde halen 10 - 12 lira maaş alanların 
ekseriyeti teşkil ettiğini, ahiren öğretmenler hakkında çıkarı
lan intibak kanunu ile bunların durumlarının ıslah edildiğini, 
kendileri hakkında da bu mahiyette bir kanun tedvin edilme
sinin artık kati bir zaruret halini aldığını beyanla, icabının 
müstacelen yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal lahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Rıza Okşit ve ar. (Arzuhal hulâsası : Kadrosunluz
Orman Kâtibi. yüzünden terfi edemiyen memur-
Bozkır. lor hakkında).

2492 7 . X I I . 1955

921/919 Mehmet Gezgin.
Umurbey Mah. Gök 
So. No. 69. 
ödemiş.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hak
kında).

Dilekçi : Vatani vazifesini 1919 yılından 1922 yılma kadar 
cansiperane yaptığını ve halen yaşlı, kimsesiz ve çok muhtaç 
bir durumda bulunduğunu beyanla, kendisine de emsali gibi va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun ted
vin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekil
ler Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip encü
menimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkisi bu
lunmamasına mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2493 7 . X I I . 1955

934/932 Süleyman Alatlı.
Orman bakım me
murları namına. 
Basmahane - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zammı 
verilmesi ve saire hakkında).

Dilekçi : Orman bakım memurlannın çocuk zammından, 
ölüm ve doğum gibi diğer yardımlardan istifade ettirilmesini, 
yevmiye ve harcırahlannın artınlmasını ve durumlannın temi
nat altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili olan ve kısmen de aidolduğu vekâletçe incelenmeli
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icabeden istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2494 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı
ğının artırılması hakkında).

Dilekti : Yirmi beş lira asli maaş üzerinden emekliye sevk 
edildiğini, aldığı tekaüt aylığı ile geçinemediğini, memuriyeti 
zamanında 4598 sayılı Kanundan da faydalanamadığı için çok 
mağdur bir durumda kaldığını beyanla, kendi ve emsalinin 
emekli aylıklarının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Miktarı kanunla tâyin ve tesbit edil
miş olan emekli aylıklarının artırılabilmesi yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunduğundan vâki talep hakkında bu 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2495 7. X II . 1955

923/921 Ali Haydar Sarıöz. 
Yenimahalle.
Emekli tahrirat kâ
tibi.
Sındırgı.

1009/1007 Turan Halat. (Arzuhal hulâsası : Su çıkarılma-
Çarşıbaşı Mah. Hay- sına izin verilmesi hakkında) .
dar So. No. 35. 
Sivas. Dilekçi : Sivas’ta mevcudiyetini yalnız kendisinin bilmekte 

olduğu bir yeraltı suyunun satha çıkarılmasına, icabeden yer
lere isalesine izin verilmesini ve imtiyaz hakkının da yalnız 
kendisine hasrını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmalığına ve dilek
çinin usulü dairesinde aidolduğu vekâlete müracaatta muhta
riyetine karar Verildi.

Karar No. Karar tarihi

2496 7 . X I I . 1955

1010/1006 Haşan Tuna. 
Gülmez So. No. 13. 
Büyükdere - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hak- 
kında).

Dilekçi : Mütareke ve işgal senelerinde, Karadeniz Boğazı 
mühimmat depolan kumandanlığını yaparken, milletçe giri
şilen savaşa kendisinin de mıntakasındaki top, silâh, cephane ve 
malzemeyi Anadoluya kaçırmak suretiyle iştirak ettiğini, hâlen 
yaşlı ve yardıma muhtaç bulunduğunu beyanla, emsalleri gibi 
kendisine de vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını is
temektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden 
aylk bağlanabilmesi için bu hususta daha evel bir kanun ted
vin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise 
Teşküâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekil
ler Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip encü
menimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmamasına mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2497 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma
aşı bağlanması hakkında).

Dilekçi : 25 sene evvel, sekiz yıllık hizmetine mukabil tazmi
nat verilmek suretiyle alâkasının kesildiğini, halen 70 yaşında 
ve çok muhtaç bir durumda olduğunu beyanla, kendisine mü
nasip miktarda mâlûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
maaşa müstahak kimselerden olduğu takdirde usulüne tevfi
kan makamı aidine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2498 7 . X I I . 1955

1038/1036 Hamdi Gönüllü.
Samanpazarı îsihlâs
Kıraathanesinde.
Ankara.

1091/1089 Ahmet Bilgin.
247. P. A. 11. Bl. 
Tk. K.
Malatya.

(Arzuhal hulâsası 
lar hakkında).

Cezalı subay-

Dilekçi : Cezalı subayların hapiste kaldıkları müddet kı
demlerinden tenzil edilmekte ve bu hal kendi emsallerinden bir 
sene geri kalmalarını intacetmekte bulunduğundan bahsile, ha
pis müddetinin kıdeme tesir ettirilmemesi hususunun bir tadil 
konusu addedilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2499 7 . X I I . 1955

1039/1037 Safer Aksoy.
Kd. Başçavuş. 
Menemen - îzmir.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
■ Kanunun muvakkat 15 nci mad

desi hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun muvakkat 15 nci maddesi 
hükmünün astsubaylara da teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2500 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir memuri
yete tâyini hakkında).

Dilekçi : 28 . VI . 1954 tarihli istidasında tafsilen beyan et
miş olduğu halihazır durumunun ve evvelce mesbuk hizmetle
rinin nazara alınarak bir memuriyete tâyini ile beraber gere
ken yardımın da takdimen ve tercihan yapılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü •: Devlet bütçesinden her hangi bir kim
seye nakdî yardımda bulunabilmek için bu hususta daha evvel 
bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve memuriyet talebiyle 
yapılacak müracaatların da usulüne tevfikan aidolduğu makam 
ve mercie iblâğı icabedeceğine göre dilekçinin her iki hususa 
taallûk eden isteği hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2501 7 . X I I . 1955

1105/1103 Ekrem Bingöl.t Dâvavekili.
Aşkale.

1126/1124 Haşan Çağlar. (Arzuhal hulâsası : 1861 sayılı
Avukat. Kanunun 18 nci maddesinin ta-
îzmir. dili hakkında).

Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşılarına da polisler gibi 
emeklilik hakkı tanınmasını, yıpranma ve çocuk zammı veril
mesini ve ölüm vukuunda yardım yapılmasını sağlamak mak- 
sadiyle 1861 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin tadilini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2502 7. X I I . 1955

1148/1146 Mevlût Noyaıı.
DDY 4 ncü İşletme 
Erzurum Kısım He
kimliği Sıhhat Me. 
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : öğretmenlere 
tanınan hakkın diğer memurlara 
da teşmiline dair).

Dilekçi : 5242 ve 6273 sayılı kanunlarla öğretmenlere tanın
mış olan hakların, aynı durumda olan diğer devlet memurlarına 
da teşmilini istemektedir,
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Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2503 7 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : B ir A f  tikınu- 
nu çıkarılm ası hakkında).

Dilekçi : Çaykara kazasındaki doğum, ölüm ve evlenme gibi 
vukuatın vaktinde nüfusa tescil ettirilememekte olduğundan 
sbahsile bu gibi hususların cezasız tescilini sağlamak üzere» 
bir A f Kanunu çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar carihi

2504 7 . X I I . 1955

1162/1160 Ş. Sami Niyazioğlu.
Dâva muakkiplerin
den.
Çaykara.

1123/1121
1260/1258

Mehmet Güntürkün. 
Gedikli Başçavuş. 
Demirtaş - Bursa.

(A rzu h al hulâsası 
ması h akk ın da).

A y lık  bağkın-

Dilekçinin 12 . VII . 1954 tarihli istidası, kendisine aylık 
bağlanması talebini tazammun etmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden şu veya bu sebeple 
her hangi bir kimseye maaş bağlanabilmek için bu hususta da
ha evvel bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 15 nci maddesi sarahatine göre alelûmum 
kanun tekliflerinin ise Vekiller Heyetinden veya mebuslardan 
sâdır olması icabedip encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle 
bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni vâki talep hak
kında bu itibarla muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi. '

Karar No. Karar tarihi

2505 7 . X I I . 1955

1210/1208 Esat Yaz.
Zeranus köyünde. 
Erçek - Van.

(A rzuhal hulâsası 
alacak hakkında).

Hâzinedeki

Dilekçi : Babası Tacettin'in umumi harb yıllarında İran’da 
bulunan kıtaata verdiği erzak bedelinden Hâzinede alacağı olan 
(25 236) lira (92) kuruşu sağlığında istifa edemediğinden 
bahsile, mezkûr alacağın müşarünileyh Hâzineden alınarak mü
teveffanın mirasçılarına verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Tacettin’in 
millî hudut haricinde bulunduğu Birada ciheti askeriyeye verdi-
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No. adı, soyadı ve adresi Bncümen karan ve ne sebepten verildiği

ğini iddia ettiği zahireler hakkında mubayaa ve tesellüm he
yetleri tarafmdan usulüne tevfikan ita kılınmış ve kayda inti
kal ettirilmiş bir mazbata mevcut olmayıp bu baptaki iddianın 
sadece âdi ilmühaberlere istinadettirilmekte bulunduğu cihetle 
vâki alacak talebinin mülga tasfiyei düyun komisyonunca red- 
dedümiş olduğu ve Millî Müdafaa Vekâleti Levazım Dairesi 
Reisliğinden alman cevabi yazıda da, mübrez otuz aded ilmü
haberde yazılı erzakın tesellüm edildiğine dair bir gûna kayda 
raslanamamakla beraber bu ilmühaberler yalnız ambar ve sevk 
memurlarının imzalarını havi olduğundan bunlara ait hesap ev
rakının dahi komisyonda bulunmadığının anlaşıldığı ve her ne 
kadar adı geçen Tacettin’in vefatından sonra eşi tarafından 
Devlet Şûrasında açılan idari dâva üzerine beşinci daireden sâ
dır olan bir kararla, vâki talebin Mahsubu Umumi Kanununa 
iâbi bulunduğundan bahsile, dâvacmın alâkalı mercie müraca
atı kabul edilmiş ise de mirasçılar tarafmdan bu karar gereğin
ce bir müracaat yapılmamış olduğu gibi böyle bir müracaatın 
mevcudiyeti bir an için kabul edilse dahi Millî Müdafaa Vekâ
letince de sıhhati kabul olunmıyan salifüzzikir vesaik üzerine 
Hâzinece tediyede bulunulması mümkün olamıyacağmdan mül
ga tasfiye düyun komisyonunca ittihaz olunan kararda isabet
sizlik görülemediği ve binaenaleyh miistedinin talebinin tervi
cine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İddianın mesnedini teşkü eden ilmüha
berlerin ihticaca salih görülememesi ve bu ilmühaberlerde mün- 
deriç zahairin de ciheti askeriyece tesellüm edildiğine dair res
mî bir kayda Taslanamamış bulunması hasebiyle tediyesine im
kân hâsıl olmamış olan mezkûr ve miinazaah alacak hakkında 
umumi hükümler dairesinde aidolduğu mahkemede dâva ikame
si lâzımgeleceğine ve bahis mevzuu Tasfiyei Düyun Komisyonu 
ve Devlet Şûrası kararları, müddeanm esasını incelemekle mü
kellef adlî kaza merciine ayrıca müracaata mâni teşkil etmiye- 
uzuv olan encümenimizce tetkikine mesağ görülememesine bi- 
ceğine ve bu gibi münazaalı ve ihtilâflı hususların bir teşriî 
uzuv olan encümenimizce tetkikine mesağ görülememesine bi
naen, miistedinin zikredilen dâva yoluna müracaatta muhtar ol
mak üzere, vâki talebi hakkında muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2506 7 . X I I . 1955



Arzuhal
No.

1182/1180

1052/1050

1191/1189

(A rzu h al hulâsası : Tarım  kredi 
kooperatifleri m em urları hakkın
da).

Dilekçiler : Tarım Kredi Kooperatifleri memurlarının da 
Devlet memurları gibi bareme ithal edilmesini veya iktisadi 
devlet teekkülleri memurlarına tanınan emeklilik hakkının 
kendilerine teşmilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgiili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 16 —
Amilini salıibiui»

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebepten verildiği

2507 7. X I I . 1955

Veli Şen ve ar.
58 sayılı Eskioba Ta
rım Kredi Koopera
tifi Müdürü.
Tire.

A. Bican Kayacı. (A rzu h al hulâsası : Y ard ım da bu-
Ağır köyünde. lunulm ası hakkında).

^'°n'V<1, Dilekçi : Deniz Eğitim Kumandanlığında 39 ay askerlik
Yaptıktan sonra ahvali sıhhiyesinin müsaadesizliğine mebni 
çürüğe çıkarılarak terhis edildiğini, her ne kadar memleketi
ne gelmiş ise de arazi ve emlâk sahibi olmadığını ve binaen
aleyh çok fakir bulunduğu için hiçbir işle meşgul olmak imkâ
nını elde edemediğini ve kalabalık olan ailesi efradı ile birlik
te perişan bir duruma düştüğünü beyanla, kendisine yardım 
yapılmasını veya devamlı bir gelir sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre ancak 
vazife malûlü olan erlere aylık bağlanabileceğinden dilekçinin 
çürüğe çıkarılmasını müstelzim bulunan ârızasmın vazifeden 
mütevellit bulunduğu takdirde mensup olduğu askerlik şube

sine usulü dairesinde müracaatla kendisine mâlûl aylığı bağ
lanmasını talebedebileceğine binaen, vâki istek hakkında bu 
sebeple encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2508 7. X I I . 1955

Sırrı Bellioğlu.
Eski iktisat Vekili 
ve Kocaeli Mebusu. 
Arnavutköyü - İs
tanbul.

(A rzu h a l hulâsası : S elef encü
men kararına itira z ).

Dilekçi : Sabık Arzuhal Encümenince ittihaz edilerek ken
disine tebliğ edilmiş olan 16. X I . 1953 gün ve 7699 sayılı Kara
rı, şahsi haklarını ihlâl edici mahiyette gördüğünden bu karara 
itiraz eder olduğunu beyanla, iktizasının dilekçesinde ileri sür
düğü esaslar dairesinde yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre Arzuhal Encümeni kararlarına karşı yalnız mebusların
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adrem Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

itiraz hakkı mevcut olup iş sahiplerine böyle bir hak tanınma
mış bulunmasına binaen, dilekçi tarafından vâki itiraz hakkın
da bu sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2509 7 . X I I . 1955

(A rzu h a l hulâsası : D urum unun  
** ıslahı hakkında).

Dilekçi : Mahkeme başkâtibi bulunduğu sırada bir derece 
dun maaşla emekliye sevk edildiğini, ayda eline geçen elli lira 
ile kendi ve ailesi efradının maişetini teminden âciz kaldığım, 
dâvavekilliği ruhsatnamesi verilmesi hakkında merciine yap
tığı müracaattan da müspet bir netice elde edemediğini beyan
la, karşılaştığı müşkül duruma bir çare bulunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Emekli- maaşının tahsisinde bir hata 
mevcudolduğu takdirde bundan dolayı merciine müracaat lâ- 
zımgeleceğine, dâvavekilliği ruhsatnamesine taallûk eden tale
bin tervicedilmemiş olmasından mütevellit şikâyetin tetkiki da 
encümenimize ait bulunmamasına mebni, dilekçinin bu noktalara 
mâtuf isteği hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2510 7. X II . 1955

1116/1114 Vasıf Demirbağ.
Emekli Adliye baş
kâtiplerinden.
Palu.

1215/1213 Selim Karsan.
Merkez Okulu hade
mesi.
Maçka - Trabzon.

(A rzu h a l hulâsası 
ması hakkında).

Y ard ım  ya jn l-

Dilekçi : Çok muhtaç bir durumda olduğunu beyanla ken
disine bir defaya mahsus olmak üzere 1 500 lira yardım yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Bütçesinden her hangi bir kim
seye yardım yapılabilmesi için bu hususta daha evvel bir ka
nun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun teklifle
rinin ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icab- 
edip. encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine 
yetkili bulunmamasına mebni vâki talep hakkında bu sebepler
den muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2511 7. X I I . 1955
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Arzuhal

No.

13/13
1420/1418

1483/1481
3973/3966

ilanıza Bağarkası. 
Kayadibi köyünde. 
Çamiçi mahallesi. 
Bornova - İzmir.

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

(A rzu h al hulâsası 
aş i h akk ın da).

M alu liyet ma-

Dilekçi : 1950 yılından itibaren tahsis edilmiş olan mâlûli- 
yet maaşının, buna istihkak kesbetmiş bulunduğunu 1331 yılın
dan muteber olmak üzere bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2512 7 . X I I . 1955

Orhan Töre. (A rzu h a l hulâsası : Maaş duru-
Asliye Ceza Hâkimi, munun ıslahı h akk ın da).
Kırklar eli. Dilekçi : Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçir

diği müddet, 4379 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince terfi süresine eklenerek maaşı kırk liradan elli 
liraya çıkarılmış iken, sonradan Maliye Vekâleti tarafından, 
mezkûr kanunda bahsedilen müddetin ancak terhisi mütaakıp 
girilen ilk maaş derecesinde nazara alınması icabettiği beyaniy- 
le maaşının bir derece tenzil edilmiş olduğunu, mezkûr muame
le aleyhine Devlet Şûrasına müracaatla dâva açmış ise de bu 
dâvasının 5 nci Dairece reddedildiğini, muahharen aynı durum
da olan bir meslekdaşmın vâki müracaatı üzerine Şûradan tev
hidi içtihat yoliyle verilen 26. IX . 1952 gün ve 244/15 sayılı 
bir kararla Maliye Vekâletinin tenzil hakkı refedilmiş bulundu
ğunu, kendisinin de bu karara müsteniden durumunun düzel
tilmesi talebiyle yeni bir dâva açtığını ve fakat bu dâvasmın da 
süre aşımı noktasından keza reddedildiğini ve diğer taraftan, 
aynı durumda olanlar hakkında seyyanen muamele ifa edilme
miş olmasından dolayı bir ikilik meydana geldiğini ve bu ikili
ğin giderilerek ittırat ve istikrarın sağlanabilmesi için de ya 
bir tefsirde bulunmak yahut yeni bir kanun tedvin etmek lâ- 
zımgeleceğini ifade ile, gereğinin müstacelen yapılmasını iste 
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : 4379 sayılı 
Kanun mucibince, Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta 
geçirdiği müddet kıdemine eklenerek maaşı 29 IX . 1944 tari 
hinde elli liraya çıkarılmış olan dilekçinin, sonradan Maliye Ve 
kâletinin bahis mevzuu mütalâası dairesinde muameleye tâbi 
tutulmasından dolayı ikame ettiği dâvanın, Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesince reddine karar verildiği ve bu baptaki mütebayin iç
tihatların birleştirilmesi yoliyle Şûra Heyeti Umumiyesinden 
sâdır olan son kararın ise askerlik hizmetinin ancak ilk terfide 
nazara alınabileceği merkezinde olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4379 sayılı Kanundan istifade ettirilerek
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

aylığı elli liraya çıkarılmış olan dilekçinin, sonradan malûm se
bebe binaen maaşının tekrar kırk liraya indirilmesi üzerine 
Devlet Şûrasında açmış olduğu dâva, evrak arasında bulunan 
12. V I . 1947 gün ve 1350/1694 sayılı ilâmla esastan reddolun* 
muştur.

Muahharen Deviet Şûrası Umumi Heyetinden içtihadın tev
hidi yoliyle sâdır olan 26. IX . 1952 gün ve 244/15 sayılı karar 
ise, kanunsuz bir terfi işleminden sonra aynı memur hakkında 
kanuna uygun olarak mütaaddit terfiler cereyan ettiği takdir
de idare tarafından kanunsuz terfiin artık geri almamıyacağına 
mütedair olup, müstedinin bu karara tevfikan durumunun ısla
hı hakkında yine Devlet Şûrası 5 nci Dairesinde ikame eylemiş 
olduğu diğer bir dâva da, kanunen muayyen müddetin geçiril
miş bulunmasından ve mezkûr tevhidi içtihat kararının makab
le teşmiline hukukan ve kaideten imkân görülememesinden do
layı, keza evrak arasında mevcut 26. I I . 1954 tarih ve 717 nu
maralı ilâmla reddolunmuş bulunmaktadır.

idari kazaca yazılı şekilde reddedilmiş olan her iki dâvanın 
mevzuunu teşkil etmiş olan bu meseleye teşriî bir uzuv olan en
cümenimizin müdahalede bulunması, Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
muzun 54 ncü maddesinin açık ve katî hükmü karşısında müm
kün ve caiz değildir. —

Dilekçinin talebi dairesinde bir tefsirde bulunmak veya ye
ni bir kanun tedvin etmek keyfiyetine gelince; bilindiği üzere 
gerek tefsir gerekse kanun tekliflerinin münhasıran mebuslar
dan ve Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgeleceği yine 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi hükmü iktiza
sından bulunduğu ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle 
bir teklif serdine yetkili olmadığı cihetle, bu baptaki istek de 
encümenimizin nazara alacağı hususlardan madut görülmemiş
tir.

Binaenaleyh, zikredilen sebeplere binaen vâki talep ve mü
racaat hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2513 7. X I I . 1955

1489/1487 Abdullah Göker. 
Harb Okulu Alayı II 
nci Tb. 8 nci Bl. K. 
P. Kd. Yzb.
Ankara.

(A rzu h a l hulâsası : N asbinin  dü 
ze ltilm esi hakkında).

Dilekçi : Askerî mahkemece hakkında verilmiş olan on ay
lık hapis cezasının 5677 sayılı A f Kanununun 1 nci maddesi şü
mulüne girdiğinden ve bu ceza münasebetiyle kıdeminden mah
kûmiyet müddeti kadar tenzilât yapılmış olmasının da mezkûr 
madde muvacehesinde artık bir hüküm ifade etmemesi lâzım- 
geleceğinden ve Büyük Millet Meclisinin tefsir karan ile Dev
let Şûrası Umumi Heyetinden sâdır olan diğer bir kararın bu
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noktai nazarı müeyyit bulunduğundan bahsile, sözü edilen kadem 
tenzili muamelesinin hükümsüz addedilerek, nasbinin emsalle
rinin terfi tarihi olan 30 . VIII . 1946 tarihine götürülmesini 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek infaz 
gerekse bahis mevzuu tenzil muameleleri, A f Kanununun neşri 
tarihinden evvel icra kılınmış olduğu cihetle, müstedinin mez
kûr Af Kanununun 1 nci maddesi hükmünden hukuki neticelere 
şâmil surette istifade ettirilmesine artık imkân kalmadığı ve 
esasen aynı konu hakkındaki dâvanın Devlet Şûrasmca redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta açmış olduğu dâ
va, Devlet Şûrasınca süre aşımı noktasından reddedilmiş bulun
masına ve bir dâvanın esastan reddedilmesiyle, müddet müru
rundan dolayı reddolunması arasında hukukan ve kanunen bir 
fark gözetilmiyeceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 
ncü maddesi sarahatine göre, vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2514 7 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : Vatani h iz
m et tertib inden  maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : Flevne Kahramanı Gazi Osman Paşanın oğlu ol
duğunu, mâlûliyetine binaen bağlanan 79 lira 46 kuruş aylığın 
maddi ihtiyaçlarını karşılıyamadığını ve bu bakımdan ailesi 
efradiyle birlikte büyük mahrumiyetler ve bin türlü zaruret 
içinde çırpındıklarını ve bu halin devamına Büyük Meclisin el
bette nza göstermiyeceğini beyanla, kendisine vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun tedvin 
etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekiller 
Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip encümeni
miz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulun
mamasına mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19589/18250 Abdülkadir Plevne.
Rasimpaşa Malı. Ta
limhane No. 22. 
Plevııe Aj>.
Kadıköy.

2515 , 7 . X I I . 1955



- â l  -
Arzuhal

No.

2285/2280

160/160
4892/4883

Baki Giraygil. 
Hatieesultan Mah. 
Kaleboyu Cad.
No. 19.
Edirnekapı - İstan
bul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maa
şının tadili ve ikramiyesinin ve
rilmesi hakkında).

Dilekçi : Edime Gümrük Muhafaz memuru iken emekliye 
ayrıldığını beyanla, küçük zâbitlikte geçen hizmetinin fiilî hiz
metine ilâve edilerek maaşının buna göre verilmesini istemekte
dir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Gedik
li küçük zâbitlik hizmetinin fülî hizmet süresine katılması 5434 
sayılı Kanunun muvakkat 14 ncü maddesiyle kabul edilmiş ve 
dilekçinin ise bu kanunun meriyetinden evvel, yani 1683 sayılı 
Kanunun yürürlükte bulunduğu sırada tekaüde sevk olunmuş 
bulunduğu ve esasen sözü geçen 1683 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinde de gedikli küçük zâbitlerin tekaütlüğe istihkak kesbe- 
debilmeleri için yirmi sene hizmet etmelerinin şart olduğu tas
rih kılınmış olduğundan bundan aşağı hizmetin emeklilik müd
detine katılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun muvakkat 14. mad
desi hükmünün makable teşmili bir kanım teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunmasına ve dilekçinin tekaüde sevkı tarihinde mer’i 
1683 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin tatbik şeklini tâyin ve 
bu husustaki ihtilâfı halletmek de idari kaza merdinin vazifele
ri cümlesinden görülmesine ve binnetice miistedinin emekli 
maaşında tadilât icrası ve ikramiyesinin de tesviyesi hususunun 
karara bağlanması encümenimizin görevi dışında olmasına meb- 
ni, vâki talep hakkında bu sebeplerden muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2516 7 . X I I . 1955

Fahri Ateşalp. 
Emekli Tümgeneral. 
5 nci durak Levent 
So. No. 94. 
Yenimahalle - An
kara.

(Arzuhal hulâsası : Dilekçe Ko
misyonunun 1954/8032 sayılı Ka
rarı hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi 6  fıkrası 
hükmünün hakkında gareze müsteniden uygulanmış olduğunu 
ve bu bakımdan mezkûr madde mucibince tesis edilen emeklilik 
işleminin kaldırılması ve tekrar tavzifi ve bu arada zâyi olan 
haklarının da iadesi lâzımgeleceğini ve evvelce bu yolda yaptığı 
müracaat ve şikâyeti inceliyen Dilekçe Komisyonunun vermiş 
olduğu 21 . I . 1954 gün ve 8032 sayılı Karan ise isabetsizliğine 
binaen kabul etmediğini ve gerekirse kendisini emekliye sevk 
eden eski Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile Divanı Alide mu
hakeme olmaya hazır bulunduğunu beyanla, işin bir kere de
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Arruhal
No.

2134/2129

Umumi Heyetçe ve Bakanlar Kurulunca tetkik ve müzakere 
olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Selef encümenin evrak arasında bulu
nan 12 . I . 1954 tarih ve 8032 numaralı Kararında mahki ve
kâlet cevabına nazaran dilekçi, Erzurum Müstahkem Mevki 
Kumandanı iken almış olduğu sicilin üst rütbe için menfi hü
kümlü olmasından dolayı, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi 
B fıkrası mucibince re’sen emekliye sevk edilmiş bulunmakta
dır.

Mezkûr 8032 sayılı Kararın ittihazından evvel dinlenmiş 
olan vekâlet temsilcisinin beyan ve izahatına ve zikri geçen en
cümen kararının muhtevasına göre de mumaileyh emsalleri 
arasında zikrolunan sebepten tekaüdedilmiş ve tetkik olunan si
cil dosyası ise gerek vekâlet cevabını, gerekse mümessilin ifa
desini müeyyit görülmüş ve 1309 doğumlu olması hasebiyle 1953 
yılında yaş haddine de uğramış olan dilekçinin, gareze müste
niden tekaüde sevk edildiği yolundaki iddiasını teyideden bir 
delil ve emareye evvel ve âhir rastlanmamıştır.

Diğer taraftan, Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi gere
ğince Arzuhal Encümeni kararlarına karşı ancak mebusların 
itiraz hakları mevcudolup iş sahiplerine böyle bir hak tanınma
mıştır.

Sözü geçen selef encümen kararı mezkûr 57 nci maddede 
kendilerine hak verilenler tarafından itiraza uğramamış ve bu 
suretle kesinleşerek Meclis karan mahiyetini iktisabeylemiştir.

Yukarda zikredilen sebeplere ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 61 nci maddesi hükmünün tatbikini gerektiren bir halin 
mevcudolmamasına binaen dilekçinin son defa vâki müracaatı 
hakkında da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ve mümaileyhin Vekiller Heyetine aynca müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2517 7 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : 5434 sayılı 
K anunla  alâkalı ek b ir kanun ve
ya  tefsir kararı istihsa li hakkın
da ).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunla Vilâyet Daimî encümen âza- 
lanna tanınan emeklilik hakkından istifade ettirilmesi talebiyle 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderdiği dilekçede, ev
velce maaş ve ücrette geçip bilâhara aidatlarını geri almak 
suretiyle tasfiye edilen hizmetleri için aldığı paralan yüzde 5 
faizi ile birlikte toptan ödemek suretiyle bu hizmetlerinin 
fiilî hizmet müddetlerine eklenmesini istediğini, fakat sandık
ça bu talebinin kabul edilmediğini beyanla, bu isteğinin yerine

Ahmet Saatçıoğlu. 
Daimî encümen âzası 
Kütahya.
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Arzuhal

No.

2255/2250

getirilmesi için bir tefsir kararı yahut ek bir kanun istihsalini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 50 lira 
ücretle istihdam edilmekte olduğu Gediz Hususi Muhasebe Tah 
sildarlığından 29 . 2 . 1940 tarihinde istifaen ayrılması üzerine 
vâki müracaatına dayanılarak 3886 sayılı Kanunun mukakka'. 
2 nci maddesine tevfikan maaşlı hizmetlerine krşılık 1683 nu
maralı kanunun 26 ncı maddesine göre tazminat verilmek su
retiyle emekliliğe tâbi hizmetlerinin tasfiye edildiğinin nalaşıl- 
dığı ve bu itibarla mumaileyh hakkında Emekli Sandığınca 
yapılan muamelenin kanun hükümlerine uygun bulunduğu 

t<k bildirilmektedir. '
Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir istemek veya ek 

bir kanun çıkarılması hakkında teklifte bulunmak yetkisini 
haiz olmamasına ve yukarıya alınan Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2518 7 . XII . 1955

(A rzu h a l hulâsası : M üsadere ed i
len ağaçların  kendisine iadesi 

J hakkında).

Dilekçi : Babasından intikal eden ve ormanla hiçbir alâka 
ve münasebeti bulunmıyan tapulu tarlasında yetiştirdiği ağaç 
lan, borçlarını ödemek maksadiyle kestiğini ve imalâta baş- 
hyacağı sırada bu ağaçların orman muhafaza memuru tarafın
dan müsadere edilerek kendisinin bir zabıtla mahkemeye tevdi 
olunduğunu, mahkemece verilen beraet hükmünün temyizen 
bozulması üzerine de duruşmaya tekrar başlandığı ve bahis 
mevzuu müsaderenin kanun hükümleriyle telifi mümkün olma 
dığını ve binnetice çok mağdur edildiğini beyanla, mezkûr 
gayrimamul ağaçların ya aynen iadesini veya yan tarife bedeli 
üzerinden kendisine verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ile emsali 
hakkındaki duruşmanın devam etmekte olup henüz kati bir 
hükme bağlanmadığı ve müsadere edilen emval, Orman Kanu
nunun 127 nci maddesine uyularak artırmaya çıkanlmış ise de 
tâlip zuhur etmediğinden satışın pazarlıkla yapılmasının karar 
laştınldığı ve dilekçinin vâki iddiasının varit olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında Orman Kanunu hü
kümlerine tevfikan yapılan takibat adli kaza merciine intikal 
etmiş bulunmasına *ve bu takibat dolayısiyle müsadere edilen 
emvalin ne yolda bir muameleye tâbi tutulacağı ancak mez 
kûr meroün bu bapta vereceği hükümle taayyün edeceğine

Sabri Sünnetçi. 
Uluyol köyünde, 
înebolu.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

göre vâki talep ve müracaat hakkında bu sebepten encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2519 7 . XII . 1955

2310/2305 Hatice Mesture Oğan 
Sahrayıcedit Üskü
dar Cad. No. 21. 
Erenköy - İstanbul.

(A rzu h a l hulâsası : V atani hiz
m et tertib inden  maaş bağlanması 
hakkında).

Dilekçi : 30 Mart 1325 tarihinde âsiler tarafından şehid 
edilen Binbaşı Ali Kabuli’nin kızı olduğunu, babasının şaha
detinden sonra kendisine 250 kuruş nizamı ve kaydı hayat şar-' 
tiyle fevkalnizam da 316 kuruş maaş bağlandığını ve bilâhare 
bu maaşının kesildiğini, aynı durumda olan hemşiresi Fatma 
Bahire’ye 2038 sayılı Kanunla hıdematı vataniye tertibinden 
15 lira maaş tahsis edilmiş bulunduğunu kendisinin o zaman 
bu hakkını arayamadığını, halen kocasının emekliy® ayrılması, 
ihtiyarlığı ve hayat bahalılığı sebebiyle geçim zorluğu ile kar
şılaştığını ifade etmekte ve kendisine de hemşiresi gibi vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye de ayni 
suretle aylık bağlanmasının bir tesis mevzuu olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanabilmesi için daha evvel bu hususta bir kanun ted
vin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin 
ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince 
yalnız mebuslardan ve Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzım- 
gelip encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine 
yetkili bulunmamasına mebni, vâki talep hakkında bu se
bepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2520 7 . X I I . 1955

2334/2140
947

Ayşe özülker. 
Kaleiçi Mah. Çocuk 
Yuvası yanında.
No. 21.
Trabzon.

(A rzu h a l hulâsası : M alu liyet ma
aşı bağlanm ası hakkında).

Dilekçi : İkramiye verilmek suretiyle hakkında emeklilik 
işlemi uygulandğını, halbuki kendisine vazife mâlûlü olmak 
hasebiyle maaş tahsisi lâzımgeldiğini beyanla, bu dairede mua
mele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin 16 Haziran 1955 gün ve İlk öğretim 
Umum Müdürlüğü Şube 3. (3 -29) 1 ve 243 sayılı cevabi ya 
zısında : İkramiye verilmek suretiyle hakkında emeklilik işle
mi yapılmış olan Gümüşane Vilâyeti Kelkit - Alansa köyü eski 
öğretmeni Ayşe özülker’in mübtelâ olduğu romatizmanın va
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Arzuhal

No.

2537/2531
3731/3724

2664/2658
3175/3168
3868/3861
4293/4284

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

zifeden mütevellit bulunduğu valilikçe bildirilmekte ise de adı 
geçen hakkında sonradan vazife malûllüğü esasına göre mua
mele yapıldığına dair bir kayda rastlanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, müptelâ olduğu romat'zmanın 
vazifeden mütevellit olduğunu beyanla kendisine mâlûliyet 
maaşı bağlanmasını istemekte olmasına ve mensubolduğu vi
lâyetçe de bu iddiası teyidedilmiş bulunmasına göre iktizasına 
tevessül edilip edilmediğinin vekâletçe araştırılarak icabında 
kanun hükümlerinin tatbik edilmesi hakkaniyet kaide ve 
prensiplerine dolayısiyle mâdelete uygun düşeceğinden, gere
ğinin idarece takdir ve ifası lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2521 7 . X I I . 1955

('Arzuhal hulâsası : E m eld i maa
şı bağlanm ası h akkın da).

Dilekçi : Emeklilik hakkının iki yüz lira ücret üzerinden 
tanınmasını ve kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 1 . VII . 1953 ta
rihinden itibaren âdi mâlûl olarak emekliye sevk edilmiş olan 
dilekçiye Emekli Sandığınca hizmet müddetine göre toptan 
ödeme yapıldığı ve mumaileyhin 1 . I . 1950 tarihinden evvel
ki hizmetleri emekliliğe tâbi hizmetlerden olmadığı cihetle bu 
bapta bir muamele yapılmasına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasındaki ihtilâfın 
halli kaza merciine aidolduğundan vâki istek hakkında bu iti
barla encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

• 2522 7. X I I .1955

(A rzu h a l hulâsası : Ö ğretm en o- 
kulu b itirm e imtihanımın m uteber 
sayılm ası hakkın da).

Dilekçi : Hariçten öğretmen okulu bitirme imtihanına gire
rek muvaffak olduğunu, fakat daha evvel lise birinci sınıfta 
üst üste iki yıl kalarak belge almış bulunmasından dolayı sözü 
geçen imtihanın muteber sayılmadığını ve bu suretle mağdur 
edildiğini beyanla, bahis mevzuu imtihanın muteber addedil
mesi hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ilerde bir 
mâni ve mahzur çıktığı takdirde bir hak iddia etmemek üzere

Salâhattin Topal- 
oğlu.
Yusufşağı Köyünde 
öğretmen.
Ş. Koçhisar.

Baki Karahan. 
Başçıibrahim Mah. 
Başçı So. No. 16. 
Bursa.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

imtihana alındığı, sonradan lise birinci sınıfta iki yıl kalmak 
suretiyle belge aldığının anlaşıldığı ve bu itibarla dileğinin 
tervicine mevcut mevzuatın müsait olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2523 7 . X I I . 1955

3062/3055 Mehmet S. özdemir. 
Altındağ Hıdırlık 
mevkii No. 2. 
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : M uzır ve m üs
tehcen n eşriya t h akk ın da).

Dilekçi : Son zamanlarda bâzı gazete ve mecmualarda hal- 
km ar vo haya duygularını rencide edecek şekil ve surette 
neşriyat yapılmakta olduğunu, bu halin genç ve körpe neslin 
ahlâkını zehirlediğini, mücerret sürümü temin maksadiyle de
vam ettirilen bu kabil neşriyatın hemen önlenmesi lâzımgelece- 
ğini; sinema, tiyatro ve içkili yerlerin de fâsılasız kontrola tâbi 
tutularak, buralarda da icabeden müessir tedbirlerin alınması 
gerekeceğini beyan etmekte ve istidasına Cennet mecmuasının 
9 sayılı nüshasını eklemiş bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu edi
len müstehcen ve muzır neşriyat üzerinde gerek vekâletin, ge
rekse C. müddeiumumilerinin iâzımgelen hassasiyet ve ehemmi
yetle durmakta oldukları, ezcümle İstanbul’da münteşir (Kırk 
bir buçuk), (Karmen) ve (Yeni Harem) gibi mecmualarla, 
(Hergün) ve (İstanbul Ekspres) gazetelerinde çıkan bâzı resim 
ve yazılardan dolayı, mesulleri hakkında âmme dâvası açıldığı 
ve ayrıca Maarif Vekâletince müstahçen neşriyat mahiyetinde 
olmamakla beraber, küçükler için zararlı oldukları tesbit edi
len (Kara Kedi), (Hâdise), (Gönül Magazin), (Aşk Mâbedi), 
(Güzel Kadınlar Mağazini), (Cennet) ve (Cennet Bahçesi) gibi 
mecmuaların satışının 1117 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
takyide tâbi tutulduğu ve bu suretle, gerek müstahçen ve mu
zır neşriyatın mesulleri, gerekse zabıtanın kontrolü altında bu
lunan danslı ve içkili yerlerde vukua gelen suç teşkil edecek 
mahiyetteki fiil ve hareketlerden dolayı da alâkalıları hakkın
da derhaJl kanuni muameleye tevessül edilmekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Muzır ve müstahçen neşriyatı ve bu 
mahiyetteki fül ve hareketleri önlemek ve mesulleri hakkında 
takibata tevessül etmek, adlî makam ve mercilerin ve zabıta
nın vazifeleri cümlesinden bulunmasına ve vekâlet cevabın
dan da kanuni iktizasının ifa ve gerekli tedbirlerin ittihaz edil
miş olduğu anlaşılmasına binaen, vâki müracaat hakkında en-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi En iümen kararı ve ne sebepten verildiği

cümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal bulunmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2524 7. X I I . 1955

Reis Mazbata M. Kâtip
Konya Bingöl Elâzığ Çorum Edirne

A . F . A yaoğ lu  N. A ras II. O rtakcıoğlu  C. K öprü lü

Edirne Malatya
H . M aksudoğlu A . K öroğlu

(Arzuhal sayısı : 80)



T. B. M. M. Matbaası



Devre : X
T. B. M. M.

îçtima : 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 İ

— M& S a y ı : 3 3  U*—

13.1.1956 Cuma

Arzuhal
No.

3170/3163

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Fikri Eren.
Hukuk Fakültesi öğ
rencilerinden.
No. 8706.
Beyazıt - İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : B ir  ü st sın ı
fa  devam  haklım ın verilm esine  
d a ir).

Dilekçi : 1952 - 1953 ders yılında eski talimatname hüküm
lerine tâbi olarak A gurubundan B gurubuna geçtiğini ve bu du
rumda olan öğrencilerin lisan muafiyetini kazanmadan dâhi C 
gurupuna devam edebileceklerini, bu hususta fakülte yönetim 
kuruluna ve senatoya vâki müracaatların menfi kararlara bağ
landığını beyanla, eski talimatname bükümlerine tâbi olan ken
di ve emsaline bir üst sınıfa devam imkânının verilmesini iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Hukuk Fakül
tesi Dekanlığının bu baptaki yazısında ezcümle : Dilekçi ve em
sali gibi yabancı dil muafiyetini kazanmamış olan öğrencilere, 
C gurupundan enskripsiyon verilmesine, Üniversite Öğrenci Yö
netmeliğinin lisana taallûk eden 28. maddesi hükmü muvacehesin
de imkân görülemediği ve vâki talebin doğrudan doğruya mez
kûr 28 nci maddenin tadilini istihdaf ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut evrak münderecatına nazaran 
dilekçi ve emsalinin bir üst sınıfa devam ettirilmeleri hakkında- 
ki talepleri Fakülte Yönetim Kurulu ile Senatoca tetkik edile
rek karara bağlanmış ve bu kararların mevzuata muhalefeti 
tesbit edilememiş olmasına ve bahis mevzuu talimatnamenin ta
dil veya tebdili gerekiyorsa icabının kimler tarafından yapıla
cağı Üniversiteler Kanununda açıkça gösterilmiş bulunmasına 
mebni, müstedinin vâki talebi hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2525 7 . X I I . 1955
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Arzuhal
No.

7502/7262

1153/1151

1087/1085

Fehmi Ak soy. 
Büyük Yeni Han 
No. 2-23.
.Galata - İstanbul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne »«hepte» verildiği

(A rzu h al hulâsası : Hâzı adalet 
m ensuplarından ş ik â y e t) .

Dilekçi : Millî Korunma Kanunu ile Temyiz kararı hilâfına, 
fabrikasının iptidai maddelerine ve mamullerine İstanbul Millî 
Korunma Savcılığı tarafmdan el konulduğunu ve bu münasebet
le maddeten ve manen ızrar edildiğini beyanla, adlî görevlerin
de haksızlık yapanların mesul tutulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bahis 
mevzuu ettiği iptda madde ve sairenin mahkeme karariyle ken
disine iade edilmiş olduğu ve icra kılınan muamelelerde usul 
ve kanuna aykırı bir cihete rastlanmadığından alâkalılar hak
kında bir işlem yapılmasına lüzum görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İlgili vekâletin tahkik ve tetkıka müste
nit cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2526 7 . X I I . 1955

A. Osman Yılmaz. 
Hususi tdare Me- 
ımıru.
Cide.

(A rzu h al hulâsası 
Ianması h akkında).

T erfiin in  sağ-

Dilekçi : Kadrosuzluk yüzünden uzun zaman terfi edemedi
ğini beyanla, öğretmenlere olduğu gibi kendi ve emsaline de ter
lilerini intibak yoliyle sağlıyacak bir hak tanınmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2527 7 . X I I . 1955

Zühtü Hasçatıkkaş. 
Noter memurların
dan.
Manisa.

( A rzuhal hulâsası 
t arı hakkında ).

N oter memur-

Dilekçi : Âmme hizmeti görmekte olan noter memurlarının 
hal ve istikballerinin daha teminatlı bir şekle ifrağım ve 
aynı zamanda ikramiyeye de tâbi tutulmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Noter Kanununun mevzu ile ilgili hü
kümlerinin tadili talebini istihdaf eden müracaat hakkında, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesindeki sarahata 
göre, encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2528 7. .X n  . 1955



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

13156/12255 Osman Işıktaş ve ar. 
13699/12756 Su ve Elektrik İş

letme İdaresi İşçi 
Mümessili Başkanı. 
Odemis.

(A rzu h a l hulâsası : î§  Kamunu  
hüküm lerine tâb i tu tu lm aları hak
kın da).

Dilekçiler : ödemiş Belediyesi, su, elektrik, buz fabrikası ve 
soğuk hava depolan işçileri hakkında da İş Kanunu hükümle
rinin tatbik edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 6311 sayılı Kanu
nun meriyete girmesiyle adı geçen belediyeye ait iş yerlerinde 
çalışan içşiler hakkunda İş Kanunu hükümlerinin tatbik 
edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2529 7.. X n  . 1955

13336/12430 Raşit Türel.
Osmaniye Malı. L)ep- 
poy Cad. No. 30. 
Muratoba köyü baş
öğretmenliğinden 
emekli.
Gemlik.

(A rzu h a l hulâsası : E m ekli maa
şının tad ili hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Savaşındaki hizmetlerinin askerlik safa
hatına eklenmemiş olduğunu beyanla, bu hizmetinin dahi 
nazara alınarak emekli maaşının tadilini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Müdafaa Ve
kâletinden alınan cevaba göre dilekçi Millî Mücadeleye işti? 
rak etmemiş olduğundan, 1683 sayılı Kanun gereğince ken
disine bağlanan emekli maaşının tadiline imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli maaşının tadili hakkındaki 
talebin tetkiki kaza mercüne aidolduğundan bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2530 7. X I I . 1955

14637/13465 Gülüzar Yürüm.
Küçükmustafapaşfl 
Abdisubaşı Mah. 
İncebel So. No. (i. 
Fener - İstanbul.

(A rzu h a l hulâsası : A y lık  bağlan
ması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Romanyada şehit düşen 
kocası Binbaşı Murattan kendisine aylık bağlanmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin 1 . VI . 1955 gün ve Emekli 
Şubesi Müdürlüğü 110/3221 sayılı cevabi yazısında : Adı 
geen Binbaşı Muradın vekâlette kaydı bulunmadığından, 
baba adı ile memleket ve sınıfının sicil numarasiyle birlikte 
bildirilmesi hakkında dilekçeye yazılan yazının, gösterdiği 
adreste bu namda ikmse olmadığından dolayı iyade edildiği



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

ve bu vaziyet karşısında yapılacak bir işlem görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce filhal muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2531 7 . XH . 1955

(A rzu h a l hulâsası : Tekrar ta vz if i  
h akk ın da).

Dilekçi : Meşru ve mâkul bir mazerete binaen on gün ka
dar vazifesine devam edememiş olmasından dolayı eğitmenlik
ten çıkarıldığını ve bu muamelenin kanuna olduğu kadar mâ- 
delet ve nasfete de mugayir bulunduğunu beyanla, tekrar gö
revine iadesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 18 Nisan 1948 gün 
ve 2190 - 6/1049 sayılı Vekiller Heyeti Kararı gereğince, her ne 
sebeple olursa olsun görevinden ayrılan eğitmenlerin kadrola
rı tasarrufa alındığı cihetle, dilekçinin yeniden mesleke kabu
lüne imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin sureti beyanına ve vekâlet 
cevabına göre vâki talebin tetkiki kaza merciine ait bulundu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2532 7 . X I I . 1955

18249/16977 Mehmet Arslan. 
21712/20198 Kartalca köyünde. 

194/194 Bedirli - Sivas. 
1936/1932 
2677/2670 
3498/3491

18940/17645 Cemal Kutlu. (A rzu h a l hulâsası : Yapılacak
Abdal Cad. Hocail- zam dan faydalan dırılm ası ve e-
yas Mah. Gümüş S. m ekli maaşından kesilen paranın

No. 3. iadesi hakkında ) .
Geyve.

Dilekçi : 1 . 1 .1951 tarihinde mâlûlen emekliye sevk edildi
ğini, çok muhtaç bir durumda bulunduğunu, Emekli Sandığı 
Kanununun tadili hakkındaki yeni lâyihanın istihdaf ettiği zam
dan kendisinin de istifade ettirilmesi lâzımgeleceğini ve kı
zının 18 yaşını ikmal ettiği ileri sürülerek tekaüt maaşından 
her ay Gelir Vergisi namı altında 12 lira kesilmesinin de kanun 
ve hakkaniyete uymamakta bulunduğunu beyanla, kabulü halin
de mezkûr zammın şahsına da teşmilini ve aylıktan kesilen pa
ranın kâmilsn tarafına ret ve iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin zamma mütaallik isteği yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasma ve emekli maaşın
dan her ay Gelir Vergisi namiyle 12 lira kesilmesinde kanuna 
muhalefet bulunup bulunmadığı cihetinin tetkiki da kaza mer
ciinin vazifeleri cümlesinden bulunmasına binaen her iki husus



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

hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2533 7. X I I . 1955

18978/17668 Mustafa Tunçer. 
20770/19308 Şehremini Denizap- 

tal Malı. Köprülü- 
Mehmetpaşa So.
No. 6/3.
Fatih - İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : D urum unun  
yen iden  incelenm esi h akkın da).

Dilekçi : Polis memurluğunda sin tahdidine uğramasına 
daha iki buçuk ay varken İstanbul Belediyesine müracaatla bu
rada bir bazifeye naklen tâyinini istemiş, Emniyet Müdürlü
ğünden de infikâkinde mahzur bulunmadığı Belediye Riyaseti
ne bildirilmiş olduğunu ve bilâhara, 2 500 kuruş maaşa hangi 
tarihte yükseltildiği hakkında yine belediyeden yazılan diğer 
bir yazıya Emniyet Müdürlüğünce ancak tahdidi sinne uğratıl
dıktan çok sonra verilen karşılıkta yükselme tarihi bildirilmek
le beraber, sin tahdidine uğrayarak emekliye sevk edilmiş oldu
ğunun da işar kılınması üzerine 19 sene küsur aylık hizmetinin 
heder olmuş bulunduğunu ve Devlet Şûrası 5 nci Dairesinde 
ikame ettiği dâvanın ise, esas mevzu ve itiraz sebebi ile alâkası 
bulunmıyan bir kararla reddedildiğini ve Arzuhal Encümenine 
yaptığı müracaatın da meselenin kaza merciince karara bağlan
mış olduğu ileri sürülerek bir işleme tâbi tutulmadığını beyan 
ve ifade ile, durumunun yeniden incelenmesini ve poliste ge
çen hizmetinin şimdiki memuriyetiyle birleştirilmesini ve bu 
suretle hakkının korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddiasında tasvir ettiği du
rumun tetkikiyle müktesep bir hakkın hâdis ve binaenaleyh hâ
sıl olup olmadığı cihetinin tesbiti idari kaza merciinin vazife
leri cümlesinden bulunmasına ve nitekim müstedinin de aynı 
mercie müracaatla dâva açtığı anlaşılmasına ve sâdır olan ka
rar, kendisinin beyan ve iddiası veçhile, bahis konusu dâvanın 
mevzuuyle ilgili bulunmadığı takdirde, bundan dolayı ayrıca 
tashih yoluna başvurulabileceğine ve selef encümen karan, mâ
na ve medlûlü itibariyle, bu noktalara mahmul ve muzaf görül
mesine binaen, son defa vâki talep hakkında encümenimizce de 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2534 7 . X I I . 1955

18991/17681 İsmail Açıkkapı.
Akaretler Sağlık 
Merkezinde müstah
dem.
Beşiktaş - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zammı 
hakkında).

Dilekçi : Devlet daire ve müesseselerinde vazife gören me
murlara çocuk zammı verildiği halde, aynı yerlerde çalışan müs
tahdemlerin bu zamdan mahrum bırakılmış olmasının mâdalet 
ve hakkaniyet kaide ve prensipleriyle kabili telif bulunmadı-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ğım beyan ve iddia ederek, mevcut ikiliğin kaldırılmasını ve 
müstahdemlere de çocuk zammı verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2535 7 . X I I . 1955

19011/17696 Yusuf Yılmaz.
Genepeler köyünde. 
Ovacık - Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma- 
aşı bağlanması hakkında).

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Erzurum cephesinde yara
lanarak sakat kaldığını ve Ruslara esir düşmüş olduğundan bun
lar tarafından bir sene kadar tedavi edildiğini ve üç sene de
vam eden esaretten sonra kaçarak yurda geldiğini ve kendisi
ne mâlûl aylığı bağlanması hakkında birçok defalar merciine 
müracaat etmiş ise de bir semere vermediğini ve mâlûliyetini 
şahadetle ispat edeceğini beyanla, mâlûl aylığı bağlanması hu
susunun karar altına alınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
Rusya’dan firaren yurda geldikten sonra mensup olduğu asker 
lik şubesine müracaatla mâlûliyetini raporla tevsik ettirmemiş 
bulunduğu ve künyesinde 1339 yılında silâhlı olarak terhis edil
diğine dair işaret mevcut olduğunun anlaşıldığı ve 4/1004 sayı
lı Meclis karariyle 21/80 numaralı Divanı Muhasebat kararma 
nazaran mâlûliyetin ilk zamanlarda raporla tevsiki şart olup 
bu bapta şahit dinlenmesi caiz bulunmadığı cihetle dilekçinin 
gösterdiği şahitlerin ifadelerini almağa da lüzum görülmediği 
ve bu itibarla mumaileyh hakkında yapılacak bir muamele bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2536 7 . X I I . 1955

19034/17716 Samuel Bahar.
Feca - Ermi No. 127.
Petahtikva - îsrael.

Dilekçi : Hâlen ailesi efradiyle birlikte İsrail’de bulunduğu
nu, anayurdu olan Türkiye’ye dönmek istediğini beyanla, bu 
isteğinin yerine getirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
•ncümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi-

(Arzuhal hulâsası : Türkiye’ye 
dönmesine müsaade edilmesi hak
kında).



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adreui Encümen kararı re ne sebepten verildiği

nm usulü dairesinde merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

253? 7 . X I I . 1956

19063/17739 Mustafa Safa ve 
Nihat Koyun oğlu. 
Kalyoncukulluk Sa- 
ınancıferhat So.
No. 41.
Beyoğlu - İstanbul.

(A rzu h a l hulâsası : V ergi m uafi
ye tin in  iadesi hakkında).

Dilekçiler : Binalarına ilâve ettikleri kat münasebetiyle 
vergi muafiyetinden mahram bırakıldıklarından ve Devlet Şu
rasına yaptıkları müracaatın da bir semere vermediğinden 
bahsile, keyfiyetin tetkik edilerek bahis mevzuu muafiyetin 
iadesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Vergi muafiyetinin kaldırılmasına taal
lûk eden muamele aleyhinde dilekçilerin ikame etmiş oldukları 
dâva Devlet Şûrasmca vârit görülmiyerek reddedilmiş bulun
masına ve esasen bu kabil ihtilâfların tetkiki mezkûr merciie 
aidolmasma göre vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2538 7 . X I I . 1955

19117/17790 Hayri Şengöz.
Mahmutpaşa Tarak 
yılar Cad No. 81. 
tsta ııbu).

(A rzu h a l hulâsası 
gisi hakkında).

M uamele Ver-

Dilekçi : Gördüğü işin mahiyeti itibariyle Muamele Vergi
sine tâbi tutulmaması icabetmekte olduğundan bahsile, teklif 
edildiği bu verginin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istidasına bağU ilâm münde
recatına nazaran bu baptaki ihtiâfa taallûk eden dâva Devlet 
Şûrasmca vârit görülmiyerek reddedilmiş bulunmasına ve Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi sarahatma göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2539 7 . X I I . 1955

19018/17703 Mukadder Baydur.
Sıhhiye Serçe So. 
No. 12 Ertun Ap. 
D. 4.
Ankara.

(A rzuhal hulâsası 
hakkında).

Borçlanm a

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yeniden müzakere edileceğini 
öğrendiği muvakkat 65 nci maddesi hükmüne, 1 . I . 1950 tari
hinden evvel Ticaret ve Sanayi odalarında hizmet görmüş olan
ların da ithaliyle bu hizmetlerinin borçlanma yoliyle diğ-er fiilî 
hizmetlerine eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili



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

olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2540 7 . X I I . 1955

19076/17752 Arife Yıldızbaş.
Köprü mevkiinde 
Yeniyapılar Cad. 
No. 10.

Güzelyalı - İstanbul. 
( yİ rzuhal hulâsası : Ş eh it maaşının  
iadcten  tahsisi hakkında).

Dilekçi : Kocası Jandarma Yüzbaşısı Mehmet A li’den 
bağlanan ve on seneliği peşin verilmek suretiyle tasfiyeye tâbi 
tutulan şehit maaşının iadeten tahsisini, bu mümkün olmadığı 
takdirde münasip bir ikramiye verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2541 7 . X I I . 1955

19102/17775 İbrahim Baykan 
ve ar.
Alaçam.

(A rzu h al hulâsası : 3437 say ılı 
K anunun 11 nci m addesinin de
ğiştirilm esi hakkında).

Dilekçiler : 3437 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin, mevzii 
tahdidin kaldırılması suretiyle değiştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek halikında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2542 7 . X I I . 1955

19122/17795 Nezahat Işıklı.
Namıkkemal Mah. 
Hacıoğlu So. No. 25. 
Çanakkale.

(A rzu h a l hulâsası : Y etim  maaşı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Memur iken 1950 yılında vefat etmiş olan babasın
dan kendisine yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumu 6216 sayılı Kanu
nun şümulüne girmekte olduğu anlaşıldığı takdirde kendisine 
yetim maaşı bağlanacağı tabiî bulunduğundan, mezkûr kanun
dan bahsile aidolduğu makama müracaatta muhtariyetine ve 
bu itibarla vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2543 7 . X I I . 1955
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19127/17800 Agâh Yüce. 
20348/18976 Hatay Seferberlik 

Müdürlüğünden 
emekli.
Antakya.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzu h a l hulâsası : İkram iye  hak
kında).

Dilekçi : 1951 - 1952 yıllarında emekliye sevk edilmiş ve hiz
met müddetleri yirmi beş seneden çok fazla bulunmuş olan kim
selere de ahiren yürürlüğe giren kanun hükümlerinin teşmili ile 
ikramiye verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2544 7 . X I I . 1955

19220/17888 Saime Yapar.
Balaıbanağa Mah. 
Harikzedeler So. 
No. 37.
İstanbul.

(A rzu h a l hulâsası : Y e tim  maaşı
nın iadeten  tahsisi h akk ın da).

Dilekçi : Tahrirat kâtibi iken vefat eden babası Mehmet 
Sabri’den bağlanan yetim maaşımn evlenmesi üzerine kesildiği
ni, 1948 yılında kocasının da vefatı hasebiyle dul kaldığım ve 
halen çok muhtaç bir durumda bulunduğunu beyanla, bahis 
mevzuu yetim maaşının iadeten tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren kabul ve meriyet mevkine vâz’- 
edilen 6216 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan aidolduğu ma
kama müracaatta muhtar bulunan dilekçinin vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2545 7 . X I I . 1955

19135/17807 Davut Demirkan 
İsmetpaşa Mah.
Balâ.

Dilekçi : Karısının ihanetine mâruz kalan koca lehine, boşan
ma hükümlerinde değişiklik yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(A rzu h a l hulâsası : B oşanm a hü
küm lerinde değişik lik  yapılm ası 
hakkında) .

2540 7 . X I I . 1955
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19298/17965 Mustafa Baloğlu.
Tavukçuluk ve Arı
cılık Enstitüsünde. 
Ankara.

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

(A rzu h al hulâsası : Doğum y a rd ı
mı yapılm ası hakkında).

Dilekçi : Ankara Tavukçuluk ve Arıcılık Enstitüsünde yüz 
lira aylık ücretle hademelik yapmakta olduğunu, bu kere ikiz 
olarak doğan çocuklarının bakım masraflarım karşılamaktan 
cidden âciz bulunduğunu beyanla, memurlara olduğu gibi müs
tahdemlere de doğum yardımı yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2547 7 . X I I . 1955

19289/17957 İsmail Şenol.
PTT Telsiz Maki
nisti.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma
h akk ın da).

Dilekçi : PTT İdaresinde geçen hizmetinden 10 yıllığının 
borçlanmaya tâbi tutulması hakkında Emekli Sandığına yaptığı 
müracaatın müspet karşılanmadığını beyanla hayrat hademesi
ne olduğu gibi kendi ve emsaline de, borçlanma hakkını bahşe
den bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre alelûmum kanun tekliflerinin Vekiller Heyetin
den veya mebuslardan sâdır olması lâzımgelip encümenimiz mü
cerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına 
mebni, vâki talep hakkında bu balamdan muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2548 7 . X I I . 1955

19337/18004 Nusret Türe.
tbriktar So. N< 
Küçükbebek - I 
tanbul.

(A rzu h al hulâsası : Borçlanma  
hakkında).

Dilekçi : Denizcilik Bankasına mensup kamara memurların
dan olduğunu, 1946 yılında kabul edilen bir kanunla borçlanma
ya tâbi tutulduğunu, yirmi beş yılı ikmal etmesi için daha sekiz 
sene hizmet etmesi lâzımgelmekte ise de sıhhi durumunun buna 
müsait olmadığını beyanla, borçlanmaya tâbi tutulan on yıllık 
hizmetinden geri kalanının da aynı hükme bağlanmasını ve bu 
husustaki tasarının bir an evvel kanunlaştırılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2549 7 . X I I . 1955



—  XI —

19330/17997 Zehra özkarol.
Hoşdere İstihkâm 
Gedikli Başçavuşu 
Mustafa Al t m ok 
evinde.
Had ı m köy- İ st an bu I.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşının 
latiften tahsisi hakkında).

Dilekçi : Galatasaray Lisesi öğretmeni iken 26 yıl evvel ve
fat eden kocası Abdullah’tan bağlanan ve on seneliği defaten 
verilmiş olan dul maaşının iadeten tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2550 7 . X I I . 1955

19352/18018 Halit Atamer.
Kaplıcalar Ayniyat 
Saymanı ve Levazım 
Müdürü.
Yalova - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrası 
ve Arzuhal Encümeni kararlar m<ı 
itiraz).

Dilekçi : 35 liradan kırk liraya yapılan terfiine mütaallik 
muamele aleyhindeki dâva ve şikâyeti hakkında Devlet Şura 
smdan ve Arzuhal Encümeninden sâdır olan kararların kendi 
sini tatmin etmediğini beyanla, keyfiyetin yeniden ve itirazen 
tetkik edilerek lehte bir neticeye bağlanmasını talep ve bu bap
taki istida arkasındaki 1 4 .1 .1953 tarihli beyanında da, vâki 
talep ve müracaatından vazgeçtiğini ifade etmektedir.

Gereği düşünüldü : Vukubulan feragate binaen bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2551 7 . X I I . 1955

19371/18037 Asiye Bür. (Arzuhal hulâsası : Yetim maa
2 nci Karantina 17<> sının iadeten tahsisi hakkında).
nci So. No. 50. 
İzmir.

Dilekçi : On seneliği peşin verilmek suretiyle tasfiye edilen 
yetim maaşının iadeten tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanunun şümu
lüne giren kız evlâtlardan olduğu takdirde usulüne tevfikan ait 
bulunduğu makama müracaat edebileceğine ve bu itibarla vâki 
talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2552 7 . X I I . 1955
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(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı
nın iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : Evlenmesi üzerine kesilmiş olan yetim maaşının, 
hâlen boşanmış durumda olması hasebiyle iadeten tahsisini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanunun şümu
lüne giren kız evlâtlardan olduğu takdirde usulüne tevfikan 
ait bulunduğu makama müracaat edebileceğine ve bu itibarla 
vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2553 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yeni müeyyi
deler vaz’edilmesine dair).

Dilekçi : Hâmile ve birkaç çocuk anası kadınlann kocaları
na ihanet etmeleri halinde ağır cezalara çarptırılmalarını ve 
evlât sahibi kocaların da ihanette bulunmaları takdirinde aynı 
muameleye mâruz tutulmalarını temin için kanunlanmızda ta
dilât yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2554 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı
nın iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : 25 yaşını bitirmiş olmasından dolayı kesilmiş bu
lunan yetim maaşının iadeten tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanun mucibin
ce kendisine tekrar yetim aylığı bağlanması talebiyle aidoldu- 
ğu makama müracaatta muhtariyetine ve bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2555 7. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım ya
pılması hakkında).

Dilekçiler : Sivas'ta Keresteciler çarşısında vukua gelen 
yangından zarar gören esnafa âcilen yardımda bulunulmasını 
istemektedirler.

19460/18125 Zeki Doğmuş ve ar. 
Keresteci.
Sivas.

19479/18143 Âkile Memişoğlu.
Uzunyolyokugu .so
kak 427, hane No. 66 
İzmir.

19484/18148 Nurettin Balaban.
Samandağı ’nda.

19397/18063 Nimet Şükran Gü- 
rünlü.
Şevkiye mahalle
sinde.
Kozan.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı,"soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Yardım taleplerinin alâkalı makam ve
ya mercie karşı dermeyan edilmesi lâzımgeleceğinden bu husus
ta encümenimizce muameel tâyinine mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2556 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
ması hakkında).

Dilekçi : Sefil ve çok muhtaç bir durumda olduğundan bah- 
sile, kendisine yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muameel tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin içtimai yardım müesseselerinden birine usulü dairesinde 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2557 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Dâva dosya
sının yeniden incelenmesi ve satı
şın geri bırakılması hakkında).

Dilekçiler : 16 . IX . 1953 ve 22 . X . 1953 tarihli istidalann- 
da ezcümle; Kırşehir Ağır Ceza mahkemesinden on sekizer 
sene hapis ve diğer fer ’i cezalarla mahkûmiyetlerine dair veri
len hükümde isabet bulunmadığını beyanla, dâva dosyasının 
mahallinden celp ve tetkik edilerek gereğinin yapılmasını v<5 
ölüm tazminatının tahsilini teminen haczedilmiş olan tarlalanna 
mütaallik satışın da geri bırakılmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmek ve 
öldürmeye teşebbüs etmekten maznun dilekçilerin hapis ve sair 
cezalarla mahkûmiyetlerine mütedair olan hükmün Temyiz 
Mahkemesince ittifakla tasdik edilmiş ve bunlar tarafından 
verilen tashihi karar istidasının da başmüddeiumumilikçe vâcit 
görülmiyerek reddolunmuş bulunduğu ve bu itibarla vâki iddia 
ve târizin yersiz görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi sarahati karşısında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19491/18155 Mehmet Dali ve ar. 
1784/1782 Ceza Evinde. 
3221/3214 Kırşehir. 

20001/18647 
188/188

19480/18144 Hamdi öcal. 
2145/2140 Savaş Mah. Hamam 

So. No. 19. 
İskenderun.

2558 7 . X I I . 1955
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19507/18169 Galip Kemali Söyle- 
mezoğlu.
Teşvikiye Demirağ 
Ap. No. 2 de. 
Nişantaşı - İstanbul.

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

(Arzuhal hulâsam : Tasfiye kara
rının kaldırılmasına ve bütün hak- 
larmm verilmesine dair).

Dilekçi : 788 sayılı Memurin Kanununun muvakkat 1 nci 
maddesine tevfikan hakkında ittihaz edilmiş olan tasfiye kara 
rının hiçbir kanuni mesnedi bulunmadığından bahsile, bu ka 
rarm kaldırılmasını ve bütün haklarının iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu tasfiye kararı 
aleyhinde vaktiyle Devlet Şûrasında açtığı dâvanın bu mercice 
vârit görülmiyerek reddedildiği ve iadei muhakeme yoliyle ya
pılan tetkikatm da müspet bir netice arz etmemiş olduğu mu 
maileyhe ait selef encümen kararlarının incelenmesinden anla
şılmasına ve Büyük Millet Meclisine vâki müracaatlar üzerine 
mezkûr encümenlerce ittihaz edilmiş olan mütaaddit kararlarda 
da beyan edildiği veçhile kaza merciince tetkik edilerek ilâma 
bağlanmış ve ayrıca iadei muhakeme gibi kanun yolundan da 
geçmiş bulunan bu hâdisenin teşriî murakabe suretiyle tekrar 
incelenmesine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin 
çok açık ve kesin hükmü karşısında esasen cevaz ve imkân bu
lunmamış olmasına binaen son defa ileriye sürülen ve yukarıya 
hulâsaten dercedilmiş olan talep hakkında dahi enrümenimizcf 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2559 7 . X I I . 1955

19560/18221 Ayşe Melâhat.
Sinanağa Mah. 
No. 49.
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Zilyedlik hü
kümlerinin değiştirilmesi hak
kında) .

Dilekçi : Tapu ile mutasarrıf olduğu gayrimenkule, başka 
yerde bulunmasından dolayı, birtakım kimseler tarafından mü
ruruzamandan ve zilyedlikten bahsile tesahup edilmekte ve 
mahkemece de bu kimselere hak verilmekte olduğunu beyan 
ederek, Medeni Kanunun zilyedliğe mütaallik hükümlerinin de
ğiştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir hak teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2560 7 . X I I . 1955
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19525/18187 Sabri Pulat.
Yeni Ceza Evinde. 
No. 1122 mahkûm
lardan.
Ankara.

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

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayılı 
Kanunim muvakkat 1 nci madde
sinin tefsiri hakkında).

Dilekçi : 19 . IX . 1953 tarihli istidasında beyan ettiği sebep
lerden dolayı, 6123 sayılı Kanunun muvakkat 1. maddesinin tef
sirini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yetkisine sahip bulunmı- 
yan encümenimizce bu hususta muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2561 7 . X I I . 1955

19520/18182 Emine Sam iye iren. (Arzuhal hulâsası : Osmanh Ban
Lâleli Türk Hava hasından şikâyet).
Kurumu Ap. Daire 
1. No. 21.
İstanbul.

Dilekçi : Kocası Hilmi İren’in Osmanlı Bankası İstanbul 
şubesinde 28 sene çalıştıktan sonra vefat ettiğini, bu münase
betle kendisine üç ayda bir 27 lira verilmekte olduğunu, ayda 
dokuz lira ile geçinilemiyeceğini, bankanın haksızlık yapmak
ta bulunduğunu beyanla, bu müessese nezdinde gerekli teşeb
büsün yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hususi hukuk hükümlerine tâbi olan 
bir müessese üe dilekçi arasındaki ihtilâfın tetkiki adlî kaza 
merciine ait bulunduğundan bu bapta encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2562 7 . X I I . 1955

19565/13227 A. Fahri (îiivcli. (Arzuhal hulâsası : Kanım tefsiri
Paşakuvu mahalle- hakkında).
sinde.
Giresun Sorgu HA 
kimliğinden emekli

Dilekçi : Adliye Vekâletinde müteşekkil Ayırma Meclisi ka- 
rariyle Hâkimler Kanununun muvakkat 3. ncii maddesindeki

.......................  sarahat dairesinde 7 nci derece hâkimler listesine geçirilerek bu
dersceııin maaşı olan 60 lirayı iki yıl müddetle aldıktan sonra 
emekliye sevk edildiği ve müktesep hak da bu yolda teessüs 
eylemiş bulunduğu halde, kendi ve emsaline, müşarünileyh ve
kâletçe 5457 sayılı Kanuna istinatla avukatlık ruhsatnamesi ve
rilmemekte olduğundan bahsile bu kanunun, Ayırma Meclisi 
karariyle 7. dereceye geçmiş olanlara şümulü bulunmadığı ve 
bu gibilere avukatlık ruhsatnamesi verilmesi icabedeceği şek
linde tefsirini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsirde bulunmak veya tefsir istemek 
encümenimizin yetkisi dışında olduğundan vâki talep hakkında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı v* ne sebepten verildiği

bu bakımdan muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2563 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Babasının vefatı tarihinde 25 yaşını ikmal etmiş ol
masından dolayı kendisine yetim maaşı bağlanmadığını, şim

diye kadar hiç evlenmemiş olduğunu ve muhtaç bir durumda 
bulunduğunu beyanla, babasından yetim aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanun hükümle
ri dairesinde kendisine yetim aylığı bağlanması talebiyle aidol- 
duğu makama müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu bapta 
encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

2564 7 . X I I . 1955

19517/18179 Sabiha Atagün.
Kâzimiye Mah. Yo- 
niçeşme So. No. 29. 
Çorlu.

19639/18298 Düriye özinal.
Kumkapı Saraçishak 
Mah. Esirci Kema- 
lettin Camii So.
No. 23.

(Arzuhal hulâsası : Yetim 
bağlanması hakkında).

aylığı

Dilekçi : 1947 senesinde vefat eden bir emeklinin dul kızı 
olduğundan bahsile, kendisine yetim aylığı bağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ahiren meriyete giren 6216 
sayılı Kanunun şümulü dâhiline girmekte olduğu takdirde bu 
kanun hükümlerine tevfikan kendisine yetim aylığı bağlanması 
talebiyle makamı aidine müracaatta muhtariyetine ve vâki tale
bi hakkında encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2565 7 . X I I . 1955

19518/18180 Haşan Ateş.
Şehidiye mahalle
sinde.
Mardin.

, (Arzuhal hulâsası : Medeni Kanu
nun evlenmeye mütaallik hükmü
nün tadili hakkında).

Dilekçi : Evli bulunduğu kadında mevcut kusur sebebiyle 
çocuk sahibi olamıyan erkeklerin birden fazla kadınla evlen
meleri lâzım ve zaruri bulunduğundan bahsile, Medeni Kanunun 
alâkalı maddesinin bu imkânı verecek şekilde tadilini istemek
tedir

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2566 7 . X I I . 1955

19519/18181 Halil Bulut.
3196/3189 Danaveli köyünde* 

Susurluk - Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması hakkında).

Dilekçi : İstiklâl Muharebesinde gösterdiği fevkalâde ya
rarlık ile, ailesi efradının fazlalığı nazara alınarak, kendisine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanabilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun tedvin 
etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise Teş- 
ldlâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekiller 
Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip encümeni
miz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunma
masına mebni vâki talep hakkında bu halamlardan muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2567 7 . X I I . 1955

19587/18248 Emine ve kızı Mes- 
20445/19052 rure.

Aşağı Habibefendi 
Mah. Şalcıoğlu So. 
No. 9.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması 
hakkında).

Dilekçiler : Topçu yüzbaşısı şehit Kâmiloğlu Tahir’in eşi 
ve kızı olduklarım, kendilerine bağlanan aylığın pek az olma
sından dolayı on sekiz yıl evvel on seneliği toptan verilerek tas
fiyeye tâbi tutulduğunu, çok fakir bulunmaları ve evli olmama
ları hasebiyle de yardıma muhtaç bulunduklarını beyanla, ken
dilerine vatani hizmet tertibinden maaş tahsisini istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilere vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsis edilebilmesi için bu hususta daha evvel bir kanun 
tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin 
ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Ve
killer Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip en
cümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmamasına mebni vâki talep hakkında muamele tâyinine 
mahal olmadığına, ancak ahiren yürürlüğe giren 6216 sayılı Ka
nuna göre dilekçilerden şehidin kızı Mesrure’ye iadeten yetim 
aylığı bağlanabileceğinden adı geçenin bu kanundan bahsile



Arıuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19529/18191 Rahmi Kahraman.
Demirlibahçe Tünel- 
ağzı No. 56.
Ankara.

19563/18224 Aliye özmen.
177 nci So. No. 75. 
Karantina - İzmir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

aidolduğu makama usulü dairesinde müracaat etmesi lüzumu
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2568 7 . X I I . 1955

(Artuhal hulâsası : İskân hakkı
nın tanınmasına dair).

Dilekçi : Bulgaristan göçmeni olduğunu, bir iftira yüzün
den gönderildiği kapmtan 26 . III . 1953 tarihinde serbest bıra
kıldığından Ankara’ya geldiğini, diğer göçmenler gibi iskân 
hakkının tanınmasını makamı aidinden mütaaddit defalar ta- 
lebettiği halde bu isteğinin nazara alınmadığını, diğer taraftan 
nüfusa kaydedilmesi lâzımgelirken bu lâzimeye de riayet olun- 
mıyarak ikamet tezkeresine raptolunduğunu beyanla, bahismev- 
zuu iskân hakkının tanınmasını ve hakkında nüfusa kaydedilen 
diğer göçmenler misilli muamele ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : îskân hakkına taallûk eden talep ve 
iddiadan dolayı idari kaza merciine müracaat lâzımgeleceği gibi 
nüfusa kayıt hususundaki isteğin de alâkalı vekâlete karşı der- 
meyanı icabedeceğine binaen her iki nokta hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2569 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Dul aylığının 
iadeten tahsisi hakkında).

Dilekçi : Kocası merhum üsteğmen Mehmet Agâh’tan bağ
lanan dul maaşını bir müddet aldıktan sonra olbaptaki kanuna 
tevfikan bu maaşın on senelik tutarının toptan ödendiğini, ara
dan on sekiz yıl geçmiş ve kendisi de hayatta bulunmuş olma
sı hasebiyle yeniden tahsis yapılmak lâzımgeleceğini beyanla, 
iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2570 7 . X I I . 1955
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma 
halikında).

Dilekçiler : Gerek Devlet Demiryollarında gerekse iktisadi 
devlet teşekküllerinde halen memur olarak çalışan kimselerin 
daha evvel yevmiye ile geçen hizmetlerinin on yıldan fazlasının 
da borçlanmaya tâbi tuutlarak kıdemlerine eklenmesini istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2571 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununa bir madde ilâvesi 
hakkında).

Dilekçi : Ordu ve jardarmadan ayrılarak muhtelif daire ve 
müesseselerde çalışan subayların evvelki hizmetlerinin şimdiki 
hizmetlerine katılmasını ve hizmet karşılıklarının da Emekli 
Sandığına ödemesini sağlamak üzere mezkûr sandık hakkın- 
daki kanuna bir madde ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

. 2572 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 6122 sayılı 
Kanunun makable teşmili hak
kında).

Dilekçi : 27 yıl hizmette bulunduktan sonra emekliye sevk 
edildiğini, tekaütlük tarihinde mer’i kanuna göre ikramiye ala
bilmek için 30 yıl fiilen hizmet etmiş olmak lâzımgeldiğinden 
ikramiye alamadığını, ancak ahiren yürürlüğe giren 6122 sayılı 
Kanunla 25 yıl ve daha fazla hizmeti mesbuk olanlara muayyen 
bir nispet dâhilinde ikramiye itası kabul edilmiş olduğundan bu 
kanunun makable de teşmili muvafıkı hak ve mâdelet olacağını 
beyanla, icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19687/18346 M. Salih Oğuz.
İstasyon Cad No. 17. 
Erenköy - İstanbul.

19636/18295 ö. Lûtfi Kaplan.
1712 nci So. No. 8. 
Karşıyaka - İzmir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19595/18256 Ahmet Yüzüak ve 
ar.
Demir ve Çelik fab
rikalarında müstah
dem.
1682 S. No.
Karabük.

2573 7 . X II. 1955
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Arzuhal

No.

19693/18352

itibari zammın, mezkûr kanundan önce emekliye eyrılmış bu
lunan idare mensuplarına da teşmilini sağlıyacak bir tefsirde 
bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek yeni bir kanun teklif etmek ge
rekse tefsir istemek encümenimizin yetkisi dışında bulunmasına 
binaen vâki talep hakkında yalnız bu sebepten muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2574 7 . X I I . 1955

Hamdi Günay. (Arzuhal hulâsası : İtibari zam
hakkında).

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun neşrinden sonra Tekel İdare
sinden emekliye sevk edilenler hakkında kabul ve tatbik olunan

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

Çamlık 1743 ncü So. 
No. 17.
Karşıyaka - İzmir.

19747/18405 Turan Okan. 
20444/19051 Atik Mah. Sokak 

21537/20420 ev No. 131.
Silifke.

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşının tezyidi veya tekrar tavzifi 
hakkında).

Dilekçi : Sekizinci Dönemde Dilekçe Komisyonundan aldığı 
bir kararla mâlûliyet maaşının artırıldığını, fakat hâiz olduğu 
duruma nazaran bu maaşın 40 nci maddeye göre bağlanması 
veya otuz seneyi ikmal edebilmesi için tekrar tavzif olunarak 
hafif hizmetlerde çalıştırılması lâzımgeleceğini beyanla, bu 
dairede bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mâlûl aylığının 40 nci maddeye göre 
tadili icabedeceği yolundaki iddianın tetkiki kaza merciine ait 
bulunmasına ve tekrar tavzife mütedair olan talep ise mahiyeti 
itibariyle alâkalı Vekâletçe incelenmek lâzımgeleceğine binaen 
her iki hususa mâtuf müracaat hakkında encümenimizce mua
mele tâynrne mahal olmadığına ve dilekçinin zikredilen makam 
veya mercie müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2575 7 . X I I . 1955

19715/18374 Haşan Ermeriç.
Yenice Mah. Hoca 
Ahmet Ef. evinde. 
Kırşehir.

(Arzuhal hulâsası : Bütün hakla
rının iadesine dair).

Dilekçi : Orduda 14 sene üç ay fasılâsız hizmet ettiğini, Baş
gedikli iken üç ay hapse mahkûm edilmiş olmasından dolayı 
terhisi cihetine gidildiğini, halbuki altı aydan az olan mahkûmi
yetlerin vazifeye mâni teşkil etmiyeceğini, her ne kadar tekrar 
tavzifi hakkında miitaaddit müracaatta bulunmuş ise de bu mü
racaatlarının hiçbirinin kabul olunmadığını ve istihkâm binbaşı
sı Kâmil Onar’ın yegâne müsebbip olmak hasebiyle Meclis tah
kikatına tâbi tutulup Divanı Âliye sevk edilmek lâzımgeleceğini 
beyanla, gereğinin yapılmasını ve teraküm eden maaşlarının te-
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Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

diyesini ve emeklilik hakkını iktisabetmek için daha dokuz ay 
hizmet etmesi icabettiğinden bu müddetin de bir askerlik şube
sinde ikmal ettirilerek kendisine tekaüt maaşı bağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 nci mad
desi sarahatine göre, binbaşı Kâmil Onar’m Meclis tahkikatına 
tâbi tutularak Divanı Âliye şevkine imkân bulunmadığından, 
adı geçen binbaşı hakkında umumi hükümler dairesinde adlî 
mercilere müracaat lâzımgeleceğine ve diğer hususlara taallûk 
eden taleplerin ise alâkalı vekâlete karşı dermeyanı zaruri bu
lunmasına binaen, mesbuk isteklerin cümlesi hakkında zikredi
len sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2576 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Eski hizmet
lerinin emeklilik müddetine ilâve
si hakkında).

Dilekçi : 4640 sayılı Kanun hükümlerinden vaktiyle haber
dar edilmemesi yüzünden eski hizmetlerini sonrakilere ilâve et
tirmek imkânını kaybettiğinden bahsile, mezkûr eski hizmetle
rinin emeklilik müddetine eklenerek kendisine tekaüt maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Erzurum - Sarıkamış hattında ustabaşı 
iken 13 . VII . 1952 tarihinde emekliye sevk edilmiş olduğu an
laşılan dilekçinin eski hizmetlerine taallûk eden talebinin tetkiki 
kaza merciine ait bulunduğundan sözü geçen talep halikında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2577 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yedi aylık 
maaş ve kulem hakkında).

Dilekçi : Gazianteb Millî Eğitim Disiplin Kurulu karariyle 
muvakkaten vazifesine son verildikten sonra mercii aidine yap
tığı itiraz üzerine hakkında muamele tâyinine mahal olmadığı 
kararlaştırıldığını ve bu karara dayanarak, haksız fiile ıttıla 
tarihinden itibaren kanuni süre içinde Devlet Şûrasına müraca
atla yedi aylık maaşının tazmini hakkında dâva açmış ise de 
mezkûr dâvanın icraya ıttıla tarihi esas tutulmak suretiyle sü
re aşımı noktasından reddedilmiş bulunmasında isabet göreme
diğini beyanla, bahis mevzuu yedi aylık maaşının tesviyesine v«

19979/18626 Hüseyin İlhan Yaz
san.
Çukur Mah. Yavuz 
So. No. 8.
Gazianteb.

19745/13403 Nulı Nuri özpir.
Çiınenzar So. No. 34. 
Göztepe - İstanbul.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bu müddetin kıdemine eklenmesine karar verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Büyük Millet Meclisine vâki 
müracaatının mevzuunu teşkil eden husus hakkında daha evvel 
Devlet Şûrasında açmış olduğu dâva 5. dairece süre aşımı nok
tasından reddedilmiş bulunmasına ve her hengi bir dâvanın 
esastan reddedilmesiyle müddet mürurundan dolayı reddolun- 
muş bulunması arasından hukukan ve kanunen bir fark göze- 
tilemiyeceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü madde
sinin açık ve kesin hükmünce sözü geçen daire kararına mü
dahale caiz olamıyacağma binaen vâki talep hakkında zikredi
len sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2578 7 X I I . 1955

19976/18623 Kâzım Nam i Duru. (Arzuhal hulâsası : Emekli ayh-
îstasyon Cad. No. 8. ğmın artırılması hakkında).

Kızıltopıak Istan Dilekçi : 1950 yılında meriyete giren 5434 sayılı Kanunla
emekli aylığının ancak 171 liraya yükselebildiğini, bu para ile 
dört nüfustan ibaret ailesi efradının maişetlerini temine asla 
imkân bulamadığını, sözü geçen kanundan sonra tekaüde sevk 
edilmiş olanlarla kendisi gibi eski mütekaitlerin almakta olduk
ları aylıkların mukayesesi halinde ne kadar mağdur kaldıkla
rının anlaşılacağını beyanla, eski emeklilerin de hakkaniyet ve 
mâdelet kaide ve prensipleri dâhilinde şefkate mazhar kılınma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına ve alelûmum kanun tekliflerinin 
ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Ve
killer Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması lâzımgelip 
encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmasına mebni vâki talep hakkında yalnız bu sebeplerden 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2579 7 . X I I . 1955

20082/18724 Feyzullah Baykal. 
22177/20G57 Posta Cad. Başkent 

Oteli yanında kun
dura tamircisi. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Belediyenin 
hedim muamelesinden şikâyet).

Dilekçi : Ankara Belediyesinin rıza ve muvafakatiyle, hâl 
arkasında seyyar esnafa tahsis edilen yere nakletmiş olduğu 
barakasının, kendisine tebligat icra edilmeden önce yıktırılarak 
maddeten mutazarrır olmasına sebebiyet verildiğinden ve bu 
kanunsuz muameleden dolayı yaptığı mütaaddit şikâyetlerin 
nazara alınmadığından ve hedimden sonra icra kılınan tebliga-
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Arrııhal

No.

198 6 3 /1 8 51 5

915/917
20224/18861

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

tın bir hükmü olmamak icabedeceğinden bahsile, hakkının ko
runmasını ve dört bin liradan ibaret zarar ve ziyanının müseb
biplerinden tahsilini ve aynı zamanda bunlar hakkında takibat 
icrasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hal arkasındaki 
yerlerin belediyece demir parmaklıklarla parsellenerek üzeri 
branda bezi ile kapatılıp küçük esnafa tahsis edildiği, bu arada 
müşteki Feyzullah Baykal’a 5/4 numaralı parseller, ticaretle iş
tigal etmesi için, tahsis edildiği halde kendisinin bu yere bele
diyenin rızası hilâfına baraka yaptığı görülmesi üzerine bu ba
rakanın 2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununun 13 ncü bendini 
değiştiren 5431 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B bendine is
tinaden ve belediye komisyonunun 17 . IV . 1953 gün ve 2668 
sayılı kararına tevfikan yıktırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek hedim karan aleyhindeki şikâ
yetin gerekse maddî zarar iddiasiyle takibat icrası hakkındaki 
talebin tahkik ve tetkiki aidolduğu makam ve mercilerin vazi
feleri cümlesinden bulunduğu cihetle bu hususlar hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2580 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
100 liraya çıkarılması hakkında).

Dilekçiler : 50 - 60 lira gibi çok az bir ücretle çalışmakta 
olduklarını, her birinin 7 - 8 nüfus ailesi efradı bulunduğu 
cihetle bu para ile geçimlerini temin edemediklerini beyan 
ederek odacıların aylık ücretlerinin yüz liraya çıkanlmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2581 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Mısp tarihi
nin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : Teğmenlik nasbinin düzeltilmesini istemekte ve 
ahiren vermiş olduğu 3 . VII . 1954 tarihli istidada da, bu 
hususta Devlet Şûrasında dâva ikame ettiğini ve Milllî Müda
faa Vekâletinin de talebi tervicedeceğini Şûraya bildirmiş

Bestami Törer.
As. Lv. Kimyahane- 
sindo Kim. Yük. 
ilülı.
Üstteğmen.
Konya.

Sadık Dikici ve ar. 
Defterdarlık odacı
ları.
Kütahya.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

‘20237/18874 Mclâhat Serdar. 
2459/2453 Yenişehir Gölbaşı 

So. No. 30. 
Beyoğlu - İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olduğunu beyanla, Büyük Millet Meclisine karşı yaptığı 
müracaattan feragat eylemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki feragatine binaen istek 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2582 7 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı 
bağlanması hakkında).

Dilekçi : Eğridir kazasının Kefenli nahiyesi müdürü iken 
cşkiya takibinde şehit düşen Tayfuroğlu Memduh’un kızı oldu
ğunu, mefluç bir halde bulunmasından dolayı çalışamadığını 
ve bu itibarla alâka ve yardıma son derece muhtaç bulundu
ğunu beyanla, müteveffa babasından kendisine maaş bağlanma
sını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin babası 
müteveffa Memduh’un eski hizmetlerine ait bir kaydın buluna
madığı ve maamafih nahiye müdürlüğünde ve sairede geçen 
hizmetleri, Sicilli Ahval Nizamnamesinin 11 nci maddesi muci
bince tanzim edilecek bir şehadetname ile tevsik edildiği tak
dirde. gerekli işlemin yapılacağı ve müstediye de bu dairede 
tebliğat yapıldığından sözü geçen şehadetnamenin gönderilme
sine intizar edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet arşivinde ve vekâlet sicillin
de yaptırılan mütaaddit araştırmalara rağmen dilekçinin babası 
müteveffa Memduh’un Devlette geçtiği iddia edilen hizmetlerine 
dair bir kayda rastlanamamış ve ancak bu neticenin istihsalin
den sonradır ki. Sicilli Ahval Nizamnamesinin 11 nci maddesi 
mucibince muamele ifası kararlaştırılmış olmasına ve dilekçi 
Dahiliye Vekâletinin tebliği veçhile matlûp şehadetnameyi mü
şarünileyh vekâlete gönderdiği takdirde maaşa mütaallik mua
melenin ikmal edileceği şüphesiz bulunmasına göre vâki talep 
hakkında encümenimizce başkaca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2583 7 . XII . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20843/19369 Nahit Arda.
Hv. Kuvvetleri K. 
Loj. Bşk. Lojistik 
Plân Şubesinde Hv. 
Yzb.
Ankara.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yüzbaşılık 
nasbinin düzeltilmesi hakkında).

Dilekçi : 1947 Yılına ait sicilinin, Ordu Sicil Yönetmeli
ğinin 9 ve 12 nci maddelerine uygun olarak tanzim edilmedi
ğinden ve bu suretle emsalinden bir yıl geri kalmasına sebe
biyet verilmiş ve binnetice mağduriyeti cihetine gidilmiş 
olduğundan bahisle, yüzbaşılık nasbinin 30 . VIII . i'd+l 
tarihine ircamı istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin 5 Mart 1954 gün ve Hava 
Kuvvetleri Kumandanlığı Personel Başkanhğı Ş. 4. Kısım 
3,111707 sayılı cevabi yazısında : Müstedinin 1947 senesin© 
ait sicili, üst rütbeye yeterli olmadığı şeklinde tanzim edilmiş 
bulunduğu, mezkûr sicilin doldurulmasında esas tutulan ka
yıt defterlerinin buldurulamadığı ve dilekçinin gerek öğret
menlikte gerekse esas vazifesinde kifayetsizliğine dair kıta
sından bir yazı alınmamış olmasından da mesaisinin normal 
cereyan ettiğinin anlaşıldığı, 20 . IV . 1955 tarih ve 113232/544 
numaralı diğ-er bir yazısında da : Mezkûr sicilin, ordu sicil 
yönetmenHğinin 9 ve 12 nci maddeleri hükümlerine göre 
doldurulmuş olduğu kanaatinde bulunulduğu ve dilekçi tara
fından usülsüzlük iddiasiyle Askerî Temyiz Mahkemesinde açılan 
dâvanın, 3410 sayılı Kanunun muaddel 2 nci maddesine 
tevfikan reddedildiğine mütedair bulunan ilâm suretinin de 
birlikte sunulduğu, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Askerî Temyiz Mahkemesinin evrak 
arasında mevcut 18 . VIII . 1948 gün ve 612 161 sayılı ilâmının 
hüküm fıkrasında; dilekçinin 1947 senesine ait sicilinin, 
mevzuata uygun olarak doldurulmuş bulunduğunu ve 3410 
sayılı Kanunun muaddel 8 nci maddesine göre de mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yetkili üstlerce sicillere dere 
edilen mülâhaza ve kanaatlerin idari dâva knou.su olamıya- 
cağı beyan ve bu sebeplere binaen dâvanın reddedildiği ifade 
olunmaktadır.

Müstedinin sözü geçen 1947 senesi sicilinin mevzuata aykırı 
olarak tanzim edilmiş bulunduğu yolundaki iddiası, yukarıda 
zikredildiği şeklide; ait bulunduğu kaza merciince karara 
bağlanmış bulunmasına nazaran, ayni iddianın teşriî bir uzuv 
olarak encümenimizce tekrar icelenmesine, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 54 ncü maddesi hükmünce, cevaz görülememek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinden alman cevabi yazılardan 
birincisine gelince; bu yazının, bahis mevzuu 1947 senesi 
sicilinin müstenidattan mahrum bulunduğu tarzında bir 
mânayı tazammun edip etmediğinin tetkikıvle hâsıl olacak 
neticeye göre kanuni iktizasının tâyin ve takdiri de keza idari



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

Reis M. M.
Konya Bingöl

A. F. Ağaoğlu N. Aras

Edirne 
/ / .  Maksudoğlu

kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olduğu cihetile, bu 
noktanın dahi encümenimizce bir tetkik konusu yapılmasına 
mesağ bulunmamaktadır.

Zikredilen sebeplere binaen, vâki talep hakkında muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2584 7 . X I I . 1955

Kâtip
Çorum Edirne

/ / .  Ortakcıoğlu C. Köprülü

Malatya 
A. Kör oğlu

(Arzuhal sayısı : 80)

T. B. M. M. Matbaası
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

3468/3461 İsmail Yılmaz.
Cebeci Çayırı Cad. 
No. 1 0 /1A da Alâet- 
1in Akgiin eliyle. 
Ankara.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : Tekrar im ti
hana tâb i tu tu larak  hakkının  ve
rilmesine da ir.)

Dilekçi : 40 ncı Dönem Yedek Subay eğitimi sonunda haksız 
yere çavuş çıkarıldığını beyan ve iddia ederek, tekrar bitaraf 
bir heyet huzurunda imtihan edilip mezkûr haksızlığın telâfi 
olunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin ecvabi yazısında ezcümle : Dilek
çinin her hangi bir haksızlığa mâruz kalmadığı ancak imtihan
da başarı gösteremediği için çavuş çıkarılmış olduğu ve diğer 
taraftan, 13 . I . 1055 tarihinde vekâlet aleyhine ikame ettiği 
dâvanın ise Devlet Şûrasında derdesti tetkik bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mevzuunu teşkil eden husus, 
halli kaza merciinin kararma bağlı meselelerden olmasına ve 
esasen müstedinin bu bapta ikame etmiş bulunduğu dâvanın 
mezkûr mercice tetkik edilmekte olduğu da vekâlet cevabından 
anlaşılmasına göre, sözü geçen şikâyet hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2585 13 . X I I . 1955

4495/4486 Sabahattin Ayyıldız. 
Temyiz Mahkemesi 
İkinci Ceza Dairesi 
kâtiplerinden. 
Yenişehir - Ankara.

(A rzuhal hulâsası : 15 . IX  . 1948 
tarihli Şûra ilâmının infazı hak
kında.)

Dilekçi : Yedek subaylıkta geçen 6 sene beş ay 24 günlük 
hizmetinin 4379 sayılı Kanun mucibince nazara alınarak icabı
nın o yolda yapılması hükmünü tazammun eden Devlet Şûrası 
ilâmının şimdiye kadar infaz edilmediğinden bahsile, mezkûr 
ilâmın tenfizi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin 12 . XII . 1955 gün ve Zatişleri Umum 
Müdürlüğü 1629 sayılı cevabi yazısında ezcümle : Sözü geçen
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Araukal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15 . IX . 1948 gün ve 320/1245 sayılı Şûra ilâmının vekâletçe 
infaz edilmediği iddiasının vârit olmadığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine müşarünileyh vekâletten mümessil ola
rak gönderilen Zatişleri Umum Müdürünün yukardaki cevabi 
yazı münderecatını tekrardan ibaret olan beyan ve izahatı din
lendikten sonra gereği düşünüldü :

Dilekçinin infaz edilmediğini iddia eylediği 15 . IX . 1948 
gün ve 320/1245 sayılı ilâmdan sonra Devlet Şûrası 5. Dairesin
den sâdır olan 19 . III . 1952 tarih ve 2728/434 numaralı ilâm 
muhtevasına ve selef komisyonlardan evvelce verilip usulen ka
tileşmiş bulunan diğer kararlar münderecatına göre ahiren vâ
ki talep hakkında da encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına, âzadan Kemal Reşit Timuroğlu’nun müstenkif kal
masına karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2586 13 . X I I . 1955

15377/1436Ü Maksut Kopuz.
Emniyet teşkilâtın
da bt‘kc;i.
Kozlu - Zonguldak.

(Arzuhal hulâsası : M emurlar g i
bi bütün haklardan istifade e tti
rilmesi hakkında.)

Miistedi : Emniyet teşkilâtında bekçilik vazifesi görmekte 
olduğunu maaşını küçlükle aldığını bekçi teşkilâtı kuruldu
ğundan beri hiçbir haktan istifade edemediğini beyanla efradı 
ailelerinin geçimi göz önüne alınarak memurlar gibi bütün hak
lardan istifade ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bekçilerin ücret
lerinin her ay sonu muntazaman verildiği, Kasım 1952 ücretle
rinin de 8 . XII . 1952 tarihinde ödendiği müracaatlarındaki 
maksat ve gayenin çocuk zammı ve diğer haklardan istifade 
ettirilmek gayesine mâtuf olduğu anlaşılmakta ise de Bekçi 
Teşkilâtı Yönetmeliğinde bu kabil yardım yapılacağına dair 
hüküm mevcudolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakknda encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2587 13 . X I I . 1955

15420/14395 M. Fevzi Sevilmiş 
Eski müftülerden.
Bitfa.

Müstedi : 20 küsur sene Devletin hizmetinde bulunduğunu, 
islâm ve Türk diyarının hepsinde ezanlar ve bu arada ikindi 
ezanının derece farkiyle takvime göre biga’da tam vaktinde 
okutturulduğu halde gûya vaktinde okutturulmadığı bahane-

(A rzuhal hulâsası : Vazifesinden  
istifa ettirilm iş olduğundan şikâ
yet hakkında.)
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siyle Diyanet İşlerince istifaya mecbur ettirilmiş olduğundan 
babsile hak ve adaletin tecellisi için kanuni gareğinin yapıl
masını istemektedir.

Başvekâletin cevabi tezkeresine bağh Diyanet İşleri Reis
liği Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulunca ittihaz olu
nan yazıda : Dinî bir vazifeyi ahiren oyuncak haline getiren 
ve anormal halinden ötürü birkaç mahaldeki memuriyetten 
uzaklaştırılan müstedinin mahallinde dedikodu ve huzursuz
luk yaratıp tahrikatta bulunması Diyanet İşleri makamının 
dikkat nazarından kaçmamış ve bu gibi dinî meselelerde yet
kili makamın ancak Diyanet İşleri mokamı olduğunun dilekçi
ye ihtar edilmesi üzerine mumaileyh'n istifa eylemiş ve istifası 
kabul edilmiş ve şu hale göre hâdisede cebir ve tazyik bulunma
mış olduğu bildirilmektelir.

Gereği düşünüldü : Diyanet İşleri Reisliği Müşavere ve Dini 
Eserler İnceleme Kurulunun yukarıya alman cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A.mıha 1 Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2588 13 . X I I . 1955

ir»r,:«/14502 Koşul Tarar.
Kuzguncuk Tomruk 
So. No. 10.
İstanbul.

I.V>:}4/14503 Emiıı Karaoğlu.
Paşalimaııı yaprak 
tütün deposunda. 
Üsküdar.

( Arzuhal hulâsası : İhtiyarlık Si- 
f/ortasındaki müracaat m üddetinin  
tadili hakkında.)

Müstediler : işçi Sigortalan Kurumunda çalışmakta olduk 
lannı, ihtiyarbk sigortasından müracaat müddetinin müruret- 
miş olması hasebiyle faydalanamıyacaklarının bildirilmiş 
olması mağduriyetlerini mucip bulunduğundan ve 30 günlük 
müddetinin pek kısa olduğundan ve hiçbir neşir organı ila 
alâkadar bir işçinin ıttılaına arz olunmadığından bahsile istik
ballerini karartan 5937 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 30 
günlük müddete ait fıkrasının tadili suretiyle bu haksızlığın 
önüne geçilmesini istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 5937 ve 5417 sayılı 
Kanun hükümlerine göre müstedi mumaileyhlerin tâyin edilen
30 günlük müddetin hitamından sonra müracaat ettiklerinden 
taleplerinin isafına kanunen imkân görülememiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tadil istemek yetkisine sahibolmıyan 
encümenimizce vâki istek hakkında bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2589 13 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

15005/14004 N afia Oktay.
M üktcsip İskender 
Mah. Başkâtip So. 
No. 6.
Karagüm rük - İstan
bul.

(A rzuhal hulâsası : M üteveffa  oğ
lundan maaş bağlanması hakkın
da.)

Müstedi : 1935 senesinde Erzincan Askeri hastane Başhe
kim vekili iken bir kaza neticesinde vefat etmiş olan Binbaşı 
oğlu Doktor Lûtfullah Necati’den maaş bağlanması hakkında 
müracaat etmiş ise de şimdiye kadar müspet bir cevap alama
dığından bahsile mağduriyetine mahal bırakılmadan oğlundan 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
oğ'iu Binbaşı Lûtfullah 10 . XII . 1934 tarihinde vefat etmiş ve
o zaman meriyette bulunan 1683 sayılı Kanunun 48 nci maddesi 
mucibince hayatta iken anası dilekçi Nafianın birinci derece 
müstahikler arasına alınması hakkında bir beyanname verme 
diğinden kızları Yurdanur ve Gülseren’e maaş bağlanmış ve 
annesine maaş bağlanmamış ve maaş bağlanması için müstedi 
tarafından Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının 20.XII.1937 
tarihinde reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercünce 
incelenerek karara bağlanmış olan istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2590 13 . X I I . 1955

15040/14039 Fehim  Tek.
Ila lıcıoğlu  Cık »Sa
lon Yeşildirck E ld i
ven So. No. 61. Ta- 
hir A ltuner yanında. 
İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : îadeten  maaş 
tahsis edilmesi hakkında.)

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde mâlûl olması hasebiyle 
bağlanan maaşının isim yanlışlığı yüzünden 1 Eylül 1938 tari 
hinde kesilmiş olması mağduriyetini mucibolduğundan bahsile 
yanlış tatbik edilen muamelenin düzeltilmesi ve 14 senelik mâ- 
lûliyet maaşının îadeten tahsisini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
askerî hizmetini ifa ettiği sırada mâlûl kalması dolayısiyle ken
disine maaş tahsis edildiği ve bilâhara kardeşinin yerine askere 
gittiği tahakkuk etmesi üzerine Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun 16 ve 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 35 nci maddelerin 
deki sarahate binaen maşı kesilmiş ve bunun üzerine dilekçinin 
Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının da 27. I I I . 1943 tari 
hinde reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan istek hakkmda enciimenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2591 13 . X I I . 1955



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

15052/1-1051 Ageliki.
M oda Cad. No. 23. 
K adıköy - İstanbul.

( Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

Maaş bağlan-

Müstedi : Babası Yorgi Birinci Cihan Harbinde askere alin
miş ve askerde iken ölmüş ve yetimlerine ve bu meyanda da 
kendisine 25 kuruş maaş bağlanmış ise de bilâhara bu maaşın 
kesilmiş olması mağduriyetini mucip bulunmuş ve iki gözü gör
mez olduğundan bahsile babasından mâlûl maaşı bağlanmasını 
istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ba 
basının hastalıktan vefat ettiği kuyudat ve malmüdürlüğüniın 
yazısından anlaşılmış olup bu gibi erlerin yetimlerine 1325 ta
rihli Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 39 ncu maddesini ta- 
dilen 30 Haziran 1332 tarihli Kararname ile maaş bağlanması 
kabul edilmiş ise de mezkûr kararnamenin Meclisi Mebusan 
Umumi Heyetince 7 Şubat 1334 tarihinde reddedilmesi üzeri
ne Yorgi yetimlerinin de maaşları kesilmiş olup kesilen maaş
ların iadeten bağlanacağına dair bir kanun ve karar mevcuü- 
olmadığından dilekçinin dileğinin yerine getirilmesine imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mer’i mevzuat muvacehesinde encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve dilekçinin bu 
işi tetkike vazifedar bulunan kaza merciine de müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2592 13 . X I I . 1955

15411/14390 Faik Muzaffer Amaç 
Avukat.
Hükümet arkası. 
Malatya.

(A rzuhal hulâsası : Eski M aarif 
Vekili T evfik  İleri hakkında.)

Dilekçi : Eski Maarif Vekili Tevfik lleri’nin, Cumhur Reis
liği Umumi Kâtipliğine yazdığı hilâfı hakikat bir yazı ile ken
disini ağır bir şekilde tahkir ettiğinden bahsile, mumaileyh hak
kında Meclis tahkikatı açılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Cumhur Reisliği Umu
mi Kâtipliğine gönderilen mezkûr yazının mahkeme kararma 
taallûk eden kısmının bir zuhule müstenidolup sonradan usulü 
veçhile düzeltildiği ve ilgili memurlar hakkında da gerekli ikaz
larda bulunulduğu ve binaenaleyh görevi kötüye kullanmak su
retiyle dilekçiyi tahkir etmek gibi bir kasıt ve gayenin asla is
tihdaf edilmediği ve bu itibarla vâki iddianın tamamen yersiz 
ve mesnetsiz bulunduğu ve müstedinin vekâlet emri muamelesi 
üzerine Devlet Şûrasında açtığı dâvanın ise 5. Dairece reddedil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen evrak münderecatına ve 
vekâletin yukarıya alman cevabına göre bu işte Dahilî Nizam-



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

15445/14418 Nuri Güııhan.
Tekke Mah. de. 

Havran.

15452/14425 Zühre Yeniyol.
Kızılay Mah. 740 sa
yılı paviyonda. 
Erzincan.

namenin 177 nci maddesinin tatbikini müstelzim bir cihet bu
lunmadığından dilekçinin vâki talebi hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2593 13 . X I I . 1955

( Arzuhal hulâsası : Sakat maaşı 
bağlanmasına dair.)

Müstedi : Birinci Cihan Harbinde Romanya’da bulunduğu 
sırada el ve ayaklarının donduğundan 64 yaşında olup sefalet 
içinde bakımsız kaldığından bahsile sakatlık maaşının verilme 
sini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin za
manı vukuuna ait ilk tedavi edildiği hastane raporu bulunma
dığından maaş bağlananuyacağmın müstediye bildirilmesi üze
rine bu iş için mumaileyhin Askerî Temyiz Mahkemesine açtığı 
idari dâvasının 26 . III . 1952 tarihinde reddedilmiş olduğu ve 
bu duruma göre yapılacak bir işlemin bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan istek hakkında encümenimiz
ce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2594 13 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kocasından 
verilen 10 senelik maaşa itiraz 
hakkında.)

Müstedi : Kocası Umumi Harbde şehit düşmüş ve yetimleri
ne kanunun birinci derecedeki mâlûl maaşının 25 liradan kabul 
edilmesine nazaran kendisine 825 kuruş maaş tahsisi lâzımgelir- 
ken 34 kuruş üzerinden maaş verilmiş olması mağduriyetini mu- 
cibolduğundan bahsile 551 sayılı Kanun gereğince icabeden mik
tarın tâyin edilmesini ve 10 senelik hesabın düzeltilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ko
cası er Bayram 330 yılında şehit düşmüş ve o vakitki kanuna 
göre birinci derece mâlûliyet maaşı olan 300 kuruşun sülüsü 
bulunan 100 kuruşun maaşa müstahak olan üç yetime taksim 
edilmiş ve dilekçiye de 34 kuruş yetim aylığı bağlanmış ve mü
racaat tarihine kadar çeşitli kanunlarla yapılan zamlar ilâve 
edilmiş ve maaşı 300 kuruştan az olduğu için 10 seneliği verile
rek Hazine ile alâkası kesilmiş ve mumaileyhin aynı mealde Dev-



Arzuhal Arzuhal sahibinim
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebepten Terildijji

15500/14469 M. Yaşar Yıldız.
îbrahimçavuş Mah. 
Saraybostan So. \'<>. 
108/3.
Şehremini - İstanbul

15505/14474 Fatma Narlıoğlu.
Yliksekdolap Mah. 
148. So. NTo. 185. 
Adana.

iet Şûrasına açmış olduğu dâvasının da 22 . III . 1952 gün ve 
807 sayılı Kararla reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenerek karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce mumele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2595 13 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsan : Ayhk mact# 
bağlanması hakkında.)

Müstedi : 1945 yılında fiilî askerlik görevini ifa ettiği bir 
sırada hastalanarak barapor çürüğe çıkarılmış olduğundan ve 
her hangi alâkalı makam ve müesseseden tek bir yardım görme
miş ve serveti de kalmamış bulunduğundan ve vâki müracaatla
rının da bir semere vermediğinden bahsile müptelâ olduğu bu 
hastalık dolayısiyle maaş bağlanmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Müstedinin dosyasının incelenmesi sonunda raporundaki mev
cut ânzanın vazifeden doğan hastalıklardan olmadığı sağlık 
kurulunca tesbit edilmiş ve aylık tahsisi mümkün olamıyaca- 
ğına karar verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2596 13 . X n  . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kocasından 
bağlanan maaşının ölüm tarihin
den itibaren verilmesine dair.)

Müstedi : Kocası askerî nispeti kesik Üsteğmen Ihsan Ke
mal’den kendisine 1 . 6 .  1951 tarihinde bağlanan maaşın az 
olduğundan bahsile incelenmesini ve bu maaşın kocasının vefa 
tından itibaren verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
kocasının ölüm tarihinde müracaat etmeyip ancak 14 sene 
sonra maaş bağlanması için müracaatta bulunduğu ve müracaat 
tarihini takibeden 1 Haziran 1951 tarihinden itibaren maaş 
bağlanmış ve bu maaş 5434 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
yükseltilmeye tâbi tutulmuş olup ölüm tarihinden itibaren bu 
maaşın verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki ka*a merciine «¿doldu-



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

ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2597 13 . X I I . 1955

16195/15125 Tüliiye Narımın, 
id  köyünde. 
Tortum.

(Arzuhal hulâsası : Maaş ve ikra
miye verilm esi hakkında.)

Müstedi : Kocası Bekir’in milis kuvvetlerinde vazife görür
ken Emıeniler tarafından şehidedildiğinden, sefil ve perişan 
bir durumda olduğundan bahsile kendisine maaş ve ikramiye 
verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Büyük Harbe 
ait şube kuyudatın istilâ dolayısiyle zıyaa uğradığından şahidi 
mumaileyhin nüfusu ve şube kaydının bulunmadığı, ancak Be
kir’i tanıyan şahitlerin ifadesi alınmak suretiyle kaza idare ku
rulu tarafından verilen mazbatada Ermeniler tarafından yapı
lan harbde şehit olduğu bildirilmekte ise de nüfus kayıt sureti, 
künye kaydı gibi resmî bir vesaike istinadetmiyen şehitlik du
rumunun kabul edilmesine imkân olmayıp adı geçenin hükmen 
şehitliğinin tevsik edilerek nüfus kayıt suretine iliştirilmedikçe 
yetimlerine maaş ve ikramiye verilmesi mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına ancak dilekçinin kanuni bir hakkının muhtel kılınması 
halinde de vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2598 13. X II. 1955

16212/15142 Faik Şengöl.
Yeni Cami Mah. 
Lâdik - Samsun.

(A rzuhal hulâsası : 12 senelik ba
basının şehit maa§ınm verilm esi 
hakkında.)

Müstedi : Babası Musa Büyük Harbde 1330 senesinde Sarı
kamış’ta şehit düşen ve kendisinden başka vârisi kalmamış ve 
babasından 12 senelik şehitlik maaşı verilmesi icabederken bir 
sene iki ay 13 günlük maaş verilmiş olması mağduriyetini mu
cip bulunduğundan bahsile şimdiye kadar verilmemiş ve tera
küm etmiş ve edecek bulunan şehit maaşının verilmesini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesi erkek çocuklarının 19 yaşına kadar maaş 
alacağını kabul ettiğinden 3107 sayılı Kanun gereğince müste-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

16858/15716 Haşan Efe. 
21985/10467 Kumbaracılar Y o

kuşu Hüseyiııpaşa 
A p. No. 31.
Tophane - İstanbul.

16956/15801 Namık Kemal Kaya- 
han.
inkılâp Mah. Evli- 
yahoca So. No. 53. 
Üsküdar - İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dinin müracaat tarihini takibeden ay başiyle 19 yaşını doldur
duğu tarihe kadar geçen zaman için kendisine para tahakkuk 
ettirilmiş ve 19 yaşından sonraya isabet eden seneler için maaş 
verilmesi mümkün görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza mercime aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2599 13. X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : Vatani h iz
met tertib in den  m am  bağlanması 
hakkında.)

Müstedi : Millî Mücadelenin bidayetinden sonuna kadar fi
ilen çalışan ve mücadelenin nüvesini hazırlıyanlardan olduğunu, 
Gazianteb, Maraş, Yozgad, Bolu ve Düzce birinci ve ikinci 
isyanlarında bulunduğunu Atatürk’ün vefatına kadar yanında 
bulunup hususi yardımlar gördüğünden şimdiye kadar bir gûna 
müracaatta bulunmadığından bahsile emsali misillû vatani hiz
met tertibinden mevkii içtimaiyesiyle mütenasip bir maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye 
devletçe maaş bağlanmamış, Atatürk tarafından yapılan yar
dım şahsi yardımdan başka bir şey olmadığı inceleme sonunda 
anlaşılmış ve 408 sayılı Kanun gereğince mâlûl olmadığı için ma
aş bağlanmasına imkân görülememiş 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

2600 13 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : H ayat kay- 
diyle babasından maaş bağlanması 
hakkında.)

Müstedi : Kıdemli yüzbaşılıktan emekli babası Yusuf Sab- 
ri’nin 25 Haziran 1951 tarihinde öldüğünden ve kendisinin de 
iki gözden mahrum, perişan ve mâlûl bir durumda bulunduğun
dan bahsile 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi gereğince ken
disine babasmdan hayat kydiyle maaş bağlanmasını istemekte
dir.

Millî Müdafaa vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun 77 nci maddesinin C fıkrası gereğince müstedinin evli 
bulunmasından ötürü maaş bağlanmasına imkân görülmediği
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

mumaileyhe bildirilmiş ve bu bildirim üzerine dilekçinin gerek 
Askerî Temyiz Mahkemesine ve gerekse Şûrayı Devlete dâva aç
mış ise de her iki dâvanın da henüz neticelenmemiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercilerine 
intikal eden ve henüz neticelenmemiş bulunan bir hususla ilgili 
istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2601 13 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşının bağlanması hakkında.)

Müstedi : 1330 senesinde askere alınmış ve harbte yaralana
rak mâlûl kalmış ve 1335 senesinde mâlûlen terhis edilmiş ol
duğundan bahsile kendisine birinci dereceden ve 1335 tarihin
den itibaren mâlûliyet maaşının bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Alemdar As
kerlik Şubesi ile yapılan muhaberede müstedinin harbte yara
landığını tesbit eder mahiyette ilk raporu olmadığı bildirilmiş 
ve durumu 1325 tarihli Tekaüt Kanununun 24 ncü ve 25 nci 
maddeleri ile Yüksek Meclisin 4/1004 sayılı Kararına uygun 
görülmemiş olduğundan yapılacak işlem olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2602 13 . X I I . 1955

17028/15864 Şerif Tiryakioğhı. 
Piyerloti Cad.
No. 84.
Kadırga - İstanbul.

17100/15931 Samot Oral ve ar. (Arzuhal hulâsası : Ifidematı va-
Denizciler Oad. faniye tertibenden ma<ış bağlan-
No. 11. vıası hakkında.)
Ankara. Müstediler : Milli Mücadelede milis kuvvetlerinde çalıştık

larından, sefalet ve perişan bir durumda olduklarından ve şim
diye kadar bir yardım görmediklerinden bahsile 408 sayılı Ka
nun gereğince hizmeti vataniye tertibinden maaş verilmesini ve
ya ek bir kanun yapılmasını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 408 sayılı Ka
nuna göre harbte yaralanarak sakat kalanların ârızaları 551 sa
yılı Kanunun emraz cetveline girerse maaş bağlanmakta olup 
dilekçilerin harbte yaralanmadan mütevellit bir mâlûliyetleri
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bulunmadığı ve hizmeti vataniyeden maaş verilmesine dair ka
nun mevzuatı da bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olau istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2603 13 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : M âlûliyct ma
aşının bağlanması halikında.)

Müstediler : Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Mücadele
sinde yaralanarak sakat kalmış olduklarından fakir olup mai
şetlerini temin edecek bir gelirleri olmadığından bahsile duçar 
oldukları sefaletten kurtulmak üzere emsali misüllü mâlûliyet 
maaşının bağlanmasını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin 
iddia ettikleri sakatlıkların kanunun aradığı vesaik ve raporlar 
ikmal edildiği ve sakatlıkları 551 sayılı Kanunun emraz cetve
linde yazılı altı dereceden birine girdiği takdirde dilekçilere de 
emsalleri gibi maaş bağlanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına, nihai karar aleyhlerine neticelendiği takdirde bu muame
le hakkında dilekçilerin kaza merciine müracaatta muhtariyet
lerine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2604 13 . X I I . 1955

17442/16238 Hatice Uçar.
Hovak köyünde.

Müstedi : Kocası mâlûl er Mevlût 1947 yılında vefat etti
ğinden iki yetimi ile kendisinden başka kimsesi olmadığından 
bahsile mumaileyh kocasının mâlûl maaşının kendisine 
bağlanmasını ve mağdur edilmemesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
eşinin Ölümü tarihinde meriyette bulunan 1683 sayılı Kanundu, 
ölen mâlûl erlerin yetimlerine maaş ballanacağına dair bir

(A rzu h al hulâsası : M âlûl maaşı 
bağlanması halik ında.)

15899/14^45 Davut Gülpınnı*.
A flak  köyünden. 
Aksaray.

1 «097/15033 Bekir Aygüıı.
Yukarı Ezbiderde. 
Suşehri.

15725/14683 Mehmet Kievli. 
17548/16342 Aralıcak köyıindr. 
16814/15685 Tirebolu - (ispire. 
18487/17210

17271/16072 Küçük Muştala.
Alayağınur köyün
de.
Kara koçan - Klâzığ.

17399/16197 Kahine özel. .
Cumhuriyet Cad. 
Yeni postane vanı 
No. 1/10 yazıhane. 
Sivas.

17201/16014 M ustafa Kalenıdar. 
Orta Mah.
B or - Ortaköv.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

madde msvcudolmadığmdan ve 5434 sayılı Kanunun geçici 76 ncı 
maddesi 1 . 1 .1950 tarihinden evvel vefat eden erlerin bu kanun
dan istifade edemiyeceği bildirildiğidnen mezburenin eşi mâlûl 
er Mevlût’ten maaş bağlanmasına imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan encümenimizce bu bapta muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2605 13 . X I I . 1955

(A rzuhal hulâsası : Kazanç V e r 
gisinin alınmaması hakkında.)

Müstedi : Fakir bir aile çocuğu olmakla beraber 7 nüfuslu 
bir aile reisi bulunduğunu Köşker Köyünde imamlık yaptığını 
yıllık ücretinin 350 lira olduğunu nüfusunun ve gelirinin na
zara alınmadan 70 lira kazanç vergisinin tarh ve tahsiline kıyam 
edilmiş olması mağduriyetini mucip bulunduğunu beyanla bu 
vergiden uzak tutulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında 
tatbik edilen muamelede bir aykınhk olmadığı gibi yapılan 
tarhiyat, Takdir Komisyonunca tesbit edilen götürü matrah
lara müstenidolduğundan bu konuda vekâletçe idari tasarru- 
fatta bulunulmasına esasen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2606 13 . X I I . 1955

14962/13961 Müslâhiddin özdal.
Köşker köyünde 
imam.
Kaman - Kırşehir.

15004/14003 Hüseyin Keçeli ve 
ar.
Bekçi.
Emniyet Müdürlüğü 
eliyle.
Kırklareli.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Gelir Vergisinin ve cezasının tah
sil edilmemesi hakkında.)

Müstediler : Vergi karnesi almak için maliye dairesine mü
racaat ettiklerinde, vergiye tâbi olmadıkları, bu itibarla karne 
almalarına lüzum olmadığının kendilerine şifahen söylendiği 
halde, bilâhara namlarına Gelir Vergisi tarh edildiğinden ve 
yüzde 50 vergi cezası kesildiğinden vâki itirazları üzerine ko
misyonca vergi ve cezanm tasdik olunduğundan bahsile vergi
den muaf bulunmaları hasebiyle matruh vergi ve vergi cezası
nın tahsil edilmemesinin temin buyurulmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tarholunan vergi ve 
kesilen vergi cezaları hakkında müstedilerin bütün itiraz ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebepten verildiği

dilekleri İtiraz ve Temyiz komisyonlarınca tetkik edilerek ka
rara bağlanmış ve bu suretle mükellefiyetleri ile ilgili iddiaları 
kaza mercilerince de vârit görülmemiş bulunmakta ve netice 
itibariyle dilekçilerin vergilendirilmeleriyle alâkalı işlemlerde 
her hangi bir kanunsuz muamele bulunmamış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercilerince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2607 13 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Gelir V ergisinden şikâyet.)

Müstsdi : Ufak hukuk dâvalarım deruhde etmekte olup Ge
lir Vergisi Kanununa atfen 1951 senesi için indirimsiz 267 lira,
1952 yılı için de üç bin lira gelir üzerinden 315 lira vergi tarh 
edilmiş ve mâliyece usulsüz olarak emvali haczedilmiş ve 
emsali dâvavekilleriyle kendisine müsavi muamele yapılmamış 
ve bu hal mağduriyetini ve adaletsizliği mucip bulunmuş ol
duğundan bahsile hakikatin tezahürü ve âdilâne vergi tarh 
edilip ediimedinin anlaşılması için mahallinde yapılan muame
le ve kararın tetkik buyurulmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dâvavekillerina üç 
had üzerinden ve iş hacmi nazara alınmak suretiyle vergi tarh 
olunduğu ve müstediye 1951 yılı için 234 lira vergi salmdığı 
ve bütün vatandaşların eşit muameleye tâbi tutulduğu ve dilek
çi tarafından iddia olunan hususatın tamamen yersiz ve mes
netsiz bulunduğu ve salınan verginin itiraz ve temyiz komis
yonlarından geçmek suretiyle kesinleştiği ve bu kararlar üzeri
ne idareten tasarrufa kanuni imkân bulunmamış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercunce 
incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla il
gili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15328/14316 Şükrü Koçak.
A rzuhalci. 
Reşadiye Malı. de. 
Kangal.

2608 13 . X I I . 1955
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Arzuku! Arzuhal sahibinin

Nc. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepteu vmldi^i

15829/14779 Haşan Dinkçi ve ar.
Ayvacık kövündo. 
Tütüncü.
( f ö n e ı ı .

(Arzuhal hulâsası : Muamele V er
gisinden muaf tutulmaları hak
lında .)

Müstediler : Köylerindeki su değirmenlerinin bir köşesinde 
kurulup iptidai şekilde işliyen dink dolaplarında köylüler tara
fından dokunan abaları tokmaklamak suretiyle sıklaştırdıkla
rını ve 20 kurun mukabilinde yaptıkları bu işin apre ameliyesin
den madut. sayılarak Muamele Vergisine tâbi tutulduğunu ve 
senede 10 - 20 lira gibi cüzi bir miktar da vergi ödediklerini be
yanla hazırlanmış bulunan Yeni Muamele Vergisi kanunu tasa
rısı ile kendilerinin Muamele Vergisinden muaf tutulmalarını 
istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu dinli
ler; köylüler tarafından dokunan abaların örgülerini sıklaştır
mak, kalınlaştırmak ve parlatmak suretiyle şeklini değiştirmek
te olduğundan bu mahiyetteki ameliyeler apre işlerinden madut 
bulunmakta ve bu işi yapan müesseselerin 3343 sayılı Kanunun
12 nci maddfesi gereğince mutlak surette Muamele Vergisine tâ
bi tutulmalarında kanuna muhalif bir cihet bulunmamakta ve 
kanunun bu açık hükümleri muvacehesinde nıüstedilerin dilek
lerinin bugün için tervicine imkân görülememekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek baklanda encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Müstedi : 1951 yılında seçilen, dört ay sonra istifa eden 
muhtar Galip’in yerine idareten babası Hüseyin’in getirilmiş 
ve sene başlangıcı olan 5 Maıt 1952 tarihinde babasının istifa 
etmiş olduğu halde 1951 ve 1952 seneleri için kaza maliyesince 
babasına 243 lira Kazanç Vergisi tahakkuk ettirilmiş ve 
babası dokuz ay muhtarlık yapmış ve bir maaş ücret de al
mamış olduğundan bahsile yersiz olarak tahakkuk ettirilen iki 
senelik Kazanç Vergisinin kaldırılmasını ve mağduriyetten 
kurtarılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gelir Vergisi Kanu
nunun 95 ve 97 nci maddeleri mucibince göriitü kazanç üzerin
den vergiye tâbi serbest meslek erbabı, takvim yılı içinde işe 
başladıkları takdirde verginin işe başlama aylan tam sayılmak 
suretiyle aylık esası üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş bu
lunduğu cihetle, evvelce yapılan işlemin bu maddeler gereğince

Karar No. Karar tarihi

2609 13 . X I I . 1955

15868/14815 Hasuıı Tanatdı.
Bektaş Malı. d<>. 
Taskont.

(Arzuhal lıv.lâ.-iası : Dehası rnuh 
far Hüseyin namına mutruh ver
ilinin l" al d ırıtmnsı halkında.)
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Arzuhal Arrulıal sahibinin

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

düzeltilerek, 1951 bütçe yılı için salman vergi ve cezanın ter
kini, 1952 bütçe yılı vergisinden de fazla alman dört aylığın 
ret ve iadesi cihetine gidildiği anlaşılmış ve bu suretle ıslah 
olunacak tarhiyat kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkik: kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu husufta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadğma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2610 13 . X I I . 1955

11)018/14961 Şaban Yıldız..
Tekstil ve örm e  ¡Sa
nayii İşçileri Sendi
kası Genel Sekreteri. 
Cağaloğlu Yokuşu. 
Cemal nadir So.
No. 4.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan
I 559 Hru para c ezasının a ffed il
mesi hakkında.)

Müstedi : İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii işçileri Sendi
kası Bsvoğlu Şubesi tarafından tertibeailen müsam^rede va
zifeli bir arkadaşın lakaydi ve dikkatsizliği yüzünden mükel
lef sendika adına 1 559 lira gibi ağır bir ceza tarîıedilmiş bu
lunduğundan ve bu eezavı sendika ödiyecek durumda olmadı
ğından bahisle bu cezanın affedilmesi hususunda gereken işle
min yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısınla: Yapılan tarhiyatm 
5432 sayılı Vergi Usulü K  nunu gereğince mükellef Tekstil Ör
me Sanayii sendikası tarr.fmlan vâki itiraz üzerine tahakkuk et
tirilen Resim ve cezanın İstanbul Bina ve Arazi Vergileri itiraz 
Komisyonunun 1267 sayılı karan ile tasdik edildiği vc bu karar,« 
mezkûr sendikaca müddeti içinde temyiz edilmeyip kesinleşmiş 
bulunduğu ve belediyece tahsilinde bir kanunsuzluk olmadığı 
ve keyfiyetin müstedi sendikaya tebliğ elilmek üzere İstanbul 
Vali ve Belediye Reisliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve kesinleşmiş o’ an bir hususla ilgili istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına kar ır 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2611 13 . X I I . 1955

K il36/15069 Rıza 
ar.

Kar adem ir

1 56S7/14647

Hatip köyü muhtarı. 
Yerköy.
T ahir Başkomış ve 
ar.
Zinci köyünde muh
tar.
Salmanlı.

ı Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Kazanç Yergisinin kaldırılması 
hakkında.)

Müstediler Kendilerinin köy muhtarları olduklarını Yerköy 
Maliye Tahakkuk Şubesince Gelir Vergisi hükümlerine istina
den 1951 - 1952 yıllarına ait olmak üzere âzami 300 - 320 asga
ri 150 - 158 zer lira Kazanç Vergisi tarh ve tahsili cihetine te
şebbüs edildiğinden ve köylerinin senelik bütçesine konan 500 
kilo buğday bedelinin dahi köye gelen resmî memulların ve
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15983/14926 Hüseyin Arslan ve 
ar.
Karacaalımetli köyü 
muhtarı.
Yerköv.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

misafirlrin masrafını bile karşılıyamadığından bahsile namla
rına tarh ve tahsili istenilen götürü Kazanç Vergisinin kaldı
rılmasına emir verilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında . Götürü serbest mes
lek kazancı üzerinden salınan bahis mevzuu vergiler hakkında 
vâki itiraz üzerine İtiraz Komisyonunca henüz bir karar veril
memiş bulunduğundan mutarız muhtarların köy bütçesinden 
ücret almaları hasebiyle mükellefiyetlerinin serbest meslek er
babı olarak değil ücret erbabı olarak tesisi lâzımgeleceği ve 
haklarında en az geçim indirimi de uygulanacağı cihetle, indi
rimin dununda kalan mezkûr ücretleri dolayısiyle esasen orta
da vergi salınmasını icabettiren bir cihetin de mevcut bulun
madığı hususunun ek bir yazı ile komisyona duyurulması ve 
bu yolda karar istihsalinin temini ilgili defterdarlığa tebliğ 
edilmiş olup bu suretle müesses işlemin ıslahı cihetine gidile
ceğinden müstedilerin bu konuda bir şikâyetleri kalmamış ola
cağı 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

Encümen karan re ne sebepten verildiği

2612 13 . X I I . 1955

6209/6198 Ömer Dener. (A rzuhal hulâsanı : A ylık  bağlan
Cihannuma Malı. 
Bostancıbaşı So.
NTo. 16.
Beşiktaş - İstanbul.

ması talebinden ibarettir.)

6212/6201 Zühre Erikan. (A rzuhal hulâsası : A ylık  bağlan
Çineçor köyünde. 
Çardaki - Tortun.

ması talebini mutazammındır.)

5598/5587 H üseyin Akar. (Arzuhal hulâsası : B elediyece
Hancı Banazılı H. kendisine maaş bağlanmasının te
Ömer eliyle. min buyurulması talebinden iba
A kpunar - Malatya. rettir .)

20940/19456 Halise Doğan. (Arzuhal hulâsası : 6216 say ıh
Medrese Malı. Cum Kanundan istifade edip edemiye-
huriyet ilkokulu ceği hususunun tebliği talebinden
karşısında No. 22. 
Yozgad.

ibarettir.)

6070/6059 Teslime Çakır. (A rzuhal hulâsası : Gördes Mah
A raplı köyünde. keme B aşkâtib inden  şik â ye ti mu-
Gördes. t azam inindir.)
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20911/19426 İffet Dohani.
Abdullah So. No. 11 
Taksim - Beyoğlu.

Son kararı almaya salahiyetli idari mercilerce henüz katî 
bir karara bağlanmamış hususata taallûk eden taleplerinden 
dolayı; müstedilerin aidolduğu mercilere müracaatları lüzu
muna binaen; encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2613 13 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : Y etim  maaş
ların ın  ted iyesinde gösterilen  
m üşkülâttan şikâyeti m ut uzanı
m ındır.)

.16247/15177 Salâhattjn Arat. 
19960/18607 Kaya köyünde.

Kavak - Samsun.

20046/19460 İmanı Bozkurt.
Haşini iye çarşısında 
yazı evi sahibi Ha- 
lit Kayacan eliyle. 
Urfa.

20803/19337 Bedrettin Tuluıı.
Bayındırlık Vekâle
ti Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinde. 
Ankara.

19316/20782 Natık Erk.
Emekli tahrirat kâ
tibi Yenice Malı. de. 
Göynük.

3402/3395

3591/3584

Sıdıka Alimur. 
Altındağ Pilevne 
Malı. 6 No. lu muh
tarlık No. 21 hanede. 
Ankara.

Hüseyin Altım ve ar 
Muhtar.
Kırkpınar köyünde. 
Akçadağ.

(A rzu h al hulâsası : Babasının; 
m ânevi tazm inat olarak mahkûm  
ed ild iğ i paraya  mukabil arazileri
nin yap ılan  satış m uam elesinin  
teh iri talebinden  iba re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : K aym akam 
lıkça m üttehaz b ir m en’i müdahale  
kararının ip ta lin i m ut azam inin
d ir .)

(A rzu h al hulâsası : N am zetlik  
m üddetin in  te r fi  m üddetine ilâ 
vesi talebinden  ib a re ttir .)

(Arzuhal hulâsası : 6211 sayılı 
Kanun hükümlerinden istifade 
ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz 
olarak yapılan tapu tescil muame
lesinin , iptali talebini mut alem
inindir.)

(A rzu h a l hulâsası : S num aralı 
Toprak T evzi K om isyonundan şi
k â ye ti mutazammmdîr.)



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

3584/3577 Seyfettin Bengi.
Haşan Halife Malı. 
Sarıgüzel Cad.
40/1 A]).
Fatih - İstanbul.

5132/5123 Bektaş Gezer. 
5421/5411 Kapaklı köyünde. 
5750/5739 Manyas.
6528/6517

4940/4931 Medilıa didiş.
Mahamit Mah. de. 
Kula.

4359/4350 Ahmet Saim Arslaıı 
oğlu.
Hükümet Cad. No. 
50 Arzuhalci. 
Edremit.

3776/376!) Hamdi Oğuzer. 
Dâvavekili. 
Doğanşehir.

21120/19622 Safiye ören.
Iskenderpaşa Li- 
manlı So. No. 61. 
Trabzon.

21082/19586 Asım Aksoy. 
2304/2299 Seferberlik Müdürii 

Eskişehir.

21068/19573 Süleyman Çopur.
Konak Mah. Abdul
lah Azbazlar evinde 
Söke.

(A rzuhal hulâsası : 118 sayılı A r 
zuhal Encüm eni kararm a m evzu  
teşkil eden tekaüde şevk i hususu
nun tekrar incelenm esi talebinden  
ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : M anyas icra  
Memurunun yersiz b ir muamele
sinden şikâyeti m ut azanım indir.)

(A rzu h al hulâsası : Şûrayı D evlet
6 net Dairesince reddolunan ta z
m inat talebinde m üruru m üddet 
bulunm adığına m ü teda ird ir .)

(A rzuhal hulâsası : A vukatlık  
ruhsatının verilm ediğinden şikâ
y e ti m utazam m ındır.)

(A rzuhal hulâsası : Şahsı ile ilg ili 
1758 say ılı A rzuhal E ncüm eni ka
rarında nıünderic vekâlet yazısın 
da bir zühul bulunduğunu muta- 
zam m m dır.)

(A rzuhal hulâsası : A y lık  bağlan
ması talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : E m eklilik  m u
amelesinin re ji ile m üstafi sa y ıl
ması hakkındaki vâki m üracaatı 
d olay isiyle ittihaz olunan 15. V I . 
1951 gün ve 964 sayılı A rzuhal 
Encüm eni kararında yazılı o ldu
ğu g ib i kendisin in  Ş û ra y ı D evlete  
başvurm am ış bulunm ası itibariy le  
karar m addi hata ile m uallel bu
lunduğundan m üracaatın ın  tek 
rar te tk ik  buyurulm ast talebinden  
ibare ttir .)

(A rzuhal hulâsası : M illî M ücade
lede sebk eden yararlık ların a  bina
en hakkı olan arazinin verilm esi 
ve em salleri m isillü  maaş bağlan
ması talebinden ib a re ttir .)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

21043/19549 Abdurrahman Kara- (A rzu h al hulâsası : M uhakem esi
bürk. nin İstanbu l’a nakli talebinden
Ceza evinde. 
Maraş.

ib a re ttir .)

21022/19531 Ahmet Liıtt'i Günay (A rzuhal hulâsası : M eslek hasta
dın. lığ ı sebebi ile bağlanan a ylığ ın  az
Orta Mah. K. lığından  şikâyeti m utazam m ın-
Vakfıkebir - Tonya. d ır .)

3370/3363 Recep Değirmen. ( A rzuhal hulâsası : A razisine vâ
Kemalpaşa Mah. ki tecavüzün idareten  g id er ilm es i
Cumaova - İzmir. talebinden ib a re ttir .)

16348/15271 Şâmil Dağlı. ( A rzuhal hulâsası : Para cezasını
Ceza evinde. taksitle ödemesine müsaade olun
Sarıkamış. ması talebinden  ib a re ttir .)

6138/6127 Ziver Erdemci. (Arzuhal, hfilâsası : B ir Şûrayı
Hakkı Manço No. 19. D evlet kararının dü zeltilm esi ta
Kadıköy - Kızıltop 
rak.

lebinden ib a re ttir .)

6039/6028 Fehmi Tükel. (A rzu h al hulâsası : D ev le t D em ir-
Fâtih Camii karşı yollarınca, gayrim üseccel h izm et
sında No. 30/2. lerinin tekaütlük m ü ddeti h izm e
Foça - İzmir. tinde nazara alınm adığından şikâ

y e ti m utazarnm m dır.)

5642/5631 Musa Tor. (A rzu h al hulâsası : M illî M üca
zabıtai belediye me dele zam m ının tekaütlük m ü dde
muru. tine katılm ası talebinden ibare t
(xazianteb. t ir .)

6074/6063 Muhittin Avcı. (A rzu h al hulâsası : Maaş derece
DDY 6. îş. Çavuş- si ile  unvanı m em u riyetin in ; na
köy istasyon şefi zara alınm am ış bulunan ik i te r fi
47882. m üddetine göre artır ılm ası ve de
Cavuşçuköy. ğ iştir ilm esi talebinden ib a re ttir .)

3426/3419 Kadem Aydoğaıı. (A rzu h al hulâsası : K asım paşa
Kulaksız Okmeydanı Kulaksız O km eydanı’n daki tekke
No. 3. nam ı ile m aruf m eskeninin ken di
Kasımpaşa - İstan si adına tescili ta lebin i m utazam -

bul. m ındır.)

4352/3445 Mustafa Mete. (A rzu h al hulâsası : K ö y  aylık lı
Kuşçuburnu köyün adam larının 6211 say ılı Kanuna
de. tevfikan  ikram iye a lıp  alam ıya-
Torbalı. caklarının tây in  buyurulm am  ta 

lebini m utazam m ındır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3463/3456 Ahmet Sönmez. (A rzuhal hulâsası : i t ib a r i hizm e
Şahinali Mah. No. 1. tin in  f i il î  h izm etine ilâve olunma
Niğde. dığından şikâyeti m utazam m m - 

d ır .)

3464/3457 Zehra Tat. (A rzuhal hulâsası : M üteveffa
Bahçe Mah. 221 So. kocasına ait m alu liyet aylığm ın m
No. 4. kendisine bağlanması talebinden
Mersin. ibare ttir .)

3469/3462 Yaşar Tuncer. (A rzuhal hulâsası : C iheti aske-
Çitlenbik So. No. riyece istim lâk edilen arazisine
321. takd ir olunan k ıym etten  şikâyeti
Hadımköy - İstan
bul.

m u tazam m m dır.)

3557/3550 Şah İsmail Güneş. (A rzuhal hulâsası : B ozuk m ibze
Bek taşlı köyünde. rinin geri a lın ıp parasının iadesi
Balâ. talebinden ib a re ttir .)

3580/3573 Enver Altmten. (A rzuhal hulâsası : A razilerin in
Gündoğdu köyünde. kanuni salâh iyet d ışında istim lâ
İzmit. kine tevessü l edild iğ inden  şikâyeti

3582/3575 Nesli Başol. 
Gündoğdu köyünde. 
İzmit.

m utazam m ındır.)

6050/6039 H. Hüseyin İpek. (A rzuhal hulâsası : K adastro  hâ-
Hacırecep Mah. kim liğince arazisin in  başka şahsa
No. 29. verild iğ inden  şikâyeti m utazam-
Ayaş. m ındır.)

5473/5463 İhsan Şenkal. (A rzu h al hulâsası : A y lık  bağlan
İstasyon şefi B. Sait 
eliyle.
Erenköy - İstanbul.

ması talebinden ib a re ttir .)

5587/5576 Hüseyin özyaşar. (A rzu h al hulâsası : M âlû liyet a y 
Fırıncı İsmail AJ- lığı bağlanmasından ib a re ttir .)
bayrak eliyle. 
Borçka.

%

16669/15554 Saliha Kırmızıku- (A rzuhal hulâsası : ¡la lası Fatma
şak. Seçel’e vâsi tâyin  olunması hak-
Adilbaba köyünde. kındaki talebinin reddolunduğun-
Manisa, dan şikâyeti m u tazam m ın dır.)
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16191/15121 Zeynel Yıldırım.
Gazi Cad. Kanaat 
yazıhanesinde Refik 
Kemeroğlu eliyle. 
Kertme köyünden. 
Mecitözü.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

18056/15793 Saliha Jvırnnzıku- 
19574/18235 şak.
16880/15733 Ad il oha köyünde. 

Manisa.

16944/15789 Hüseyin Arı Tuluk.
Hasaııpaşa köyünde. 
Tefenni.

16798/15669 Bilâl Akyüz.
Bugazevci köyünde. 
Çiçekdağ.

16679/15563 Halil Cuma.
Gafur köyünden. 
Kuruçay - İliç.

16055/14994 Osman Ünal.
Çırçır fabrikasında 
amele.
Antalya.

(A rzu h al hulâsası : Kaçak orman 
em vali taşıd ığ ı iddiası ile kendisi
ne hakaret ed ip  hayvanın ı öldü
ren bakım m em uru Şükrü ile de
po m em uru Satılm ış haklarında  
tahkikat icrası ve h ayvan  bedeli
nin adları geçenlere tazm in  e t t i
rilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : Ş uuru  m uh
le! olan, halası F atm a’nın m ua
yeneye sevkı ve ya p tığ ı ferağ  ve 
in tika l m uam elelerinin ip ta li  tale
bini m utazam m ındır.)

(A rzuhal hulâsası : O ğlunu öldü
ren Bölük K um andanı hakkında  
cezai tak iba t yapılm ası talebinden  
iba re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : K en d is in i dö
vüp, h ü rriye tin i tah didetm iş bu
lunan B oğazevci K arakol K um an
danından şikâyeti m utazam m m - 
d ır.)

(A rzu h al hulâsası : K ız ın ı cebren 
kaçırıp  ırz ın a  geçenlerin serbest 
b ırakıld ık larından ş ik â y e ti muta- 
zam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası : B ir alacağı
nın istifası talebinden ib a re ttir .)

Halli kaza mercilerinin kararına bağlı bir hususla ilgili bu
lunan taleplerin, bu bakımdan encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2614 13 . X I I . 1955

20926/19443 tsmail Demiroluk.
Hayvan sağlık me
muru.
Fethiye.

20928/19444 Sabriye Ünalııı.
7 nci Yurtiçi Bölge 
K. Merkez İnşaat, 
Emlâk Md. de Yüz
başı Nâfi Ünalın ya
nında.
Mtllrtya.

(A rzuhal hulâsası : 4291 sayılı 
Kanunun ta d ili talebinden ib a re t
tir .)

(A rzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun m uvakkat 28 nci m ad
desinin te fsir i talebinden ibaret
tir. )
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20930/19446 Hasaıı öcal ve ar.
Yenice Mah. de. 
Tefenni.

20931/19447 Ali Rıza Akıncı.
Değirmen önü Mah. 
Değirmen çıkmazın
da.
Denizli.

6319/6308 Cemal Serin.
Geoge Wimpey and. 
Co. Posta Cad. No. 
78 Merkez bürosu. 
Çankaya - Ankara.

6267/6256 Ayvaz Harunlar. 
6376/6365 Şehitmustafa Malı. 

So. 216 da.
Tarsus.

5242/5233 Durmuş Aytekiıı.
Belediye muhasibi. 
Yunak - Nevşehir.

5599/5588 Mehmet Oral.
Ortakapı Mah. Faik- 
bey Cad. No. 3. 
Kars.

20870/19396 Halim Yorulmaz. 
6556/6546 Zekâibey Mah. Fey- 

zioğlu So. No. 14. 
Kayseri.

21122/19624 Ziya Gündüz ve ar. 
Tahrirat kâtibi. 
Tercan.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21073/19577 M. Zeynep Özbek.
Ahretlik So. No. 23. 
Hasköv - İstanbul.

21054/19559 Nazmiye Candarlı.
Beyler Mah. No. 5. 
İznik.

(A rzu h a l hulâsası : H ukuk Usulü 
M uhakem eleri ve A v u k a tlık  K a 
nununun bâzı m addelerin in  ta d i
line da ird ir .)

(A rzuhal hulâsası : H idem atı va 
tan iye tertib in den  aylık  bağlan
ması talebinden ib a re ttir .)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : Borçlar K a 
nununun 392, 393 ve 32 nci m ad
delerinin  te fs ir i talebine da ir.)

(A rzu h al hulâsası : H idem atı va
tan iye tertib in den  aylık  bağlan
masına m ü ted a ird ir .)

(A rzuhal hulâsası : 3.9 aylık  f iilî  
hizm et zam m ı hakkı verilm esi ta 
lebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası 
tertib in den  aylık  
d a ird ir .)

V atani h izm et 
bağlanmasına

(A rzuhal hulâsası : ih tiya rlık  Si- 
f/ortası Kanununun ta d ili sure
tiy le  m aaşına zam yapılm ası ta le
binden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : Teadül ka
nunlarındaki m uh telif değ işik lik 
ler ve kadrosuzluk sebebiyle m ağ
dur va z iye tte  bulunan k ıdem li 
m em urların m aaşlarında da bir 
ayarlam a yapılm asına da ird ir .)

(A rzu h al hulâsası : tadeten  maaş 
tahsisine m ü ted a ird ir .)

(A rzu h al hulâsası : A y lık  bağlan
ması talebinden ib a re ttir .)



Arzuhal Arruhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten rerildiği

21047/19553 Nizamettiıı Orkoıı.
Beyazıt Elektrik 
İdaresinde Sicil No. 
1352.
İstanbul.

21011/19520 Şani Hendel.
Soğukkuvu ( ’ad.
No. 44.
Karşıyaka - İzmir.

20944/19458 Ali Saim Eryüksel.
Tapu Sicil Muhafız
lığı kâtiplerinden. 
Kocaeli.

20925/19442 Hakkı Konukçu.
Kasımpaşa Camiike- 
bir Mah. Bahriye 
Cad. No. 15. Yusuf 
Metinkurt nezdinde. 
İstanbul.

20796/19330 Numan Salman.
•(. Kıtası J. Birliği 
Karakol Komutanı. 
Erbaa - Tokad.

20861/19387 M. Tevfik Tuna Şat.
İnönü Cad. No. 25. 
Bursa.

20855/19381 Lûtfi Yalçmkaya 
ve ar.
Emekli malmüdürü. 
Çemişkezek.

20800/19334 Ali Saim Eryükgel.
Tapu Sicil Muhafız
lığı kâtiplerinden. 
Koceli.

6287/6278 Kezibarı Şakar. 
6617/6606 lvamlik köyünde. 

Havza.

3425/3418 Mevhibe Ateş.
Kavaklıdere Gülden 
So. No. 12.
Ankara.

(A rzu h al hulâsası : Y evm iyeli 
hizm etlerin in  tekaü tlüğünde na
zara alınm asını tem in için yen i 
bir kanun tek lif  olunm asına m ü
teda ird ir . )

(A rzu h a l hulâsası : M uallim liğine  
tâyin ine m âni olan m evzuatın  ta
d ilinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : 5434 saydı 
K anunun 102 nci m addesinin ta 
d ili talebinden ib a re ttir .)

( Arzuhal hulâsası : Maaş ve ikra
m iyeden faydalan dırılm ası tale
binden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : T em d itti ja n 
darm a efradına ait m evzu atın  y e 
ni baştan ted v in i talebinden iba
re ttir . )

(A rzu h al hulâsası : V atani hizm et 
tertib inden  aylık  bağlanması ta 
lebini m utazam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası : D ul, ye tim  ve 
em eklilerin terfih leri talebinden  
ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsam : 5434 sayılı 
K anunim  102 nci m addesin in  ta 
diline da ird ir .)

( A rzuhal hulâsası : (>210 sayılı 
K  unundan faydalandırılm asına  
m ü ted a ird ir .)

(A rzu h a l hulâsası : lade ten  maaş 
tahsisi talebine d a ird ir .)



— 24 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3431/3424 Mahmut Celâvir ve 
ar.
Vilâyet daimî encü
men âzası.
Elâzığ.

3450/3443 Bahattin Akse!.
Kayabaşı Çeşmeli 
So. No. 3.
Niğde.

3451/3444 ETasan Tunçer.
Yenice Malı. No. 12. 
Niğde.

3453/3446 Yusuf Habiboğlu.
Hukuk mahkemeleri 
mübaşiri.
Polatlı.

3459/3452 Haydar Turgay.
Seferpaşa Mah. Çe
kirdek So. No. 1/2. 
Gazianteb.

3461/3454 Ahmet Atalay.
Çiftemerdivcn Mah. 
Pazvant oğlu So.
No. 16.,
Konya.

3477/3470 Mükerrem Karaman. 
4860/4851 Ali bey Mah. Yenite- 

pe So. No. 8.
Silivri.

3479/3472 Turgut Kayacan.
Sirkeci Ankara Cad. 
No. 50 Kati. No. 3. 
İstanbul.

3486/3479 Bedri Çarsancaklı. 
ve ar.
Vilâyet daimî encü
men âzası.
Elâzığ.

3497/3490 Seher Gökmen.
Bahçelievler Mah.
So. 2, No. 11 de. 
Antalya.

(Arzuhal hulâsası : Tahsisatları
nın artırılmasına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6122 sayılı 
Kanundan faydalandırılması ta- 
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ikramiye ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosunun 
20 liraya yükseltilmesine müte
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanuna bir madde ilâvesinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli, dul 
ve yetimlere de yılda 2 defa ikra
miye verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaş bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Avukatlık Ka
nununun 54 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasının tavzih veya tefsirine 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Tahsisatları
nın artırılması talebine mütedair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşının 
iadeten tahsisine mütedairdir.)



— 25 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3499/3492 Zeynep Akın.
Hocahamza Mah. 
Şengül So. No. 21. 
Gelibolu.

3541/3534 Gazi Çalışkan.
Dereköy Eğitmeni. 
Hekimhan.

5021/5610 Nejat Çapa.
Kumkapı Nişancası 
Ismailsafa So. 2 kat, 
No. 15.
İstanbul.

3410/3403 Gafuri Akçakın.
Millî Müdafaa Ve
kâleti K. K. Muhabe
re Dairesi Foto - 
Filim Merkezi ba
kım ve tamir Gr. 
âmiri teknik uzman. 
Yıldız - İstanbul.

3422/3415 Lûtfiye Sokul.
Güllük Mah. Hatbo- 
yu çıkmazı No. 53. 
Eskişehir.

20666/19218 Celâl Kılıç ve arka
daşı Tevfik Çağdaş. 
Başvekâlet Arşiv U. 
Müdürlüğü memuru. 
Ankara.

20722/19260 İbrahim Kılıç ve ar.
Hasancalı köyünde. 
Kilis.

20727/19265 Cahit Aral ve ar.
Karayolları 6 ncı 
bölge personelinden. 
Kayseri.

20734/19272 Ziya Güney.
iller Bankasında 
memur.
Ankara.

3549/3542 Kadriye Erşen.
Camiikebir Mah Sa
lim Erşan annesi. 
Bayramiç.

(Arzuhal hulâsası : Maa§ bağlan
masına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy Eğitmen
leri Kanununun tadili talebine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 65 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanuna bir fıkra ilâvesine müte
dairdir.)

( Arzuhal hulâsası : Emeklilik 
hakkı tanınmasına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman Kanu
nunun bir maddesinin tefsirinden 
ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : İşçi hukukun
dan faydalandırılmaları talebine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)



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

3552/3545

3556/3549

3514/3507

3576/3569

3578/3571

3585/3578

3403/3396

3407/3400

3409/3402

5734/5723

5793/5782

Ayşe Has.
Camiicedit Mah. Ha
şan Onbaşı karısı. 
Bayramiç.

Gazi Akçasoy. 
Muhtar.
Hasbek nahiyesinde. 
Akdağmadeni.

İkbal Olçum. 
Kızılçullu İstasyon 
189. So. No. 9.
İzmir.

Yunus Özdemir. 
İverönü köyünde. 
Erbaa.

Halil Polat. 
Karadeniz Ağır De
posunda usta çavuş. 
Samsun.

Hâdiye Kolcu.
İskele Cad. No. 21. 
Maltepe - Kartal.

Salih Aksoy ve ar. 
Ocak başkanı. 
Beytüşşebap.

Hakkı Kaftanoğlu. 
Pitkir köyünde. 
Narrnan.

Fahamettiıı Deıııir- 
kol.
K. K. Ordonatım I>.
1. Ş. de sivil Mİ. Me. 
Ankara.

il asan Al.
Çamalan köyünde. 
Gerze - Dikmen. 
Sinob.

Mustafa Ağırman. 
Çendik köyü Okulu 
Eğitmeni.
Burdur,

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
masına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Hasbek nahi
yesinin kasa yapılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanuna bir madde ilâvesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizınel 
tertibinden aylık bağlanması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zam
mından faydalandırılmasına mü
tedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : I adet en maaş 
tahsisine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Gerıtr nahiye
sinin koza haline getirilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hidernatı va
taniye tertibinden maaş bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ge
çen hizmetinin tekaütlük müdde
tine ilâvesinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden yardım isteğinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 65 nci mad
desinin tadili talebinden ibaret
tir. )



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten rerildiği

5911/5900

5962/5951

6038/6027

6208/6197

6171/6160

6O48/6037

6095/6084
6060/6049

20920/19437

20907/19424

Ahmet Bayraktar. 
Devlet Hastanesinde 
usta.
Antakya - Hatay.

Hanife Karadumaıı. 
Beşemit köyünde. 
Emekli malmüdürü 
Mustafa Özkan eliy
le.
Tavşanlı.

Hatice Kuyumcular. 
Delikliçınar Mah. 
Tavas So. No. 12. 
Fethiye.

Hüsnü Başakmcı. 
Yeniçegme Arda 
Cad. No. 37. 
Kasımpaşa - İstan
bul.

Durmuş Ali Telli. 
Kurcaova köyünde. 
Beyşehir - Konya.

H. Varol ve ar. 
Vilâyet memurların
dan.
Aydın.

A. Hikmet Özural. 
özel idare emekli 
memurlarından 
Vehbi özural eliyle. 
Amasya.

İhsan Altungül. 
Defterdarlık 2 nci 
Da. Tahsildarı. 
Malatya.

Hüseyin Çelik.
8. Yurtiçi Bölge Ku
mandanlığı Sf. Ge
reç Dp. Mh. Tk. Ku
mandanı As. Sb. Kd. 
Başçavuş.
Tokad.

(Arzuhal hulâsası : ücretli me
mur ve müstahdemlerin de çocuk 
zammından faydalanmaları esba
bının temin buyurulmasına müte
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası, : Yeni bir ka
nun teklifi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6212 saydı 
Kamunun (adiline mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hidematı va
taniye tertibinden aylık bağlan
masına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6122 sayılı 
Kanunda her hangi bir değişiklik 
yapılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hidematı Va
taniye tertibenden aylık bağlan - 
ması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen hizmetinin şimdiki memuri
yet müddetine ilâvesine mütedair
dir. )

(Arzuhal hulâsası Kanuni yaş 
haddinin yükseltilmesi talebinden 
ibarettir.)



- * a  —

Arcuhti Arruhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

20903/19420 Muzaffer Emekli.
Aludís Mah. 3 Eylül 
So. No. 8.
Menemen.

5214/5205

6327/6316

5139/5130

5637/5626

•>617/5606

>689/5678

•>611/5600

5615/5604

Haşan Çoban. 
Ertuğrul Mah. Er- 
tuğrul Cad. No. 41. 
Bergama.

Kirkor Apelyan. 
Muhasebeci.
Sirkeci Serdar So. 
No. 10.
İstanbul.

Emin Koloğlu. 
İsmetpaşa Mah. de. 
Balâ.

Emin Aygün, 
Karabaş Mah. lîııı- 
maz So. No. 18. 
Balat - İstanbul.

Ali Veli Çuhadar- 
oğlu ve ar.
Maksutlu köyünde. 
Şarkışla.

Abdiilkadir özmen. 
Ece Mah. de. 
Sandıklı - Afyoıı.

Lûti'iye Dayuk. 
Necatibey Cad. No. 
18, daire 5. 
Yenişehir - Ankara.

Gazi Haşan Çavuş. 
İsrail köyünde. 
Şebinkarahisar - Gi-

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma
aş* ile birlikte,, zam ve saire yar- 
ılımlardan faydalandırılması ta
lebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Vatani hizme
tine mukabil aylık bağlanmasına 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : iktisadi kal
kınma adı altında bir defaya 
mahsus olmak üzere vergi alınma
sına dairdir.)

( Arzuhal hulâsası : 5434 say ıh 
Kanunun tadili talebinden ibaret- 
lir.)

(Arzuhal hulâsası : Hidematı va
taniye tertibinden kendisine yar
dımda bulunulmasına mütedair
dir.)

( Arzuhal hulâsası ; Nüfus cezala
rının affı için bir kanun çıkarıl
masına mütedairdir.)

( Arzuhal hulâsası : Hidematı va
taniye tertibinden aylık bağlan
masına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Mesken kira
larının serbest bırakılmasına mü
tedairdir. )

(Arzuhal hulâsası 
tertibinden aylık 
mütedairdir.)

Vatani hizmet 
bağlanmasına

5620/5609 Ahmet örüm.
Defterdarlık maliye 
Köşk nahiyesi 5 no i 
daire tahsildarı. 
Avdın.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunda tadilât yapılmasına da
irdir.)



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

.'>731/5720 Mustafa Aydın.
Erdoğdu Mah. tınaııı 
So. da.
Trabzon.

Kanun ve tefsir teklifinde bulunmaya yetkili ve vazifeli 
bulunmayan encümenimizce talepler hakkında bu balamdan 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2615 İS . XH  . 1955

(Arzuhal hulâsası : Evi önündük* 
Hazine arazisinin müzayedeye çı
karılmaması ve takdir olunacak 
kıymet üzerinden kendisine veril
mesine mütedairdir.)

Reis M. .
Konytı Bingöl Afyon K. Erzincan

.4. F. Ağaoğhı .V. Ar a s S. Komitan T. Şenocak

Mardin Siird Sivas
H, K. Timuroğlu S. Bedük A. Doğruyol

(Arzuhal »ayısı : 138)

T. B. M. M. Matbaası



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 t

—-HI Sayı : 35 & —

18.1.1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

1652/1650 Recep Değirm en. 
20269/18904 K em alpaşa Mah. de.

Cumaovası - îzmir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı 
dâhilindeki arazinin kendisine ve
rilmesine dair.)

Dilekçi : İskân hakkı dâhilinde ve tapu senedinin hududu 
içinde bulunan arazinin kendisine teslimi hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu kabil ihtilâfların tetkik ve halli 
kaza merciinin vazifeleri cümlesinden olduğu cihetle vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ve dilekçinin, sözü geçen mercie müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2616 20 . X I I . 1955

10551/9804 Süleym an Bayar.
îsm etpaşa Mah. de,
Şırnak.

İstidanın hulâsası : Şımak kazasında firari ve mütegayyip 
kimselerden Hâzineye kalmış olan gayrimenkullerin bâzı Erme- 
niler tarafından geri alınmakta olduğu iddiasını mutazammın 
bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu gayrimenkullerin sahip
lerine iade edildiği ve başkaca bir kimseye iddia veçhile mal 
verilmemiş olduğu Maliye Vekâletinin bu baptaki cevabından 
anlaşıldığı cihetle, vâki iddia ve ihbar hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2617 20 . X I I . 1955



_  a —

(Arzuhal hulâsası : Bir â§ar bor
cu haklımda.)

Dilekçilerden Ebuseif ve arkadaşları; bir aşar borcunun 
terkinini, Bekir Kurt da; bu borcun şimdiye kadar tahsil edil
mediğinden bahsile, kanuni iktizasının yapılmasını istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin evrak arasında mev
cut cevabi yazısına nazaran mezkûr borç tamamen tahsil ve 
mevzu haciz de fekkedilmiş olmasına göre, bu hususun encüme- 
nimizce tetkik mevzuu yapılmasına mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2618 20 . X I I . 1955

.11(374/10851 Sabriye Demir.
Y aka köyünde. S ilif
ke Cad. No : 9 da; 
çerçi A hm et B enli 
eliyle.
Mersin.

istidanın hulâsası : iskân yoliyle toprak verilmesi talebin
den ibarettir.

Gereği düşünüldü : Vâki müracaat, halli kaza merciinin ka
rarma bağlı bulunan bir hususa taallûk ettiği cihetle, bu mü
racaatın encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2619 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arsanın ken
dilerine temliki hakkında.)

Dilekçiler : 27 seneden beri işgalleri altında bulunan arsa
nın, takdir edilecek münasip bir bedelle kendilerine temlikim 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

13257/12352 A bdullah Olguner. 
ve ar.
Kcresteci ve enkazcı. 
Karasoku Mah.
No. 80.
Adana.

12527/11642 B ekir Kurt.
K üçükkavak köyün
de.
Arapsun.

12275/11407 A buseif Kurt.
H ıralı köyünde. 
Arapsun.

2620 20 . X I I . 1955



ArtuhaJ Arzuhal sahibini*
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı rt ne sebepten verildiği

15203/14199 Ahmet Tanyeri.
K ızılay karsısı Sos
yal H an No. 18.
Yenişehir - Ankara.

İstidanın hulâsası : Eski memuriyetinin iadesi ve açık ma
aşlarının da tamamen tesviyesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : îdare ile dilekçi arasında bu hususta 
tekevvün eden ihtilâfın halli kaza merciine aidolduğundan 
vâki talebin bu bakımdan encümenim izce tetkik mevzuu yapı
lamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2621 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Okul müdürü 
hakkında kanuni işlem, yapılması
na dair.)

Dilekçi : Oğlu Selçuk Energin’in İzmir Tekniker Okulu im
tihanına kabul edilmemesine âmil olan müdür Şener hakkında 
lâzımgelen kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Selçuk Energin’in duru
munu tevsik edemediği için imtihana kabul edilemediği Maarif 
Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına ve binaen
aleyh kanuna muhalif bir hal ve takdir hakkının istimalinde bir 
hata görülememesine binaen vâki istek hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2622 20 . X I I . 1055

(Arzuhal hulâsası : Bütün hakla
rının idamesine dair.)

Dilekçi : Ankara Zırhlı Birlik Okulu îdare Heyetince ittihaz 
ve adlî âmirlikçe tasdik edilen ve talebelik hakkının re f’ine mü
tedair olan kararda kanuni isabet bulunmadığından bahsile, ge
rek mezkûr heyetin gerekse adlî âmirliğin vermiş oldukları ka
rarların kaldırılmasını ve bütün haklarının iadesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Askerî Ceza Kanununun 154 ncü madde
sinin 2 numaralı bendinin «b» fıkrası mucibince okul idare he
yeti tarafından verilen mezkûr karar vâki itiraz üzerine en bü
yük adlî âmirlikçe tasdik edilmiş ve bu fıkrada zikredildiği veç
hile bahsedilen tasdik kararı katî olduğundan bu bapta başka
ca muamele ifasına lüzum kalmamış bulunmasına ve kazai vasıf 
ve mahiyeti haiz görülen adlî amirlik karan encümenimizce tet-

15370/14354 H alil Ergöz.
Kızıltoprak Mah. 
Aydemir Cad.
No : 103. 
Eskişehir.

15306/14296 Sezai Eııergin.
Cum huriyet Mah. 
Uzun So. N o : 11. 
Ezine - Çanakkale.
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kik mevzuu yapılamayacağına binaen vâki talep hakkında bu 
sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

Jutruk»! Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2623 20 . X I I . 1955

15391/14372 Osman Karamanlı 
ve ar.
Tütün ekicilerinden. 
Akhisar.

(Arzuhal hulâsası 
iadesi hakkında.)

P irim i erinin

Dilekçiler : Tekel İdaresince tütünlerine kasden düşük fi
yat verildiğinden, satış bedellerinden kesilen primlerin iadesi 
gerekirken bunun da yapılmadığından bahsile, kanuni iktiza
sının ifasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut vekâlet ceva
bına göre dilekçilere verilen fiyatlarla piyasa fiyatları arasın
da ehemmiyetli bir fark olmadığı gibi 5628 sayılı Kanuna müs
teniden tahsil edilmekte bulunan primlerin iade edilebileceği 
hususunda da bir hüküm mevcudolmamasına ve bu itibarla 
hâdisede kanuna muhalif bir hal görülememesine binaen vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2624 20 . X I I . 1955

18091/16827 Rıza Sümer.
D I) Y M ototren de
posu memurlarından 
43155 sicil No. İn. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen hizmetinin tekaütlük hesa
bında nazara alınması için bir ka
vun çıkar Uması hakkında.)

Dilekçi : Jandarmada geçen on senelik hizmetinin, 5434 
sayılı Kanun mucibince, emeklilik hesabında nazara alınması 
hakkında, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne müracaatta bu- 
lunmuş ise de, bu yoldaki talebinin kabul edilmediğini ve aynı 
durumda birçok kimseler bulunduğunu beyanla, sözü geçen 
hizmetin nazara alınmasını sağlıyacak bir kanun çıkarılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bilûmum kanun tekliflerinin mebuslar
dan ve Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgeleceği Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 15 nci maddesi hükmü iktizasından bulun
masına ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle bir teklif 
serdine yetkili olmamasına mebni, vâki talep hakkında bu 
sebepten muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2625 20 . XII . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18827/17538 Ekrem  K adıoğlu ve 
ar.
Tuhafiyeci.
Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : Medeni Ka
nunun bir maddesinin tâdili hak
kında.)

Dilekçiler : Yurdumuzda kadın nüfusunun günden güno 
artmakta olduğunu, Medeni Kanunun birden fazla kadınla 
evlenmeyi men eden maddesinin, taaddüdü zevcatı tecviz 
eder şekilde tadili halinde, bir erkeğin iki kadınla evlenmesi 
mümkün olacağı gibi, umumi nüfusun da bu vesileyle artaca
ğım beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2626 20 . X I I . 1955

18113/16849 M ustafa Çelik. 
20179/18820 Em ekli hâkim.

760/758
3768/3761

Ç iftlik  Cad. No : 
bahçe içinde. 
M altepe - Kartal.

(Arzuhal h ulâsası : Avukatlık hak
kının tanınmasına ve ruhsatname,- 

36 sinin verilmesine dair.)

Dilekçi : 20 Nisan 1953 tarihli istidasında beyan ettiği se
beplere binaen, 3499 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü maddesi 
hükmünün, kendi durumunda olanlara şâmil olmadığı şeklinde 
tadilini ve binaenaleyh avukatlık hakkının tanınarak ruhsatna
mesinin verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle encümenimizce nazara alına
cak hususlardan bulunmamasına mebni mezkûr istek hakkın
da bu sebeple muamele tâyinine mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2627 20 . X I I . 1955

18119/16855 Ömer Akarçay ve ar.
K urultay Okulu ha
demesi.
Gürün.

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zam
mından ve diğer yardımlardan 
istifade ettirilmeleri hakkında.)

Dilekçiler : Gürün kazasının muhtelif dairelerindo müstah
dem sıfatıyla çalışmakta olduklarını beyanla, kendilerine de 
çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımı gibi kanuni imkânlar
dan istifade ettirilmelerini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar varildi.

Karar No. Karar tarihi

2628 20. X I I . 1955
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Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

18130/16866 Murat Candan.
Dindoğru Mah. 
Babaeski.

(Arzuhal hulâsası : 65 aileye top
rak verilmesi halikındaki kararın 
yerine getirilmesine dair.)

Dilekçi : 65 aileye toprak verilmesine dair Büyük Millet 
Meclisi Arzuhal Encümenince ittihaz edilmiş olan 17. X I I . 1951 
gün ve 1323 sayılı Kararın yerine getirilmesi hakkında Başve
kâletten alâkalılara 22 . X . 1952 tarih ve 2508 numaralı yazı ile 
emir verildiği halde bu emrin henüz tatbik edilmediğini beyan
la, mezkûr karar ve emrin infazı hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bahis mevzuu ettiği 17. 
X I I . 1951 gün ve 1323 sayılı encümen Kararında (65) aileye 
toprak verilmesine dair bir kayıt mevcudolmayıp, bu mevzu
da idare ile hâdis olan ihtilâfın kaza merciince halli lâzımge- 
leceğine işaret edilmiş bulunmasına ve Başvekâletten zikrolu- 
nan mahiyette bir emir verilmiş olması ihtimal dâhilinde gö
rülmemekle beraber şayet bu konuda ve fakat başka mahiyete 
bir muktaza beyan edilmiş ise dilekçinin icabının yapılması ta
lebiyle müşarünileyh vekâlete müracaatta bulunması lâzımge- 
leceğine binaen, vâki istek hakkında bu sebeplerden encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre, on 
sekiz seneden ibaret eski fiilî hizmetinin yeni hizmetine eklene
bilmesi içn, evvelce istifa üzerine almış olduğu keseneklerin 
%  5 faizle birlikte ve bir yıl zarfında Emekli Sandığına iadesi 
lâzımgeleceğini, halbuki mezkûr bir senelik müddetin çok kısa 
olmasından dolayı bahis mevzuu kesenekleri maafaiz iadeye im 
kân göremediğini ve bu sebepten çok mağdur bir duruma düş 
tüğünü beyanla, sözü edilen müddetin uzatılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tadil talebini tazammun ede o 
isteği yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle 
encümenimizce nazara alınacak hususlardan bulunmamasına 
binaen bu hususta zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2629 20 . XII . 1955

18142/16877 Ihsan Ulaş.
B elediye memuru. 
Rize.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesi hakkın
da.)

Karar No. Karar tarihi

2630 20 . X I I . 1955
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18172/16905 Behice A ytiin.
E reğli Kömürleri 
İşletmeleri E tüd  Te
sis Müdürü A saf Ye- 
nisoy yanında. 
Zonguldak.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
maaş bağlanması hakkında.)

Dilekçi : Dul ve muhtaç bir durumda olduğunu beyanla, 
babasından yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanun hükümleri 
dairesinde, bulunduğu yerin mâliyesine müracaatta muhtar oi- 
mak üzere, vâki isteği hakkında enciimenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

2631 20 . X I I . 1955

18186/16916 Döndü Arslan. 
2351/2355 Sarıkaya Mah. de. 

18776/17489 Ş. K oçhisar - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı
nın iadeten tahsisi hakkında.)

Dilekçi : Şehit kocasından bağlanıp on seneliği peşin veril
mek suretiyle tasfiyeye tâbi tutulmuş olan maaşının, mezkûr 
on yılın geçmiş bulunmasından dolayı yeniden ve iadeten tah
sisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yüz kuruştan aşağı olmasından dolayı 
tasfiye edilmiş olan bu gibi aylıkların yeniden bağlanabilmesi 
için, bu hususta yeni bir kanan tedvini lâzımgeleceğipe ve Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince alelûmum ka
nun tekliflerinin ise mebuslardan ve Vekiller Heyetinden sâdır 
olması lâzım gelip encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle bir 
teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni, vâki talep hakkın
da bu sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2632 20 . X I I . 1955

18207/16937 N esip  K ökten  ve ar.
Tarım K redi K oope
ratifi memurları. 
Yalvaç.

(Arzuhal hulâsası : Kooperatif 
memurları hakkında.)

Dilekçiler : Yalvaç Bölgesi Tarım Kredi Kooperatifi memur
ları olduklarını beyanla, bilûmum kooperatif memurlarının da 
Devlet memurları gibi bareme ithal edilmesini veya iktisadi 
Devlet Teşekkülleri misillû, tekaütlük hakla veren ayrı bir ba
rem çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin istekleri yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle encümenimizce nazara 
alınacak hususlardan bulunmamasına mebni bu bapta zikredi
len sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2633 20 . X I I . 1955



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

18247/16975 Fikret Sezen.
Bölge Zirai Araştır
ma Enstitüsü Pa
muk Kontrol memu
ru.
Adana.

18260/16988 Yunus Yılmaz Kaya.
115 No. lu bekçi. 
Polis merkezinde 
bekçilerden. 
Anafartalar - Anka
ra.

18259/16987 Sırrı Boztepe ve ar.
Eshot Umum Mü
dürlüğü Elek Ş. 
Şefi.
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Maaş derece
sinin yükseltilmesi hakkında.)

Dilekçi : öğretmenlikte ve Ziraat Vekâleti emrinde geçen 
hizmetlerinin birleştirilerek, öğretmenler hakkında çıkan son 
kanuna tevfikan maaş derecesinin yükseltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, eski öğretmenlerin de tekrar 
mesleke kabulleri halinde maaş derecelerinin bâzı kayıt ve 
şartlar dâhilinde yüseltilebileceğine mütedair olan 6273 sayılı 
Kanun hükümlerinden kendilerinin de istifade ettirilmesini aid- 
olduğu vekâletten isteyebileceğine ve mumaileyhin Maarif Ve
kâleti emrine geçmeden mezkûr kanundan faydalandırılabilmesi 
ancak bir tadil mevzuu olabileceğine göre vâki talep hakkında 
bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2634 20 . X I I .1955

(Arzuhal hulâsası : Çarşı ve ma
halle bekçileri hakkında.)

Dilekçi : Çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşa geçirilerek, 
diğer Devlet memurlarının nail oldukları bütün haklardan fay
dalandırılmalarını, senelik izinlerinin artırılmasını, belediye ve 
Devlete ait nakil vasıtalanndan parasız istifade ettirilmelerini, 
bekçi ücretlerinin mükelleflerden tahsildar vasıtasiyle değil, 
bekçiler arasından aynlacak kimseler marifetiyle tahsil ettiril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü isteklerin 
bir kısmı, çarşı ve mahallât bekçileri hakkındaki kanunla bu
nun tatbik suretini ^gösteren talimatnamede tadilât icrasını 
icabettirmekte diğer bir kısmı da idare heyetlerince incelenerek 
bir karara bağlanması gereken hususlara taallûk eylemekte bu 
lunmasma mebni, bu bapta zikredilen sebeplerden encümeni 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2635 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Ka
nunun muvakkat 65 nci maddesi 
hükmünden istifade ettirilmeleri 
hakkında.)

Dilekçiler : İzmir Tramvay ve Elektrik Şirketinde geçmiş 
olan hizmetlerinin, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muvakkat 65 nci maddesi gereğince borçlanma 
yoliyle emeklilik fiilî hizmetlerine eklenmesi hakkında Maliye 
Vekâletine yaptıklan müracaatın, mezkûr hizmetlerin yevmiye



almak suretiyle geçen hizmetlerden olduğu ileri sürülerek ka
bul edilmediğini, halbuki aylık ücretli oldukları cihetle mezkûr 
muvakkat madde hükmünün kendilerine de teşmili lâzımgele- 
ceğini, şayet mevcut mevzuat ile dileklerinin halli mümkün gö
rülmezse bu hususta yeni bir kanun çıkarılmasının muvafıkı mâ- 
delet olacağını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin 5434 sayılı Kanunun muvak
kat 65 nci maddesi hükmünün kendilerine de şâmil olduğu yo
lundaki iddialarının tetkiki kaza merciine ait bulunmasına ve 
durumlariyle ilgili yeni bir kanun tedvini hakkmdaki talepleri 
ise, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesinin tahdidi ma
hiyetteki sarahati karşısında encümenimizce nazara alınacak hu
suslardan olmamasına mebni, vâki istek hakkımda bu sebepler
den muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2636 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Mahallelerinin 
Ulus kazasına bağlanması hakkın
da.)

Dilekçi : Azdavay kazasına 8, Ulus kazasına da 4 saat mesa
fede bulunan Almaçuk köyü Isırganlı Mahallesinin Azdavay’la 
olan idari rabıtasının devamında birçok bakımlardan mahzur 
mevcudolduğunu ve hal böyle iken, mezkûr köyün Ulus kazası
na bağlanması hakkmdaki taleplerinin kaza idare heyetince red
dedilmiş bulunduğunu ve bu yoldaki kararda isabet görmedik
lerini beyanla, bu mahallenin hali hazır rabıtasının fekkedilerek 
Ulus kazasına bağlanması esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : tl İdaresi Kanunu hükümlerine göre ik
tizasının nihai olarak tâyin ve takdiri Dahiliye Vekâletine aid- 
olduğundan bu hususta zikredilen sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2637 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 65 nci mad
desi hükmünün kendilerine de 
teşmili hakkında.)

Dilekçiler : Saat hesabı ücret ve yevmiye ile geçen hizmet
lerinden on senesinin 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci 
maddesi mucibince borçlanmaya tâbi tutulmasını sağlıyacak 
yeni b:r kanun tedvinini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin zikredilen mahiyette yeni 
bir kanun tedvini hakkndaki talepleri, Tegkilâtı Esasiye Ka-

18283/17009 Sümerbank Sungi- 
pek ve Viskoz Ma
mulleri Sanayii Mü- 
essesesi teknisyenle
rine.
Gemlik.

18278/17005 İsmail Maden.
Almacuk köyünde. 
Isırganlı Mah. halkı 
mümessili.
Azdavay - Kastamo
nu.
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nununun 15 nci maddesi sarahatma göre, encümenimizce naza
ra ahnacak hususlardan olmamasına mebni, bu bapta beyan 
edilen sebepten dolayı muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2638 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hak
kında.)

Dilekçi : Kocası olan, Balıkesir eski Millî Müdafaa Cemi
yeti kurucusu ve Maarif Müdürü Sabri Sözen’e Millî mücadele 
sırasında Soma cephesinde geçen mezkûr hizmetlerinden ve 
yararlıklarından dolayı, vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kocasına vatani hizmet terti
binden maaş bağlanabilmesi için önce bu hususta bir kanun 
tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin 
ise mebuslardan ve Vek'ller Heyetinden sâdır olması icabede- 
ceği Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesinde açıkça 
gösterilmiş bulunmasına ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla 
böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına mebni, vâki talep 
hakkında yalnız bu sebepten muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2639 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesinin ta
dili halikında.)

Dilekçi : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığî 
Kanununun 102 nci maddesinde gösterilen altı aylık müddeti 
geçirmiş yahut bu müddet zarfında vâki müracaatını tevsik 
edememiş olanlara yeni bir müracaat imkânı verecek şekilde, 
mezkûr maddenin tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tadil talebi, yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olduğu cihetle encümenimizce nazara 
alınacak hususlardan bulunmamasına mebni, mezkûr talep hak 
kında yalnız bu sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18314/17040 Remzi Demirok.
Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdür
lüğü Merkez Muha
sebesinde raportör. 
Ankara.

18296/17022 F. Nafia Sözen.
Eski Maarif Müdürü 
Sabri Sözen eşi. 
Balıkesir.

2640 20 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18313/17039 Ali Rıza Gizdeşir.
İstiklâl Cad. Kitap 
Sarayı karşısı Kader 
Ap. No. 107 kat/: 1. 
Beyoğlu - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bina temini 
ve maddi nardım yapılması hak
kında. )

Dilekçi : Sahne ve Filim Sanatkârlarını Koruma ve Yardım
laşma Cemiyetinin gayesini tahakkuk ettirebilmesi ve inkişaf 
eylemesi için, boş bir bina ile maddi yardıma ihtiyacı bulundu
ğundan bahsile, bu ihtiyacın karşılanması esbabının istikmalini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
usulüne tevfikan aidolduğu vekâlete müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2641 20 . X I I . 1955

18333/17059 Turgut Kayacan.
Avukat; Belediye 
Cad. No : 28. 
Siııob.

(A rzuhal hulâsası : 3499 sayılı Ka
nunun 38 nci maddesinin lâğvı 
hakkında.)

Dilekçi : 3499 sayılı Kanunun,- her adliye dairesinde Baro
ya ve her mahkeme salonunda avukatlara bir yer ayrılacağına 
mütedair olan 38. maddesi hükmünün Sinob’ta tatbik mevkiine 
konulamadığını beyan ve bu maddenin ilga edilmesinin yerinde 
olacağını ifade etmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre, gerek tedvin, gerekse ilga hakkındaki teklif
lerin yalnız mebuslardan veya Vekiller Heyetinden sâdır olması 
lâzımgelip, encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle bir teklif 
serdine yetkili bulunmamasına mebni, vâki talep hakkında 
zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2642 20 . X I I .1955

18370/17094 TTristo Ertorun. 
7698/7653 Avukat; Topkapı, 

Emine Molla So. 
No : 8.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Askerî Ceza 
Kanununun muaddel 63 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası haklımdaki 
bir ibarenin tefsiri hakkında.)

Dilekçi : 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 4257 sayılı 
Kanunla değiştirilen 63 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki (Ka
bul edilebilecek bir sözü olmadan) şeklinde başlıyan ibarenin 
tefsirini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir talepleri de kanun teklifleri gibi 
münhasıran mebuslardan ve Vekiller Heyetinden sâdır olmak 
lâzımgelip, encümenimiz, mücerret bu sıfatla ne tefsir talebi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

dermeyanına ne de kanun teklifi serdine yetkili olduğundan, 
vâki talep hakkında bu noktadan muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2643 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Borçlar Ka
nununun 226 ncı maddesinin tef- 
siri hakkında.)

Dilekçi : 19. V . 1953 tarihli istidasında beyan ettiği sebep
lerden dolayı, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinin tefsirini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsirda bulunmak veya 
tefsir istemek yetkisine sahibolmadığından bu hususta muame
le tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2644 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun 74 ncü maddesi hakkın
da.)

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddesinin, mâlûl 
evlâtlara verilmesi kabul edilen yetim aylıklarının, evlenme 
halinde dahi tesviyesini sağlıyacak şekilde tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında ■encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2645 20. X I I . 1955

18458/17181 Halit Durak.
Devrekani Ahi Çele
bi Mah. de. 
Kastamonu.

18407/17131 Kemal Erman.
Kıl ıçali Mah. Def
terdar Yokuşu No. 
110/3.
Beyoğlu - İstanbul.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

18481/1720-4 Niyaze Atasoy. 
3782/3725 Pendik Bakteriyolo- 

7536 ji Enstitüsünde la
borant.
Pendik.

18484/17207 Hasaıı Çırak. 
3734/3727 Veteriner Bakteriyo-

7534 loji Enstitüsünde, 
laborant.
Pendik.

18483/17206 Yusuf Yavuz. 
3733/3726 Pendik Bakteriyolo-

7535 ji Enstitüsünde ma
kinist.
Pendik.

18482/17205 ilidir Gençoğlu. 
3735/3728 Bakteriyoloji Ensti- 

7538 tüsünde laborant, 
Pondik.

(Arzuhal hulâsası : Köy Kanunu- 
nun tefsiri hakkında.)

Dilekçi : Köy Kanununun 24 ve 25 nc: maddelerinin tefsi
rini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir yetkisine sahibol- 
madığından vâki talep hakkında bu sebepten muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2647 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hak
larının verilmesine dair.)

Dilekçi : 1771 sayılı Kanun mucibince istihkakı olan altı 
bin liraya mukabil mal veya bono verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu halikında ika
me eylemiş olduğu idari dâvanın Devlet Şûrasmca süre aşımı 
noktasından reddedildiği, istidası münderecatmdan ve evvel
ce vâki müracaatı üzerine Devlet Vekâletinden alınmış olan 
cevaptan anlaşılmasına ve bir dâvanın esastan reddedilmesiyle 
süre aşımı noktasından reddedilmiş bulunması arasında hukıı- 
kan bir fark gözetilemiyeceğine ve esasen mesbuk talebin tet
kiki encümenimizin vazifesi dışında olmasına mebni mezkûr

18496/17219 Mustafa Kavanoz- 
oğlu.
Kırıkpınar köyünde. 
Sapanca. *

18784/17497 Ziya Erer.
Keşanoğlu Malı. No. 
18/19.
Evreşe.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma 
müddetinin uzatılması hakkında.)

Dilekçiler : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda borçlan
maya tâbi tutulmuş olan on yıllık müddetin on beş seneye çıka
rılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2646 20 . X I I . 1955



talep hakkında, zikredilen sebeplerden muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arıuhal Amılıal sahibimi»
No. adı, soyadı Te adresi Eneümen karan re ne sebepte» Terildiği

2648 20 . X I I .1055

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşının
II. So. iadeten tahsisi hakkında.)

Dilekçi : Şehit kocasından kendisine bağlanan maaşın bilâ- 
hara on seneliği verilmek suretiyle kesildiğinden ve halen yok
sul bir durumda olduğu cihetle bu maaşın iadeten tahsisi lâzım- 
geleceğinden bahsile, gereğinin bu dairede yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğundan bu hususta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2649 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma 
için tâyin edilen müracaat müdde
ti hakkında.)

Dilekçi : 6434 sayılı Kanunda borçlanma için tâyin edilen 
müraaat müddetini geçirdiğinden bahsile, bu müddetin uza
tılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Borçlanma için tâyin edilen müracaat 
müddeti muahharan uzatılmış ve bu müddetin yeniden temdidi 
ise bu hususta bir kanun tedvin edilmesine vabeste bulun
muş olduğundan vâki talep hakkında zikrolunan sebepten en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2050 20 . X n  . 1955

(Arzuhal hulâsası : İtibari hiz
metler hdkkmda.)

Dilekçi : Sivil Emekli Derneği Azasından Tekel Genel Mü
dürlüğü emeklisi Esat Naci Gökerman ve arkadaşlarının 1683 
sayılı Kanunla iktisabetmiş oldukları itibari hizmetlerin, emek
li aylıklarının hesabında nazara alınması hususunun ya bir tefsir 
veya tesisle sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İki Numaralı Geçici Komisyonun bu 
baptaki kararında da beyan edildiği üzere bilûmum kanun tek
liflerinin Teşiklâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nel maddesi mu-

18573/17291 İhsan Aksov.
Bankalar Cad. Şair 
Ziyapaşa Yokuşu 
(Doğ) hanı kat2 
No : 9.
Galata - İstanbul.

18526/17246 Suhi Umut.
Sorgu Hâkimi. 
Amasya.

18519/17240 Feride Eser.
Dere Mah. 
No : 13. 
Bandırma.
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cibince münhasıran mebuslardan ve Vekiller Heyetinden sâdır 
olması lâzımgelip tefsir talepleri de buna mâkis bulunmasına 
ve bu itibarla encümenimiz gerek tefsir istemek gerekse kanun 
teklif etmek yetkisini haiz olmamasına mebni vâki istek hak
kında yalnız zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arruhal sahibim»
No. adı, soyadı ve adreai Encümen karan t* ne sebepten verildiği

2651 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Gelir bağlan
ması hakkında.)

Dilekçi : Ereğli Kömürleri Havzasında 21 yıl çalıştıktan 
sonra iki ayağını bir hastalık neticesinde kaybettiğinden bah- 
sile, kendisine daimî bir gelir bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaatı, halli kaza merci
inin kararma bağlı bulunan bir hususa taallûk ettiği cihetle, 
bu müracaatın encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2652 20 . X I I . 1955

18563/17281 Tevfik Madak. 
2053/2048 Güney köyünde. 
2056/2051 Yenice - Karabük. 
2839/2832

18571/17289 Zeynep Yeğen.
Aygırioğlu So.
No. 17.
Çamlıca - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı
nın ia d t ten tahsisi hakkında.)

Dilekçi : Ölü babasmdan kendisine bağlanan ve evlenmesi 
üzerine kesilen yetim maaşının, ahiren dul kalmış olmasmdan 
dolayı iadeten tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda mu
amele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanun mucibin
ce kendisine iadeten maaş tahsisi halikında mahallî mâliyesine 
müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu bapta encümenimize 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2653 20. X II . 1956

18530/17250 Fatma Saadet Ivı- 
20683/19235 linç.

Yarhasanlar Mah. 
Gazozcu Kahvesi 
karşısında No : 23. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylı
ğının iadeten tahsisi hakkında.)

Dilekçi : Müteveffa babasından bağlanan ve evlenmesi üze
rine kesilen yetim maaşnın, halen dul ve muhtaç bir durumda 
bulunmasından dolayı tekrar tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, 
bu dairede muamele ifası lüzumunun alâkalı vekâlete tebliğini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanun mucibince 
aidolduğu makama müracaatla yetim maaşının iadeten tahsisini
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

istemekte muhtariyetine ve bu hususta encümenimizce muamele 
tâyin;ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2654 20 . X I I . 1955

18598/17315 Sinan Koşar. 
19262/17932 örencik köyünde. 

Yenice.

(Arzuhal hulâsası 
desi hakkında.)

Arazisinin ia-

Dilekçi : Köy okulu ve öğretmen evi yapılmak üzere alınmış 
olan arazisinin tarafına iadesini veya bu arazi yerine verilmesi 
taahhüdedilen toprağın kendisine tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce vâki müracaatı üze
rine selef komisyonca ittihaz edilmiş olan 9 . VI . 1952 gün ve 
5828 sayılı Karar münderecatına nazaran bahis mevzuu arazi 
istimlâk edilmiş olup kamulaştırma bedeline ise müstedinin 
nafaka borcundan dolayı icraen haciz konulmuş bulunmasın
dan dolayı bu bedel kendisine verilmemiş olmasına ve istim
lâk bedelinin iadesi halinde taallûk ettiği gayrimenkulün geri 
verilmesi icabedip etmiyeceğinin tâyin ve takdiri de encümeni
mize ait bulunmamasına binaen vâki talep hakkında zikredilen 
sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2655 20 . X I I . 1955

18621/17337 Hayrünnisâ Turkoz.
Telefon Başmüdür
lüğü memurlarından. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zam
mı hakkında.)

Dilekçi : Boşanma üzerine velâyet hakkı anaya verilmiş olan 
çocuğa ait çocuk zammının babaya değil, anaya verilmesini te
min için ilgili kanun maddesinin tefsir veya tadil edilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek tefsir gerekse tadil talep ve teklif
lerinin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesine göre, 
mebuslardan veya Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgeldi- 
ği ve encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir talep ve teklif 
dermeyanına yetkili bulunmadığı cihetle, bu hususta zikredilen 
sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2656 20 . X I I . 1955

18630/17346 Haşan Şcııol ve Ni
yazi Üreııer.
Tüfek Fabrikası A- 
parat Şube Şefi. 
Kırıkkale.

(Arzuhal hulâsası : 5.966 sayılı 
Kanuna bir fıkra eklenmesi hak
kında.)

Dilekçiler : Resmî iş yerlerinde geçmiş olan hizmetlerinin 
emeklilik hesabında nazara alınmasını temin için 5966 sayılı Ka
nuna bir fıkra eklenmesini istemektedirler,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin istekleri yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle encümenimizce nazara alı
nacak hususlardan bulunmamasına binaen bu bapta zikredilen 
sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2657 20 . X I I . 1955

]8655/17370 Etem Pınarbaşı ve 
ar.
DDY 2. tşletmedı* 
Kondoktor.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte ge
çen müddetin terfih süresine sa
yılması hakkında.)

Dilekçiler : Fiilî askerlik hizmetlerini 1939 senesinden itiba
ren ikinci Dünya Harbinin devam ettiği zamanda yapmış olduk
larını ve Devlet Demiryolları idaresinin memur olan ve asker
liklerini yedek subay olarak yapan diğer müntesiplerinin yedek 
subaylıkta geçen müddetlerinin 5585 sayılı Kanunla kıdemlerine, 
dolayısiyle terfi sürelerine sayıldığını beyanla, kendileri hakkın
da da bu şekilde bir lâyihanın hazırlanarak Yüksek Meclise su
nulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin istedikleri yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 15 nci maddesi mucibince alelûmum kanun tekliflerinin 
mebuslardan veya Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgelip 
encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine salâhi- 
yetli bulunmamasına mebni, vâki talep hakkında zikredilen se
bepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2658 20 . X I I . 1955

18618/17334 Münip Atasever.
Eski polis memuru. 
Şıyhlar Malı. de. 
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Baba ve anasından kendisine irsen intikal eden 
gayrimenkullerin, tapu kaydı değiştirilmek suretiyle hiç alâka 
ve münasebeti bulunmıyan kimseler namma tescil edilmiş ol
duğundan bahsile, mezkûr gayrimenkullere mukabil Garb vi
lâyetlerinden birinde mübadiller misillû yer verilmesini iste
mektedir

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin bahis mevzuu gayrimenkuller hakkındaki tapu kaydının 
tashihi talebiyle aidolduğu mahkemeye müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2659 20 . X I I . 1955
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No. adı, soyadı ve adresi

18709/17422 Musa Ateş.
Gazeteci.
Bursa.

18753/17466 Nâzını Günesen.
Kalıkçı So. No. 66. 
Teşvikiye - İstanbul.

18773/17486 Zalıra Çevik.
Feslikân Mah. de. 
Denizli.

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Sava
şı kahramanlarından muhtacolan 
lara ev veya toprak verilmesi hak
kında.)

Dilekçi : İstiklâl Savaşında çok büyük fedakârlık ve kah
ramanlık göstermiş olanlardan halen muhtaç durumda bulunan
lara, muhacirlere olduğu gibi, birer ev veya kâfi miktarda ara
zi verilmesini sağlıyacak bir kanun çıkarılmasını yahut ilgili 
kanuna bir madde eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesindeki mutlak sarahate göre yeni bir tedvin veya tadil 
için teklifte bulunmak yetkisi münhasıran mebuslara ve Ve
killer Heyetine aidolup encümenimiz, mücerret bu sıfatla; böy
le bir teklif serdine salâhiyetli bulunmamasına mebni, vâki ta
lep hakkında yalnız bu sebepten muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan re ne sebepten verildiği

2660 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
tahliyesi hakkında.)

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun şümulü dışında kalmış 
olan bir mecurun mukavele müddetinin hitamında icra marife 
tiyle tahliyesini sağlıyacak bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : 6570 sayılı Kanun kiralayanla, kiracı 
arasındaki hukuki münasebetleri ve tahliye sebeplerini ve tah
liyeye hükmedecek kaza merciini tâyin ve tesbit etmiş olmasına 
göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma 
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2661 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Ferağın iade
si hakkında.)

Dilekçi : Bir evini, bakıp beslemek şartiyle Nuri ince adın
da bir şahsa ferağ ettiğini ve adı geçenin ferağ tarihinden 
bir hafta sonra vefat etmesi üzerine mirasçılanna müra
caatla ferağı iade etmelerini söylemiş ise de mirasçıların 
bu cihete yanaşmadıklannı, 65 yaşında meskensiz kaldığını 
beyanla, sözü geçen evin tekrar kendisine iadesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği adli kaza merciince
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No. adı, soyadı ve adresi

18795/17508 Mehmet Hilmi Kok
sal.
Fevzipaşa Mah. 
Medrese So. No. 34. 
Çanakkale.

18086/16822 Ömer Dündar. 
19388/18054 Paşamescit Mah. Pa- 
19931/18580 zar Cad. No. 49, So. 

755/753 No. 1.
Bandırma.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

tetkik edilecek hususlardan olduğu cihetle bu bapta encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2662 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 25 seneyi ik
mal eden memurlara ikramiye ve
rilmesini derpiş eden lâyihanın 
kendi ve emsaline de teşmili hak
kında.)

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
kendi arzusiyle emekliye ayrıldığını, bu kere yirmi beş seneyi 
ikmal eden memurlara hini tekaütlerinde ikramiye verilmesini 
derpiş eden bir lâyihanın hazırlandığını öğrendiğini beyanla, 
kendisi gibi 25 seneyi ikmal edip de mezkûr 5434 sayılı Kanun
dan sonra emekliye ayrılmış bulunanlara da bu lâyihada yer 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ahiren kanuniyet kesbetmiş olan 
mezkûr lâyihanın makable teşmilini istemekte olmasına göre bu 
talep ene.imenim izce nazara alınacak hususlardan olmadığın 
dan bu bapta muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2663 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûlü 
olduğuna dair.)

Dilekçi : Vazife mâlûlü olduğu halde kendisine âdi mâlûl 
aylığı bağlanmış bulunduğundan bahsile, tekaüt maaşının va 
zife mâlûlliiğü esasına göre tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mealde Devlet Şûrasın
da açmış olduğu dâva, vazife mâlûlü olduğu hakkında sağlık 
kurulundan verilmiş bir rapor mevcudolmamasmdan dolayı, 
29 . X I I . 1952 gün ve 882 sayılı ilâmla esastan reddedilmiş bu
lunmasına göre, vâki talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 ncü maddesi mucibince encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2664 20 . X I I . 1955
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18812/17523 Bekir Atalay.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Umumi Kâtibi 
Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun 87 nci maddesinin tef
siri hakkında.)

Dilekçi : 5590 sayılı Kanunla emeklilik hakkı nezedilmiş 
olanlara, 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesi hükmünün şü
mulü olmamak lâzımgeleceğinden bahsile, mezkûr maddenin 
bu şekilde tefsirini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir yetkisine sahip bu
lunmadığından vâki talep hakkmda muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2665 20 . X I I . 1955

18820/17531 Muharrem Özöğüş. 
öğretmeni. 
Yıldırım İlkokulu 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir ka
nun tedvini hakkında.)

Dilekçi : ilkokul öğretmeni olduğunu, kadrosuzluk yü
zünden terfisiz geçen iki senelik müddetin maaştaki kıdemine 
ilâvesi lâzımgeleceğini beyanla, hem bu hususu, hem de terfii- 
ni sağlıyacak bir kanun tedvinini istemektedir.

Gereği düşünüldü Dilekçinin beyan ettiği şekilde bir kanun 
tedvini encümenimizin iştigal mevzuuna giren hususlardan ol
mamasına ve alelûmum kanun tekliflerinin Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzun 15 nci maddesi sarahatine nazaran mebuslardan 
veya Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgeleceğine göre 
vâki talep hakkmda bu sebepten muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2666 20 . X I I . 1955

18838/17549 Lemi Gülman. 
20065/18709 Balat Kasım Güneri.

Çilingir So. No : 13. 
Balat.

(Arzuhal hulâsası : 5953 sayılı, Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkın
da.)

Dilekçi : Sonposta Gazetesi muhasebecisi olduğunu, ahiren 
yürürlüğe giren 5953 sayılı Kanunun kendisine ve emsaline teş
mil edilmemesinin hakkaniyet ve adelete uygun düşmediğini 
beyanla, mezkûr kanuna muhasebecileri de şümulü içine aldı
ğına dair bir madde eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
15 nci maddesi hükmüne nazaran alelûmum kanun tekliflerinin 
münhasıran mebuslardan veya Vekiller Heyetinden sâdır olma
sı lâzımgelip encümenimiz mücerret bu sıfatla, böyle bir teklif?
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serdine yetkili bulunmamasına mebni, vâki talep hakkında yal
nız bu sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2667 20 . X I I . 1955

18854/17563 Kasını Acar.
Karacaviran köyün
de.
Çay.

(Arzuhal hulâsası : Nişanlı ve ni
kâhlı kadın ve kızlar hakkında.)

Dilekçi : Evvelâ bir erkeide nişanlanmış veya nikahlanmış 
iken sonradan bu erkeği bırakıp başkasiyle birleşen kadın ve 
kızların bu halleri birçok hâdiselerin vukuuna sebebolmakta 
bulunduğundan bahsile, nişanlı veya nikâhlı kadın ve kızların 
bu şekilde bağlı bulunduklan erkekten başkasiyle yaşamamala
rı hakkında yeni bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Alelûmum kanun tekliflerinin Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince münhasıran me
buslardan ve Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgeleceğine 
ve encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yet
kili bulunmamasına mebni vâki talep hakkında yalnız zikredi
len sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2668 20 . X I I . 1955

18858/17567 Ilasaıı Kardeşko.
Draman Astarcı So. 
No. 14.
Balat - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması veya 
yardım yapılması hakkında.)

Dilekçi : istiklâl Savaşında Alemdar taburunda Milis Bölük 
Kumandanı olarak hizmet gördüğünü, halen yaşlı ve çok muh
taç bir durumda olduğunu, emsalinden esirgenmiyen atıfetin 
kendisine de gösterilmesinin yerinde bir hareket olacağım be
yanla, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını veya yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bir kimseye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlamak veya yardımda bulunabilmek için bu hususta 
daha evvel bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi mucibince alelûmum 
kanun tekliflerinin münhasıran mebuslardan ve Vekiller He
yetinden sâdır olması lâzımgelip encümenimiz mücerret bu sı
fatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni vâ
ki talep hakkında yalnız bu sebepten muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2669 20 . X n  . 1955



18887/17596 Mehmet Çubukçu.
Defterdarlık 4 ncii 
daire tahsildarı. 
Malatya,

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen hizmeti hakkında.)

Dilekçi : 1337 yılında jandarmaya intisapla 1935 yılma ka
dar bu meslekte vazife gördüğünü ve mezkûr yıl içinde uzat
malı onbaşı olarak kendi arzusiyle terhis edilerek Maliye tah
sildarlığına geçtiğini ve jandarmadaki 18 senelik hizmetinin 
emeklilik hesabında nazara alınmamakta olduğunu beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Uzatmalı onbaşı olarak terhis edildiği
ni beyan eden dilekçinin jandarmada geçen hizmetinin emek
lilik hesabında nazara alınıp ahnamıyacağınm tetkiki ve bu 
husustaki ihtilâfın kanun hükümleri dairesinde halli kaza mer
ciine ait bulunduğundan vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2670 20 . X I I . 1955

18839/17550 Şevket Ercan ve ar.
Yenituran Mah. Sa
nayi çarşısı arkası 
No. 107/1.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte ge
çen müddetin emeklilik hesabında 
nazara alınması hakkında.)

Dilekçiler : ilk askerlikte geçen müddetin, kıdemde ve 
emeklilik hesabnda .nazara alınmasını sağlıyacak bir formül 
bulunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2671 20 . XH . 1955

18938/17643 Haşan Bingazi.
Tuna So. No. 2. 
Bornova - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Kend'sine Toprak Kanununa göre arazi verilme
sini veya geldiği yerde bırakmış olduğu gayrimenkullere mu
kabil mal tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçin'n toprak isteğinden dolayı usulü 
dairesinde mahallindeki Toprak Komisyonuna ve gayrimen- 
kule taallûk eden talebinden dolayı da aidolduğu makama mü
racaatta bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2672 20 . X n . 1955
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Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emekli mua
melesinin ıslahına dair.)

Dilekçi : Emekli ikramiyesinin, tekaüde sevk edildiği tarih
te almakta olduğu elli liranın karşılığı olan (350) lira üzerin
den verilmesini ve fazla kesilen emekli aidatının da iadesini is 
temektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan 26 . V . 1953 gün 
ve 1534 sayılı Devlet Şûrası ilâmına nazaran dilekçinin aynı hu
sus hakkında ikame etmiş olduğu dâva süre aşımı noktasından 
reddedilmiş bulunmasına ve her hangi bir dâvanın esastan 
reddedilmesiyle müddet mürurundan dolayı reddolunmuş bulun 
ması arasmda hukukan bir fark gözetilemiyeceğine binaen vâki 
talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
mucibince encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2673 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûl- 
leri ile harh malûllerinin tevhidi 
hakkında.)

Dilekçi : Vazife mâlûlleri ile harb mâlûlleri arasında bir 
fark gözetilmiyerek her iki sınıfın aynı hükme bağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2674 20 . X I I . 1955

20046/18691 Fehmi Tunca.
6461/6450 Mesudiye Cad. 1454 

Hacıpaşa So. No. 30.
Alsancak - İzmir.

İstidanın hülâsası : 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci 
maddesinin, 1 . I . 1950 tarihinden evvel emekliye ayrılmış 
olanlara da teşmili talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi. -

Karar No. Karar tarihi

20039/18684 ö . Lûtfi Seyhan.
Ordu Vazife Mâlûl
leri Birliği Başkanı. 
Bülbüldcre Cad. No.
135/1.
Üsküdar - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20019/18665 Şevket Telmen.
Çapa ördekkasap 
Mah. Mürettip So. 
No. 7/1.
Topkapı - İstanbul.

2675 20 . X I I . 1956
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20083/18725 Mevlût Berk.
Yenidoğan Un Fab
rikası vasıtasiyle 
Bozkurt Mah. No. 40 
Ankara.

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

(Arzuhal hulâsası : Malûl aylığı
nın artırılması ve tütün ikramiye
si verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Vazife mâlûlü olduğunu, aldığı maaşla giçineme- 
diğini ve bahsettiği maluliyet hasebiyle başka bir iş de yapa
madığını beyanla, kendisine de harp malûlleri gibi tütün 
ikramiyesi verilmesini ve maaşının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimize muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2676 20 . X I I . 1955

20085/18727 Emin Gizdivan.
Meşrutiyet Cad.
No : 77/9.
Yenişehir - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 5269 sayılı Ka
nundan istifade ettirilmesi hakkın
da.)

Dilekçi : 1336 yılında Van Mebusu seçildikten sonra Mec
lise ilt'hak için emsaline verilen iki aylık mühlet kendisine 
teşmil edilmeden ve istifası da vuku bulmadan sebepsiz müstafi 
sayıldığından ve bu suretle iltihaka imkân verilmediğinden 
bahsile, durumunun yeniden incelenerek vaktiyle yapılmış olan 
hatanın ıslahını ve 5269 sayılı Kanun mucibincS kendisine aylık 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 5269 sayılı Kanunun üçüncü maddesin
de, Eüyük Millet Meclisinin Birinci Dönem'ne üye seçildiği hal
de iltihak etmiyenlerle iltihak ettikten sonra çekilenlerin... 
ilâ.... bu kanun hükümlerinden faydalanamıyacaklan yazılıdır.

3 Temmuz 1336 tarihinde aktedilen 26 nci içtimai muhtevi 
zabıt ceridesinin 161 nci sayfasında münderiç 29 Mayıs 1336 
tarihli ve Van Valisi Mithat tarafından keşide kılınmış olan 
telgrafnamede ise, Büyük Millet Meclisi âzalığına intihabolu- 
nan zevattan Erzurum Mektupçusu Emin Beyin bâzı mazere
tinden dolayı affını talebettiği yazılı bulunmaktadır. Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine gönderilmiş olan bu telgraf ayni cel
sede okunmuş ve teklif veçhile iktizasının ifası için Mazbata 
Encümenine havale olunmuştur.

Düekç nin bu konu hakkında daha evvel vâki müracaatı 
üzerine selef encümence ittihaz ve kendisine de tebliğ edilen 
20 . IV . 1953 gün ve 6433 sayılı kararda münderiç Maliye 
Vekâleti cevabında da zikredild ği veçhile, Van vilâyetinden 
o tarihte gelen mezkûr telgraf üzerine müstafi sayılmış ve bu 
itibarla da Mclise iltihak ettirilmesine artık lüzum kalmamış 
olan müstedi Emin Gizdivan sözü geçen 5269 sayılı Kanunun 
şümulü dışında kalmış bulunmaktadır.

Binaenaleyh, aradan otuz küsur yıl geçtikten sonra vuku- 
bulan son müracaat hakkında dahi yukarda zikredilen sebep-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lerden dolayı encümenimizce de muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2677 20. X I I . 1955

20104/18740 Osman öztürk. i Arzuhal hulâsası : Tekrar tav
Gözoysa köyünde. zifi hak kında.)
Akçaabat. Dilekçi ; Uzatmalı jandarma onbaşılığından, 43 yaşını ikmal 

etmiş bulunmasından dolayı, 14 . VII . 1951 tarihinde terhis 
edildiğini, son defa uzatmalı onbaşıların yaş haddinin 48 e 
çıkarılmış bulunduğunu beyanla, bu yaşı ikmal edinceye kadar 
tekrar vazifeye alınmasını veya kendisine başka bir iş sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, dilekçinin 
vâki talebinden dolayı aidolduğu makama müracaatta muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2678 20 . X I I . 1955

20154/18795 Muharrem Emanet. (Arzuhal hulâsası : Yardımda bu
Karaağaç köyünde. lunulması hakkında.)
Akçabeyli. Dilekçi : Bir bankaya borçlandırılmak suretiyle kendisine 

sermaye yapabileceği miktarda yardım yapılmasını istemek 
tediı.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

' 2679 20 . XII . 1955

20155/18796 Meliha îrez. (Arzuhal hulâsası : Yetini maaşı
Altıyol Çilek So. nın iadeten tahsisi hakkında.)
No. 16.
Kadıköy - İstanbul. Dilekçi : Bir binbaşı kızı olduğunu, evvelce bağlanan yetim

maaşının 25 yaşını bitirmiş olmasından dolayı kesildiğini, halen 
hasta ve çalışamıyacak bir durumda bulunduğundan yetim ma
aşının iadeten tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6216 sayılı Kanuna tevfikan 
alâkalı makama müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla talebi
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halikında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan vc ne sebepten verildiği

2680 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5475 say ıh 
Kanuna bir madde ilâvesi hakkın
da.)

Dilekçi : 1 . I . 1950 tarihinden evvelki hizmetlerinin tanın 
ması ve bu suretle kendi ve emsaline emekli maaşı bağlanabil
mesi için 5475 sayıh Kanuna bu yolda bir madde ilâvesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar‘No. Karar tarihi

2681 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Haklarının 
korunmasına dair.)

Dilekçiler : öğretmen iken elli lira gibi çok az bir maaşla 
emekliye ayrıldıklannı, halen vazifede bulunan öğretmenlerden 
mağdur kalmış olanlar hakkında çıkarılacağım haber aldıklan 
intibak Kanununun şümulü içine kendileri gibi fazlasiyle gadre 
uğramış olanlann da alınması icabedeceğini beyanla, iktizası
nın yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Bahsi geçen intibak Kanunu emekli 
öğretmenlere teşmil edilmemiş olmasına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2682 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl ma
dalyası hakkında.)

Dilekçi : Kendisine istiklâl Madalyası verilmesi talebiyle 
daha evvel yaptığı müracaatlar hakkmda encümen tarafından 
ittihaz edilen menfi kararların hukuk prensiplerine uygun ol
madığını ve bu kararlara itiraz eder olduğunu beyan ve bahis 
mevzuu madalya hakkmdaki talebini tekrar etmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Niazmnamenin 57 nci maddesine 
göre Arzuhal Encümeni kararlarına karşı yalnız mebusların 
itiraz haklan mevcudolup iş sahiplerine böyle bir hak tanın-

‘20216/18853 Ziya Sarıkuzey.
Bağlarbaşı Trablus 
So. No : 25.
Üsküdar - İstanbul.

20158/18799 Sabri Cemil özgen 
ve arkadaşı Baki 
Avros.
Çiftemerdiven Kız- 
öğretmen Cad. No : 
65.
Konya.

20139/18780 Sadettin Pehlivan.
Askerî Dikimevi Ya
pılmış Eşya Ambar
cısı.
Eyüp - İstanbul.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

mamış bulunduğundan dilekçinin vâki itirazı hakknda bu se
beple muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2683 20 . X I I . 1955

20240/18877 Mehmet Ali Vural.
Büyükcarııi Mah. 
Keşan.

(Arzuhal hulâsası : 1071 liranın 
Yakın Doğu Far Acentesinden alı
narak kendisine verilmesi hakkın
da.)

Dilekçi : İstanbul’da Yakın - Doğu Far Acentesinden aldı
ğı traktörün beş sene zarfında meydana çıkacak ânzalannın 
parasız giderileceği ve icabeden tamirin de bedelsiz yapılaca
ğı mezkûr acente tarafından taahhüdedilmiş olduğu halde bir 
tamir için kendisinden (1 071) lira alınmış bulunduğundan 
bahsile, taahhüt hilâfına alman bu paranın acenteden istir - 
dadedilerek kendisine teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza mercüne ait oldu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2684 20 . X I I .1955

20293/18926 Fuat Yöney.
Emekli yarbay; 
Atatürk Bulvarı 
No : 271/4. 
Yenişehir - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : (130) günlük 
ikamet yevmiyesinin verilmesi 
hakkında.)

Dilekçi : Muvakkat memuriyetinin devam ettiği 180 gün 
için kanunen kendisine verilmesi lâzımgelen ikamet yevmiye
sinden 50 günlüğü tesviye edilerek, bakiye 130 günlük yevmiye
nin verilmemekte olduğundan ve Millî Müdafaa Vekilinin bu 
hakkı vermemek suretiyle salâhiyet derecesini tecavüz etmiş 
bulunduğundan bahsile, icabeden tetkikatm icrasmı ve bahis 
mevzuu (130) günlük ikamet yevmiyesinin verilmesi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu kabil ihtilâfların tetkik ve halli ka
za merciinin vazifeleri cümlesinden bulunmasına ve dilekçinin 
ilk müracaatı üzerine selef komisyonca ittihaz edilen 22. V I .
1953 gün ve 7168 sayılı Karara nazaran da bahis konusu ihtilâf 
kaza merciine intikal etmiş olmasına göre vâki son talep hak
kında dahi zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyi
nine mahal odmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2685 20. X II. 1955
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20226/18863 Kadir Aydoğdu.
Halkalı köyü halkın
dan.
Yesilköv - İstanbul.

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

(Arzuhal hulâsası 
pılması hakkında.)

Yardım ya-

Dilekçi : Hasta çocuklarının maişetlerini temin etmek ve 
tedavilerini sağlamak üzere bir sebze bahçesi vücuda getirmek 
istediğini beyanla, muktazi vasıtaları tedarik etmek için ken
disine yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2686 20. X I I . 1955

20241/18878 Zehra Avunduk.
Sahrayıcedit Cami 
arkası No. 164/2. 
Erenköv - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
ması hakkında.)

Dilekçi : Bir ev satmalmak üzere altı bin lira yardımda bu
lunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden her hangi bir kim
seye nakdî yardımda bulunabilmek için bu hususta daha önce 
bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun 
tekliflerinin ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi 
mucibince Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması 
icabedip encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif ser- 
dine yetkili bulunmamasına mebni vâki talep hakkında bu se
beplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2687 20 . X I I .1955

20273/18908 Hayriye Tiirkay.
Pangaltı Bay Sun
gur So. NT<> : 117. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması 
halkında.)

Dilekçi : Eski Sivas Mebusu merhum Mahir Türkay'ın ka
rısı olduğunu, kocasının Demokrat Parti iktidara geçinceye ka
dar bu gayeyi tahakkuk ettirmek maksadiyle geceli gündüzlü 
çalıştığını, kendisinin halen üç küçük çocuğu ile birlikte yar
dıma muhtaç bulunduğunu beyanla, vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanabilmek için bu hususta daha önce bir kanun tedvin 
etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekil
ler Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip encü
menimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümcıı karan ve ne sebepten verildiği

lunmamasma mebni vâki talep hakkında bu sebeplerden mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2688 20 . X I I . 1955

20297/18930 Dr. Mehmet. (Arzuhal hulâsası : 6023 sayılı
20449/19056 Sadettin Aygeıı. Kanunun 5 nci maddesinin tefsiri

Uzunçarşı No. 52. hakkında.)
Afyon. Dilekçi : 6023 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı asli 

vazife tâbirinden ne anlaşılması lâzımgeleceğinin tefsiri ciheti
ne gidilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir isteme yetkisine sa- 
hibolmadığından dilekçinin vâki tabeli hakkında muamele tâ 
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2689 20 . X I I .1955

20279/18914 Mehmet Akoeşme. (Arzuhal hulâsası : 1081 sayılı
Pazar mah. muhtarı. Kanunda nıünderiç para cezaları
Şııhud. nın artırılması hakkında.)

Dilekçi : Çiftçi Mallarını Kcruma hakkmdaki 4081 sayılı 
Kanunda nıünderiç para cezalarının 500 liraya kadar artırılma 
sim istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2690 20 . XII . 1955

20270/18905 Zckeriya Atik.
Aşağı Habibefendi 
Mah. Dere So. No : 
102 .

Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Faal persone
le yapılan yardımların malûl emek
lilere de teşmili hakkmda.)

Dilekçi : Devlet Demiryolları Dördüncü İşletmesinde gardi- 
vagon olarak çalışmakta iken 55 lira ile emekliye sevk edildiğini, 
mâlûl olduğu için hariçte çalışamıyacağım beyanla, faal perso 
nele yapılan yardımların kendisi gibi mâlûl emeklilere de teş
milini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2691 20 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20283/18917 Sabit özbilek. 
Eğridir.

20289/18923 Bustafa Borcak.
Eski zabıtai belediye 
memuru.
Bilecik.

20306/18939 Arslan Aydın.
Yedikule verem has
tanesi paviyoıı 3 
No. 24 
İstanbul.

Enaümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazi 
içindeki ormanlara taallûk eden 
ilâmat hakkında.)

D ilekçi: 3116 sayılı Orman Kanununun birinci maddesine 
tevfikan, bâzı tapulu arazi içindeki ormanlar hakkında sahip
leri lehine mahkemelerden sâdır olup katiyet kesbetmiş bulu
nan ilâmatın tarzı icra ve infazı hususunun yeni tasanda yine 
yer almamış bulunduğunu ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesi muvacehesinde bu muhkem kaziyolerin duru
munun evvelâ Adalet Encümenince ve sonradan da Yüksek 
Meclisçe tâyin ve tesbiti lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının 
müstacelen yapılmasını istemektedir.
' Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, bahis mevzuu ilâma- 

tın suret ve şekli infazı hakkında yeni orman kanunu lâyiha
sına hükümler dercine mütedair olmakla keyfiyetin ilgili encü
menlerin ıttılaına arzı uygun görüldüğünden, bu baptaki dilek
çenin zikri geçen lâyihayı incelemekte olan Ziraat Encümenine 
tevdüne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2692 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşı 
bağlanması hakk ı nda.)

Dilekçi : 15 sene memuriyet yaptıktan sonra mâlûlen emek
liye aynldığını, bu sırada verilen pek az bir tazminatın en za
ruri ve mübrem ihtiyaçlarını bile karşılamadığını, halen muh
taç bir durumda bulunduğunu beyanla, kendisi gibi mâlûlle- 
re emekli maaşı bağlanmasını teminen Emekli Sandığı Kanu
nuna bu yolda bir madde ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinin© mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2693 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir oda yeri 
verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Kendisinin ve karısının tüberküloza müptelâ ol
duklarını, hastaneden çıktıklan zaman sokakta kalacaklarını 
beyanla, Kazlıçeşme’de telsiz arkasındaki boş arsalardan bir 
odalık yer verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetin 3 nazaran bu hususta
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2694 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardımda bu
lunulması hakkında.)

Dilekçi : 9 nüfustan ibaret bir ailenin reisi olduğunu, bir 
gözünün âma olması yüzünden her işte çalışamadığını, gayri- 
sıhhi bir evde oturdukları için küçük çocuklarının hastalan
dıklarını beyanla, ihtiyaçlarına kifayet edecek bir ev yaptıra- 
bilmesini teminen kendisine yardımda bulunulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Bütçesinden her hangi bir kim
seye yardımda bulunabilmek için bu hususta daha önce bir ka
nun tedvin etmek lâzımgeleceğine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2695 20 . X I I .1955

20309/18942 Mehmet Teke.
Çifte köprü köyün
de.
Köprübaşı - Sürme 
ne.

20320/18953 Hamdi Ulus. 
20554/19125 Samanpazan Eski- 
2222/2217 yol So. No. 15. 

Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Maaş bağlan
ması hakkında.)

Dilekçi : 37 yaşında ve gözlerinden mâlûl olduğunu, yetim 
kızlara iadeten maaş tahsisi hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresi sırasında kendi ve emsalinin durumlarının da na
zara alınması lâzımgeleceğini beyanla, binbaşı iken vefat eden 
dedesinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2696 20. X I I . 1955

20397/19014 Kemal Irmak.
Çiftçi; Mimar Sinan 
Mah. No : 20. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Uzun vâdeli 
kredi hakkında.)

Dilekçi : Mevcut kredi usullerinin çiftçiyi tatmin eder de 
rece ve mahiyette olmadığından bahsile, çok uzun vâdeli kredi 
açılması hususunun yeni bir kanunla sağlanmasını istemektedir 

Gereği düşünüldü : Alelûmum kanun tekliflerinin Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince Vekiller Heye
tinden veya mebuslardan sâdır olması lâzımgelip encümenimiz
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

mücerret bu sıfatla teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni 
vâki talep hakkında zikredilen sebepten muamele tâyinine ma 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2697 20 . X I I . 1955

•20406/10022 H. Cahit Demir, ve (Arzuhal hulâsası : Haklarının
ar. korunmasına dair.)
Nüfus Memuru. 
Korkuteli.

Dilekçiler : Kadrosuzluk yüzünden senelerden beri terfi ede- 
miyen kiiçük memurların çok mağdur durumda bulunduklarını 
ileriye sürerek, öğretmenlere sağlanan hakların bu küçük me 
murlara da teşmilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2698 20 . X I I , 1955

20412/19027 "Mehmet ülgiir. (Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra-
1035/1033 Solmaz Kahvehanesi sı Dördüncü Daire kararının ho-

miisteciri. zv İması hakkmda.)
Burdur. Dilekçi : Vergi Temyiz Komisyonunca müttehaz 9 . V . 1953 

gün ve 742 sayılı Kararının bozulması talebiyle Hazine aleyhine 
açmış olduğu dâvanın, vergi dairesine tevcihi lâzımgeleceği ileri 
sürülerek, Devlet Şûrası 4 ncü Dairesince reddedilmesinde isa
bet göremediğini beyanla, bu dairenin bahis mevzuu ret kara
rının kaldırılmasını ve dâvasının ikame eylediği şekilde rüyet 
olunması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 4 ncü Dairesi deavi daire 
lerinden olmasına ve Şûra Kanununda da beyan edildiği veç
hile dâva daireleri aynı mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz ol 
duklanndan bu dairelerin kararlan Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 ncü maddesinin açık ve kesin hükmüne nazaran her tür 
lii müdahale ve taarruzdan mâsun bulunmasına binaen vâki ta
lep hakkmda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2699 20 . X I I . 1955
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20481/] 9072 Müzeyyen Barlas ve 
ar.
Karayolları 5 nci 
Bölge personelleri. 
Mersin.

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

(Arzuhal hulâsası : İkramiyenin 
kendilerine de teşmili hakkında.)

Dilekçiler : Memurlara verilmekte olan ikramiyenin, kendi
leri gibi yevmiye ile çalışan personele de aynen teşmilini temin 
için bu baptaki kanunun tefsirini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek, encümenimizin yetkisi 
dışında bulunduğundan, vâki talep hakkında bu sebepten mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2700 20 . X I I . 1955

20482/19073 Mustafa Tatver ve 
ar.
31 .. 1 . 1954 gün ve 
12661 sayılı tel sahi
bi.
Mersin.

(Arzuhal hulâsası 
kında.)

ikramiye hak-

Dilekçiler : Memurlara verilmekte olan ikramiyenin, ken
dileri gibi yevmiye ile çalışan personele de aynen teşmilini te
min için bu baptaki kanunun tefsirini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir istemek yetkisine 
sahip bulunmadığından vâki talep hakkında bu sebepten mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2701 20 . X I I . 1955

20484/19075 Yusuf Koeabıyık.
Sağlık merkezinde 
bademe.
Bergama - Goçheyli.

ramiye ve-(Arzuhal hulâsası : tk 
rilrnesi hakkında.)

Dilekçi : Sağlık merkezinde hademe olduğunu, bir seneyi 
doldurmadığı için kendisine ikramiye verilemediğini beyanla, 
memur ve müstahdemlere verilmekte olan bu ikramiyeden ken
disinin de istifade ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu husustaki kanunda kimlere ikramiye 
verileceği tâyin edilmiş olmasına göre vâki talep hakkında 
oncümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2702 20 . X I I . 1955

'-’0538/19109 Kâzım Giıltekin.
Mekece köyünde 

, P. Ocak başkam. 
Geyve.

J).
(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Emekli maaşı

Dilekçi : Çok az bir aylıkla emekliye ayrıldığından ve bu 
günkü hayat şartlan karşısında bu para ile geçinmesine imkân 
bulunmadığından bahsile, emekli maaşının artınlmasını iste- 
mektedü'.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

2703 20 . X I I . 1955

(A rzuhal hulâsası : Kanun tefsiri 
hakkında.)

Dilekçi : 5590 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 2 nci fık
rası hükmünün Tekel Şarap fabrikalarını şümulü içine alıp al
madığının tefsir yolu ile tesbitini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek encümenimizin ^etkisi 
dışında bulunduğundan vâki talep hakkında bu sebepten mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2704 20 . X I I . 1055

20556/19127 Murat Yenice.
Ticaret Odası Baş
kanı.
Tekirdağ.

20558/19129 Alımct Gönülalan.
Tapu arşiv f  işçisi. 
Ulukışla.

(A rzuhal hulâsası : İkramiye, v e 
rilmesi hakkında.)

Dilekçi : Özel idare odacılığında dört sene çalıştıktan sonra 
tapu dairesinde açılan yüz lira ücretli ve E cetveline dâhil fiş 
memurluğuna tâyin edildiğini ve bütün memur ve müstahdem
lere birer maaş nispetinde tahsisat verildiği halde kendisine 
mücerret bir seneyi ikmal etmediği için bir şey verilmediğini 
beyanla, sözü geçen tahsisattan emsali gibi istifade ettirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
aidolduğu mercie müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2705 20 . X I I . 1955

20595/19157 Hidayet Türkel.
8 . 1 .  1954 tarih ve 
296/2822 mahreç sa
yılı tel sahibi. 
Samsun.

(A rzuhal hulâsası : İkram iye hak
kında.)

Dilekçi : Memurlara verilmekte olan ikramiyenin emekli, 
dul ve yetimlere de aynen teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2706 20 . X II. 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

20597/19159 Affan Dağlı ve ar.
Yüksek mühendis. 
Toprak Mahsulleri
Ofisi İstanbul
gesinde.
İstanbul.

böl-

( A  rz ulıal h u l âsast 
kında.)

ik ra m iye  hak-

Dilekçiler : Toprak Mahsulleri Ofisinde yevmiye ile çalış
tıkları için memur ve işçi sayılmadıklannı ve bu sebeple yıllık 
ikramiyeden istifade edemediklerini beyanla, mağduriyetlerine 
mahal kalmaması için ya kanunun tefsiri cihetine gidilmesini 
veya ek bn- madde ile atıfetin kendilerine de teşmilini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir istemek veya yeni 
bir kanun teklifinde bulunmak yetkisine sahibolmadığmdan 
vâki talep hakkında bu sebeple muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2707 20 . X I I . 1955

20589/19155 Ilışan.
Harb Mâlûlleri Der
neği Başkanı. 
Kadıköy.

(A rzu h al hulâsası : 6216 sayılı 
K anunun ta d ili hakkında.)

Dilekçi : Dul kalan yetim kızlara iadeten maaş bağlanması 
hakkındalci kanuna, birinci ve ikinci derecede hakiki harb mâ- 
lûlleriyle evlenmiş olan kadınların da ithalini ve bunlara yetim 
maaşlarının tekrar tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2708 20 . X I I . 1955

20590/19156 Behiyc.
8 . 1 .  1954 tarihli ve 
821/984 sayılı tel sa
hibi.
Kadıköy.

(A rzu h al hulâsası 
hakkında.)

Y etim  a ylığ ı

Dilekçi : Eirinci derece bir harb mâlûlü ile evli bulundu
ğunu beyanla, 6216 sayılı Kanun hükmünün kendisine de teş
milini ve bu suretle yetim maaşının iadeten tahsisini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir teklif mevzuu ile ilgili olan is
tek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2709 20 . X II. 1955
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20564/19135 M. Hâdi Elhüseyııi. 
Müftü.
Silvan.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneümcn kararı vc nc sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : B ir in tibak  
kanunu çıkarılm ası h akkında.)

Dilekçi : 24 sene hizmetten sonra ancak 35 lira maaşa yük
selebildiğini, Diyanet İşleri mensuplarına ait kadroların kifa
yetsizliği ve müsaadesizliği hasebiyle, mâruz kaldığı bu mağ
duriyetin telâfisine de imkân göremediğini beyanla, öğret
menlere kıyasen Diyanet İşleri memur ve müntesipleri hakkın
da da bir intibak kanunu çıkarılmasını istemektsdir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahai 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2710 20 . X I I . 1955

20599/19161 Şevket Polat. 
2841/2834 Ünveren Mah. Güzel 

So. — No : 3. 
Kadmhan.

(A rzu h al hulâsası : E m «kli a y lığ ı
nın ta d ili hakkında.)

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun muvakkat 45 nci maddesi 
ve yine mezkûr kanunun geçici 14 ncü maddesinin A fıkrası 
mucibince emekli maaşının tadili hakkında yaptığı müracaa
tın, bahis mevzuu kanunun makable teşmili caiz olmadığı ileri 
sürülerek kabul edilmediğini beyanla, mezkûr 45 ve 14 ncü 
maddeler dairesinde muameleye tâbi tutulması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu kabil hususların önce itiraz mercii 
olan Maliye Vekâleti, muahharen de kaza mercii taraflarından 
incelenmesi lâzımgeleceğine göre, vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinini; mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2711 20 . X I I . 1955

20601/19163 Ali Dcmirel.
Koçak köyünde. 
Ulukışla.

(A rzu h al hulâsası 
ması hakkında.)

Yardım  yapıl-

Dilekçi : On yıl evvel köy bekçisi iken elindeki tüfeğin ka
zaen ateş alması yüzünden sağ elinin bileğinden düştüğünü ve 
bu hususun köy ilmühabsri ile sabit bulunduğunu, çok fakir 
ve çalışamıyacak durumda olduğunu beyanla, mâlûil vo fakir
lere yapılan yardımın kendisinden de esirgenmemesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden her hangi bir kim
seye nakdî yardımda bulünabilmek için bu hususta daha evvel 
bir kanun tedvin etmek lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun 
tekliflerinin ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi 
mucibince Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olma«
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Amma! Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

icabedip encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif ser- 
dine yetkili bulunmamasına mebni dilekçinin vâki talebi hak
kında muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2712 20 . X I I . 1955

20605/19167
275/275

2446/2440
3298/3291
4135/4127
5201/5192
4861/4852

M. İrfan Tunalı.
Ten bol Hacımehmet 
Mah. Selâmsız Cad. 
Atlamataşı No : 39. 
Üsküdar.

(A rzuhal hulâsası : E m ekli aylığı 
h ağlanm ası h ak kında.)

Dilekçi : Otuz küsur seneden ibaret hizmetinin on dokuz 
yıla indirilmesi üzerine Devlet Şûrasına müracaatla muamele
nin ıslahını istemiş ise de bu baptaki dâvasının süre aşımı nok
tasından reddi cihetine gidildiğini, halbuki aslında dâva için 
muayyen müddetin geçmemiş bulunduğunu beyanla, dosyası
nın celp ve tetkik edilerek emeklilik hakkının tanınmasını ve 
muktazi maaşın bağlanması esbabının istikmalini rica etmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasında ikame et
miş bulunduğu dâvanın süre aşımı noktasından reddi hakkın- 
daki karar aleyhine tashih yoluna müracaat ederek miidd:tin 
geçirilmemiş olduğu yolundaki iddiasını bu mercie karşı derme- 
yan eylemesi icabedeceğine vo esasen bu gibi kaza merciince 
incelenmesi gereken hususların encümenimizce tetkikine mesağ 
ve cevaz bulunmamasına ve selef komisyonun bu meseleye 
mütedair olarak evvelce ittihaz eylediği 15. I V . 1952 gün ve 
3372 sayılı Karar da bu noktaya mahmul bulunmasına binaen 
vâki son talep hakkında dahi muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ve müstedinin usulüne tevfikan kanun yoluna müracaat
ta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2713 20. X I I . 1955

20610/19172 Arif Sokullu.
Halıcıoğlu Askerî 
Lise karşısında 23 
No. lu hanede, Feri
dun Sokullu yanın
da.
Haliç - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Malûl aylığı 
bağlanması hakkı nda.)

Dilekçi : Bakırköy Emrazi Akliye ve Asabiye Hastanesi sağ
lık kurulundan verilen rapora nazaran tedavisi gayrikabil bir 
hastalığa duçar olmuş bulunmasından dolayı vazifesinden çıka
rıldığını 22 senelik memuriyetinden 14 yılının ücretli geçmiş ol
ması hasebiyle kendisine emekli maaşı bağlanamayıp ancak ma
aşlı hizmetlerinden ötürü tazminat verilebileceğinin tebliğ olun
duğunu, halen 63 yaşında ve mefluç bir durumda olduğu için 
çalışamadığını ve bu sebeple de zaruret içinde kaldığını beyan
la, yeniden muayenesinin icra ettirilerek mâlûl aylığı bağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mâlûlen emekliye ayrılması 
hakkındaki talebini usulüne tevfikan mensubolduğu vekâlet«
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karşı dermeyan etmesi ve ihtilâf vukuu halinde de kaza mercii
ne müracaatta bulunması lâzımgeleceğine göre vâki isteği hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2714 20 . X I I . 1955

20612/19174 Arif Karaca.
Suadiye Cami So. 
No. 8/1.
Erenköy - İstanbul.

(A rzuhal hulâsası 
d il talebine dair.)

T efsir ve ta-

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 40 ve muvakkat 74 ncü mad
delerine dayanarak harb mâlûlü olduğunu ve hakkında bu yol
da muamele ifası lâzımgeleceğini beyanla Emekli Sandığına yap
tığı müracaatın zaman aşıım noktasından reddedilmesi üzerine 
Maliye Vekâletine başvurmuş ise de bu vekâletçe de hakkında 
menfi işlem yapıldığından bizzarure Büyük Millet Meclisine bir 
dilekçe sunarak muamelenin ıslahını istediğini, bu defa Arzuhal 
Encümeninden verilip tarafına tebliğ olunan kararda da encü
menin tefsir talebetmek veya tadil teklifinde bulunmak yetkisi 
dışında olduğu ileri sürülerek bu hususta bir işlem yapılamıya- 
cağı neticesine varıldığını ve halbuki mezlcûr 49 ncu maddenin 
sarahatine nazaran kendisinin âdi mâlûl sayılmasına imkân bu
lunmadığım ifade ederek, mevcut ihtilâfın ya tefsir yoliyle ya
hut müddetin uzatılması suretiyle hallini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre tadil ve buna kıyasen de tefsir talebinde bulun
mak Vekiller Heyetine veya mebuslara aidolmasma ve bu sebep
ten evvelki müracaat baklanda bir işlem yapılmasına mahal bu
lunmadığı selef encümence karar altına alınmış ve bu karar Da
hilî Nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince itiraz edilmemek 
suretiyle katileşmiş bulunmasına binaen dilekçinin tadil ve tef
sir talebini ihtiva eden son müracaat hakkında da zikredilen 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2715 20 . X I I . 1955

20621/19183 Dudu Savran.
işçi Bulma Kuru- 
munda.
Denizli.

(A rzuhal hulâsası : E ski dilekçe- 
sinin bu ldurularak muamele m ev
kiine konulması hakkında.)

Dilekçi : Biı tren çarpışmasında vefat eden kocasının ölümü
ne sebebiyet verenlerle tazminat hakkmda evvelce Büyük Mil
let Meclisine takdim etmiş olduğu dilekçesinin buldurularak 
muamele mevkiine konulmasını ve ittihaz edilecek kararın da 
kendisine tebliğini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal salıibmıa
No. adı, soyadı ve adresi Eüeümeu karan v« uts sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği ilk müracaatı hak 
kında selef Arzuhal Encümenince 29. IV . 1952 tarihinde karar 
verilerek bu kararın 3714 numara altında 952/40 sayılı Haftalık 
Cetvelle neşrolunduğu anlaşıldığından, mezkûr cetvelden bir 
nüshanın müracaat sahibinin şimdiki adresine gönderilmesi lü-
2 umun a karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2716 20 . X I I . 1955

20ti22/1H184 Nuri Demirağ. (A rzuhal hulâsası : B ir  yüksek
Hayrettin İskelesi mahkeme kurulm ası hakkında.)
No. 17.
Beşiktaş - İstanbul

Dilekçi : İsmet İnönü’nün Cumhur Reisi bulunduğu sırada 
neşredilen açık mektup ve broşürlerde beyan ve izah olunan hu 
susatı bizzat, teşrih etmek üzere âdil ve bitaraf zatlardan müte
şekkil bir yüksek mahkemenin derhal kurularak faaliyete ge
çirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut mahkemeler dışında yeni vs yük
sek bir mahkeme kurulması talebini tazammun eden bu müra
caat encümenimizce incelenmesi icabeden hususlardan bulun
madığı cihetle bu bapta zikredilen sebepten muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2717 20 . XII . 1955

•20469/19068 Bayram öksüz ve ar.
Sam/m pazarı şehir 
kasabı No. 18 Cemal 
Atamer diikkânınde 
işçilerden.
Ankara.

(A rzuhal hulâsası : ik ra m iye  ve
rilm esi veya d e lir  Vergisinden  
m uaf tu tu lm aları hakkında .)

Dilekçiler : Esnaf ve tüccar yanında işçi olduklanm ve me
murlara verilen ikramiyeden istifade ettirilmediklerini beyan
la, kendilerine de ikramiye verilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : 6212 sayılı Kanunda kimlere ikramiye 
verileceği gösterilmiş bulunmasına ve vergiden muafiyet ancak 
kanunun tâyin ve tasrih ettiği hallerde cari olabileceğine göre 
vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



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

20607/19169 Hâmil. Kalhaıı.
(Tmurbey köyünde 
Gemlik.

(A rzuhal hulâsası : is tim lâ k  be
delin in  te zy id i hakkında.)

Dilekçi : Köy yolu yapılırken eşi Haticeye ait tarlanın met
re karesi 7 kuruş gibi çok az bir bedelle istimlâk edilmiş ve em
saline ise 50 kuruş verilmekte bulunmuş olduğundan bahsile, 
istimlâk bedelinin artırılmalı hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : İstimlâk bedelinin tezyidi hakkındaki 
taleplerin incelenmesi kaza merciine ait bulunduğundan hak 
sahibinin usulüne tevfikan sözü geçen mercie müracaatta muh
tariyetine ve bu sebeple vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2719 20 . X I I . 1955

Rein
Konya 

A. F. Ağaoğlv

Mazbata M. 
Bingöl 
.V. Ar a,a

Edirne
('. Köprülü

Edirne 
IT. Maksudoght

Malatya
A. Kör oğlu

Mardin 
H. K. Timur oğlu

Siva*
A : Doğruya!

(Arzuhal Sayısı : 140)

T. B. M. M.



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 İ

— İl Sayı : 36 !i----

3G. /  .1956 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin  
No. adı, soyadı ve adresi

3362/3355 Aliye İlhan. 
14966/13965 Darphane So. No. 23 
21186/19687 Beyazit - İstanbul.

Encüm en karan  ve ne sebepten verild iğ i

(A rzu h al hulâsası : Babasından  
maaş tahsis edilm esine d a ir .)

Müstedi : İstanbul Belediye İktisat Müdür Muavinliğinden 
emekli iken vefat eden Ahmet Fevzi Ilhan’ın kızı olduğunu ve 
babasının vefat ettiği tarihte evli olup bilâhara kocasından bo- 
şanmi] bulunduğunu sefil ve perişan ve mâlûl bir durumda ol
duğunu beyanla babasından dolayı maaş tahsis edilmesini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanu
nun 77 nci maddesinin C fıkrasına göre babasının vefat ettiği 
14 . IV . 1950 tarihinde evli olup bilâhara boşanan müstediye 
maaş tahsisine imkân görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6216 
sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidolduğu 
makama müracaatta muhtariyetine binaen vâki isteği haklanda 
enciimenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2720 20 . X I I . 1955

15125/14124 Müslüm Sözen.
Paçakcalı Malı, de 
Kamyon çalıştıran. 
Uri'a.

(A rzu h al hulâsası : B e led iye  ve 
Ö zel idarece verg i alınm am ası 
hakkında.)

Müstedi: Vatandaş hukukuna müessir olan Idarei Hususiyeyi 
Vilâyat Kanununun 80 ve 5237 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
nin, 5889 sayılı Kanunla akar yakıtlardan Yol Vergisi alınma
sı karşısında kaldırılmasını ve vilâyet belediye sınırlan dâhilinde 
çalışan vasıtalardan hem belediye ve hem de özel idarece vergi 
alınmasının doğru olamıyacağını beyanla vesaiti nakliyelerinin 
çalışma sahalarına göre vergi alınması hususunda aidolduğu dai
relere emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Akar Yakıtlardan 
Alman Yol Vergisi, 1525 sayılı Şose ve Köprüler Kanunu ile ev
velce alınmakta olaıı Yol Vergisi yerine kaim olduğu, Idarei
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Umumiyei Vilâyat Kanununun 80 nci maddesine tevfikan vilâ
yet dâhilinde ve fakat belediyeler sınırlan haricinde çalışan ve 
nakliyecilik yapan nakil vasıtalan sahiplerinden alınan muay
yen meblâğ ile Belediye Gelirleri Kanununa tevfikan alman 
Nakil Vasıtalan Resminin sözü geçen Yol Vergisi ile mahiyet 
ve muhteva bakımından her hangi bir alâka ve münasebeti mev- 
cudolmadığı ve bunların kaldırılmasının bahis konusu olamıya- 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2721 20 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : İş verilm esi 
hakkında.) •

Müstedi : Evvelce vermiş olduğu dilekçesinde babasından 
kalan arazinin imar ve işletmesi için sermayesi bulunmadığın
dan geçimini sağlamak üzere Gümüşane Orman işletmesinin Har- 
şit Bölgesinde bir vazife verilmesini talebetmiş ve bu kereld isti
dasında da evvelki isteklerinin ele alınması ve işlerinin son ka
rara bağlanması ve dilekçesinin Orman Genel Müdürlüğünden 
alınarak Büyük Millet Meclisinde tasdik edilmesini ve şikâyet 
hakkının yerine getirilmesini ve lâyık olduğu hakikatin araştı- 
nlmasmı istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin evvelki 
talebine Orman işletmesi Talimatnamesi hükümlerine göre dev
let orman işletmelerinde çalışan ücretli memur ve müstahdem
lerinin tâyini mahallî işletme müdürlerinin salâhiyeti dâhilinde 
bulunduğu cihetle doğrudan iş istediği işletme müdürlü
ğüne müracaat etmesi hususu 2 . III . 1950 tarih ve 7/4774 
sayı ile mumaileyhin adresine tebliğ olunmuş ve bu kere 2 . X . 
1952 tarihli dilekçesinde; İG . IX . 1950 tarihli istida ile talebet- 
tiği hususlann ele alınmasını istemekte ise de yukarda arz olun
duğu üzere iş verilmesi hususunda doğrudan iş istediği orman 
işletme müdürlüğüne müracaat etmesi icabetmekte olduğ-u bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukanya alman cevabına 
göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15276/14267 Halis Güvendi.
Doymuş köyünde.
I). P. Ocak Başkanı. 
Torul.

2722 20. X II. 1955



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

15277/14268 Mustafa Gülmez.
Doğru Malı. Şükran 
So. No. 9.
Kırklareli.

11282/14273 Fehmi Yeşilbaş 
v'e ar.
Ahnıetçavıış Malı, de 
Milas.

(A rzuhal hulâsası : »Sara hastalı
ğ ından  do layı askerden terhis 
edilm esine da ir.)

Müstedi : Kırklareli Askerlik Şubesinden olup 9 ncu Tümen 
Tanksavar Taburunda muvazzaflık hizmetini yapmakta iken 
izinli olarak memleketine geldiği sırada sara hastalığına müpte
lâ olduğundan bahsile izin süresi hitam bulmadan durumunun 
incelenerek terhisinin yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
sara hastalığı teşhisiyle Mareşal Çakmak Hastanesine sevk edi
lerek 31 . V . 1952 tarihinde sağlam olarak taburcu edildiği ve 
ikinci defa 3 ncü Ordu Müfettişliğine vâki müracaatı üzerine 9 
ncu Tümen Komutanlığının emriyle tekrar Mareşal Çakmak 
Hastanesine sevk edilmiş ve sağlam raporu almış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta enciimenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2723 20 . X I I . 1955

(A rzu h a l hulâsası : M ezruatları- 
nın  kurum asına sebebiyet ve r ild i
ğinden şikâyet.)

Müstedi : Kaymak Kavağı namındaki suyun bâzı mütegalli- 
beler tarafından gasbedilerek mezruatlannm kurumasına sebe
biyet verilmiş olduklarından bahis ve şikâyetle Muğla Valili
ğinden ve Milas Kaymakamlığı ve belediyesinden hâdisenin 
tahkik edilmesini ve Kanunu Medeni hükümlerinin göz önünde 
bulundurulmak suretiyle mezkûr suyun gaasıplar elinden alı
narak Milâs Belediyesine verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyenin tapu ile 
sahip bulunduğu bu sudan bâzı kimselere sâki hakkı tanınmış 
olduğu, tapuca mukayyet bu hakkın belediyece 1928 yılında ta
nınmak istenmemesi üzerine mahkemeye akseden ihtilâfın bele
diye aleyhine neticelendiği, bu durum karşısında müştekilerin 
iddiaları veçhile bu hak sahiplerinin de para mukabilinde su al
malarının teminine imkân olmadığı, Asliye Hukuk Mahkemesin
ce tanınan bir hakkın idareten ortadan kaldırılmasına mevzua
tın müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



-  4
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

15293/14284 Şükrü Kulaç. 
Muhtar.
Taşburun köyünde. 
Akyazı - Karapür- 
çek.

(A rzu h al hulâsası : M udurnu ça
y ı üzerinde kurulacak köprü hak
kında.)

Müstedi : Mudurnu çayı üzerinde kurulacak bir köprünün en 
aşağı dört beş bin köylü vatandaşın karşı taraf ile olan irtibatla
rını sağlıyacağmdan bu köprünün kısa bir zamanda inşası hak
kında vâki mütaaddit müracaatlarının neticesiz kaldığından, 
1950 yılından beri de daima bir sene sonraya tâlik edilmek su
retiyle işin geri bırakıldığından bahsile bir an evvel mezkûr 
köprünün kurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsolunan Taşbu
run köprüsünün yapılması için 1952 yılı bütçesinden ayrılan 
cdenek ile çalışmalara başlandığı ve köprüye lüzumlu keres
tenin imal ve inşaat mahalline naklinin mütaahhide ihale edi 
lerek şimdiye kadar 21 M3 kerestenin hazırlattırılmış bulundu
ğu ve yakmda inşa işine başlanmak üzere olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2725 20 . X I I . 1955

15316/14304 Kemal Beşli.
öğretmenler Derne
ği Başkanı."
Yalova - İstanbul.

(A rzu h al hulâsası : K ö y  en stitü 
sü m ezunlarının  yedek  subaylık  
hakkının alınm am asına da ir.)

Müstedi : Köy enstitüsü mezunu öğretmenlere 3803 sayılı 
kanunla tanınmış elan yedek subaylık hakkının alınarak gedikli 
astsubaylık yaptmlacağı hakkında yeni bir kanunun çıkacağını 
duymuş ve bu halin doğruluğu ise Anayasa ve insan haklarına 
aykırı bulunmuş olacağından bahsile yedek subaylık hakları
nın alınmamasını ve böyle yersiz bir kanunun çıkarılmamasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Köy enstitüsü 
mezunlanmn yedek subay yetiştirilmekte olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine lüzum olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2726 20 . X I I . 1955



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

21349/19841 Dilber Hocalar. 
15330/14318 İkamete memur em

niyet müdürlüğü 
el iyle.
Tokad.

(A rzu h al hulâsası : T okad’daki 
m ecburi ikam et rejim ine n ihayet 
verilm esi ve serbest bırakılm ası 
hakkında.)

Müstedi : Türk vatandaşı olduğunu, İstanbul nüfusunda ka 
yıtlı bulunduğunu bu hususta yapmış olduğu miitaaddit müra
caatlarının cevapsız kaldığını, haksız ve kanun dışı muameleye 
tâbi tutulduğunu beyanla Tokad’daki mecburi ikamet rejimine 
nihayet verilerek İstanbul’daki ailesinin yanında ikamet etmek 
üzere serbest bırakılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin 16 Mart 1954 gün ve 3126/12273 sayılı 
son cevabi yazısında : Yaptırılan tetkikat ve tahkikat sonunda 
müstedinin ileri sürmüş olduğu evvelki beyan ve iddiası tahak
kuk etmediğinden talebi reddolunduğu gibi bu defaki dileğinin 
de kabul edilemiyeceği hususunun kendisine tebliği için Tokad 
valiliğine yazılmak suretiyle vâki müracaatlarının cevaplandı
rılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tetkik ve tahkika 
müstenit cevabına göre vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2727 20 . X I I . 1955

den No. 698. 
Kars.

15335/14323 Nafiz Kaya. (A rzu h al hulâsası : İkm al hakkı-
Cilavuz köyü ensti- nın verilm esi ve tahkikat yapıl-
tüsü öğrencilerin- m asına da ir.)

Müstedi : Kars’ın Cilavuz Köy Enstitüsü 4 ncü sınıf öğ
rencilerinden olduğunu ve 1953 ders yılında okullarının öğret
men okulu olması dolayısiyle programın tamamen değişmiş 
bulunduğunu, matematik ve tarih derslerinden verilmiyen ik
mal hakkının verilmesini istediğini ve Genel öğretim Hocası 
Rıza Kardeş’in haksız ve garez yüzünden yazılı imtihanda ve
rilen dört numara ile sınıfta bırakılmış olduğunu beyanla hak
kının meydana çıkarılması için icabeden tahkikatın yapılma
sını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan inceleme 
sonunda müstedinin, Öğretmen Rıza Kardeş tarafından kas
ten sınıfta bırakıldığı yolundaki iddiasının vâridolmadığı an
laşılmış ve 1952 - 1953 ders yılında tatbik edilmeye başlanan 
yeni müfredat programına göre dördüncü sınıfta genel öğre
tim ve tatbikat bilgisi dersleri okııtulmamakta ise de dilekçi
nin geçen yıl tatbik edilen müfredat programına göre sınıf 
geçme şartlarına tâbi tutulması icabettiğinden bu yıl tatbik 
edilen programdan faydalanmasına imkân görülememekte ol
duğu bildirilmektedir.



— 6 —

Gereği düşünüldü : Tetkikatı kaza merciine aidolan talep 
hakkında enciimenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2728 20 . X I I . 1955

15359/14344 Derviş Kara ve ar. 
Dere köyünde. 
Haymana.

(A rzu h al hulâsası : Tohumluk 
yard ım ı yapılm ası hakkında.)

Miistediler : Ankara vilâyetinin Haymana kazası Dere kö
yü ahalisinden ve ehil zürradan olduklarını, kooperatife borç
ları bulunmadığını bu seneki mahsulâtlarının hükümet borç
larına ve yiyeceklerine bile kâfi gelmediğini beyanla emsali 
misillû kendilerine de, gösterilen miktar veçhile tohumluk ve
rilmesi için gerekenlere emir verilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Haymana’nın Dere 
köyü çiftçilerinden müstedi Derviş Kara ve dokuz arkadaşı
nın tohumluk talepleri incelenerek mezkûr çiftçilere birer ton 
hesabiyle on ton tohumluk buğday yardımı yapıldığı Ankara 
Valiliğinden alman 4/891 sayılı cevabi yazıdan anlaşılmış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta enciimenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2729 20 . X I I .1955

15388/14370 Rasim Pircioğlu. 
17171/15995 Alparslan Devlet

764/762
1633/1631

Üretme Çiftliğinde 
fiş memuru.
Muş.

(A rzuhal hulâsası : Jandarm ada  
geçen m üddetin in  em eklilik m üd
detine eklenm esi hakkında.)

Müstedi : Jandarmada geçen hizmetinin emekliliğine sayıl
mak üzere memuriyet hizmetine eklenmediğinden bahsile zıyaa 
uğnyan 20 yıl 29 günlük hizmetinin emeklilik müddetine ek 
lenmesi hususunun temin buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe sahibinin, 
gedikli küçük zâbit gedikli erbaş ve jandarma gedikli erbaşı 
olmayıp jandarma sınıf çavuşu olması sebebiyle 5434 sayılı Ka
nunun geçici 14 ncü maddesinin B fıkrasından istifade etmesi
ne imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2730 20 . X I I . 1955



— 7 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

15-103/14383 Dursun Asıl.
Sola köyünden. 
Ş. Karahisar.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası 
ması halikında.)

Maaş bağian-

Müstedi : Askerde iken sol elinin parmaklarım zayi etmiş 
olduğundan bahsile maaş tahsis edilmesini istemektedir.

Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Müstedinin sol elinin parmaklarının zıyaı ne gibi bir vazife ile 
tavzif edildiği sırada meydana geldiğini tesbit ve tevsik eden 
tutanak ve raporları bulunmadığından bağlı bulunduğu asker
lik şubesinden istenilmiş ve kendisine de bu hususta malûmat 
verilmiş olup mezkûr raporun gönderildiğinde adı geçen hak- 
landa gereken işlemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Emekli Sandığı 
Umum Müdürlüğünün yukarıya alınan cevabına göre bu hu
susta encümenimizde tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2731 20 . X I I . 1955

15405/14385 Hakkı Aytekiıı.
Karkm köyünden. 
Sivrihisar.

(A rzu h al hulâsası : M alu liyet m a
aşının bağlanm ası hakkında.)

Müstedi : Jandarma olarak vazifei askeriyesini yaparken 
belinden sakat kaldığından va bu sakatlık yüzünden çalışma 
kudret ve kabiliyetini kaybetmiş bulunduğundan, sefalet ve za
ruret içerisinde kıvrandığından bahsile maaş tahsis edilmesini
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mâlû- 
liyet iddiasına ait şimdiye kadar Jandarma Genel Komutanlı
ğına müracaat etmemiş ve bu müracaatı üzerine durumunun 
tetkik ettirileceği ve alınacak neticede mumaileyhin iddiası 
doğru olduğu takdirde dileğinin yerine getirileceği, aksi takdir
de bir muamele yapılamıyacağı ve keyfiyetten dilekçiye de ha
ber verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2732 20 . X I I . 1955

15429/14404 Prof. Dr. Mirrof.
Arapzade Veznedar 
So. No. 6.
Üsküdar - İstanbul.

(A rzu h al hulâsası 
resinin rneccanen 
k ın d a .)

: İkam et tezke- 
verilm esi hak-

Müstedi : 30 seneden beri efradı ailesiyle vatanı olan Rus
ya ’yı terkederek 1936 yılma kadar Avusturya’da ikamet etmiş 
ve bilâhara Viyana Türk Sefaretinden almış olduğu vize ile
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

15441/14414 Muhittin Özbek.
Başöğretmen. 
Recepli köyünde. 
Ovacık.
Silifke - İçel.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1937 tarihinde Türkiye’ye gelmiş olduğu ve ikamet tezkere 
harcını vcrecek kudrette olmayıp fakir ve perişan bir duruma 
düşmüş bulunduğunu beyanla, acıklı durumun nazarı itibara 
alınarak ikamet tezkerelerinin meccanen verilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5683 sayılı Kanu
nun üçüncü maddesi her yabancının behemehal bir ikamet tez
keresi olmasını mecburi kıldığından yedinci maddesi de ikamet 
tezkeresi harcı bertaraf, geçinme imkânllan olmıyan yabancı
ları Türkiye’de ikamet hakkından mahrum ettiğine ve müste
dinin 5887 sayılı Harçlar Kanununun harçtan istisna edilen eş
hası gösterir 88 nci maddesi şümulünde bulunmadığına göre 
tesbit olunan harçları ödemesi kanun icabmdan bulunmuş vc 
bu durum karşısında mumaileyhin dileğinin is’afına imkân gö
rülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre istek hakkmda encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2733 20 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : D üyuna ka
lan yolluğunun verilm esine da ir.)

Müstedi : 1946 - 1947 ders yılı Adana Öğretmen Okulu me
zunlarından olduğunu Bilecik kazasına tâbi Dumlupmar köyü 
ilkokuluna tâyin edildiğini, tahakkuk eden yolluktan 60 li
rasını alarak bakiyesinin ödenek olmadığından alamadığını be
yanla bakiye alacağının bir an evvel tediyesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa Valiliğinden 
alman 464/977 sayılı karşılıkta 1947 yılına aidolan 56 liralık 
borcun mütaaddit yıllar ÖZ3İ idare bütçesinin düyun tertibine 
konulması teklif edildiği halde ödenek yetersizliği hasebiyle 
Genel Meclisçe kabul edilmediği ve bu alacağının 1953 yılı büt
çesine tekrar teklif edildiği ve Meclisçe kabulü halinde istihkak 
sahibi müstediye ödeneceği belirtilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2734 20 . X I I . 1955
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15450/14423 Ömer Akıncı.
Istiııye Balalandere 
No. 9.
Boğaziçi - İstanbul. 
Istinye.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İşgalindeki 
arazinin namına tesciline dair.)

Müstedi : 30 seneden beri işgalinde bulunan sahipsiz bir ara
zide çalışarak dört nüfustan ibaret efradı ailesinin ekmek pa
rasını çıkardığını ve bu kere Emlâki Millîyece bu araziden dı
şarı atılmakta olduğunu beyanla mezkûr arazinin namına tes
cil edilmesini ve yardım yapılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin işgalinde 
bulunan yerin adına tescili hakkında dâva ikame edilmiş ve bu 
suretle hâdise kazai mercilere intikal etmiş olduğuna göre, adı 
geçenin muhakeme neticesine intizar etmesi icabeylediğinden di
leği hakkında idareten yapılacak bir muamelenin olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in
tikal ettiği anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2735 20 . X I I . 1955

15457/14430 Haydar Uçüncüoğlu.
1952 senesi vc 4249 
mahreç No. lu tel 
sahibi.
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Teminat mek
tubunun iadesi hakkında.)

Müstedi : Trabzon’da Hâzineye intikal eden Halkevi binası
nın beş senelik kirasını 75 000 liraya kabul etmiş ve binanın 
tahliyesine de emir verilmiş ve Maliye Vekâletince de kendisin
den 75 000 liralık teminat mektubu alınmış ve aradan birçok 
aylar geçtiği halde muamele ıslah edilememiş ve bu yüzden te
minata sekiz aydan beri faiz vermekte ve büyük zararlara du
çar olmakta bulunduğundan ve Hâzinenin açtığı tahliye dâvası 
intacedilmemiş ve derecattan geçmesi uzun zamanlara muhtaç 
bulunmuş olduğundan bahsile hukukunun muhafazası için ge
reken idari kararın alınması ve muamelenin yapılmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şartlar henüz tahak
kuk safhasında olduğuna, taahhüt Hazine zarannı tazmin ma
hiyetini de taşımakta bulunduğuna göre, kira akdinin feshi te
kemmül etmeden ve yeni kiralama durumunun neticesi alınma
dan müstedinin teminat mektubunun iadesine imkân görüleme
mekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği, düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2736 20 . X I I . 1955
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15461/14434 Ali Güler ve ar.
Uzunmehmet Kuyu
su işçi mümessili. 
Kozlu - Zonguldak.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İşçilere veri
len hak ve menfaatin Hamilton 
işçilerine de teşmiline dair.)

Müstediler : Ereğli kömürleri işletmeyince işçilere sağlan
makta bulunan hak ve menfaatlerin mezkûr işletmeden iş taah- 
hüdeylemiş bulunan Hamilton firması işçilerine de teşmil edil
mesini istemektedirler.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin dilek
leri incelenmiş ve meselenin Ereğli kömürleri işletmesi idare 
komitesinin 27 . II . 1952 tarihli toplantısında tezekkür oluna
rak Hamilton firmasında çalışan işçilerin de maden işçisi sayıl- 
malan, dolayısiyle de maden işçilerine sağlanan çocuk primi, 
devam ikramiyesi, elbise ve ayakkabı yardımından faydalan- 
maları lâzımgeleceği neticesine varıldığı, 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

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2737 20 . X I I . 1955

15470/14442 Ahmet Karaca.
Karabürük köyü 
Ulaş malı, de tüfek 
tamircisi.
Çarşamba.

(Arzuhal hulâsası : Köydeki sa
natına müsaade edilmediğinden 
şikâyet hakkında.)

Müstedi : Çilingir ve tüfek tamircisi olduğunu, jandarma 
merkez komutanlığının anlıyarnadığı her hangi sebeplere binaen 
kendisine şiddetli bir hareket kullanmaya başlamış ve bu cüm 
leden olarak köydeki sanatının keyfî olarak men’ine kıyam edil
miş ve mağdur bir duruma düşmüş, vâki müracaatının mevkii 
muameleye konulmamış olduğundan bahis ve şikâyetle jandar
ma komutanlığının gayrikanuni olan bu hareketinin önüne ge 
çilmesini ve köyde sanatına müsaade edilmesi hakkında kay
makamlığa emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çarşamba bölgesinin 
asayişi bakımından çok önemli olan durumu göz önüne alınarak 
buraya gelen işçiler üzerinde silâh taşımasını önlemek ve yeni 
vaka hudusüne meydan vermemek üzere müstediye zabıtanın 
gözünden uzak yerde tamircilik yapmaması ihtar edilmiş ve bu 
kazada zabıtanın ancak vazifesini yapmış, başka bir şey yapıl
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2738 20 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

(Arzuhal hulâsası : Isırganlı ma
hallesinin idari durumu haklım
da,)

Müstedi : Kastamonu vilâyeti Azdavay kazasının Elmacık 
köyüne bağlı Isırganlı ve Zonguldak vilâyeti Ulus kazasının De
reli köyüne bağlı Merer mahallesinin birleştirilerek Ulus kaza 
sına bağlı olmak üzere (Merer) adiyle bağımsız bir köy haline 
getirilmesi istenilmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu işin 
kanun muvacehesinde sonuçlandırılması için evvelâ Isırganlı 
mahallesinin bağımsız köy haline getirildikten sonra köy halin
de Zonguldak’m Ulus kazasına bağlanması ve Dereli köyüne 
bağlı Merer mahallesinin de Isırganlı köyüne bağlanması zaruri 
görülmüş olup, Isırganlı mahallesinin bağımsız köy haline ge
tirilmesi hakkında Vilâyet İdare Kurulu ve Vilâyet Genel Mec
lisinden mütalâa alınması 11. X I . 1952 tarihinde Kastamonu 
valiliğine yazılmış bulunduğu, muamele tekemmül ettiğinde bir 
karara varılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2739 20 . X I I . 1955

15483/14454 Haşan Karagül.
Kızılay Başkanı. 
Ulus.

15497/14466 Çerçin Köyü îhtiyaı 
Heyetine.
Burdur.

Müstedileı : İsparta vilâyetine bağlı Gölbaşı Çiftliği muta
sarrıflarından köy arazisine yanaşık bı-lunan 7 000 dönümlük 
araziyi köy namına satınalarak kadastrosunu yaptırmış olduk
larından bahsile bu almış oldukları arazinin kydmın Burdur 
vilâyetine devredilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedi Çerçin köy
lülerinin İsparta vilâyetine bağlı Gölbaşı köyünün Gölbaşı 
Çiftliğinden satmaldıkları 7 - 8 bin dönüm arazi dolayısiyle 
bu yerin Burdur vilâyeti hududu içine alınması, her iki vi
lâyet sınırını bozacak bir mahiyet arz edeceği, arazinin kom
şu vilâyet hududu içinde kalması mülkiyet ve zilyed bakımla
rından vatandaşlara bir zarar iras etmiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinüıe mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Almış olduk
ları arazinin Burdur vilâyetine 
devredilmesi hakkında.)

2740 20 . X I I . 1955



15552/14520 Haşan ölmez.
DDY Garda katar
larda tahmil tahliye 
hamalı.
H. Pasa - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

12

(Arzuhal hulâsası : Kilometre taz
minatı verilmediğinden şikâyet 
hakkında.)

Müstedi : Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah, taz
minat ve tahsisatlar hakkmdaki Tüzüğün yeni 6 ncı fasıl ve 
28 ııci maddesinin 3 ncü fıkrası sarahati veçhile katarlara re
fakat eden hamallara ve temizleyicilere saatte 15 kuruş kilo
metre tazminatı verilmesi icabettiği halde kendisine bu hak 
verilmemekte olduğundan bahis ve şikâyetle bu kilometre taz 
minatının verilmesi hakkında âdilâne bir karar ittihaz buyu 
rulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol 
lan Tahsisatlar Nizamnamesinin 28 nci maddesi, katar hamal 
larına saatte on beş kuruş kilometre tazminatı verilmesini ka 
bul etmiş ise de, madde hükmü, idarenin daimi personeline 
ait bulunmuş ve dilekçinin de muvakkat olarak istihdam edil 
mesi hasebiyle istemiş olduğu kilometre tazminatının verilme 
sine mevzuat icabı imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu 
ğundan bu bapta enciimenimizce bir muamele tâyinine maha 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2741 20 . X I I . 1955

15560/14528 Ahmet Turan. 
Muhtar.
Yenikulan köyü 
tiyar Heyeti.
Ulaş - Sivas.

(Arzuhal hulâsası Sularına ya
pılan müdahale ve tecavüzden şi- 

İh- kâyet.)

Müstediler : Ötedenebri istifade etmekte olduklan sulanna 
müdahale ve tecavüz edidiğinden bahis ve şikâyetle 3273 
dönüm arazilerinin susuz kalmaması hakkında bir karar 
verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâ'etinin cevabi yazısında : Suların idaresi 
ve ihtilâflann halli 831 ve 2659 sayılı kanunlarla tâyin edil
mişken Ahmet Özkâhya ile müstediler yeni Gulâm köyü halkı 
arasındaki su ihtilâfında 5917 sayılı Kanunun uygulanmasın
da isabet görülemediğinden bu hususta verilmiş olan 
1 1 .IX . 1S52 tarih ve 8-341/128 sayılı kararın vilâyetçe iptal 
olunarak ilgililere tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2742 20 . X II. 1955
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15568/14534 Ligor Hormel. 
16604/15496 Galatasaray Dudu 
20000/18646 Odalar So. No. 4.

Beyoğlu - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Türkiye’de 
dainıî ikametine müsaade edilmesi 
hakkında.)

Müstedi : Türk istiklâline çalıştığından ve Türk Vatan
daşlığına sıkı merbutiyetinden şüphelenen Yunanlılar ken
disini Giride götürülmüş olduğundan ve halen mezunen üç ay 
kadar İstanbul’da- bulunduğundan bahsile hakkında gereken 
tahkikatın icrasiyle Türkiye’de daimî surette ikametine mü
saade edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Türkiye- -Yunan 
vize anlaşmasından faydalanmak sureciyle memleketimize gel
miş bulunan müstedi mezkûr anlaşma hükümlerine göre Tür-< 
kiye’de en fazla 3 ay ikâmet hakkına sahip bulunduğundan, 
bu müddetin sonunda yurdumuzu terk etmesi lâzımgeldiği ve 
aynı zamanda İstanbul doğumlu ve kayıtlı bulunduğunu iddia 
eden mumaileyhin tabiiyet durumu hakkında gerekli tetkika- 
tm yapılmasını teminen meşruhatlı nüfus kayıt örneğinin gön
derilmesi hususunda, İstanbul Valiliğine icabeden talima
tın verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2743 20 . X I I . 1955

15576/14541 Haşan Şahbaz.
Şaıııbayati köyünde. 
Adana.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenku- 
lilne yeniden tanzim edilen tuta
naktan şikâyet.)

Müstedi : 3 5 - 4 0  seneaen beri zilyedi bulunduğu gey- 
rimenkulünün namına tesbiti yapılmış olmasına rağmen ahiren 
bu tesbite ait tutanağın Seyhan Arazi Kadastrosu Müdürü Sa
dık Zeybekoğlunun emri ile yırtılarak hiç alâkası olmıyan kim
selerin hissedar gösterilmek suretiyle yeniden tutanak tanzim 
edildiğinden bahis ve şikâyetle keyfiyetin tahkik olunması için 
mahalline bir müfettişin gönderilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Yapılan tetkikat ve 
tahkikat neticesinde her iki tutanağın da aynı muhtar ve bilir 
kişiler tarafından tasdik edildiğine ve son tesbitin tapu kay
dına istinadettirildiğine ve şikâyetçi tarafından bu tesbite iti
raz edildiğinden evrakın gezici arazi kadastro yargıcının hük
müne istinaden tescilin yapılması gerektiğine göre yapılan mu
amele, memurların taksiri olmıyan bir yanlışlığı düzeltmekten 
ibaret kalmakta ve bu sebeple, müstedi namına yapılan önceki 
tesbite ait tutanağın bulunamamasında kasde makrun bir hare
ket görülmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tetkik ve tahkika müs-



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

15735/14693 ismet Dağ.
Kayhan İlah, do I 
No. lu Caddede mey- 
vacı Ali Durdağın 
dükkânında müstah
dem.
(iemlik.

15744/14701 Lûtfiye över.
Yenişehir Necatibey 
Cad. No. 18. 
kat 5 te.
Ankara.

tenit cevabına göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2744 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak 
tarh edilen verginin giderilmesine, 
dair.)

Müstedi : Kendi bahçesinde yetiştirdiği ve bir miktar da 
hariçten aldığı meyva ve sebzeleri kiraladığı dükkânda sat
makta iken işlerinin iyi gitmemesinden dolayı dükkânını ka
pattığını ve keyfiyeti vergi dairesine haber verdiği ve bilâhara 
müstahdem karnesini almak suretiyle başka bir meyvacımn ya
nında çalıştığını, yoklama memurunun seyyar meyva ve sebze
cilik yaptığını ileri sürerek elinden karnesinin alındığını ve na
mına 144 lira vergi ve 72 lira d a ceza tarh edildiğini ve bu veri
cinin kanunsuz olduğunu beyanla keyfiyetin tetkikiyle haksız
lığın giderilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1. V I I . 
1952 tarihinden sonra seyyar faaliyetinden dolayı, 1952 bütçe 
yılı için 5432 sayılı Vergi Usulü Kanununun 40 ncı maddesine 
göre takdir edilmiş olan gündelik kazancı üzerinden 144 lira 
gezici esnaf vergisi teklif edildiği ve müddetinde karnesini ala
rak vergisini tarh ettirmediğinden vergisine %  50 nispetinde 
kusur cezası ilâve edildiği, Matrah Vergi ve cezaya karşı dilek
çi tarafından itiraz edilmiş ise de itiraz komisyonunca bu konu 
da henüz bir karar verilmediği ve mumaileyhin başka birisinin 
yanında müstahdem olduğuna dair iddiasının da vârit bulun
madığı ve varılacak nihai karara göre işlem yapılmasının tabiî 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan istek hakkında encümenimizce tâyini muame 
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2745 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Evinin vergi 
muafiyetinden faydalandırılması 
hakkında.)

Müstedi : 1948 senesinde yaptırmış olduğu evinin vergi mu
afiyet beyannamesini kanuni müddetinden sonra verdiği için 
vergi muafiyetinden istifade edememiş olduğundan bahsile tak- 
siratsız sırf hastalık gibi bir sebeple mahrum bırakılmış olduğu 
vergi muafiyetinden faydalanması hakkında karar verilmesini 
istemektedir.
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Arzuhal

No.

15803/14810

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

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yapı
lan inceleme sonunda düzenlenen tutanakta inşaatın 1. X . 1948 
gününde ikmal edilerek kiraya verildiği bilirkişiler huzuru ile 
sahibinin de imzası alınmak suretiyle tesbit edilmiş ve bu du
ruma göre kanuni süresi geçtikten sonra müstedinin bildirim
de bulunduğundan geçici vergi mükellefiyetinden istifade etti
rilmemiş ve bu hususta yapılan itiraz da, itiraz ve temyiz ko
misyonlarınca reddedilerek yapılan işlemin tasdik edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercilerin- 
ce incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2746 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Zaman aşımı
na ağrıyan Iiina, Vergisinin tah
silinden şikâyet hakkında.)

Müstedi : 20 yıl evvel yaptırdığı evinin teraküm eden 1 400 
lira vergisinin defaten tahsili cihetine gidildiğinden şikâyetle 
bu Bina Vergisinin ortadan kaldırılmasını ve emsali gibi 6 -11 
lira üzerinden vergiye tâbi tutulmasmı ve aradan 20 sene geç
miş bulunması hasebiyle müruruzaman aşımının nazara alın
mak suretiyle kanunen beş senelik vergiye mecbur tutulmasını 
ve mağduriyetten vikaye edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1928 
yılında inşa ettirdiği gayrimenkulü için müddeti içinde beyan
name vermediği ve tadilât komisyonunun 946 sayılı Kararı ile 
360 lira gayrisâfi irat takdir edildiği, mükellefin itirazı üze
rine Bina ve Arazi Vergileri İtiraz Komisyonunca mahallinde 
yapılan tetkikatta takdir olunan iradın uygun görüldüğü ve 
temyiz edilmiyerek kesinleşmiş olan bu irat üzerinden mektum 
olarak tarholunan vergilerden mumaileyhin 1 164 lira 60 ku
ruş vergi borcu bulunduğu ve Tahsili Emval Kanunu gereğin
ce kira bedelinin haczedildiği ve mevzuata aykm bir muame
lenin yapılmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Musa Tezduyai1. 
Tepecik Hilâl 120:.’ 
>So. No. 10.
İzmir.

2747 20 . X I I . 1955
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Arzuhal

No.

15886/14833

15935/14880

15934/14879

Emine Erek. 
Namazgah 817 So. 
No. 19.
İzmir.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa ko
casından tekaüt maaşı verilmesine 
dair.)

Müstedi : Murisi ve kocası müteveffa Haşan Erek İzmir de
miryolu hattında 1924 senesinden 1944 yılına kadar çalışmış 
ve yaş tahdidi dolayısiyle işinden ayrılmış ve Demiryolları 
Emekli Sandığı ise 700 liralık ikramiyeye ancak 46 lira 86 ku
ruş vermek suretiyle kocasının tekaütlük hakkını iskat eylemiş 
olduklarından bahsile 10 sene eski ye 12 sene de yeni hizmetin
den olmak üzere 22 senelik hizmet karşılığı olarak tekaütlük 
hakkının verilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin koca
sı müteveffanın İzmir - Kasaba hattında çalışmakta iken bu 
hattın Devlete devir tarihi olan 1 . VI . 1934 te Devlet Demir
yollarına gayrimüseccel olarak intisabetmiş ve 15 . XII . 1936 
tarihinde tescil edilmiş ve yaş tahdidi suretiyle idareden ayrıldı
ğı 13 . VII . 1944 tarihine kadar geçmiş hizmeti 7 sene 6 ay 29 
gün olup 4640 sayılı Kanunla şirkette geçen hizmetinden 10 se
nesi de eklenmek suretiyle ceman hizmeti 17 sene 6 ay 29 güne 
baliğ olmakta ve 2904 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince 
mumaileyhin 20 seneyi ikmal etmemiş bulunması hasebiyle müs
tedi Emineye kocasından emekli maaşı bağlanmasına kanunen 
imkân görülmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2748 20 . X I I . 1955

Hakkı Ongun.
DDY 8. İşletme Ma
ğazasında amele. 
Alsancak - İzmir.

Salih Tuncer.
DDY 8. İşletme Ma
ğazasında amele. 
Alsancak - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : 5088 sayılı 
Kanundan istifade ettirilmesi hak
kında.)

Müstediler : Resmî ve hususi müesseselerde çalışan bilu
mum işçi ve müstahdemlerin 5088 sayılı Kanun hilâfına olarak 
her ne suretle olursa olsun, kesilen vergi farkları iade edildiği 
halde kendilerinin bundan istifade ettirilmediğinden bahsile 
haksız olarak kesilen paralarının iadesini ve mağduriyetlerine 
son verilmesini istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin 2 . V . 
1949 tarihinden itibaren 5038 sayılı Kanunla tesis edilmiş bulu
nan muafiyetten faydalandırılmış olup emsali hakkında Maliye 
Vekâletince tâyin olunan muktazaya nazaran 2 . V . 1949 tari
hinden önce eski içtihat dairesinde cereyan eden ve emri vâ
ki halini alan bu muamelenin tadiline imkân görülememiş oldu
ğu bildirilmektedir,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gsreği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Müstedi : Kocası Mehmet Fikri Kanber Posta Telgraf ve 
Devlet Demiryolları telgraf çavuşluğunda ceman 35 sene vazifı? 
gördükten sonra kendi arzusiyle istifa etmiş ve hayatta iken 
hiçbir suretle ne ikramiye ve ne de tazminat verilmemiş ve te
kaüt maaşı da bağlanmamış, 1940 tarihinde mumaileyh veıat 
etmiş ve kendisinden başka vârisi bulunmamış va halen ihtiyar 
ve perişan bir durumda bulunmuş olduğundan bahsile mağdu
riyetine meydan verilmeden kanuni hakkının verilmesini iste
mekledir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kocası 
ölü Mehmet Fikri îshaklı merkezi hat bakıcısı iken Devlet De
miryolları idaresine nakletmek suretiyle Posta Telgraf idare
sinden ayrılmış ve bilâhara hakkında 3028 sayılı hükmün tat
bikini istemesi üzerine Konya Başmüdürlüğü odacısı olarak işe 
başlamış ve 11 yıl üzerinden ve her hizmet yılı için son memu
riyet aslının iki misli olarak 88 lira tazminat tahakkuk ettirü- 
miş ve bu paraya ait ödeneğin de Seyhan Mesul Muhasipliğine 
gönderilmiş ve Devlet Demiryollarmdaki vazifesinden istifa su
retiyle ayrılan mumaileyhin buradaki 7 ay 24 günlük hizmetine 
karşılık da 497 lira 91 kuruş sandık mevduatı ödenmiş ve 1937 
tarihindeki mer’i olan Emekli kanunlarında, devlette maaşlı 
geçen hizmetlerin kanunla kurulu emekli sandıklarındaki hiz
metlerle birleştirilmesi hakkında bir hüküm bulunmadığı, ve 
esasen mevduatlarını da almış bulunması itibariyle vereselerine 
emekli maaşı bağlanmasına kanunen imkân görülmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına, dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2749 20 . X I I . 1955

16021/14964 Fatma Kanber. 
16210/15140 Pehluibcy Malı. de.

I lg ın .

(Arzuhal hulâsası : Kocasından 
maaş bağlanması hakkında.)

Karar No. Karar tarihi

2750 20 . X I I . 1955



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

16025/14968 Berdi Eren ve aı-, 
16593/15486 Çifteler harasında 
18187/16917 saraç.

Mahmudiye - Eskişe
hir.

(Arzuhal hulâsası : Buhran, Ka
zanç ve Muvazene V ergisinden 
muaf tutulması hakkında.)

Müstediler : Çifteler harasında ve aygır deposunda bakıcı 
kadrosunda istihdam edilmekte ve barem dışı işçilerden bulun
makta hayvanla ilgileri ve ziraatle alâkalan bulunduğu halde 
Kazanç, Buhran ve Muvazene vergilerinden muaf tutulmamış 
olduklarından ve mağdur durumda bulunduklarından bahsile
l . X .  1950 tarihine kadar istihkaklarından kesilen vergilerin 
5432 sayılı kanun gereğince ve ziraatte çalışan emsalleri gibi 
geriverilmesi için Çifteler harası muhasebesine emir verilmesini 
ve bu baptaki kanunun tefsir edilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga Kazanç Vergisi 
Kanunu ile hizmet erbabının vergi muafiyeti hakkındaki Mali
ye Vekâletince yayınlanan 170 seri numaralı umumi tebligata 
göre fiilen ziraat işlerinde; bahçelerde çalışan işçilerle çobanlar 
Kazanç, Buhran ve Muvazene vergilerinden muaf tutulmuş ve 
ziraat işlerinde çalışmıyan kâhya, kurucu, nalbant, saraç ve em
sali müstahdemler bu muafiyetin dışında bırakılmış oldukların
dan müstedilerin isteklerinin tervicine kanunen imkân görüle 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2751 20 . X n  . 1955

16050/14989 Ethem Görgülü. (Arzuhal hulâsası : Kayıp oğlu
Halilağa Mah. de. için maaş bağlanmasına dair.)
Van.

Müstedi : Oğlu Kemal 1951 senesi Kore Savaşında kaybol
muş ve bugüne kadar esir olduğuna dair bir haber de alınama
mış ve sefalet içinde bulunmuş olduğundan bahsile oğlunun aile 
ve çocuklarına maaş bağlanması için gerekli kanun teklifinin 
yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
oğlunun 29 Kasım 1950 tarihinde Kore’de kaybolduğu ve bu
güne kadar da durumunda her hangi bir değişiklik olmadığı 
ve 5434 sayılı Kanun gereğince gaipliğine hüküm alındıktan 
beş sene sonraya kadar gaiplik durumunda bir değişiklik ol
mazsa o zaman yetimlerine yetim aylığı bağlanabileceği ve şim
diden maaş bağlanmasına imkân görülemediği, kanunen bekle
mesi zaruri olan beş sene sonuna kadar ailesine 4109 sayılı As
ker Ailelerine Yardım Kanunu mucibince yapılmakta olan yar
dımın devam edeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak-



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

16208/15138 Halit İnal
Palit Meydanında 
bilâ No. lu evde. 
Nakliye mütaahhidi. 
Erzurum.

16320/15247 Mehmet Canan ve 
ar.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Baş
kanı.
Osmaniye.

kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2752 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Tahsil edilen 
Kazanç Vergisi bedelinin iadesi 
hakkında.)

Müstedi : Askeri birliklerden kiraladığı kamyonlarla yap
tığı askerî nakliyata ait tahakkuk ettirilen vergiyi tediye etti
ği halde 1944 yılında da haksız olarak Kazanç Vergisi tarh ve 
tahsil edilmiş olduğundan bahsile tahsil olunan 6 300 küsur li
ra Kazanç Vergisinin iade edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iadesini 
talebettiği vergi hakkında vekâlet aleyhine açmış olduğu dâva
sının Devlet Şûrasmca 13. I I I . 1951 gün ve 3650/994 sayı ile 
reddedilip mükellef hakkındaki işlemin tasdikine karar veril
diği ve tesis olunan bu muamelede bir aykırılık bulunmadığı 
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

2753 20. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi 
cezalarının kaldırılması hakkın
da.)

Müstediler: Gelir Vergisine tâbi olan ve defter tutmak mec
buriyetinde bulunan bâzı tüccarların defterlerini kendileri tut
tukları için bilgisizlik ve kanun hükümlerine vukufsuzluk yü
zünden vukua getirdikleri hataların hesap uzmanlan tarafın
dan yapılan incelemede tesbit edilmesi üzerine ağır cezalara 
mâruz bırakıldıklarından bahsile 1950, 1951 ve 1952 yıllarında 
yapmış olduklan kusurlardan doğmuş bulunan cezaların kal- 
dınlması istenilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mükellef er, beyanna
melerinin tetkiki neticesinde uzmanlıkça tesbit edilen ve göste
rilen lüzum üzerine de re’sen tâyin edilen matrahlar üze
rinden yapılan tarhiyata karşı itirazda bulunmuş ve dosyasiyle 
hâdise idari kaza mercilerinin tetkikine arz edilmiş olduğu cihet
le, bütün mükelleflerin kanuna aykm fiil ve hareketlerinden 
dolayı mâruz bulunduklan cezadan vâreste kılınmalan hakkın



— 20 -

daki işbu müracaatları üzerine vekâletçe yapılacak bir işlem 
bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercüne 
intikal etmiş olan istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2754 20 . X I I . 1955

16551/15447 Hamdi Altsoy.
îd nahiyesinde Sami 
Kale köyünde. 
Tortum - Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Kazanç V ergisinde kanunsuzluk 
olduğuna dair.)

Müstedi : Hakkında yapılan ihbar neticesinde ticaretle işti
gal ettiği iddiasiyle namına muhtelif yıllar için 500 lira Kazanç 
Vergisi tarhedildiğini bunun 200 lirasının tahsil olunduğunu 
kendisinin ticaretle ilgili olmadığı gibi fakir bulunması dola 
yısiyle beyle bir şey yapmasına da imkân olmadığını beyanla 
bu haksızlığın giderilerek, mezkûr verginin terkini ile, tahsil 
edilen paranın iadesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan idari tahki
kat neticesinde ihbar edildiği şekilde müstedinin ticaretle 
iştigal ettiği tesbit ve tevsik edildiğinden namına 2395 sayılı 
Kazanç Vergisi Kanununun 20 ve 37 nci maddelerine müsteni
den ceman 584 lira 30 kuruş cezalı, Kazanç Vergisi tarhedildiği 
ve mumaileyh tarafından yapılan itirazın, itiraz Komisyonunca 
varit görülmiyerek talebin ret ve vergilerin tasdik edildiği ve 
bu kararın temyiz edilmeksizin kesinleşmiş bulunduğu ve idare 
ce yapılacak başkaca bir işlem kalmamış olduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla, ilgili 
istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2755 20 . X I I . 1955

16766/15641 Feheda Yatır. (Arzuhal hulâsası : Alınan cezalı
Gaziler Cad. No. 210 verginin affedilmesi hakkında.)

Müstedi : Vergi kaçakçılığı yaptığı hakkında vâki ihbar 
üzerine 1946 - 1949 yılları için, namına 320 bin lira Cezalı Ver
gi salındığı, bâzı yerlerde bir kısım vatandaşlara tahakkuk et
tirilen vergilerinin kanunu mahsusuna tevfikan terkin edildi
ğini Şûrayı Devlet içtihadının da bu merkezde olduğunu, ica- 
bederse emsal de gösterebileceğini beyanla salınan verginin af
fedilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında Gerek mülga Kazanç 
Vergisi gerekse Muamele Vergisi kanunlarında hamızı karbon
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

imalinin muafiyeti hakkında bir hüküm bulunmadığına göre, 
müstedinin müessesesinde imal ve teslim ettiği hamızı karbon
dan dolayı alınan vergilere tabi tutulmasında bir kanunsuzluk 
olmadığı gibi 1946 - 1949 yıllarında çift defter tutmak suretiy
le vergi kaçakçılığı yaptığı vergi kontrol memurlarınca icra 
edilen arama ve inceleme neticesinde tesbit edilmek suretiyle 
mükellef namına 5432 sayıh Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
istinaden yapılan tarhiyatta ve uygulanan cezalarda kanun hü
kümlerine muhalif bir cihet görülememiş, esasen tarhiyat Şû
rayı Devletin tetkikine intikal etmiş ve bu mevzuda idarece ya
pılacak bir işlem kalmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Müstedi : Müstafi bulunduğu sırada Amasya’lı Hilmi Kır- 
bıyık kızı Nurinnisa’ya ait 33 - C numaralı dükkânda 25 . IV . 
1947 den 20. I I . 1948 tarihine kadar yaptığı toptan zahire ve 
bakkaliye ticaretinden dolayı, namına salman Kazanç Vergisi
nin iş yerinin, gayrisâfi iradına göre hesaplanmadığmdan bahis 
ve şikâyetle keyfiyetin tetkik buyurularak hakkında ittihaz bu
yurulan ve kanunsuzluğu aşikâr olan muamelenin iptal ve is- 
lâhma karar verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında . Mülga 2395 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesinde, gayrisâfi irat esası üzerinden vergiye 
tâbi mükelleflerin işgal ettikleri mahallin 1837 sayılı Bina Ver
gisi Kanunu mucibince müstedii mumaileyhin işgalindeki dük
kânın Ocak 1948 iptidasında mukayyet 180 lira gayrisâfi iradı
nın Kazanç Vergisine matrah ittihaz edilmiş olmasında kanun 
hükümlerine muhalif bir cihet görülmemiş ve esasen tarhiyat 
İtiraz ve Temyiz komisyonları ile Şûrayı Devletin tasdikinden 
geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu tarhiyat üze
rinde idarenin bir tasarrufta bulunmasına da imkân kalmamış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercilerin- 
ce incelenip karara bağlanmış ve kesinleşmiş olan bir hususla 
ilgili istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2756 20 . X I I . 1955

16767/15642 Abdullah Atuk. 
21181/19682 Alipaşa Malı. Uzun 

So. No. 6.
Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Kazanç Verdisinden şikâyet hak
kında.)

Karar No. Karar tarihi

2757 20 . X I I . 1955
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16817/15688 Salih Peker.
Selvi karşısı dükkân 
No. 10 berber.
Gerze.

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

(Arzuhal hulâsası 
edilen meblâğın 
halikında.)

: Haczen tahsil 
iade edilmesi

Müstedi : Berberlik yapmakta iken Tekelden alacağı ispir
toyu el ile çalkalamak suretiyle kolonya imal edeceğini vergi 
dairesine istida ile bildirmesi üzerine %  40 nispetinde Ka
zanç Vergisine tâbi tutulduğunu, bilâhara 1944 - 1947 yılla
rı için ceza olarak 1 168 lira 36 kuruş Muamele Vergisi tarh 
edildiğini, vâki itiraz üzerine İtiraz ve Temyiz komisyonları 
ile Şûrayı Devletin tetkikinden geçmek suretiyle 680 lira 61 
kuruş olarak tadilen tasdik edildiği ve bu meblâğın bir kısmı
nın cezaen tahsil edildiğini ve mütebakisi için tazyik edilmek
te olduğunu ve hiçbir yerden rayiç alınmadığını beyanla taki
batın durdurulmasını ve haczen tahsil edilen meblâğın kendi
sine iade edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1944 - 
1947 yıllarında kolonya imal etmek suretiyle Muamele Ver
gisine tâbi bir işle iştigal ettiği halde defter tutmıyan ve tas
dik ettirmiyen mükellef adına, re ’sen takdir olunan matrah 
üzerinden bir kat cezalı olarak Muamele Vergisi alınmasında 
kanuna aykırı bir cihetin olmadığı, dilekçinin, tarhiyat yapı
lırken hiçbir yerden rayiç alınmamış olduğu hakkındaki iddi
asına gelince; cezalı tarhiyatta esas ittihaz edilen matrah, Tak
dir Komisyonunca tâyin edilmiş ve vâki itiraz ve temyiz tale
bi üzerine idari kaza mercilerince de incelenerek tadilen tas
dik edilmiş ve bu durum muvacehesinde, haczen tahsil edil
diği bildirilen bir kısım Muamele Vergisinin iade edilmesi hak- 
kındaki talebinin is’afına imkân görülmemekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2758 20 . X I I . 1955

16891/15742 Bayram Uzun. (Arzuhal hulâsası : Maaş ve ikra-
Çartak köyünde. miye verilmesi hakkında.)

Kurşunlu Çankırı. _ Müstedi : Kore’de şehit düşen oğlu Halil’den ne maaş ve 
ne de ikramiye verilmediğinden çok fakir ve kısmen de mâlûl 
bir durumda olduğundan bahsile gerekli yardım olarak maaş 

- veya ikramiye verilmesini istemektedir.
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 

Kanun muvacehesinde aylık tahsis edilebilmesi için müstedi- 
den tam teşkilâtlı bir hastaneden çalışarak hayatını kazanamı- 
yacağına dair mâlûliyet raporu ile muhtaçlık mazbatası istenil
miş ve Ankara’da Nümune Hastanesinden aldığı raporun



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

16918/15764 Abdülkerim Fidan 
ve ar.
Şaklat köyünde. 
Lice - Hezan.

17344/16144 Rifat Samuncu.
Mitatpaşa Nizam- 
doğramacı So. No. 5. 
Kereste fabrikası. 
Zonguldak.

27 . II . 1951 tarihinde Sağlık Kurulunca incelenmesi sonunda: 
Hayatını çalışarak kazanacağı tesbit edilmiş olmasına göre di
lekçi mumaileyhe 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesi muvace
hesinde aylık tahsisinin mümkün olamıyacağına karar verilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2759 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Namlarına 
tarh olunan vergilerin terkin edil
mesine dair.)

Müstediler : Şahsi garazi olan, koy muhtarının gizli olarak 
hayvan ticareti yaptıklarını ihbar etmesi üzerine her birerleri- 
ne 108 er lira vergi tarh edildiğini, çiftçi ve fakir kimselerden 
bulunmaları itibariyle ticaretle uğraşmalarına zaten imkân ol
madığını beyanla, mağduriyetlerine mahal kalmaması için mat- 
ruh vergilerin terkinini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerden Abdül
kerim Fidan’ın 1951, Bahri özkaya’nm 1952 ve Ömer Yıldı
rım’m 1951 ve 1952 bütçe yılları vergileri itiraz Komisyonu
nun tasdikinden geçmek suretiyle kesinleşmiş olmasına yöre 
bu mevzuda idarece yapılacak başka bir işlem kalmamış oldu- ' 
ğu 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

2760 20 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Muamele Ver
gisinden şikâyet hakkında.)

Müstedi : Meşe ve kayın tomruklanndan biçilen keresteler
den satış bedeli üzerinden alman Muamele Vergisinin kesme, 
biçme ücreti olarak alınan paradan fazla olduğu bunun ise 
Muamele Vergisine tâbi olmıyan el ve su bizarcılariyle vergiye 
tâbi imalâthaneler arasında İkinciler aleyhine bir vaziyet ihdas 
ettiği, bu sebeple hizarının muattal vaziyette kaldığını beyan
la; 5228 sayılı Kanun gereğince meşe ve kayın tomruklanndan 
biçilen kerestelerin de Muamele Vergisinden istisna edilmesini,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

olmadığı takdirde de ücret üzerinden vergiye tâbi tutulmasını 
istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek 5228 
sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun ve gerekse 3843 sayılı 
Muamele Vergisi Kanununun konu ile ilgili hükümleri muvace
hesinde müstedinin isteklerinin yerine getirilemiyeceği hakkın- 
daki Maliye Vekâletince serd olunan görüş ve mütalâalara vekâ
letlerinin de iştirak etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Müstedi : Bababsı Scdayi Millet Gazetesi müdürü mesulü ve 
sermuharriri müteveffa Ahmet Samim’den vatani hizmet ter
tibinden 133G senesinde maaş bağlanıp aranmaması sebebiyle 
kesilmiş olması mağduriyetini mucibolduğundan bahsile kesilen 
bu maaşın iadeten tahsisi ile ödenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vatani hizmet terti
binden ödenen maaş hususi kanunlara müsteniden bağlanan 
ve her sene Bütçe Kanununa ekli (Ç) cetvelinde gösterilenlere 
münhasır olup müstediye vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanarak ödendiğine dair bir kaydın mevcudolmadığmdan mu- 
maileyhanın talebinin yerine getirilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2761 20 . X I I . 1955

17503/10357 Güzin Savaşan.
Perihan So. No. 14/2 
Şişli - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Maaş bağlan
ması hakkında.)

Karar No Karar tarihi

2762 20 . X I I . 1955

16781/15653 Yukarı ilenişin Baş 
köyü Muhtarı ve ar. 
Pazar.

(Arzuhal hulâsası : Bölgeleri hal
kının iktisadi refahlarını temin 
edecek olan faaliyetlere mütedair
dir.)

16835/15696 Mustafa Sarı.
Garda makasçı. 
Çatalağzı.

(Arzuhal hulâsası : Mağduriyeti
ne mahal bırakılmaması için si
cilli kadroya alınması talebinden 
İbarettir.)



— 25 —

1524/1522 Şükrü Bumin ve ar.
Amasya köyü hal
kından.
Bozdoğan - Aydın.

1396/1394 Avram Perez.
Blokomina No. 29. 
Metziona - îsrael.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yeniden ku
rulan Sırmalı köyüne mütedair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Türkiye’ye 
dönmesinin temininden ibarettir.)

Son karan almaya salahiyetli idari merciler tarafından he
nüz katî bir karara bağlanmamış hususata taallûk eden talep
ler hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığı
na vc müstedilerin, aidolduğn mercilere müracaat etmeleri lü
zumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2763 20 . X I I . 1955

16950/15795 Mahmut Uçar.
(S. No. 1) Maşlar köyünde. 

Araç.

16673/15558 Selim Duman.
(S. No. 2) 14 Mayıs Cad. Fı

rıncı Bay Sami ya
nında.
Bandırma.

16657/15542 Mehmet Arkan.
(S. No. 3) PTT şefi eliyle.

Ovacık - Tunceli.

16616/15504 Mülkü Onat.
(S. No. 4) Ceza evinde tutuk. 

Gönen.

16277/15206 Ali Demirontaş. 
(S. No. 5) Mengel köyünde. 

Varto.

16207/15137 İsmail Ertiirk.
(S. No. 6) Türk köyü halkı na

mına.,
Mesudiye - Ordu.

(Arzuhal hulâsası : Meskenine ta
arruzla ailesini dağa kaçırıp ırzı
na geçenlerin yakalanmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Mehmet Şahin 
adındaki şahısla beraber paraları
nı da alarak kaçan karısı ve adı 
geçen haklarında takibat ifası 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineden 
mal kaçırmak maksadı ile açılan 
bir şüyuun izalesi dâvasının ön
lenmesine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini öl
dürmeye teşebbüs edenler serbest 
bırakıldıkları halde kendisinin 
tevkif olunduğundan şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Aile efradın
dan birini öldüren, babasını yara- 
lıyan ve kendilerine daima tehdid- 
eden Tekin ve Ilasan Kaya adın
daki şahıslar hakkında takibat ic
rasına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerini 
soyan ve samanlıklarını yakan 
Kışlacık köylüleri hakkında taki
bat yapıldığından şikâyeti muta- 
zammmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

16027/14970 Mahmut özdemir. 
(S. No. 7) Delicc köyünde. 

İmranlı.

16691/15576 Yaşar Çakır.
(S. No. 8) Bezdegüme köyünde 

ödemiş.

(Arzuhal hulâsası : İmranlı Hu
kuk Hâkimliğime verilen bir hü
kümden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Temyiz Mah
kemesine gönderilen bir dâva dos
yasının lehine bozdurulması tale
binden ibarettir.)

16848/15709 Halil Şaka. (Arzuhal hulâsası : Evine baskın
(S. No. 9) Ceza evinde tutuklu. yapıp kardeşini öldüren, sürüle

Hilvamn Oymana rini çalan ve köyün emniyet ve
köyünden. asayişini ihlâl eden Badilli Aşiret
TJrfa. Reisi Bekir Badilli ve avanesin- 

den şikâyeti mutazammmdır.)

16967/15812 Şaziye Gökmen. (Arzuhal hulâsası : Evlenme mu
(S. No. 10) Kavacık köyünde. amelesini ikmal ettim dediği hal

Mengen. de noksan bırakan muhtardan ve 
eşyalarını zapdedenlerden şikâye
ti mutazammmdır.)

3559/3552 Abdülbaki Kelekçi. (Arzuhal hulâsası : Bir tertip ne
(S. No. 11) Ceza evinde mevkuf ticesi mevkuf en ağır ceza mahke

Tarsus’un Kefeli kö mesine sevk edilmiş bulunduğun
yünden.
Adana.

dan şikâyeti mutazammmdır.)

3480/3473 Halil Top. (Arzuhal hulâsası : Denizli Vilâ
(S. No. 12) Saraylar Mah. de yetime müttehaz 2 . II  . 1955 gün

Demirciler Çık. ve 955/25 sayılı bir men’i müda
No. 8. hale kararından şikâyeti mutazam-
Denizli. mmdır.)

3467/3460 Zahide Kurt. (Arzuhal hulâsası : Oğlunun tah
(S. No. 13) Ortatipi köyünde sil masrafından dolayı yapılan

göçmen. tazminat takibatından sarfınazar
Akşehir. olunması talebinden ibarettir.)

6252/6241 Ramazan Arat. (Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra
(S. No. 14) Yortan Mah. 100 So. sında bulunan bir dâva dosyası

No. 18. nın neticelendirilmesi talebine da
Adana. ir.)

6049/6038 Musa Dursun. (Arzuhal hulâsası : Aksaray Asli
(S. No. 15) Amarat köyünde. ye Hukuk Mahkemesinde derdesti

Aksaray. tetkik bulunan bir dâvanın sürat-
le intacı talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  07 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra
sında bulunan dâva dosyasının 
bir an önce neticelendirilmesine 
mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinde İncelenmekte bulu
nan bir hususla ilgili olan taleplerin, bu bakımdan encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2764 20 . X I I . 1955

5454/5444 İ. Hakkı Meral.
(S. No. 16) 14 Mayıs Mah. Dr.

Kâmil So. No. 119. 
Samsun.

16440/15353 Abdullah Demir.
(S. No. 1) Ihlamur Cad. No.

28.
Beşiktaş - İstanbul.

16427/15343 Halil Mandal. 
17308/16109 Ceza evinde tutuklu. 
(S. No. 2) Tokad.

16693/15578 Hüseyin Turhan.
(S. No. 3) Karaman köyünde. 

Akçaabat.

16792/15664 İsmail İyidirler.
(S. No. 4) Ceza evinde hükümlü 

Manisa.

16849/15710 Numan Arsal.
(S. No. 5) Kurtuluş Tramvay 

Cad. Tepealtı 
150/5 te.
İstanbul.

21069/19574 Hayrullah Coşkun. 
(S. No. 6) Riyaziye Mah. Zik

zak So. No. 17. 
Elâzığ.

20754/19292 Rıza Kaldırımcı.
(S. No. 7) Şekerfuruş Mah. Di- 

bekbaşı So. No. 17. 
Konya.

(Arzuhal hulâsası : İstanbul 4 
ncü Ticaret Mahkemesinin 952/ 
129 numaralı adlî hata ile muallel 
bulunan kararının düzeltilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; Tahliye tale
bine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Akçaabat As- 
liye Hukuk Mahkemesince aleyhi
ne müttehaz 951/401 sayılı men’i 
müdahale kararından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Manisa Ağır 
Ceza Mahkemesince; hakkında it
tihaz olunan mahkûmiyet kararı 
dosyasının tetkik buyurulması ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Ağabeyisi 
Hakkı Şinasi’ye ait, Ankara 2 nu
maralı Askerî Mahkemesinde der
desti tetkik bulunan dâvi dosyası
nın inceletilmesi talebine müte
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiye
tine mütedair bulunan bir hük
mün kaldırılması talebine dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : ladei memu
riyet talebine mütedairdir.)



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

3553/3546 Mustafa Ramiz 
6836/6825 Gökçe.

(S. No. 8) Yeni Mah. Gazi Cad. 
No. 138.
Elâzığ.

6359/6348 M. Refik özer.
(S. No. 9) Yarhasanlar Mah.

eski Hasağa So.
No. 9.
Manisa.

5386/5377 Bahattin Eryaşa.
(S. No. 10) 4 ncü Yurt içi Bölge 

K. lığında Kd. 3. S. 
Mİ. Me.
Çankırı.

4713/4704 Halil üıılütepe.
(S. No. 11) Meydan istasyon şefi 

Meydan.
Konya hattı.

4559/4550 Asaf Baykal. 
4847/4838 Kadiriler Yokuşu 

(S. No. 12) No. 74.

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
hizmetinin düzeltilmesi talebine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra- 
smca müttehaz 21 . III . 1952 ta
rihli bir tevhidi içtihat kararının 
kaldırılmasına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrası 
5 nci dairesine ait bir karar dos
yasının tetkikine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Terfi duru
munun ıslahına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Vakıflar İda
resi aleyhine açtığı men’i müdaha
le ve ecrimisil dâvasına mütedair-

Toplıane - İstanbul. dir.)

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinin kararına iktiran etmiş 
bulunan talepler hakkında; bu bakımdan encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2765 2 0 .X I I .1955

14935/13935 Haşan Tekin.
(S. No. 1) Küçük Burhaniye 

köyünde.
Ceyhan.

14939/13939 Hamdi Tiirkmulla. 
(S. No. 2) Şirince Mah. Paşa

lar So. No. 13. 
Antakya.

17590/16384 Naime Denker. 
17148/15973 T. C. Merkez Ban- 
(S. No. 3) kası İstanbul şubesi 

memurlarından. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Açtığı boşan
ma dâvasının bir an evvel netice- 
lendirilmesi talebini mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Görülmekte 
olan dâvalarının neticelendirilme- 
diğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Muvakkat 
kadroda geçen ücretli hizmetleri
nin borçlandırılma suretiyle fiilî 
hizmetine ilâvesi talebinden iba
rettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

17398/16196 Mübeccel Işık.
(S. No. 4) T. C. Merkez Ban

kası İstanbul şubesi 
memurlarından. 
İstanbul.

14965/13964 Davut Çakmak.
(S. No. 5) Cami müezzini.

Karadeniz Ereğlisi.

14967/13966 Fatma Başbuğ.
(S. No. 6) Ağcaket köyünde.

Aksaray - Niğde.

14978/13977 Ömer Üzdcn ve ar. 
(S. No. 7) Yaka köyünden. 

Fethiye.

15041/14040 Haşan Kandaz.
(S. No. 8) ve Ahmet Kandaz.

Saraçlı Mah. den. 
Ünye.

15087/14086 Satılmış Aktaş.
(S. No. 9) İbricek köyünden.

Yenice - Devrek.

15141/14140 Mehmet Tiren.
(S. No. 10) Çavuş köyünde. 

Karacabey.

15182/14181 Hâmit Sakallı.
(S. No. 11) Kabakulak köyünde. 

Akyazı.

15297/14288 Hakkı Deymer. 
15895/14842 Avukat.
17706/16492 Alime Han No. 10. 
18445/17169 Galata - İstanbul. 
(S. No. 12)

15364/14348 Hacı Rıza Giindo- 
(S. No. 13) ğan.

Ceza evinde. 
Eskişehir,

(Arzuhal hulâsası : Ücretli hiz
metlerinden dolayı borçlandırıl
ması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini 
darp ve tahkir eden imam hakkın
da cürmü meşhut hükümlerinin 
tatbik olunmadığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yeğenini ağır 
surette yaralıyan ve ailesini öldü
renlerin tevkif olunmadıkların
dan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İki oğlunun 
nalıak yere 21 aydır mevkuf tutul- 

% duklarından şikâyeti mutazam-
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Emin Iian- 
daz’ı öldüren ve kendilerini öldür
mek kasdı ile yar a,Uyanları ve 
bunlarla suç ortağı olanları hima
ye eden polislerden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Açtığı tescil 
dâvasının uzatıldığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Haricen satm
aklığı tarlaların namına tescili ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Kemal’i 
öldüren maznunların serbest bıra
kıldıklarından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşi Dok
tor Şefik’in Ankara Garnizon Ku
mandanlığı tarafından gayrika- 
nuni bir şekilde tevkif edildiğin
den şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Hakkının 
aranması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

t
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15382/14364 Sabahattin Gedikali. 
(S. No. 14) Gedikoğlu Kolektif 

Şirketi sahibi. 
Bulancık.

15383/14365 Nuriye Bıçkıcılar. 
(S. No. 15) Paşabayırı 1 No. So. 

No. 6.
Bandırma.

15545/14514 Muharrem Kalıra- 
(S. No. 16) man.

Muhtar.
Korubükü - Fethiye.

15612/14575 Arif Çilek.
(S. No. 17) Ceza evinde.

Yüksekova.

15760/14715 Lâtife Temur.
(S. No. 18) Cala köyünde.

Çıldır - Kars.

15793/14747 Ahmet Akçor.
(S. No. 19) Ergili köyünden. 

Bandırma.

15958/14902 Mehmet Yılmaz.
(S. No. 20) T. S. K. K. 11. Tb. 

5. Bl. te.
Kore.
Devekuşçulu köyü
nün Çivril Mah. den. 
Görele.

15980/14923 Ahmet Şahin.
(S. No. 21) Gölü köyünde.

Urfa.

17181/16004 Malımure Arslancı. 
(S. No. 22) T. C. Merkez Ban

kası İstanbul şube
sinde memur. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Aleyhine açı
lan bir boşanma dâvasının 3 sene
dir neticelendirilmediğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Açtıkları 
nıen’i müdahale dâvasının netice
lendirilmediğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

( Arzuhal hulâsası : Buğday har
manlarını yakan suçluların sorgu 
hâkimliğince himaye olundukla
rından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Tahliyesi ve 
müsadere olunan hayvanlarının 
iadesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Koyun köpe
ğini kasdi olarak öldüren hudut 
karakol erlerinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Hayvanlarını 
hile ile elinden alan şahısların ser
best bırakıldıklarından ve hakla
rındaki dâvanın neticelendirilme
diğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Yakılan evine 
ait 3 000 lira bedelin yakanlardan 
tahsili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mal, can ve 
namusuna vâki tecavüz failleri 
hakkında şiddetli takibat ifası ta
lebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : 5 sene 7 aylık 
ücretli hizmetlerinden dolayı borç
landırılması talebinden ibarettir.)
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17352/16152 Naciye özütez.
(S. No. 23) T. C. Merkez Ban

kası İstanbul şube
sinde memur. 
İstanbul.

17325/16126 Ihsan Parlaklaş.
(S. No. 24) T. C. Merkez Ban

kası İstanbul şube
sinde memur. 
İstanbul.

16726/15605 Rafia Uluünlü. 
i S. No. 25) Çapa - ördekkasap 

Mürettip So. No. 29. 
Şehremini - İstanbul

3364/3357 Ahmet Alan ve ar. 
(S. No. 26) Cami Mah. den. 

Yıldızeli.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 5 sene 7 aylık 
ücretli hizmetlerinden dolayı borç
landırılması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 5 sene 7 aylık 
ücretli hizmetlerinden dolayı borç
landırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore’de şehit 
düşen kocasına ait muhalle]âttan 
bir kısmını çalmış olanların tec
ziyeleri talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Hakaret suç
lusu Sefer Arda’nın mahkemece 
serbest bırakıldığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinde İncelenmekte olan hu- 
susatla ilgili görülen taleplerin bu bakımdan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2766 20 . X I I . 1955

14911/13911 Mehmet Duman.
(S. No. 1) Sufullu Köyünde. 

Bulancak

17136/15963 Kenan Bahadır.
(S. No. 2) Belediye Eshot tJ.

Md. Havagazı Fabri
kası satış memuru. 
İzmir.

17026/15862 Nadir Sürsal. 
18427/17151 242. P. A. T. Tb. Kh. 
(S. No. 3) Bl. K.

Gelibolu.

17020/15858 ismet Doğan Tüblek. 
(S. No. 4) inkılâp ilkokulu öğ  

ret meni.
Çorum.

(Arzuhal hulâsası : Akraba ve ta- 
allûkatma ait işleri bilvekâle ma- 
hakim nezdinde takibetmesine mü
saade olunması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununda tadilât yapılma
sına dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kanunun 
değiştirilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Terfiinde vâ
ki 17 aylık gecikmenin hali hazır 
terfi kıdeminde nazara alınmasına 
mütedairdir.)



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

17578/16372 Osman Taner.
(S. No. 5) Serayı Atik Mah. Ca

mi So. No. 4.
Elâzığ.

17193/16006 Abdullah özaksakal. 
(S. No. 6) Sıtma Savaş Şubesi 

Sağlık koruyucusu. 
Giilşehir - Nevşehir.

16941/15786 Palıri Tamuzun.
(S. No. 7) Cedit Mah. Dik So. 

No. 19.
İzmit.

*

16933/15778 Lûtfi Demirdağ ve 
(S. No. 8) ar.'

Tekel Başmüdürlüğü 
odacı ve bekçileri. 
Samsun.

. 16912/15759 Haşan özmen ve ar. 
1034/1032 Yunus Turhan.

(S. No. 9) Sayca Köyünde E- 
ğitmen.
Keşap.

16906/15753 Mehmet Uyanık. 
(S. No. 10) Maliye odacısı.

Ezine - Çanakkale.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı 
bağlanması veya ikramiye ilâsına 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma 
için yeni bir müddet daha veril
mesini derpiş eden bir kanun çıka
rılmasına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : işçilerin me
murlar gibi temettü ikramiyesi al
maları ve primlerden yalnız işçi
lerin faydalanmaları ve hastalık
ları halinde iki ay yevmiyelerinin 
tam olarak verilmesi; asgari işçi 
ücretlerinin bugünkü şartlara gö
re ayarlanması;

Hafta tatili ücretinin tam ola
rak verilmesi, doğum ikramiyele
rinin de keza memurlar gibi bir 
aylık ücret tutarına iblâğını, üc
retli mezuniyet müddetlerinin 30 
ğiine çıkarılması; ihtiyarlık sigor
tası aylığının yıllık tutarının 600 
liraya iblâğı; devlet iktisadi teşek
küllerinde mevcut lüzumsuz kad
roların lağvı ve bâzı vekâletlerin 
birleştirilmesi esbabının istikmal 
buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
kifayetsizliğinden ve memurine 
tanınan (çocuk zammı, doğum ve 
ölüm ikramiyesi gibi) haklardan 
istifade ettirilmediklerinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendileri gibi 
uzun seneler mesleke hizmet edip 
de tasfiye olunan eğitmenlere bu 
hizmetlerine mukabil bir tazminat 
itası ve başka bir işe yerleştirilme
lerini tenıinen bir kanun çıkarıl
ması talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin ar
tırılması talebinden ibarettir.)



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

16761/15636 M. Sabri Sezen ve 
(S. No. 11) ar.

Ulucami Hayrat Ha
demesi.
Bursa.

16705/15590 Hayrat Hademesi 
(S. No. 12) Derneği Başkanlığı

na.
Bursa.

22156/20636 Hüseyin Gürçay.
(S. No. 13) Abbasağa Mah. Nur- 

tanesi So. No : 22. 
Beşiktaş - İstanbul.

22167/20647 Mahmut Uysal.
(S. No. 14) Boğaziçi Emirgâıt 

Hamam So. No : 9. 
İstanbul.

22086/20567 H. Basri Yalçın.
(S. No. 15) Valide Çeşmesi Aba

cı Lâtif So. No : 8. 
Beşiktaş - İstanbul.

21995/20476 Mehmet Sinan.
(S. No. 16) Sakız Köyü Muhtarı. 

Mut.

21943/20426 Lûtfi Türkkan.
(S. No. 17) DDY Merkez Muha

sebe memuru. 
Ankara.

21865/20349 Ahmet Kanştıranlı 
(S. No. 18) Yenimahalle Hasana- 

ğa Çeşme So. N o: 3. 
Lüleburgaz.

21792/20276 îhya Uluocak.
7691 Zincirli Minare Mah.

(S. No. 19) No. 15.
Adalet Dairesi emek
li Zabıt Kâtibi. 
Sivas.

21725/20211 Yusuf Atay. 
6463/6452 Kiscnit Köyünde.

(S. No. 20) Feke.

(Arzuhal hulâsası : Aylıklarının 
artırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hademei hay
rat aylıklarının asgari 100 lira 
olarak 3 derece üzerinden tesbiti 
talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası Ücretli hizmet
lerinin tamamından dolayı borç
landırılmasına mütedairdir.)

( Arzuhal hulâsası : Borçlandı
rılmada kabul olunmıyan 14 yıl
lık hizmetinin de tekaütlüğünde 
nazara alınması esbabının temini
ne dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy Kanunu
nun bâzı maddelerinin tefsirine 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir ko
rtun teklifinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Az maaşlı ve 
çok çocuklu memurların tekaüde 
şevkleri anında bu durumlarının 
göz önünde bulundurulmasından 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
masına dairdir.)



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

21640/20126 Şıhlı Kelbaş.
(S. No. 21) Karabıyıklı Köyün

de Dâvavekili Rauf 
Yalçintürk eliyle. 
Pazarcık.

21618/20104 Mustafa Uğur ve aı*. 
(S. No. 22) özel İdare Memuru. 

Çankırı.

21616/20102 Cevat Köstekçi.
(S. No. 23) Belediye Reisi. 

İskilip.

21604/20094 Emine Tezgin. 
2228/2223 Kurtuluş Malı. Ha- 

(S. No. 24) cettepe Sağlamlar 
So. No. 13.
Ankara.

21557/20048 Yusuf Cemil Özas- 
(S. No. 25) lan.

Paşabahçe Çubuklu 
Cad. No. 21. 
İstanbul.

21547/12346 Habibe Gönen.
(S. No. 26) Kayabaşı Seksenler 

Mah.
Maraş.

21597/20087 Aliye Aktüyüıı.
(S. No. 27) İstasyon Cad. No. 

207/1.
Konya.

21570/20060 Behice Dikiş ve ar. 
(S. No. 28) Umurbey köyünde. 

Gemlik.

21594/20084 Zahide Karaduman. 
(S. No. 29) Turan Mah. Dere So. 

No. 7.
Tire.

21955/20438 Zeliha Yazan.
(S. No. 30) Malmüdürü Ömer 

Kâmil eşi.
Saimbeyli.

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kanun tek
lif olunmasına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Seçim Kanu
nunun 35 nci maddesinin 7 nci fık
rasının tefsiri talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Tütün beyiye 
ikramiyelerinin tezyit ve maaşa 
tahvilinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife malûl
lüğünün kabulü talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Dullara da ay
lık bağlanmasını teminen 6216 sa
yılı Kanundu değişiklik yapılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanun hükümlerinden faydalan
dırılmak suretiyle aylık bağlanma
sına dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç şehit 
ailelerine de iadeten maaş tahsi
sine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç şehit 
ailelerine de iadeten maaş tahsi
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları 
ödenmek suretiyle maaşla alâkala
rı kesilen dullara da bu durumda
ki yetim kız çocukları misillû ia
deten maaş tahsis olunması tale
binden ibarettir.)



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

21730/20216 Emine Halise.
(S. No. 31) Tayyare Ap. Daire

3 No. !).
Lâleli - İstanbul.

21552/20043 Sıdıka Ülker.
(S. No. 32) Zincirliminare Mah.

Saracalar So. No. 6. 
Sivas.

21537/20028 Fadıle Parla, 
2477/2471 Kambiyo Müdürlü- 
4249/4240 ğü Birinci Mümeyyi- 
6222/6211 zi Selâhattin Parla 
6966/6955 eliyle.

(S. No. 33) İskenderun - Hatay.

21536/20027 Cemile Tuııçman.
(S. No. 34) İskenderun Caddesi 

Mezbaha So. No. 4. 
Antakya - Hatay.

21527/20018 Fatma Boyacı.
(S. No. 35) Atıfbey Mah. Bent- 

deresi Caddesi No. 
180/C.
Ankara.

21520/20011 Niyazi Ürener.
(S. No. 36) Tüfek Fabrikasında 

27/1774 sayılı. 
Kırıkkale.

21511/20002 Rıza Bayraktar.
(S. No. 37) ve ar.

Dinar.

21510/20001 Zehra Merdel.
(S. No. 38) İstasyon Cad. Sergi-- 

evi binasında. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları 
ödenmek suretiyle maaşla alâkala
rı kesilen dullara da bu durumda
ki yetim kız çocukları misillû ia- 
deten maaş tahsis olunması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları 
ödenmek suretiyle maaşla alâkala
rı kesilen dullara da bu durumda
ki yetim kız çocukları misillû ia- 
deten maaş tahsis olunması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları 
ödenmek suretiyle maaşla alâkala
rı kesilen dullara da bu durumda
ki yetim kız çocukları misillû ia- 
deten maaş tahsis olunması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları 
ödenmek suretiyle maaşla alâkala
rı kesilen dullara da bu durumda
ki yetim kız çocukları misillû ia- 
deten maaş tahsis olunmasına da
irdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanundan istifade ettirilmek sure
tiyle iadeten maaş tahsis olunma
sına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 3575 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Ka
nunun aile hukukuna müt acillik 
hükümlerinde değişiklik yapılma
sına dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : İadeten maaş 
tahsisi talebinden ibarettir.)



— 36 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi J£r.eümcn kararı ve ne sebepten verildiği

4672/4663 Müeteba Gökbüğet. 
(S. No. 39) Bölge Zirai Araştır

ma Enstitüsü Tahak
kuk ve Muamelât 
Âmiri.
Adana.

6675/6664 Ahmet Seymenoğlıı. 
(S. No. 40) Nüfus Müdürü.

Kastamonu.

1336/1334 Yunus Selvi.
(S. No. 41) Yana Kandoz Kö

yünde.
Maçka - Trabzon.

3358/3351 Süleyman Uurukan. 
(S. No. 42) Eski Ağva PTT ya

ya dağıtıcısı.
Ağva.

3324/3317 İbrahim ökten.
(S. No. 43) Emekli General.

Saksı So. No. 16/6. 
Beyoğlu - İstanbul.

2966/2959 Mehmet Ali Sarı.
(S. No. 44) Liman Tahmil ve

Tahliye işçileri Sen
dikası adına Reis, 
İstanbul.

1813/1811 Hilmiye Gören.
(S. No. 45) Çamaşırcı So. son 

durak No. 7/5.
Fâtih - İstanbul.

1802/1800 Abdurrahman Hıır- 
1887/1883 daoğlu.

(S. No. 46) Bekirkadı Mah. 
Kırşehir.

(Arzuhal hulâsası : 5585 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemiyen ve em
sallerine nazaran mağdur bir du
rumda bulunan lise mezunu me
murların da; 6273 sayılı Kanunla 
öğretmenler için yapıldığı gibi, 
müddeti hizmetlerine göre maaşla
rının ayarlanmasını teminen mez
kûr kanuna bir madde ilâve olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Kanu
nun aile hukuku hükümlerinde ta
dilât yapılmasına dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 3659 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin tef
siri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir ka
nun teklifine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Denizbank iş
çilerine de ikramiye verilmesine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanuna ek bir kanun çıkarılması
na mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Ceza Kanu
nunun tadili talebinden ibarettir.)



— 37 —
Arzuhal

No.

1763/1761 
(S. No. 47)

1749/1747 
(S. No. 48)

1704/1702
(S. No. 49)

1636/1634 
0132/6121 

(S. No. 50)

.1008/1000 
(S. No. 51)

1437/1435 
(S. No. 52)

1438/1436 
(S. No. 53)

1407/1405 
(S. No. 54)

1401/1399 
(S. No. 55)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Huriser Koper. 
Cebeci Demirkapı 
So. No. 30.
Ankara.

Hakkı Ün.
Avukat.
Giresun.

Hakkı Tan.
Suadiye vapur yolu 
No. 3.
Erenköy - İstanbul.

Şerife Yılmaz. 
Hamidiye Mah. 
Köprübaşında.
Gerze.

Saniye Ergüvenç. 
Dere Mah. General - 
hal it Cad. No. 37. 
Bandırma.

Hüsnü Güven. 
Yukarı Nohutlu Mah 
D. P. Ocak Başkam. 
Yozgad.

İbrahim özbay. 
Kozluk Mah. Kapan
ca So. No. 9.
İzmit.

Mustafa Sevginer. 
Vıraca Mah. Baba- 
mustafa So. No. 7. 
Mustafakemalpaşa - 
Bursa.

Huriye Tanıl. 
Gedikpaşa Hamam 
Cad. No. 55. 
İstanbul.

Ineümen kararı re ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
masına dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Avukatlık 
Kanununun 7 nci maddesindeki 
memnuiyetin isteği ile tekaüde, 
ayrılan hâkim ve müddeiumumi
lere de tatbik olunmamasına dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli, dul 
ve yetim maaşlarına zam yapılma
sını derpiş eden 6241 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına mü
tedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 4381 sayılı 
Kanunun, bu kanunun neşrinden 
önce ölen mâlûlin ailelerine, de 
teşmiline dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanuna bir fıkra ilâvesine dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Mütekaitlerin 
de mahrukat zammından istifade
leri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
sebebi ile dûn dereceye tâyin olu
nanların kanuni hakları olan de
receye intibak ettirilmelerine mü
tedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücade
lede sebk eden hizmetlerine muka
bil aylık bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dullara da ia- 
deten maaş tahsisini teminen yeni 
bir kanun teklifi talebinden iba
rettir.)



—  3â -~
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1374/1372 Ali Tarakçı.
(S. No. 56) Makrevis köyünde.

Çamlıca - Ardeşeıı. 
Rize.

1370/1368 Müsteceb Onbaşı. 
(S. No. 57) Osmaniye köyünde. 

Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası , 
tertibinden aylık 
mütedairdir.)

Vatani hizmet 
bağlanmasına

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun ve tefsir teklifi ile ilgili 
bulunan talepler hakkında encümenimizce; bu sıfatla yapılacak 
bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2767 20 . X I I . 1955

1551/1549 Sıtkı önel. 
2868/2861 Ceza mahkemeleri 

(S. No. 1) mübaşiri.
Ağrı.

19675/18334 Galip Arkan. 
1528/1526 tskenderpaşa Mah. 

(S. No. 2) Vatanperver So. No. 
21.
Fatih - İstanbul.

1577/1575 Muhittin Atak.
(S. No. 3) Kuluşak köyünde. 

Malatya.

6870/6859 Mehmet Sümer . 
1615/1613 Hava Kurumu eski 

(S. No. 4) tahsildarı.
îkizoğlu Mah.
İskilip.

1812/1810 Kemal Balta.
(S. No. 5) Yaprak Mah. de. 

Gazianteb.

2667/2661 Kıymet Eratlı.
(S. No. 6) Mecidiye Malı. Eski 

Yol Cad. No. 13. 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası: Müvekkili mer
hum Nevrest Güneş’e ait tahakkuk 
eden şehit maaşının, borçlarını tas
fiye için kendisine Ödenmesine mü
tedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 1051 - 1952 
yıllarında fuzulen kesilmiş olan 
Gelir Vergisinin iade olunmadı
ğından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Abdullah Bo- 
do adındaki şahıstan şikâyeti mu- 
tazammmdır.)' * 
(Arzuhal hulâsası : Hava Kuru
munca ikramiyesinin ödenmedi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Maddi ve mâ
nevi itibari aleyhine devamlı te
şebbüslerde bulunan Mustafa ve 
arkadaşlarının cezalandırılması ta
lebine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Babası müte
veffa Abdullah’ın emeklilik hakkı
nın tanınarak yetimlerine de aylık 
bağlanması talebinden ibarettir.)



— 3d -
Areuhal Arzuhal sahibinin

N«. adı, soyadı ve adresi Eneümen kararı ve ne sebepten verildiği

1217/1215 Nurettin Başbora. 
18688/17402 Petrol Ofis Deposuıı- 
(S. No. 7) da oto tamiri ustası. 

Balıkesir.

17147/15972 Cemal Topakoğlu.
(S. No. 8) Boğ. Mst. Mv. 81.

Bağ P. Tb. K. P. 
Bnb.
A. Kavak - İstanbul.

1390/1388 İbrahim Er.
(S. No. 9) Yeniceköyde.

Simav.

19815/18470 Azmi Akkaya. 
1469/1467 îskenderpaşa Malı. 

(S. No. 10) Karakadı So. No. 24.
Fatih - İstanbul.

1505/1503 Mustafa Malı.
(S. No. 11) Çınarlı Malı. 52 So. 

No. 29.
Bandırma.

16575/15470 İbrahim Avşin.
(S. No. 12) Şeyhisa Mah. Suyolu 

mevkiinde No. 60. 
Akhisar.

17070/15902 Haşan Dereli.
(S. No. 13) Boztepe Mah. So. No. 

19.
Trabzon.

17055/15888 Talât Kitapçı.
(S. No. 14) Orduevi arkası. No.

8.

Erzurum.

17483/16278 Hıfzı Gürkau. 
18277/17004 Ilüküfhet karşısı 
(S. No. 15) 20/1 No. da Acar is 

Takip Evi.
İzmir.

14900/13989 Kemal Karabulut.
(S. No. 16) ve ar.

4 . IX  . 1952 tarih 
ve 0759 numaralı tel 
sahibi.
Şenkaya.

(Arzuhal hulâsası : Orduda geçen 
32 senelik ücretli hizmetine muka
bil hiçbir hak tanınmadığından şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Yüzbaşılık nas- 
pmtn düzeltilmesi talebine dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir taksim 
dâvasının kesfe lüzum görülmeksi- 
zin hâkimlikçe karara bağlanması
na dair.)

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergi
sinden muafiyet durumuna dair.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
masına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife malû
lü aylığı tahsisi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ay
lığı tahsisi talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücade
le hizmetinin, fiilî hizmetinde na
zarı itibara alınmadığından şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Müterakim te
kaüt aidatının ödenmesine müte
dairdir. )

(Arzuhal hulâsası : Dam evlerine 
baskın yapıp, yağma edenlerin 
serbest bırakıldıklarından şikâyeti 
mutazammmdır.)



—  4Û —

Artuhal Arzuhal sahibinim
No. adı, soyadı re adresi Ineümea karan ve ne sebepten verildiği

15130/14129 Haydar Elibal.
(S. No. 17) Pirinççi Köyünde.

Eyüp - Kemer Bur- 
gaz.
İstanbul.

15255/14247 Avukat Sefer Er- 
(S. No. 18) onat.

Rasirn Ersııngur ve
kili.
Yozgad.

15446/14419 Murat Ak.
(S. No. 19) Kuyucu köyünde.

Malkara - Yörük.

15498/11467 Hüseyin Yangırlı- 
(S. No. 20) gül.

Nurij’e Mah. Abbas 
Ef. So. Boyacı Va- 
hap hanesinde. 
Malatya.

15502/14471 Ali Bayraktar.
(S. No. 21) Ceza evinde.

Aydın.

15547/14516 İbrahim Yıldız.
(S. No. 22) Aidemirci köyünde. 

Muhtar.
Çayıralan.

15573/14538 Hafız Ömer Kudu. 
(S. No. 23) Yeni Cami imam ve 

hatibi.
Görele.

15740/14697 A. Hamdi Gedikali. 
(S. No. 24) Cindi köyünde. 

Bulancak.

15746/14702 Sadık Güler.
(S. No. 25) İtfaiye Meydanı Ko

sova So. No. 58. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Verilen bir 
ademitakip kararımdan şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ceza Muhake
meleri TJsulü Kanununun 43 ncü 
maddesinin tatbiki lüzumuna da
irdir. )

(Arzuhal hulâsası : Haricen satın- 
aldığı bir yere vâki fuzuli müda
haleden ve ailesinin icradan satm
aklığı yarin de teslim olunmadı
ğından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kasım Çınar 
ve oğulları hakkında kanuni taki
batta bulunulmasına dair.

(Arzuhal hulâsası : A f kanunun
dan istifade ettirilmesi talebine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Firarilere ya
taklık eden Hacı ve Ali Öztürk 
kardeşlerin serbest bira,kıldıkla
rından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 132 numaralı 
temyiz arzuhal ve dosyasının ve 
reddi hâkim talebinin tetkik olun
masına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Nafaka bor
cundan dolayı yegâne geçim vası
tası olan fındıklığının satışa çıka
rıldığından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Başkalarına 
hizmetçiliğe verilen kız kardeşi
nin kendisine teslim edilmesi tale
bine dairdir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kııeümen kararı ve ne «ebepten verildi#

17529/16323 Talât Andaç.
(S. No. 26) Dilâverpaşa Mah.

Anıt So. No. 16. 
Kayseri.

17030/15866 i. Hakkı Çağlayan. 
20687/19239 Çapa Millet Cad.
(S. No. 27) No. 256/2.

İstanbul.

17057/15890 Ömer Buğay.
(S. No. 28) Bağlarbaşı Cad.

No. 227.
Üsküdar - İstanbul.

17091/15922 Muhiddin Ardahan. 
(S. No. 29) Merkez Bölgesi Ge

zici Başöğretmeni; 
Millî Eğitim Müdür
lüğü eliyle.
Ankara.

17062/15894 Aziz Doras.
(S. No. 30) Lise Tabiiye Öğret

meni.
Afyon.

17044/15880 Nurettin Sağal.
(S. No. 31) Mollabahattin Mah.

Kozlu So. No. 13. 
Diyarbakır.

17275/16076 Orhan Şeuer.
(S. No. 32) Sultanahmet; Seyit- 

hasan So. No. 12 kat
2.

İstanbul.

15417/14392 İbrahim Yurttaer. 
(S. No. 33) İstiklâl; 920 So. 147 

aile evinde.
İzmir.

18650/17365 Hacer Şenermaıı.
754/752 Tuna Cad. Halk So. 

(S. No. 34) No. 24/.1.
Yenişehir - Ankara.

17588/16382 Ahmet Ulutürk. 
220&1/20562 PTT İdaresinde at- 
(N. No. 35) lı dağıtıcı.

Adapaaan.

(Arzuhal hulâsası : Tazminat ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylı
ğının düzeltilmesi ve ikramiye ve
rilmesine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 7 yıllık harb 
zammının fiilî hizmetine ilâvesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 35 liralık kad
rosunun 30 liraya indirildiğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Maaş derece
sinin 24 senelik müddeti hizmetine 
göre ayarlanması talebinden iba
ret.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız ve se
bepsiz yere yapılan vekâlet emri
ne alınma muamelesinin ref’ine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kesilen ye
tim maaşının iadeten tahsisine da
irdir.)

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik hak
kının tanınmasına dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı 
bağlanması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma ta
lebinin reddolunduğundan şikâye
ti mutazammmdır.)



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

17379/16177 Hâmi Koçak.
(S. No. 36) Gar hareket memuru 

22077 sicilli.
Mersin.

17211/16021 A. Hayri Altıner.
(S. No. 37) Horhor Cad. Tayya

reci Orhan So. No. 
34.
Aksaray.

17592/16386 Veysel Kitaplı.
(S. No. 38) Sinanağa Mah. Nev

şehirli îbrahimpaşa 
Cad. İhtiyar So. No. 
14 te emekli.
Fatih - İstanbul.

1.7598/16392 Nidai Akagün.
1353/J351 Kelkit Nüfus Memıı- 

(S. No. 39) ru.
Gümüşane.

17264/16065 Ahmet Akdağ. 
19302/17969 özel idare Evrak 
(S. No. 40) Memuru.

Samsun.

17406/16204 M. Fahrettin Agar. 
(S. No. 41) Akyol Cad. No. 12. 

Gazianteb.

17349/16149 M. Emin Güven. 
17350/16150 Yenikapı Büyük 
(S. No. 42) Langa Hisardibi 

Sayvan So. No. 7. 
İstanbul.

17196/16009 Muzaffer Olcay. 
22036/20074 Kadıköy Acıbadem 
(S. No. 43) Esatpaşa So. No. 6. 

İstanbul.

19789/13446 Recep Aykılıç.
(S. No. 44) Alakilise Köyünde.

K. D. Ereğli.

21368/19860 Lâtif Akkuş.
752/750 Ketenciler Köyünde. 

1286/1284 Derbent - İzmit. 
t(S. No. 45)

(Arzuhal hulâsasıı : Sınıf iki is
tasyon şefliği unvanının verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik hak
kının tanınmadığından şikâyeti 
m utazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife malû
lü addolunması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Terfiinin 17 
ay geciktirildiğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası .-Müktesep hak
kı olan nahiye müdürlüğüne tâyi
ni talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Harb zammı
nın yanlış hesaplandığına dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife sebe
biyle vefat eden kocasından ken
disine maaş ve ikramiye verilme
diğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maa
şının yanlış hesaplandığından ve 
ikramiye verilmediğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : hükmen elin
den alman arazi yerine başka top
rak verilmesi talebinden ibaret
tir.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

16955/J 5800 Hamparsum Harul- 
18695/17408 üııyan.
(S. No. 46) Hamdi Bcv Geçidi 

No. 7.
Sultanhamam - İs
tanbul .

16947/15792 H. Avni Demirbürii- 
(S. No. 47 > yen.

Hacı Bali Camii Şe
rifi imam ve Hatibi. 
Bayramiç.

16928/15773 Hüseyin Gümüş.
(S. No. 48) Çemberlitaş Aliatik 

Cad. Ferah Ap. 17/ 
15.
İstanbul.

16890/15741 Ali Öztürk ve ar.
(S. No. 49) işletme merkez lâm- 

bahaııesinde posta- 
başılar.
Kozlu.

16877/15780 Muhacir Pır.
(S. No. 50) Pır Köyü İhtiyar 

Heyetine.
Düzce.

16842/15703 Mustafa Saygın. 
(S. No. 51) Mahmutpaşa Mah. 

Ulukışla.

(Arzuhal hulâsanı : Kardeşinden 
kendisine intikal eden 485 zirâ 
miktarındaki arsanın, ancak 77,5 
metre murabbalık kısmının kendi
sine bırakılmasını derpiş eden ka
dastro heyeti kararının isabetsiz
liğinden şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Bayramiç 
Müftülüğüne tâyini derdest iken 
vaktiyle öğretmenlikten tasfiye 
olunmuş bulunması sebebiyle bu 
muamelenin durdurulduğundan 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Aralarındaki 
karabet sebebiyle köy muhtarı ta
rafından himaye olunan ve köyde 
mütegallibe olarak geçinen Ahmet 
Yüzük, Şakir Deli ve arkadaşları
nın; ihtiyar babasını ve oğlunu öl
dürmeye teşebbüs ettiklerinden ve 
köy halkını köyü terke mecbur bı
rakıldıklarından haklarında gerek
li tahkikat ve takibatta bulunul
ması talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : 4 senelik terfi 
haklarının tanınması ve yevmiye
lerinin 175 kuruşa çıkarılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
ait 2 500 dönümlük bir baltalığın 
Düzce Asliye Hukuk Mahkemesin
ce Muhacirtepe köyüne terki sebe
bi ile haddizatında yüz binlerce 
dönüme baliğ olan bu ormanlık 
sahanın adı geçen köy halkı tara
fından t ahrih edilmekte bulundu
ğundan şikâyeti ihtiva etmekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ay
lığı bağlanmadığından şikâyeti 
mut azaminindir.)
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16790/15662 Ahmet Kahveci. 
18188/16918 Deveciler Mah. Gü- 
1159/1157 zel So. No. 9.

(S. No. 52) Kastamonu.

16681/15566 Faik Cihangir.
(S. No. 53) Meyvalı köyünde. 

Fındıklı.

16687/15572 Zeki Genlik.
(S. No. 54) Karsini köyünde. 

Karakoçan.

16699/15584 Haşan Baysan.
(S. No. 55) Dereköy Dikmen

Mah. Bayram Tekeci 
ve 10 arkadaşı genel 
vekili.
Devrekani.

16728/15607 Enis Engin.
(S. No. 56) E. G. O. İşletmesi 

revirinde.
Ankara.

5728/5717 Zeki Yiğit.
(S. No. 57) Çiftemerdiven Mah.

Karatay So. A. 5. 
No. 11.
Konya.

16746/15622 Ahmet Ayaz.
(S. No. 58) Silak Sinan Mah. Ca- 

ıııiönü So. No. 1. 
Üsküdar - İstanbul.

16771/15646 İsmail Çakırcık. 
3801/3794 Aksu köyünde. 

(S. No. 59) Devrek.

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta ol
duğu Ereğli Kömür İşletmesinde
ki bekçilik vazifesine haksız ve ka
nunsuz olarak nihayet verildiğin
den şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
verilmediğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Süvari mü- 
vezziliği vazifesine nihayet veril
diğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Kanunun sa
rahati hilâfına arazisinin orman 
addedildiğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : ,Sınır ihtilâf ı
na mütaallik olan bir kararın na
zara alınmamasına mütedair.)

(Arzuhal hulâsası : Âdi malûllük 
durumunun reddini mutazammm 
Devlet Şûrası 5 nci dairesinin ka
rarından şikâyetle emekli aylığı
nın tadili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bilcümle hu
kuku, evlâda meşrut bulunan A- 
yazpaşa vakfına ait arazilerin şa
millerin terk olunmak istenildiğin
den şikâyeti ve istimlâk bedelinin 
takdir olunacak yeni kıymet üze
rinden tediye olunması talebini 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 20 yıldır ça
lışmakta bulunduğu Ereğli Kö
mür İşletmesi ocaklarında tutuldu
ğu meslek hastalığı sebebiyle ka
nuni haklarının tanınmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)
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16772/15647 Şevket özdemir.
(S. No. 60) Eğrisöğüt köyünde. 

Pınarbaşı.

16785/15657 Hüseyin Çetin Ak- 
(S. No. 61) gün.

Denizcilik Bankası 
T. A. O. îstiııye Ter
sanesinde Gemi İn- 
şaiye Ressamı. 
İstanbul.

16789/15661 Hüseyin Şenyuva 
(S. No. 62) Garda Kondoktör» 

Malatya.

21551/20042 Bahriye Eroğlu Sul- 
(S. No. 63) tanselim Mah. Ka

zancılar So. No. 2. 
Giresun.

21949/20432 Maksut Kapıcı.
(S. No. 64) Dr. Faik Göksu kö

yünde?
Diyarbakır.

16605/15497 Nazmi Obuz. 
17992/16743 Ceza evinde hüküm- 
(S. No. 65) lü.

Ankara.

1596/1594 Niyazi Kulaç.
(S. No. 66) Kumbaracı Yokuşu 

No. 80.
Beyoğlu.

(Arzuhal hulâsası : Zirai Donatım 
liurumuna olan ve cebren tahsil 
edilmek istenen borcunun taksite, 
bağlanması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Okul tazmina
tı olarak hükmolunan meblâğın 
aylık 25 er lira taksitler halinde 
tahsil olunması talebine dairdir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 60 arkadaşı 
ile birlikte ikramiyeden mahrum 
bırakıldıklarından şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir alacağının 
tahsiline mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Gayriâdil bu
lunan mahkûmiyet kararma ait 
dosyasının tetkik buyurulmast ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istimal etme
sine imkân bırakılmıyan 15 aylık 
sıhhi mezuniyet müddetine muka
bil tazminat verilmesine mütedair
dir.)

Gereği düşünüldü : Halli kaza mercilerinin kararına bağlı 
hususatla ilgili bulunan taleplerin bu bakımdan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2768 20 . X I I . 1955

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M.
Bingöl 

N. Aras

Kâtip
Elâzığ Mardin 

R. K. Timuroğlu
Sivas 

A, Doğruyol

Edirne Edirne Malatya
C. Köprülü 11. Maksudoğlu A. Köroğlu
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20267/18902 Kemal Çakın. (Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin kaldırılmasına ve bü
tün haklarının verilmesine dair.)

Emekli Kuı-may Al
bay.
Nur So. No. 4. 
Çekirge - Bursa.

Dilekçi : Kur. Albay iken 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmesi üzeri
ne Büyük Millet Meclisine müracaatla bu muamelenin iptalini 
istediğini, her ne kadar Arzuhal Encümeni tarafından muamele
de bir isabetsizlik görülmediğine karar verilerek keyfiyet tara
fına tebliğ kılınmış ise de mezkûr kararın yalnız vekâlet mü
messilinin beyanatına dayanılarak verilmiş olmak hasebiyle 
noksan tetkikat ve tahkikata istinadettirilmiş bulunduğunu, 
çünkü Millî Müdafaa Vekâletinden Büyük Millet Meclisine ya 
zılan yazıların ve şifahen vâki beyanların ve ibraz edilen vesi
kaların hakikate asla tevafuk etmediğini ve 20 Haziran 1954 
tarihinde, yani Büyük Millet Meclisine müracaatından sonra 
Millî Müdafaa Vekâletine verdiği istida üzerine bu vekâletçe 
bir tahkik heyeti teşkil edilerek bütün askerlik safahatının bıı 
heyete tesbit ettirildiğini ve verilen raporun celp ve tetkiki ha
linde hakkındaki garezkârane muamelenin bütün vuzuhiyle an
laşılacağını beyanla, emeklilik işleminin kaldırılmasını, tekrar 
tavzifini ve emsalleri halen tümgeneral olduklarından kendisi
nin dahi aynı suretle hizmete alınmasını ve diğer haklarının da 
verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinden Kara Kuvvetleri Kumandanlığı 
Personel Başkanlığı Yedek Subay Şubesi Kısım B '3 ifadesiyle 
yazılan 11 Ocak 1956 gün ve 70301/305 sayılı cevabi yazıya bağ
lı olarak gönderilen ve müşarünileyh vekâletçe müstedi Kemal 
Çakın'm durumunun tahkik ve tetkikine memur edilen ve gene
ral, askerî hâkim ve diğer yüksek rütbeli subaylardan mürek
kep bulunan sekiz kişilik heyet tarafından verildiği anlaşılan
28 Aralık 1954 tarihli üç sahifelik raporda ise : 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına göre 1952 senesinde 
emekliye sevk edilen Kurmay Albay (337 - 120) Kemal Çakın’- 
m şahsi ve gizli dosyasiyle bütün askerlik safahatının incelen
diği ve neticede, mezkûr teğmenlik rütbesinden itibaren askerî 
hayatının dürüst, şerefli ve feragatli olarak geçtiği ve ordudaı 
Türk’ün fazilet, şecaat ve sair hasletlerine yakışan hizmetlerde 
bulunmuş olduğu, ezcümle; «İstiklâl Muharebesinde Ankara ta- 
limgâhmı ikmal ettikten sonra diploma tevzii merasiminin ic
rasını beklemeden kıtasına ilıibak ederek yaralanmasına rağ
men hastaneye şevkini istemediği ve cephe gerisinde tedavi gö
rüp tekrar harekâta iştirak hu,-usunda istical ve dolayısiyle va
tan severlik gösterdiği, son taarruzda Beşinci Kafkas Fırkası 
Liva emir subayı iken Yunan Orduları Başkumandanı Trikopis 
ile irtibatı sağlıyarak, kayıtsın ve şartsız teslim olma emrini
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generale tebliğ etmiş olduğu, Şeyh Sait isyanında muvaffaki
yet ibraz eylediği, Türk, Bulgar hududunun, tashihinde Türk 
delegesi bulunduğu sırada Bulgar Heyeti Reisinin Türk hudut 
hattı aleyhindeki teklifine karşı Türk tezini müdafaada çok 
hassas davrandığı, Belgrat Ataşemiliterliğindeki mümtaz hiz
metlerine mukabil altın beyaz kartal nişanı ile taltif edildiği, 
İtalyan ordularının limanlarda toplandığı ve yurdumuzda da 
buna karşı seferberlik tedbirlerinin ilân edilmek üzere olduğu 
günlerde ve Roma Ataşeliğinin (İstikamet Türkiye) şeklinde 
verdiği haberden sonra, kendisinin kuvvetli istihbaratı ile he
defin Türkiye değil, Habeşistan olduğunu tesbit ederek, keyfi
yeti merkeze aksettirdiği ve bu suretle devleti bir seferberlik 
masrafından kurtardığı ve bilâhare merkezde kıta hizmetlerin
de üstün başarı göstermiş bulunduğu, tâyin edildiği Atina Ata- 
şemiliterliğinde ve evvelce bulunduğu Sofya Ataşeliğinde kuru
culuk vasfını ve subaylardan aranması gereken sair üstün me
ziyetlerini tebarüz ettirdiği ve albaylık safhasında 109 ncu Pi
yade Alay Kumandanlığında bulunarak bu vazifede gösterdiği 
liyakat, kabiliyet ve aldığı müspet siciller itibariyle generalli
ğe lâyık görülerek 6 ncı Tümen Kumandan yardımcılığına tâ
yin edildiği ve bu sırada Zırhlı Birlikler Okulundaki Oryan- 
tasyoıı kursuna katıldığı ve bunu mütaakıp Malatya’daki 16 
ııcı Tugay Kumandanlığına tâyininde aşikâr bir haksızlık göre
rek bu göreve katılmadığı ve sonradan 6 ncı Tümen Tetkik Ku
ruluna verilmesi ve hakkında görevine katılmamaktan dolayı 
açılan dâva ve işbu dâvadan beraet etmiş bulunması gibi hâdi
seler ilcasiyle 12 . V III . 1952 tarihinde emekliye sevk edildiği 
anlaşılmış ve bütün sicil âmirlerince müspet olarak verilen si
cilinin muhtar üst âmir olan Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
tarafından üst rütbeye menfi kanaat izhar edilerek yazılmış ol
masından da bu subay hakkında yapılan işlemde şahsi iğbirar 
ve hislerin rol oynadığına ve her ne bahasına olursa olsun emek
liye sevkı için sebep arandığına kanaat getirilmiş olduğu ve 
yukardaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yalnız binba
şılık rütbesinde izhar edilen ve fakat bütün sicil âmirlerince 
teyidedilmediği gibi delil de gösterilmemiş olması hasebiyle şah
si görüşlerden ileri gitmiyen ve esasen üzerinden yarbaylık ve 
albaylık rütbeleri de geçmiş olduğundan artık bir hüküm ifade 
etmemesi icabeden kanaatler üzerinde durulduğu halde binba
şılık rütbesiyle daha evvel ve sonraki rütbelerdeki hizmet ve 
başarılarının nazarı dikkate alınmadığı ve bu itibarla hakkın- 
daki muamelenin hak ve adalet kaidelerine uygun görülmediği 
ve şu hale nazaran adı geçen hakkındaki emeklilik muamelesi
nin isabetsizliğinden dolayı iptali ve kendisinin tekrar tavzifi 
lâzımgeleceği,» beyan olunmaktadır.

Bu işin tetkiki sırasında encümende hazır bulundurulan ve 
kâlet mümessili de, mezkûr rapor hakkında bir diyeceği olma 
dığını ve vekâletin emir ve tensibiyle teşkil edilen bahis mev.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

zuu heyetin vermiş olduğu bu raporun kendileri için de mute 
ber bulunduğunu ve müstedinin mağduriyetini kısmen olsun 
telâfi için kendisine şimdilik bir de sivil vazife verildiğini 
ifade etmiştir.

Tetkiki mucip başka bir cihet görülemediğinden, gereği 
görüşülüp düşünüldü: Müstedi Kemal Çakın’ın safahatı aske 
riyesini ve tekaüde şevkinde bir hata bulunup bulunmadığını 
tesbit için Millî Müdafaa Vekâleti tarafından muahharen teşkil 
edilen heyetin bu hususta vermiş olduğu rapor aynen yukanya 
alınmıştır.

Bu rapor münderecetından da anlaşılacağı üzere, mumailey 
hin 5434 sayılı Kaaunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tev
fikan emekliye şevkinde fahiş bir hata işlendiğine ve binaen
aleyh takdir hakkının yerinde kullanılmadığına ve bu itibarlu 
da tesis edilmiş olan tasarrufun muallel olduğuna encümenimiz- 
ce tam olarak kanaat getirilmiş bulunmaktadır.

Bu maddi ve hukuki sebeplerden dolayı;
1. Dilekçi Kemal Çakın hakkındaki emeklilik işleminin, 

yapıldığı tarihe muzaf olmak üzere iptaliyle, adı geçenin tekrar 
tavzifine,

2. Kanunen haiz olacağı bütün haklann kendisine iadesine,
3. Emekliye sevk edildiği tarihteki rütbesine göre bilcümle 

maaşlannm kanun hükümleri dairesinde tesviyesine,
4. Terfii hususunda da câri usul, kanun ve kaidelere riayet 

edilmesi lüzumuna,
İttifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2769 17 . I . 1956

Reis M. M. Kâtip
Konya Bingöl Elâzığ Afyon K. Çorum Edirne

A. F. Ağaoğlu N. Aran S. Toker S. Koraltan II. Ortakcıoğlu C. Köprülü

Edirne Mardin Trabzon
11. Maksudoğlu R. K. Timuroğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 274)

T. B. M. M. Matbocun



Devre : X T. B. M. M. îçtima : 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 İ

«H »Sayı : 37 İ*

1 .11.1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

15604/14567 Halil Gürcan.
Peker Mah. Karalar 
So. No. 19.
Manisa.

Encümen kararı ve ne ijebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası 
hakkında.)

E v  hissesi

Dilekçi : Müşterek evdeki Hazine hissesinin meccanen kendi 
sine verilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu Hazins 
hissesinin meccanen dilekçiye verilmesine imkân olmadığı bildi 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta enciimenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2770 21 . XII . 1955

15605/14568 Tevfik Gündüz.
Emekli PTT şefi. 
Uşak.

(A rzuhal hulâsası : Sual Değer 
hakkında.)

Dilekçi : Mütaaddit defalar tekaüt edilmesine rağmen istis
nai bir şekilde tekrar tavzif edilmiş bulunan Suat Değer adında
ki bir PTT mensubu hakkında gereken tahkikatın yaptırılarak 
icabınm icrasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Hizmetinden isti
fade edilebileceğine ve idari bir mahzurun da mevcudolmadığı- 
na kanaat getirilerek mumaileyh Suat Değer hakkmdaki emek
lilik işlemi ref ve kendisinin de 50 lira maaşla İstanbul Bölge 
Başmüdürlüğü murakıpliğine tâyin edilmiş olduğu bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : İdarenin haiz olduğu salâhiyete ve tak 
dir hakkına dayanarak vücuda getirmiş bulunduğu bu yeni 
tasarruftan dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal ol 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2771 21 . X I I . 1955



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

(Arzuhal hulâsası : Hazine arsası 
hakkında.)

Dilekçi : Şişli'de Büyükdere Çaddesinde kâin 4/24 numa
ralı Hazine arsasının bir kısmı üzerine beş sene evvel bir ev 
yaptırarak ailesi efradını iskân eylediğini beyanla, mezkûr ar
sanın bedeli misliyle namına temlikini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâzineye ait menkul 
ve gayrimenkullerin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre satıl
makta olduğu cihetle bahis mevzuu arsanın ifraz edilerek di
lekçiye temlikine kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2772 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Zararın taz
mini hakkında.)

Dilekçiler : Birinci Cihan Harbinde uğradıkları zararın, el
lerinde mevcut meclisi idare mazbatası gereğince tazmin edil
mesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emval ve emlâki düş
man tarafından tahribedilmiş olanlara, Hükümet elindeki sa
hipsiz emlâkin tevzii hakkındaki 441 ve 622 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmış bulunduğu cihetle, dilekçilerin ellerinde 
bulunduğunu bildirdikleri mazbatalar üzerine bir muamele ya
pılmasına imkân olmadığı beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin 
taleplerinde ısrar ettikleri takdirde usulen kaza merciine mü
racaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
2773 21. X I I . 1955

15610/14573 Kerem Zeydan ve ar. 
Yüksekova.

1560!)/14572 İbrahim Terlemez.
Büyükdere Cad. 
No. 24/4.
Şişli - İstanbul.

15617/14580 Hasaıı Güder. ( Arzuhal hulâsası : Hakkının ko-
Sinan Mah. Arık So. runmasma dair.)
So. 41. 
Ankara. Dilekçi : Antalya Lisesini ikmal ettikten sonra Harb Oku

luna girdiğini ve bu okulca umum meyanında kendisi hakkın
da da yapılan gizli tahkikat ııcticesinde 16 günlük müeccel bir 
bahkûmiyeti olduğu anlaşılması üzerine kaydının terkin edildi
ğini, halbuki mezkur mahkûmiyet Af Kanunu ile de ortadan 
kalkmış bulunduğundan nazara alınmamak lâzımgeleceğini be
yanla, haklanın korunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bir hırsızlık



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

suçundan Antalya Sulh Mahkemesince 16 gün hapse mahkûm 
edilmiş olduğu anlaşılan dilekçinin Harb Okulu D - 25 talima
tının 289 ve 291 nci maddeleri gereğince, 23 . X I . 1950 tarihin
de kaydının terkin edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin baklandaki işleme karşı te
sis tarihinde kaza merciine müracaatta bulunması lâzımgelirken 
bu lüzuma riayet etmediği anlaşılmasına ve yukarıdaki vekâlet 
cevabına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2774 21. X I I . 1955

15620/14583 M ustafa D ilber ve 
ar.
Tahtalı köyünde.
Karamürsel.

Dilekçiler : 1950 yılında ormandan açmış oldukları tarla
larda ziraat yapmalarına izin verilmesini veya başka bir yere 
nakillerini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi pazısında : Vâki talebin tervicine 
kanunen imkân görülemediği ve dilekçilerin başka bir yere na
killerinin ise kanun mevzuu olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimi sce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

2775 21 . X I I . 1955

(A rzuhal hulâsası : A vukatlık  ya
pabileceklerinin karar altına alın
ması hakkında.)

Dilekçiler : Yedinci derece hâkimliğe geçmiş bulundukları 
halde kendilerine avukatlık ruhsatnamesi verilmemekte oldu
ğundan bahsile, durumlarının incelenerek lâzımgelen kararın 
ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Hâkimler 
Kanununa göre yargıçlığın yedinci derecesine geçmemiş ol
dukları anlaşılan dilekçilerin baroya kayıtları caiz olamıyaca- 
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletle dilekçiler arasında bu mev- . 
zuda tekevvün etmiş bulunan ihtilâfuı halli idari kaza mercii-

15632/14595 M ünir Onay ve ar.
Burhaniye Sorgu
Yargıçlığından.
emekli.
Elmalı.



—  4 —

ne aidolmasma göre vâki müracaat hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2776 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı 
hakkında.)

Dilekçi : Lise tahsiline devam etmekte olduğu halde 31 li
radan ibaret bulunan yetim maaşının kesildiğini ve başka hiç
bir gelir ve kazancı olmadığından çok müşkül bir duruma düş
tüğünü beyanla, aylığının eskisi gibi ödenmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Dilekçinin yetim aylığı, 1932 doğumlu olmasına rağmen, orta 
tahsile devam etmekte bulunmasından dolayı, 5434 sayılı 
Kanunun 93 ncü maddesinin Ç fıkrası gereğince, yirmi yaşını 
ikmal ettiği 31. X . 1952 tarihinden itibaren kesildiği cihetle, 
bunun ödenmesine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan cevaba ve mevcut ka
nun hükümlerine göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2777 2 1 .X I I .1955

15633/14596 Erdoğan Gemicioğ- 
17963/16718 lu.

Maşuklar Yokuşu 
No. 2/1.
Köyiçi - Beşiktaş.

15637/14600 Mehmet Sadık Er
dem.
Askerlik Şubesi dak
tilo memuru D. - 250 
Tire.

(Arzuhal hulâsası 
mu hakkında.)

İmtihan duru-

Dilekçi : istidasında boyan ettiği sebeplerden dolayı ken
disine tekrar imtihan hakkı verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ancak iki 
dönemde tamamlamak şartiyl'e ve son sınıfa münhasır olmak 
üzere tekrar imtihana girebileceği ve keyfiyetin kendisine de 
tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2778 21. X I I . 1955

15649/14611 Hüseyin.
Çadırcı pazarında 
saraç Ali eliyle. 
Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Tohumluk 
hakkında.)

Dilekçi : Kendisine yeter miktarda tohumluk verilmesini 
istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Urfa Valiliği ya-



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

15651/14613 Refet Güray.
Şahinburgaz köyün 
de.
Erdek - Balıkesir.

zısmda : Dilekçiye iki ton tohumluk verilmiş olduğu ve daha 
fazlasının verilmesine imkân bulunmadığı bindirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2779 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Dişçilik ruh
satı hakkında.)

Dilekçi : Kendisine imtihanla dişçilik ruhsatı verilmesini 
istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dilekçinin durumu, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İc
rası hakkmdaki 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ruhu
na aykırı görüldüğü cihetle talebi hakkında bir işlem yapıla- 
mıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2780 21. X I I . 1955

15653/14615 Mahmut Tuncer. 
20186/18827 Trabzon Cad. Foto 

Şen Hüsnü Bayda.*} 
eliyle.
Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : Arazi veril
mesi hakkında.)

Dilekçi : Vatani hizmetine karşılık olarak 2360 sayılı Ka 
nun gereğince kendisine (6 000) liralık arazi verilmesini iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısnla : Harb ve mütareke 
zamanlarında hizmetleri görülen bâzı zevata gayrimenkul ve
rilmesi hakkındaki 2360 sayılı kanunda dilekçinin ismi mün- 
deriç olmalığı cihetle talebinin yarine getirilmesine imkan 
görülemediği bildirilmektedir.

, Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2781 21. XH . 1955

15658/14620 Ömer Okur.
üavutkadı Mah. İn
cirli Cad. Döküm - 
bahçe üstü No. 160. 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası 
kahulii hakkında.)

Vatandaşlığa

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü istemektedir. 
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 17 . IV . 1948 ta

rihinde iltica suretiyle yurda gelen dilekçinin, iki yıllık ko-



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

nuni süre içinde müracaat etmediği Bursa Valiliği ile yapılan 
muhabere neticesinde anlaşıldığından, tescil muamelesinin 1312 
sayılı Kanuna göre yürütülmesinin ilgili makama tebliğ elil- 
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta eıı- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2782 21. X I I . 1955

15661/14623 Cevat Peresteş.
Çarşamba II al iç 
Cad. No. 21 de. 
Fâtih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlık 
muamelesi hakkında.)

w Dilekçi : İran uyruklu iken Türk vatandaşlığına kabulü 
hakkında 19 . IV . 1946 yılında müracaat ett'ği ve kendisin
den 27 lira da hare alındığı halde, bu harem sonradan çıkan 
kanun gereğince artırılması cihetine gidilmiş olduğundan 
bahsile, hakkında müracaat tarihinde mer’i kanun hükümleri 
dairesinde muamele ifasını istemektedir.

Dahil'ye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi müracaat 
tarihinde mer’i 1260 saylı Kanun hükümlerinden istifade etti
rilmesini istemekte ise de istenilen hare 5837 sayılı Kanun yiı 
rürlüğe girdikten sonra tahakkuk ettiğinden vâki talebin ye
rine getirilmesine imkân olmadığı bildi .ilmeİçtedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ha,klanda hangi kanuna tevfi
kan muamele yapılması icabedeceği cihetinin tâyin ve tesbiü 
kaza merciine aidolduğundan bu hususta encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2783 21 . XII . 1955

15671/14632 Eşref Gültekin. 
17323/16124 Sıtma Savaş Sağlık 

Koruyucusu.
Cine.

(A rzuhal hulâsası : Maaşından 
tevk if a t  yapılmaması hakkında.)

Dilekçi : Kendisine 130 liralık bir kadro tahsis olunarak ay
lık ücreti bu kadro üzerinden ödenmekte iken yanlış bir anla
yış neticesi beş yüz küsur lira fazla mehuzu olduğu ileri sürü
lüp bu miktarın her ay ücretinden kesilmekte bulunduğunu be
yanla, muamelenin ıslahını ve bahis mevzuu tevkif atın yapılma
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin yazısında : Aydın 
Sıtma Savaş Bölgesi Çine Şubesi sağlık koruyucusu olan dilek
çinin 1 . II . 1947 tarihinden itibaren yüz otuz lira ücret alması 
lâzımgeleceğine, aidolduğu komisyonca karar verilerek keyfiye
tin alâkalı valiliğe bildirilmiş olduğu beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre dilekçinin isteği
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümcn karan ve nc sebepten verildiği

yerine getirilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2784 21 . K i l . 1955

'15675/14636 M ahmut Göl. (A rzuhal hulâsası : Yardım  yapıl-
Gemici Mah. özel ' ması hakkında.)
saym anlık  tahsilda
rı.
Osmancık.

Dilekçi : 140 lira ücretle özel idare tahsildarı olduğunu, bu 
para ile ailesi efradının maişetlerini mümkün mertebe temine 
çalıştığı sırada Kızılırmak’m feyezanı dolayısiyle yegâne evinin 
maili inihidam bir hale geldiğini ve bu vaziyette kalmasına mü
saade edilmediğinden kaymakamlığın şifahi emriyle yıktırıldı- 
ğını ve bir heyetin de kendisi için bin beş yüz lira zarar tesbit 
ettiğini beyanla, bu miktarda yardım yapılmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu evin lıed- 
mi hususunda her hangi bir fennî rapor mevcudolmadığı ve 
mal sahibinin melhuz bir tehlikeyi önlemek maksadiyle mezkûr 
evi bizzat yıkmış bulunduğu, hâdisenin münferidolması hasebiy
le bir sel felâketi şeklinde kabul edilmiyeceği ve bu sebeple sey- 
lâpzedelere ait tahsisattan müstediye bir yardımda bulunul
masına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına dilekçinin ka
za merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2785 21 . X I I . 1955

15695/14655 H asaıı Kolan. (A rzuhal hulâsası : K ö y  salması
D edeler K öyünden. hakkında.)
K. E ret Dilekçi : Köyleri muhtarının halka fazla salma tarhettiğini 

ve bu bapta kaymakamlığa yaptığı müracaatın da semeresiz kal
dığını beyanla, iktizasının ifasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan salmada 
ususlsüzlük bulunmadığı, kaymakamlığa vâki müracaat üzerine 
lâzımgelen cevabın dilekçiye vaktinde verilmiş bulunduğu ve 
mumaileyhin ahiron şikâyetinden vazgeçtiğinin 3 . 1 .  1953 ta
rihli dilekçesi münderecatmdan anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2786 21 . X I I . 1955
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15700/14660 Halil İskender. 
Muhtar.
Kötür köyünde. 
Tercan - Erzincan.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzu h al hulâsası: K öy sın ırı hak
kında. )

Dilekçi : 30 . X I I . 1952 tarihli mazbut ifadesinde; Asdoku- 
mu köyü ile Kötür köyünden yeni ayrılmış olan Mercan köyü 
arasında çizilen ve 31 . V . 1951 tarih ve 24396 sayılı Karara ik
tiran eden sınır yüzünden köylerine mera kalmadığını ileri sü
rerek, ellerinde mevcut 2 . V I . 1928 tarihli eski smırnamenin bu
gün için de uygulanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mercan köyü Kötür 
köyünden ayrılacağı vakit tahdidedilmiş olan sınırlar, sözü edi
len kararla tesbit edilmiş ve bu suretle de Kötür köylülerinin el
lerindeki 1928 tarihli eski smıraame değiştirilmiş olduğundan, 
bu yeni sınırın istenildiği şekilde tashih veya tadiline idarece 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2787 21 . X I I . 1955

15710/14670 Niyazi Bahadır v< 
ar.
Pamuklu Sanayii 
Miıessesesi İtfaiye 
teşkilâtında. 
Bakırköv - İstanbul.

(A rzu h al hulâsası 
ücreti hakkında.)

Fazla mesai

Dilekçiler : Fazla mesaiye tâbi tutulduklarından ve saire- 
den bahsile, ücretlerinin artırılmasını ve diğer haklardan da is
tifade ettirilmelerini istemektedirler.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin men
sup bulundukları Siimerbank Bakırköy Pamuklu Sanayi mües- 
sesesinin itfaiye servisi, mahiyeti itibariyle aralı işlerden sayı
lacağına göre bu baptaki nizamnamenin 14 ncü maddesi hük
münce 12 saatlik mesainin normal olduğu, bu itibarla da fazla 
mesai ücreti talebine hakları bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

2788 21 . X I I . 1955

15732/14690 Bahaottin Uluöz. 
16303/15230 Siimerbank Fabrika

sında Teknisiyen 
yardımcısı.
Hereke.

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeleri 
nin verilmesi hakkında.)

Dilekçi : İstanbul’da çalıştırıldığı müddete ait yevmiyeleri
nin verilmesini istemektedir.

işletmeler Vekâletinin cevsbi yazısında : Bu hususta Sü- 
merbank Umum Müdürlüğünce yapılan tetkikat sonunda dilek
çinin alım ve satım müessesesi emrine gönderilmiş olduğunun
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

anlaşıldığı ve yevmiyelerinin ödenmesi için de Hereke Fabrika
sına gereken talimatın verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2789 21 . X I I . 1955

( A rzuhal hulâsası : Tuğla ocağı 
- hakkında.)

Dilekçi : İki arkadaşiyle birlikte açtığı tuğla ocağının bele
diyece kapatılmış olduğundan bahsile, tekrar faaliyete geçmesi 
hususunun teminini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu oca
ğın gayrisıhhi şartlar altında faaliyet icra ettiği anlaşıldıhndan 
tanzim olunan rapor mucibince seddedümiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
talebinde ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2790 21 . X I I . 1955

15714/14674 Necip Kaçkatı.
Kurbağalıdere Cad. 
Sarayardı So. No. 77 
Kadıköy - İstanbul.

15720/14680 Lûtfi Yelesen.
Yollar 10. Bölge fen 
memuru.
Trabzon.

( A rzuhal hulâsası : Tahsil dere
cesinin te sb iti ve saire hakkında.)

Dilekçi : Tahsil derecesinin tesbitini, başlanıçtaki maaşının 
artırılmasını ve kendisine yedek subay olma hakkının verilme
sini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstanbul 
Teknik Okulunun fen memurluğu kısmından mezun olduğuna 
öre bu okulun derecesi 789 sayılı Kanuna tevfikan Vekâletçe 
orta ihtisas okulu olarak tesbit edilmiş bulunduğu ve mebde 
maaşının 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin C fıkrasına gö
re tâyini lâzımgeleoeği ve 178 sayılı tefsire nazaran kendisine 
yedek subay olma hakkı verilemiyeceği ve mezkûr okulun eski 
mezunlariyle şimdiki mezunları arasında unvan ve yetki bakı
mından hiçbir fark mevcudolmadığından müstedinin bir kurs 
veya imtihana tâbi tutulmasına da lüzum görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karat tarihi

2791 21. X I I . 1955



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

15731 /14689  I la sa n  İslim  ve ar. 
M uhtar.
A yaş T ürkm oııli ki 
y iindc.
S ilifk e  - Ki roba.

(A rzuhal hulâsası 
hakkında.)

Okul

Dilekçiler : Silifke kazasının Ayaş Türkmenü köyünde okul 
yapılmasını ve bu köyün su ihtiyacının da sağlanmasını iste
mektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 381 nüfuslu mezkûr 
köyde bir dershaneli bir okul bulunduğu ve bu okulun tamire 
muhtaç kısımlarının onarılması i'çin 4 580 liraya ihtiyaç görül
düğü ve bu miktar ödeneğin istihsalinden sonra icabının yapı
lacağı ve sözü geçeri köy civarında memba suyu bulunmadığın
dan mevcut sarnıçların tamiri için köy bütçesine 815 lira yar
dım yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2792 21 . X I I . 1955

5755/14711 Yalçın Kaman.
Trabzon. Gazetesi 
muharrirlerinden. 
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Gazetecilik 
Enstitüsünden ve Adalar Em niyet 
* î mi ı i  iğin d e n şikâyet.)

Dilekçi : Adalar Emniyet Amirliğine ve Gazetecilik Ensti
tüsüne yaptığı müracaatların cevapsız bırakıldığından şikâyetle 
iktizasının ifasını istemektedir.

Dahiliya Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin istediği 
hüviyet varakasının Gazetecilik Enstitüsünden kendisine gön
derilmiş bulunduğu, Adalar Emniyet Amirliğine de gerek söz
lü, gerekse yazılı olarak hiçbir müracaatta bulunmamış oldu
ğumun iöilaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
mcnimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2793 21. X I I . 1955

15765/14720 Nuri Seçkin.
Ulucam ii civarı 
No. 47.
Antakya - Hatay.

(A rzuhal hulâsası : îlâ m lı alaca> 
ğının ödenm esi hakkında.)

Dilekçi : Antakya Jandarma Okulunda bâzı tamirat yap
mış olan Sıtkı Morlcoyun’un tahakkuk eden alacağını kendisi
ne temlik ettiğini ve bu temlike müsteniden mahkemeye mü
racaatla 1 700 liranın tahsiline hüküm aldığı halde mahkû- 
münbihin, tahsisat yokluğu ileri sürülerek, şimdiye kadar 
ödenmediğini beyanla, tesviyesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Nuri Seç-



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

kin’in alacağı oîan I 689 lira 2 kuruşun, karşılıksız borçlar 
arasında olması dolayısiyle şimdilik ödenemediği ve ilgili ka
nun çıkınca hemen tediye edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İnfaz edilmek üzere icraya konulmuş 
olan ilâm hükmünün yerine getirileceği vekâlet cevabından 
anlaşılmasına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2794 2 1 .X I I .1955

15777 /14732  Salih  K o e a o ğ lu . (Arzuhal hulâsası : İkram iye ve-
ö m  evağa  M ah. A  kal r ilmeni re. fazla e alıştırıl maması
Su. N o. 34. hakkında.)
E skişehir. Dilekçi : Yeni doğan çocuğundan dolayı ikramiye verilme

diğini ve günde on ü ç  saat çalıştırıldığını beyanla, ikramiye
sinin verilmesini ve fazla çalıştırılmamalını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye temizlik 
işleri çavuşu olan dilekçinin, 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desi hükmüne dâhil müstahdemlerden olduğu cihetle doğum 
ikramiyesinden istifade ettirilmesine kanunen imkan bulunma
dığı ve îş Kanununun da şümulü dışında kaldığından 13 saat 
çalıştırıldığı yolundaki şikâyetinden dolayı da yapılacak bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2795 21 . X I I .1955

15794 /14748  Y u s u f A y te k in  ve  
A li  A y te k in . 
M ütaahhit, A rap - 
k irli A li Ş entürk  
eliy le .
Savsat.

(A rzuhal hulâsası : Tapulu orman 
lıakkrnı! a.)

Dilekçiler : Dedeleri tarafından Mâliyeden satmalınmış ve 
Eylül 1288 tarih ve 916 tapu sicil kaydı ile tasarruflarına geç
miş olan (Çermikdere) mevkiindeki ormanın kendilerine iade 
sini veya mevzuat hükümleri dairesinde istifadelerine terk edil
mesini, yahut bedelinin ödenmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin tasarruf
larında bulunduğunu iddia ettikleri ormanın Devlet Ormanı ol- 
duğu ve bu erman için ibraz ettikleri tapuların Şavşat tapu 
dairesinde kaydı bulunmadığından ihticaca şayan görülmediği, 
bilfarz mülkiyet iddiası kabul edilse bile 4785 sayılı Kanunla 
devletleştirilen ve 5G58 sayılı Kanım hükmüne göre de iadesine 
imkân olmıyan yerlerden oîan bu ormanın devletleştirme bedeli 
muayyen müddet içinde talebedilmemiş olduğu cihetle bu hu-
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sus hakkında da yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzrmgelen 
bir hususa mütaallik talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ııe sebepten verildiği

2796 21 . X n  . 1955

15798/14752 Osman Gören.
1952 tarih ve 4042-8 
mahreç No. tel sahi
bi.
Beşikdüzii.

(A rzu h al hulâsası : Beşikdüzii O r
taokulu hakkında.)

Dilekçi : Beşikdüzü ortaokulunda 2 ve 3 ncü sınıfların da 
açılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen ortaokulun 
2 ve 3 ncü sınıflannın da 4. X I I . 1952 tarihinden itibaren açıl 
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2797 21 . X I I . 1955

15799/14753 Haşan Ergüler. 
16703/15588 Selvi Karşısı Berber 
17743/16528 Salih Pe'ker eliyle. 

Gerze.

(A rzu h al hulâsası : Yardım, ya p ıl
masına ve karısının ölümüne se- 
bebolanlar hakkında tahkikat ic
rasına da ir.)

Dilekçi : Bursa Merinos Fabrikasında işçi olarak çalışmak
ta iken duçar olduğu hastalık yüzünden vefat eden eşi Nazlı 
Ergüler’den dolayı yardım yapılmasını ve bunun ölümüne se- 
bebolanlar hakkında da gerekli tahkikatın icrasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin eşi Nazlı 
Ergüler’in müptelâ olduğu akciğer vereminin meslekî hastalık
lardan addine imkân olmadığı, itiraz üzerine Yitksek Sağlık 
Şûrasınca da karara bağlanmış bulunduğundan sigortaca adı 
geçen hakkında bir muamele yapılamadığı ve ölüme sebebiyet 
verenler hakkında tahkikat icraâı talebinin de alâkalı Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletine intikal ettirilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yardım isteği hakkmdaki vekâlet ceva
bına göre bı^ hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve dilekçinin ölüme sebebiyet verildiği iddiasından 
dolayı aynca adlî makam ve mercilere müracaat etmesi lâzım- 
geleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2798 21. X II. 1955



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

15801/14755 Ali Rıza Adıyahşı vo 
ar.
Muhtar.

. Yağmurlu köyünde. 
Akçadağ.

15802/14756 Ömer Duysak.
Gecekondu Saraç. Us
tası 22 nci So. No. 7. 
Zeytinburnu - İstan
bul.

15807/14761 Yusuf Yavuz ve ar. 
16115/15050 Sarıcalı Mah. Hacı 

ali Sazı mevkiinde. 
Çarşamba.

(A rzu h al hulâsası : Toprak ver il
mesi ve köy sınırının değ iş tir ilm e
si hakkında.)

Dilekçiler : Çiftçibaşı köyü arazisinin Sultansuyu Harasına 
ilhak edilmesi üzerine açıkta kalan 30 hane halkının kendi köy
lerine yerleştirilmesi dolayısiyle toprak darlığının arttığını ve 
otlak yerlerinin kifayetsizliğinden dolayı civar araziye geçen 
hayvanları için Hara İdaresine mühim miktarda para vermek
te olduklarını beyanla, toprak ihtiyaçlarının giderilmesini va 
sınırlarının da değiştirilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak darlığı ve 
saire iddiasının vâridolmadığı, meraya mütaallik beyanın da 
bugünkü duruma göre hakikata tevafuk etmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin tahkike müstenit cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2799 21 . X I I . 1955

i  A rzuhal hulâsası : S igorta  p rim 
leri hakkında.)

Dilekçi : Kesilmiş olan ihtiyarlık sigortası primlerinin iadesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin prim öde
me şartını ifa edememiş olmasından dolayı bu baptaki talebi
nin is’afma ve 22 . VI . 1950 tarihinde vazifesinden ayrılmış 
olduğu cihetle de 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Ka
nunundan istifade ettirilmesine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin 
talebinde ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2800 21 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : işgallerinde  
bulunan yerlerin  kendilerine te r 
ki hakkında.)

Dilekçiler : Uzun zamandan beri istifade etmekte oldukları 
yerlerin orman olduğu ileri sürülerek jandarma marifetiyle bu 
yerlerden çıkarıldıklarını beyanla, eskisi gibi muamele ifası hu
susunun sağlanmasını istemektedirler.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet ormanlarına ka
nunsun bir surette yerleşip bu ormanları tahribeden dilekçilerin 
bu hareketlerinden dolayı haklarında kanuni takibata başlan
ması üzerine Büyük Millet Meclisine müracaatta bulundukla
rının anlaşıldığı ve mamafih müstahsil hale getirilebilmeleri için 
ihtiyaçları nispetinde kendilerine toprak verilmesi huşunun alâ
kalı umum müdürlüğe yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2801 21 . X I I . 1955

15814 /14767  Z e k iy e  U m ut. (Arzuhal hulâsası : K ızı Sıdıka
Tuna C ad. H alk  So. f'm u i’uıı durumu hal,kında,)
S  o. ! 1 /3.
Y en işeh ir - A nkara.

Dilekçi : 12 . XI . 1952 tarihinde kızı Sıdıka Umut'un
polisler tarafından götürüldüğünü, halen İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde tutulmakta olduğunu, bir kimse 24. saatten fazla 
polis nezaret nde bulundur alamayacağından suçlu ise hemen 
umumi tevkifhaneye gönderilmesi icabedeceğini beyanla, gere
ğinin müstacelen yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Olayın adalete in
tikal etmiş bulunması d olay isiyle Sıdıka Umut hakkında idari 
makamlarca yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Vekâlet cevabına göre bu hususta en 
cümenlmizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2802 21 . X I I .1955

15815/14768 Oavit Baykara. (Arzuhal hulâsası : Ücretinin ve-
Gölbaşı Mah. de. rilmcsi hakkında.)

Dilekçi Kütahya’nın Kureyş köyü kâtipliğinde bulundu 
ğu zamana ait 225 lira ücretinin henüz verilmediğinden bahsile, 
ödenmesi hususunun teminini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu üc
retin ancak önümüzdeki hasılât mevsiminde tahsil edilerek 
miistediye verilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2803 2 1 .X I I .1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1583-5/14783 H alil Ateş. (A rzu h a l hulâsası : İslenm em iş
Y aprak Tütün El İş- tü tünlerin  ihracedilm em esi h a i
n i m  Sendikası Y ö- kında.)
netim Kurulu 15a,ş- 
kaııı.
İstanbul.

Dilekçi : İşlenmemiş tütünlerin ihracına müsaade edilme
mesi hususunun sağlanmasını, İstanbul Yaprak Tütün İşçileri 

Sendikası namına talebetmektedir.
İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : İşlenme

miş tütünlerin her hangi bir şekil ve surette ihracına mâni ol
mak için kanuni bir müeyyidenin mevcudiyetine lüzum hisse
dilerek bu maksadı temin yoluna gidilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan bu husus hakkında, encümenimizce muamele tâyinini: ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2804 21 . X I I . 1955

( Arzuhal' İnilasası : Kışlak yeri 
hakkında.)

Dilekçi : Hayvanlannı kışlatacakları Ağrı dağı civarında 
devlete ait bir çiftlik tesis edilmesi kararlaştırılmış elması ha 
sebiyle açıkta kaldıklarını beyanla, bu mmtakanm iiç ay için 
kendilerine terkini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Ağrı dağı civarında 
toplanmış olan hayvanların kışlaktan faydalandırılmaları hu
susunun alâkalı valiliğe bildirildiği ve dilekçiye de bu yolda 
bilgi verildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2805 21 . X I I . 1055

(A rzuhal hulâsası : Yabancı m em 
leketlere ihraeedile.n malların be
diilerine ait dövizler halikında.)

Dilekçiler : Yabancı memleketlere ihracetmiş oldukları mal 
lann bedeline aii. dövizleri vaktinde memlekete getirmedikleri 
ileri sürülerek haklarında kanuni takibata tevessül edilmiş ol
duğunu, halbuki bu hususta sarf ettikleri devamlı gayretler 
semeresiz kalmış olduğu cihetle bahis mevzuu takibatın hakka
niyet ve adalete uymamakta bulunduğunu beyanla, bu taki
batın durdurulmasını ve zikredilen dövizlerin yurda getirilebil
mesi için kendilerine munzam bir müddet verilmesini istemek
tedirler.

1;>H3!)/14788 Ş eıık  Kabaş ve ar. 
Tüccardan.
Mersin.

I.r>838/14787 Cemal K ibar.
Çavuşlıı köyünde. 
İğdır.
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Arzuhal Arzuhai sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne seSepten verildiği

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Türk parasının kıy
metini koruma hakkındaki 13 sayılı kararın 16 ncı maddesi ge
reğince, Türkiye’den yabancı memleketlere mal ihracedenlerin 
bu malların bedeline ait dövizleri muayyen müddetler içinde 
memlekete getirip bir bankaya satmak mecburiyetinde olduk
ları, dilekçilerin de ihracettikleri malların bedeline ait dövizle
ri bu müddetler zarfında yurda getirmedikleri için haklarında 
kanuni takibata başlandığı ve iş mahkemeye intikal etmiş ol
duğu cihetle talebin vekâletçe tervicine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bu 
meseleye teşriî uzvun müdahalesi caiz olamıyacağına göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2806 2 1 .XII .1955

15849/14797 (îenco Yiğittürk. (Arzuhal hulâsası : ücretinin
20453/19060 Tekel İdaresi odacı- rilmcsi hakkında.)

Scvhaıı.
Dilekçi : KaraisalI İnhisar İdaresi odacısı ve bekçisi oldu 

ğunu, bu idarenin istif işlerinde de ayrıca çalıştığı halde bu 
işten dolayı kendisine ücret verilmediğini beyanla mesbuk hiz
metinin karşılığının verilmesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek 
çinin depo dâhilinde gösterilecek bütün işleri görmekle mükel 
lef olduğu cihetle kendisine ayrıca ücret verilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No Karar tarihi

2807 21 . X I I . 1955

15853/14801 İsmail Şatır.
Çimento Endüstri 
İşçileri Sendikası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İstasyon ar
kası 15. So. No. 1. 
Zeytinburnu - İstan
bul.

( Arzuhal
Çimento
kında.)

h ulasası 
Fabrikası

Z eytinburnu  
işçileri hak-

Dilekçi : Zeytinburnu Çimento Fabrikasındaki işçilerden bâ 
zılarmın haksız yere işlerinden çıkarılmış ve bu çıkarma mua 
melesine devam edilmekte bulunmuş olduğundan bahsile, bahis 
mevzuu halin önlenmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : işverenin 5518 sa
yılı Kanunun 3 ve 3008 sayılı Kanunun da 13 ncü maddeleri 
hükümlerine riayet etmediği anlaşılarak hakkında lâzımgelen
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takibatın yapılması lüzumunun İstanbul 0. Müddeiumumiliğine 
bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Kanuni iktizasına, aidolduğu Vekâletçe 
tevessül edilmiş olmasına göre, bu hususta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nc. adı, soj^adı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2808 21 . XII . 1055

(A rzuhal hulâsası : Yol inşası 
hakkındaki tahsisatın artırılması
na dair.) ,

Dilekçiler : (Yomra - Kodiî) yolunun inşası için verilen otuz 
beş bin liranın gayrikâfi geldiğinden bahsile, işin bitirilebilmesi 
temin edilmek üzere daha iki yüz elli bin lira gönderilmesini is
temektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu yolun, kâfi miktar
da ödenek ayrılmak suretiyle tamamlanması lüzumunun mahal
line tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encu 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2809 21 . XII . 1955

(A rzuhal hulâsası : Tazminat ve
rilmesi hakkında.)

Dilekçi : İş Kanunu gereğince tazminat hakkının, hizmetiy
le mütenasip bir miktarda verilmesini istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kıdem taz
minatının, 937 lira 50 kuruşluk bir tahsisat halinde kendisine 
ödenmek üzere 10 ncu Bölge Müdürlüğü emrine gönderilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encii- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2810 21. X I I . 1955

(A rzuhal hulâsası : Ücretlerinin  
artırılması hakkında.)

Dilekçiler : özel İdare tahsildarlarının aylık ücretlerinin 
azlığından bahsile, artırılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Alelûmum özel

15859/14806 İbrahim K aya ve ar.
özel İdare tahsil da
rı.
Ereğli - Konya.

15857/14804 Mehmet Kaya.
Haçavera Köyünde. 
Maçka - Trabzon.

15854/14802 H alil ve ar.
H atipli Muhtarı. 
Yomra - Trabzon.



Anruhal Arrohal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eocümen karan ve ne sebepten verildiği

îdare tahsildarlan aylık ücretlerinin 175 liraya çıkarıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2811 21. X I I . 1955

15860/14807 S. M. Muzaffer öz- 
avdm.
Müteşebbis.
Dedeağaç - Keşuu.

(Arzuhal hulâsası : Türk emlâk 
ve hukuku ile ilgili metinler hak
kında.)

Dilekçi : Millî hudutlar dışında kalmış olan memleketler
deki Türk emlâk ve hukuku ile ilgili muahede, mukavele ve 
itilâfnamelerle tazminat uzlaşmalarının bir kitap halinde bas
tırılarak alâkalıların ıttılaına arz edilmek üzere belediyelere 
ve kütüphanelere dağıtılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu me
tinlerin bir kitap halinde neşredilerek dağıtılması halinde kü
tüphanelerimizde arzu edenlerin istifadelerine konulacağının 
tabiî bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmad’ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2812 21. X II . 1955

15862/14809 Mustafa Yenal ve ar. 
16072/15009 Divik Köyünde. 

Sarıkamış.

(Arzuhal hulâsası : Orman Baş
müdürü Mehmet Şenay hakkın
da.)

Dilekçiler : Sarıkamış ormanlarında kanunsuz şekilde kati- 
yat yapıldığından, hırsızlığın da çoğaldığından, bu hususta 
yegâne müsebbibin Başmüdür Mehmet Şenay olduğundan, ve
kâlete vâki müracaatlarının alâkasız karşılandığından ve ma
halline gönderilen müfettişin de başmüdürü himayesine aldığın
dan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : iddia olunan hususla
rın mahallinde tahkik ve tetkik ettirildiği, Sarıkamış orman
larında vukua getirilen tahribat miktarının tâyin ve tesbit 
edilerek mesulleri hakkında kanuni muameleye tevessül olun
muş bulunduğu, Sankamış eski işletme müdürü olup da bura
dan başka yere nakledildiği halde aynlmak istemiyen Yunus 
öca l’ın Başmüdüre muğber bulunmasından bu türlü şikâyet 
ve ihbaratı yaptırdığı, Başmüdürün temiz, dürüst ve çalışkan 
bir zat olduğu cihetle hakkında muamele ifasına mahal ve lü
zum görülmediği bildirilmekte ve muhbirlere de gerekli tebli
gatın yapıldığı beyan olunmaktadır.



Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Alâkalı ve mesul vekâletin yukardaki 
cevabına göre bu hususta encümenimizce başkaca muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2813 21. X I I . 1955

15869/14816 Ekrem Ozan.
Karayolları II. 
gede işçi.
Van.

Böl-
(A rzu h a l hulâsası 
iadesi hakkında.)

E ski görevine

Dilekçi : Diyarbakır 9 ncu Bölge Müdürlüğü emrinde çalış
makta iken kanunsuz bir surette Van’a nakledildiğinden ve sa- 
ireden bahsile, eski görevine iadesini istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kendi arzu
su ile Van’a nakledilmiş ve ücretinin de artınlmış olduğu ve is
tidasının sair cihetlerinin ise yersiz bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2814 21. X I I . 1955

15875/14822 Yusuf Karabacak. 
18868/17577 Kasabosman So. No. 
18696/17409 27.

1 Sultanahmet - İstan
bul.

(A rzu h a l hulâsası : B âzı m arkala
rın  nam ına tescili hakkında.)

Dilekçi : Mundal, Omega ve Nauman markaalnnın namına 
tesçili lâzımgeleceğini, bu baptaki istidalannda beyan ve izah 
eylemiş olduğu sebeplere dayanarak, iddia etmektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Di
lekçinin bahis mevzuu ettiği markalardan tesciline mâni bulun- 
mıyanlann namına kaydı icra kılınmış olduğu ve vekâletçe ya
pılacak başka bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tesçil dışı bırakılan markala
ra mütallik işlemden dolayı kaza merciine müracaatta bulunma
sı lâzımgelirken bu kanuni lüzuma riayet etmediği anlaşılma
sına ve vekâletin yukarıya alman cevabına göre vâki talep ve 
iddia hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2815 21. X I I . 1955

>884/14831 Timur Türkoğlu.
Karaağaç Mah. Ivars 
Cad. No. 74.
İğdır.

(A rzu h a l hulâsası : V azifeye a lın 
ması hakkında.)

Dilekçi : Ankara’da açılan gümrük muhafaza memurluğu 
müsabaka imtihanını kazandığı ve sıhhi muayenesi de yapılmış 
olduğu halde şimdiye kadar bir vazifeye tâyin edilmediğinden 
ve bu suretle mağdur edilmekte olduğundan bahsile, gereğinin 
yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı vc adresi Encürncn karan ve ne sebepten verildiği

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çinin raporu geldiği vakit bedeni kabiliyeti haiz olduğu ve bo
yunun da 1,64 ten aşağı bulunmadığı anlaşıldığı takdirde tâyi
ni cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2816 21 . X I I . 1955

Kemâli.

15887/14834 Sefer Scrdoğan. (A rzu h a l hulâsası : Odun ih tiyaç-
T erkilok  köyünde. hırının tem ini hakkında.)

Dilekçi : Odun ihtiyaçlarının köylerine civar ormanlardan 
temini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin oturmakta 
olduğu köyün istihkak sahibi olması halinde köylülere odun 
verilmesi lüzumunun Kavilhisar işletmesine tebliğ edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2817 21 . X I I . 1955

15890/14837 Ahmet Ademoğlu. 
16G64/15549 Yusufpaşa Mah. de 

Yusuf paşa Camii es
ki imam ve hatibi. 
Urfa.

(A rzu h al hulâsası : D aim î m ezu
n iyet nıaaşı verilm esi hakkında.)

Dilekçi : Urfa’daki Yusufpaşa Camii imamı iken hastalı
ğından dolayı vazifesine son verildiğini beyanla, kırk senelik 
hizmetine mukabil kendisine daimî mezuniyet aylığı verilmesini 
istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin bahsettiği Yusuf
paşa Camiinin mülhak vakıflardan olduğu ve hayrat hademe
si tüzüğünde mülhak vakıflar hademesi için böyle bir hak ta
nınmadığı gibi bunlann 5434 sayılı Kanundan da istifade etti
rilememiş olduklan ve bu itibarla müstedi hakkında yapılacak 
bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâlet cevabına göre talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi. •

Karar No. Karar tarihi

2818 21. X I I . 1955
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.15894/14841 Şerif Topuz. 
17902/16GG7 Türkmen Aralığı 

No. G.
B ornova - İzmir.

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

(A rzuhal hulâsası : Vatandaşlığa  
alınması halikında.)

Dilekçi : Ailesi efradı ile birlikte vatandaşlığa alınmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun 3/13666 ve 3/14910 sayılı kararnamelere uymamakta ol
duğu anlaşıldığından isteği veçhile tesciline imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2819 21. X I I . 1955

15897/14843 A saf Adal.
B ilgin  Maden Şirke
ti yanında Bakkal 
H alil eliyle. 
İskenderun.

( A rzuhal hulâsası 
Uy eti hakkında.)

Şoförlük eh-

Dilekçi : Zayi ettiği şoförlük ehliyetinin bir suretinin gön
derilmesini Malatya Belediyesinden istediği halde şimdiye ka
dar gönderilmediğinden bahiile, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin akıl has
talığının devam etmekte olduğu anlaşıldığından istediği ehliyet 
varakasının kendisine gönderilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2820 21. X I I . 1955

15910/14856 M ustafa özdodeoğlu 
ve ar.
İhlamur Y olu  altın
da 75 No. gecekon
du sahibi.
Teşvikiye - İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : İşgallerindeki 
yerler  hakkında.)

Dilekçiler : işgallerinde bulundurdukları yerleri imar ve ih
ya ettiklerinden bahsile bu yerlerin bedeli mukabilinde kendi
lerine temlikini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yerlerin şa
hıslara aidolup hazine ile bir alâkası bulunmadığı cihetle tale
bin tervici cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2821 21 . X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. ad:, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15914/14860 Yakup Giiçbilmez.
Hukuk Bürosu sa
hibi.
Şarköy.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Para cezası

Dilekçi : 1076 sayılı Yedek Subay Kanunu mucibince yokla
masını bir ay zarfında yaptırmak üzere şubeye müracaat etmiş 
ve kaydı da icra kılınmış olduğu halde, yoklamaya icabet et
mediği ileri sürülerek kendisinin 250 lira para cezasına çarptı
rılmış olduğunu ve bu cezanın haksız ve yersiz bulunduğunu be
yanla, bu baptaki ihtilâfı halledecek bir merci gösterilmesini is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1076 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin dördüncü bendi gereğince, yokla
maya icabet etmemiş elmasından dolayı hakkında 250 lira para 
cezası takdir edilmiş olan dilekçinin, askerlik şubesine müra
caatını tevsik edemediği ve esasen Vekâletten verilecek idari bir 
emirle bu cezanın kaldırılmasına da imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : 1076 sayılı Kanunla, ek ve tadillerinde 
bu hususa dair bir sarahat bulunsa da 1111 sayılı Askerlik Mü
kellefiyeti Kanununun 103 ncü maddesi delâletiyle, askerlik şu
be ve dairelerinin bu kabîl muamele ve kararlarına karşı ser- 
dedilecek itirazların dahi önce Millî Müdafaa Vekâleti, nihai 
olarak da Devlet Şûrası taraflarından tetkika tâbi tutulabileceği 
düşünülmekte olduğundan, vâki talep hakkmda encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2822 21. X I I . 1955

15916/14862 Mahmut Yıldırım vo 
ar.
Boladan köyünde. 
Ortaürgüt Mah. de. 
Bidevi - Taşova.

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin ba
ğımsız bir köy haline getirilmesi 
hakkında.)

Dilekçiler : Ortaürgüt köyünün bağımsız bir köy haline ge
tirilmesini ve bu köyde bir okul yapılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Taşova’nın Bidevi 
nahiyesinin Boladan köyüne bağlı bir mahalle olan Ortaürgüt'ün 
eski bağlılığının devamı uygun görülerek keyfiyetin alâkalı 
valiliğe bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2823 21. X II, 1955
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15917/14863 Aslan Çelik.
Hükümet Tabipli
ğinde odacı.
Sivrice - Elâzığ.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adrori

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin ar
tırılması hakkında.)

Dilekçi : Sivrice Hükümet Tabipliği hademesi olduğunu be
yanla, ücretinin artırılmasını istemektedir.

Sıhhat vc İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin ücretinin artırılması cihetine gidilmesine imkân gö
rülemediği 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

2824 21. X I I . 1955

15923/14869 Yusuf Kuroğlu. 
21869/20353 Hükümet yanında.

Spor Lokalinde A? 
mi Altav nezdinde. 
Adapazarı.

(Arzuhal hulâsası 
def’i hakkında.)

Mazarratın

Dilekçi : Komşusu olan Necati Rençber adındaki şahsın, 
kendisinin sağır ve dilsiz olmalından istifade ederek evinin 
kapısı civarına gayrisıhhı surette bir helâ yaptırmış olduğun
dan bahsile, bu helânm kaldınlması hususunun teminini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen helanın 
sıhhi bir şekle ifrağı için kendisine tebligat yapılmış olan 
Necati Rençberin bu işi yapmamış bulunmasından dolayı 15 
lira para cezasına çarptırıldığı ve yine taanüdü halinde kanuni 
iktizasının ifa edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vevâlet cevabına göre bu hususta en* 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2825 21. X II . 1955

15928/14873 Mehmet teli ve ar. (Arzuhal hulâsası : Ziraat Banka-
Derik. sı Derik Şubesinden şikâyet.)

Dilekçiler : Ziraat Bankası Derik Şubesi İdarecilerinin 
%  10-15 nispetinde bir menfaat sağlamadan zürraa ikrazatta 
bulunmadıklanndan ve saireden bahisle, gereğinin yapılmasını 
istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki iddia 
ve isnatların hiçbirinin hakikata uygun olmadığı anlaşıldığın
dan bu babta ibr işlem yapılmasına lüzum görülmedt'.ği, ancak 
devam eden dedikodulan önlemek maksadiyle Derik Ajansı 
Müdürü ile Muavininin başka tarafa nakillerinin uygun olacağı 
neticesine varılarak gereği yapılmak üzere keyfiyetin not et
tirildiği bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Alâkalı Vekâletin tahkika müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2826 21. X I I . 1955

(Arzuhal, hulâsası : Ziraat Ban
kası I)crik Şubesinden şikâyet.)

Dilekçiler : Ziraat Bankası Derik Şubesi idarecilerinin gay- 
rikanuni birtakım hareketlere tevessül ettiklerinden bahsile, ge
reğinin yapılmasını istemektedirler.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetle 
ilgili müfettiş raporunun, Banka Müdürler Komisyonu ile idare 
Meclisinin tetkikine sunulduğu ve mamafih idari bir tedbir ol
mak üzere de Derik Ajansı Müdür ve Müdür Muavininin yer
lerinin değiştirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müfettiş raporuna göre kanuni iktiza
sının alâkalı meclis ve kurulca yapılacağı tabiî bulunduğu ci
hetle bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2827 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Sosyal bir te
şekkül, kurulması hakkında.)

Dilekçi : 15 . XII . 1952 tarihli istidasında beyan ettiği se
bep ve zaruretler dolayısiyle, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letinin kontrolü altında, (Sosyal yardım ve kalkınma kolu) mi
miyle bir teşekkül kurulmasını istemektedir.

Mezkûr vekâletin cevabi yazısında ; Dilekçi tarafından vâ
ki teklifin dikkate şayan görüldüğü, ancak bunun tahakkuk et
tirilebilmesi zamana ve bütçe imkânlarının müsaadesine bağlı 
olduğu cihetle şimdilik böyle bir teşekkülün vücuda getirilme
sine imkân görülemediği ve keyfiyetin müstediye de bildirildiği 
beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin cevabına göre bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

15936/14881 H. Basri Altıok.
H aliç - Fener K ire
mit Mah. Köroğlu 
So. No. 43.
İstanbul.

15929/14874 Alâettin Denk ve ar.
Tahtebes Köyü M uh
tarı.
Derik.

2828 21 . X I I . 1955
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

15945/14889 Hüsnü Aybay ve ar.
Ileriş Limitet Şirke
ti.
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Harb içinde 
Almanlar tarafından müsadere 
edilen fındık bedelleri hakkında.)

Dilekçiler : Harb senelerinde Macaristan’da Almanlar ta
rafından yağma ve müsadere edilen fındık bedellerinin tazmi
nini istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında ; Bu gibi 
tazminatın ne yolda tediye edileceği hususunun ancak Sulh Mu
ahedesi yapılırken düşünülebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve dilekçilerin şimdiden Hariciye Vekâletine müracaat 
etmeleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2329 21 . X I I . 1955

15946/14890 İbrahim Oral.
Cevizlik Hüsreviye 
fio. No. 13.
Bakırköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Küçükçekme- 
ce kumsalı hakkında.)

Dilekçi : Küçükçekmece gölünden kum çıkarılmasının as
keri, sıhhi ve idari bakımlardan mahzurlu olduğu ileri sürüle
rek ruhsatnameleri iptal edilmiş iken sonradan Avcılar köyü 
mânevi şahsiyetine ruhsat verildiğinden ve saireden bahsile, 
keyfiyetin incelenerek neticesinin kendisine bildirilmesini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce Küçükçek
mece kumsalından çakıl ve kum çıkarma için ruhsat verilmiş 
ise de ruhsat sahiplerinin taahhütlerine riayet etmediklerinden 
ruhsatnamelerin iptal edildiği ve sonradan, 1 nci bölge yolları 
için lüzumlu kum ve çakılın başka yerden teminine imkân ol
madığı için 1. Ordu Müfettişliği ile Sıtma Savaş İstanbul Böl
gesi Başkanlığının muvafakatiyle Avcılar köyü şahsiyeti mâne- 
viyesine iki yıl müddetle ruhsat verildiği ve ihraç ameliyesinin 
icrası sırasında kimsenin arazisine tecavüz edilmemekle bera
ber icabeden resmin de alınmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı Vekâletin cevabına göre bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar varildi.

Karar No. Karar tarihi

2830 21 . X I I . 1955

15947/14891 Ali Erol.
Kapu Camii Müez
zin ve kayyımı. 
Konya.

(Arzuhal hulâsası : Maaş kat’ı 
lı akkmdaki kararın kaldırılmasına 
dair.)

Dilekçi : On beş günlük aylığının kesilmesine dair olan ka 
rann isabetsizliğinden bahsile, kaldırılmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Diyanet İşleri Reisliğinin cevabi yazısında : Konya’daki 
Kapu Camü Kayyım ve müezzini olan dilekçinin sabah namaz
larına devam etmediği kontrol raporları ile anlaşıldığından on 
beş günlük aylığının kesilmesine mahalli tevcih komisyonunca 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında mahalli tevcih komis
yonunca verilen ve inzibati mahiyeti haiz olan karar dolayısiy- 
le encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve 
müstedinin itiraz merciine müracaatta muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2831 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettiril
mesi hakkında.)

Dilekçi : Kıdem süresini ikmal ettiğinden bahsile, bir an ev
vel terfi ettirilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 5674 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde dilekçinin terfi durumunun da inceleneceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2832 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlığa, 
alınmaları hakkında.)

Dilekçiler : Garbi - Trakya’dan gelmiş olduklarını beyanla, 
Türk vatandaşlığına alınmalarını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden 82 ki
şinin adresleri bilinemediğinden hüviyetlerinin tesbit edileme
diği, 41 kişinin durumu tetkik safhasında olduğu, 6 kişinin nü
fusa kaydedildiği, 4 kişinin uygun durumda olmaları hasebiyle 
muamelelerinin ikmal edilmek üzere olduğu, 2 kişinin şimdiye ka
dar müracaat etmediklerinden muamelelerinin intacedilemedi- 
ği, 1 kişinin iskân istediğinden ve fakat serbest göçmen olarak 
beyyaneme imza etmediğinden muamelesinin yürütülemediği 
ve geri kalanlann ise durumları, 3/13666 sayılı Kararnameye 
uygun bulunmadığından isteklerinin yerine getirilemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15954/14898 Bahri Türker ve ar. 
18540/17260 İkinci Ballıklıya 

Mah. 1048. So.
No. 349.
İzmir.

15952/14896 Şamil Sözbir.
Meryem köyü İlko
kulu Başöğretmeni. 
Çıldır.

2833 21 X I I . 1950
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

15961/14905 Polat Refiioğlu.
Azerbaycan mülteci
lerinden.
Kastamonu.

15962/14906 İhsan Denizhan.
tskele köyünde. 
Van.

15966/14910 Ali Güneş.
Madas Köyünde. 
Tokad.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Serbest bıra
kılması hakkında.)

Dilekçi : Kastamonu’daki mülteciler misafirhanesinden ser
best bırakılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan incelemele
rin müspet netice vermesi halinde dilekçinin serbest bırakılma
sı mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2834 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Müruriye üc
reti hakkında.)

Dilekçi : Esas itibariyle her hangi bir iskele müruriye üc
retinin alınmaması lâzımgeldiğini, şayet mutlak alınması icabe- 
diyorsa halen istifa edilmekte olan ücretlerin yüksek olduğu 
cihetle bunun cüzi bir hadde indirilmesi icabedeceğini beyan
la, gereğinin bu dairede yapılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : işletme tesisle
rinden faydalanacak olanların muayyen bir ücret ödemeleri 
tabiî bulunduğu, tatbik olunan tarifenin yüksek olmadığı ci
hetle tadiline lüzum görülmediği, ancak tarife tatbikatındaki 
her hangi bir yanlışlık dolayıaiyle dilekçiden fazla bir ücret 
alınmışsa bu fazlanın hemen kendisine ret ve iadesi hususunun 
Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğüne bildirildiği beyan 
olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2835 21. X n  . 1955

(Arzuhal hulâsası : Ziraat maki
ne ve aletlerinin satış fiyatı hak
kında.)

Dilekçi : Ziraat makine ve aletlerinin, muhtelif firmalar 
tarafından, birbirinden çok farklı ve fahiş fiyatlarla satılmakta 
olduğundan bahsile, keyfiyetin tetkik ettirilerek icabının ya
yılmasını istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Yurdu
muza ithal olunarak banka kredileri ile çiftçiye intikal ettirV
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

len ziraat alet ve makineleri mevzuunda bankanın rolünün 
sadece çiftçiye kredi açmaktan ibaret olduğu, yolsuzluğu gö
rülen firmalarla kredi münasebetlerinin derhal kesilerek hak
larında cezai kararlar alınmakta bulunduğu ve dilekçinin du- . 
rumunun da Ziraat Vekâletince incelendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin, 
kendi durumunu incelemekte olan Ziraat Vekâletine müraca
atla neticeyi bu vekâletten öğrenmesi lâzımgeleceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2836 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5602 sayılı 
Kanunun kazalarında da tatbiki 
hakkında.)

Dilekçiler : Mevcut gayrimenkul ihtilâfı sebebiyle 5602 sa
yılı Tapulama Kanununun kazalarında da bir an evvel tatbi
kim istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Halen Kaman kaza
sında faaliyette bulunan tapulama ekibinin bu kazadaki işleri
ni bitirdiği zaman, dilekçilerin mensup bulundukları Hacıbek
taş kazasına da gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2837 2 1 .X I I .1955

(Arzuhal hulâsası : Köylerindeki 
mabetlerin tamir ettirilmesi hak
kında.)

Dilekçiler : Atça nahiyesinin Yağdere köyündeki camile
rin tamir ettirilmesini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu mâbet- 
lerden yalnız (Balcıoğlu Hacıosman) Camisinin kadro defte
rinde mukayyet faal camiler arasında bulunduğu ve bu cami
nin tamiri işinin bütçe imkânları dâhilinde yapılması için prog
rama ithal edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

15974/14917 İsmail Selek ve ar.
Yağdere köyünde. 
Atça.

15973/14916 Hâşim Kaya ve ar.
tlicek köyünde mulı 
tar.
Hacıbektaş - Kırşe
hir.

2838 21. X I I . 1955
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Arzuhal

No.

15948/14892
17863/16633
18894/17603
19826/18481

15985/14928

16009/14943

Haşan Armağan. 
Beskili.se Köyünde. 
Torul - Gümüşane.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Polis Teşkilâ
tında'■ bir vazifeye tâyini hakkın
da.)

Dilekçi : Polis stajyerliğine tâyinini istediği halde bu dile
ğinin yerine getirilmediğinden bahsile, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin polis 
stajyerliğine tâyinine, Kuruluş Kanununun 24 ncü maddesi 
hükmüne nazaran imkân görülemediği beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimize muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2839 21 . X I I . 1955

Nazmi Utku ve ar. 
Maliye Odacısı. 
Silifke.

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
artınIması hakkında.)

Dilekçiler : Silifke odacılarından olduklarını ve ücretlerinin 
çok as bulunduğunu beyanla, artırılmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Odacılara ait kadro 
ların her yıl bütçe kanunlariyle alınarak alâkalı dairelere tevzi 
edildiği, bu tevzi yapılmadan önce bir hizmetlinin ücretinin artı 
nlıp artırılmadığının tesbiti mümkün olamıyacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2840 21 . X I I . 1955

Abdullah Nural. 
Üstadlar Malı. No. 
15.
Taşköprü.

(Arzuhal hulâsası : Asıl kadroya 
geçirilmesi hakkında.)

Dilekçi ; 14 Aralık 1952 tarihli istidasında beyan ettiği se
beplerden dolayı asıl kadroya geçirilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu husus
ta vekâlet aleyhine Devlet Şûrasında dâva açmış olduğu ve 
mamafih 4G44 sayılı Kanunun .11 nci maddesine göre muvakkat 
öğretmenlikte beş yılı doldurmadan askere giderek görevinden 
ayrılmış olduğundan liyakat imtihanına girmesi ve dolayısiyle 
asıl kadroya geçirilmesi mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine in



Artuhal Arnıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı te ne sebeplen verildiği

16001/14944 Muhittin Kalafat.
Ulaşlı köyünde 
Göldük.

tikal etmiş olan bu husus hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar /erildi.

Karar No. Karar tarihi

2841 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk be
delinin verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Arazisinden çıkan suya takdir olunan 400 lira is
timlâk bedelinin tediyesi hususunun teminini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : istimlâk suretiyle 
değil, pazarlıkla satmalınmış olan mezkûr su bedeli dört yüz li
ranın, dilekçi Muhiddin Kalafat ile, bu suyun çıktığı arazide 
hak iddia eden Osman Karakaya’ya verilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2842 21. X I I . 1955

16002/14945 tlyas Durgun.
İstasyon civarında 
değirmen yanında 
ekmekçi.
Niğde.

(Arzuhal hulâsası : Bakiye ceza
sının Borçka’da çektirilmesi hak- 
kkında.)

Dilekçi : Niğde’de Emniyeti Umumiye nezareti altında bu 
lunduğunu ve uzun zamandan beri ailesi efradını göremediğini 
beyanla, geri kalan müddeti memleketinde geçirmesine müsaa
de edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mahkû
miyetine sebebolan suçun mahiyetine nazaran bakiye cezasını 
memleketi olan Borçka’da çekmesinde mahzur bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2843 21. X I I . 1955

16015/14958 î. Halil Alptuna. 
16592/15485 Bekârderesi Namaz

gah No. 22. 
Çengelköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Sular 
İdaresinden şikâyet.)

Dilekçi : Semtlerindeki yolun sular idaresi tarafından tah- 
ribedilerek geçilmez bir hale getirildiğinden bahisle, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Elmalı Barajından 
gelen ve Boğaz'ın Çengelköy’ünden itibaren Beykoz’a kadar
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olan kısmında istifade edilecek olan ana su borusunun geçiril
mesi münasebetiyle kazılmış bulunan yolda geçit yerleri bırakıl
mış ve bu hafriyatın hiçbir kimseye zararı dokunmamış olduğu 
ve bu itibarla şikâyeti mucip bir sebep görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2844 21. XH . 1955

16022/14965 Mehmet Kaya ve ar.
DDY mağazası tah
mil vo tahliye işçi
leri mümessili. 
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsası: Bâzı haltlardan 
kendilerinin de istifade ettirilme
sine dair.)

Dilekçiler : Devlet Demiryolları Eskişehir Mağazası tah
mil ve tahliye işçilerinin de, idarenin diğer personeüne tanınan 
bilûmum haklardan istifade ettirilmelerini istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu hak
ların kabili teşmil olanlarından tahmil ve tahliye işçilerinin de 
istifade ettirileceği, bir lasmı için de yeni kanun tedvin etmek 
lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü - Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2845 21. X n . 1955

16041/14984 Sabire Koçtürk.
c /o  Orof. Osman 
Koçtürk 101 Shweit- 
zer Iîall University 
of Missouri Colum- 
bia, Missouri. 
l\ S. A.

(Arzuhal hulâsası 
runmasma dair.)

Hakkının ko-

Dilekçi: Ankara Atatürk Kız Enstitüsü öğretmeni iken Maarif 
Vekâletinden aldığı müsaade üzerine eşi Veteriner Yüzbaşı Osman 
Koçtürk refakatinde Amerika’ya gitmiş ve burada bir üniver
siteye de devam ederek müktesebatını artırmış olduğunu, ko
casına verilen tahsisatın yüz küsur dolâra indirilmesinden dola
yı, çok yaklaşan avdet gününde müşkil ve elîm bir vaziyete 
düşmemek için yol parasının, mecburi hizmet karşılığında gön
derilmesini istediği halde, vekâletin bu muhik talebi menfi bir 
cevapla karşıladığından ve sonradan da müstafi sayarak bütün 
haklarından mahrum etmek gibi bir hareket tarzını ihtiyar ey
lediğinden vesaireden bahsile, durumunun incelenerek hakkın
da, mâdelet ve hakkaniyete uygun bir karar verilmesini istemek
tedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bâzı şart
lar dâhilinde Amerika’ya gönderilmesine karar verildiği, ken
disinin de maaşlarını almamak bunlar için döviz istememek,
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Arzuna! Arzuhal sahibinin

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

avdetinde bir hak iddia etmemek ve yalnız öğretmenlik kadro
su mahfuz tutulmak şartlarım kabul ettiğini noterlikçe tanzim 
olunan bir taahhütname ile beyan ederek Amerika’ya gitmiş 
olduğu, sonradan talebi üzerine izninin ayni şartlar dâhilinde 
bir sene daha temdidedildiği ve bu müddetin hitamında avdet 
etmediği cihetle müstafi sayıldığı ve bilâhara, Amerika’ya gön
derilecek bâzı öğretmenler arasına kendisinin de ithali hakkın
da vâki olan isteğinin ise Müdürler Encümenince kabul, edil
memiş bulun duğu bildirilmktedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin avdetine kadar kadrosunun 
mahfuz tutulacağı hakkmdaki şartın vekâlet için de ittibaı mec
buri ve zaruri bir taahhüt hükmünde olup olmadığının ve bu 
münasebetle müstafi sayılmaya mütaallik muamelenin bir hü
küm ifade edip etmiyeceği cihetinin tetkik ve halli idari kaza 
merciinin vazifeleri cümlesinden olmasına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2846 21 . X I I . 1955

(A rzu h al hulâsası : İstim lâk bede
linin artırılm ası hakkında.)

Dilekçiler : Karayolları Genel Müdürlüğünce istimlâke tâ
bi tutulan gayrimenkule takdir edilen kımyetlerin azlığından 
bahsile artırılmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : 1295 sayılı istimlâk 
Kararnamesine göre yapılan muamele ikmal ve intacedilmiş ol
duğu cihetle tekrar kıymet takdiri cihetine gidilemiyeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1295 tarihli İstimlâk Kararnamesine 
göre takdir edilen kıymetlerin tezyidi hakkmdaki taleplerin 
umumi hükümler dairesinde kaza merciine karşı dermeyan edil
mesi lâzımgeleceğine göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2847 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Mânevi ana ve 
babasının aile beyannamesine it
hali hakkında,)

Dilekçi : Kütahya Asliye Hukuk Mahkemesinin 19 . 1 .1941 
tarihli ilâmı mucibince kendisini evlât edinmiş olan mânevi 
ana ve babasının aile beyannamesine ithal edilerek, kanunun 
tanıdığı haklardan istifade ettirilmesi lâzımgeleceğini beyan
la, bu dairede bir karar ittihazını istemektedir.

16066/15003 Süleyman Dağeıoğlu 
İstasyon hareket me
muru S. 41479. 
Kütahya,

16057/14996 Seyfettin Günaydın 
17125/15953 ve ar.

Çay Mah. Saka So. 
No. 219.
İskenderun.
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Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları Memurin Talimatnamesinde mânevi ana ve babanın aile 
beyannamesine ithal edilebileceğine dair bir hüküm mevcudol- 
madığmdan, dilekçinin mânevi ana ve babasının da zikredilen 
beyannameye ithal edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu baptaki ihtilâfın Kanunu Medeni 
hükümleri dairesinde kaza merciince halli icabedeceğine göre 
vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2848 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Başka bir gö
reve tâyini hakkında.)

Dilekçi : Ücretinin azlığından bahsile, daha müsait bir gö
reve tâyinini istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında: 
Şişli Çocuk Hastanesinde müstahdem bulunan dilekçiyi, iste
diği göreve tâyin yetkisinin 5442 sayılı Kanun mucibince vi
lâyete aidolduğu, bununla beraber mumaileyhin durumunun 
ıslahı hususunun Vekâlet Hususi Kalem Müdürlüğü ifadesiyle 
tekrar İstanbul Valiliğine tavsiye edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2849 21. X I I .1955

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin ar
tırılması hakkında.)

Dilekçi : Kendisi gibi mülhak vakıflar hayrat hademeleri 
ücretinin de, mazbut vakıflar hayrat hademelerinin almakta ol
dukları ücret seviyesine yükseltilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mülhak vakıflar hayrat ha
demeleri ücretlerinin 1 Mart 1953 tarihinden itibaren altmış li
raya çıkarılarak mazbut cami hademelerine verilen ilk kademe 
ücret seviyesine yükseltildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

16073/15010 B. Sıtkı özcaıı.
Yöriikselim Malı. 53 
ncü So. No. 15/2. 
Maraş.

16068/15005 H. Tahsin Şimşek.
Şişli Çocuk Hastane
sinde.
İstanbul.

2850 21. X I I . 1955



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

16075/15012 Mahir Çelikkıran.
Tim Köyünde. 
Meset - İnebolu.

16076/15013 Karaağaç Köyü İh
tiyar Heyetine. 
Bozüyük.

16094/15030 Hüseyin Akıncı.
Selvi köyünde eğit
men.
Biga - Çanakkale.

(Arzuhal hulâsası : Bâzı yerlerde 
kilo yerine okka kullanıldığı hak
kında.)

Dilekçi : İnebolu kaza merkezinde ve Meset nahiyesi ile 
köylerinde her türlü emtianın köylüden okka ile satınalmdığım 
ve bu suretle halkın izrar edilmekte olduğunu beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ortada ok
kanın kullandığını gösterir bir delil ve emare mevcudolmadığı 
gibi bu yolda başkaları tarafından bir şikâyet de vâki olmamış 
bulunduğu ve mamafih icabeden yerlerin daimî surette kontrol 
ettirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2851 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İkinci bir yol 
inşasından vazgeçilmesi hakkın
da.)

Dilekçiler : Köylerinde her türlü vesaitin geçmesine müsait 
bir yol mevcut iken ikinci bir yol yaptırılmasına teşebbüs edil
mesinin yersiz bulunduğundan bahsile, bu yolun inşasından vaz
geçilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İhtilâf mevzuu olan 
ikinci yolun şimdilik inşasından sarfınazar edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2852 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zammı 
verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Eğitmenlerin kanuni haklardan ve bilhassa çocuk 
zammından mahrum edilmelerinin hakkaniyet ve mâdelete uy
gun düşmiyeceğinden bahsile, kendi ve emsaline de çocuk zammı 
verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Eğitmen kadroları 
İcra Vekilleri Heyetinden alınmakta ve bu itibarla muvakkat 
mahiyette bulunmakta olduğundan, eğitmenlere çocuk zammı 
verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2853 21. X I I . 1955

16137/15070 Halil Balık ve ar. 
18572/17290 Eski Manastır köyü 

okulu eğitmeni. 
Tirebolu.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında.)

İkramiye ve-

Dilekçiler : Eğitmenlik vazifesinden haksız yere çıkarıldık
larından ve saireden bahsile, kendilerine birer maaş nispetinde 
ikramiye verilmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin başarı
sızlıktan ötürü görevlerine son verilip kadroları tasarrufa alın
dığı cihetle isteklerinin yerine getirilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2854 21. X I I . 1955

16144/15077 İbrahim Kılmçkaya. 
ve ar.
Kızılviran halkından 
İncesu.

(Arzuhal hulâsası 
mini hakkında.)

İçme suyu te-
)

Dilekçiler : İncesu kazasının Kızılviran köyünde içme suyu 
bulunmadığından bahsile, hayati mahiyetteki bu ihtiyaçlarının 
bir aıı evvel temin edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen köye civar 
yerlerden su temini için yapılan incelemelerin müspet bir netice 
vermediği ve Kırpmar adlı yüksek bir tepede içmeye elverişli 
su araştırma işinin ilkbahara talik edildiği ve matlûp netice 
elde edilinceye kadar, köye arazözlerle muntazaman içme suyu 
temin edilmesine devam olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2855 21 . X I I . 1955

.16150/15082 Hayrettin Uysal.
Yüksek öğretmen 
Okulu Eğitim Ensti
tüsü Mezunları v<* 
Talebe Cemiyeti Baş
kanı.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Öğ
retmen okulu ve eğitim enstitüsü 
mezunları hakkında.)

Dilekçi : Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen okulu me
zunlarına da teçhizat bedeli verilmesini ve neşrayledikleri be
yannamede münderiç hususların nazara alınarak tahakkuk etti
rilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yaısmda : İstanbul Yüksek öğ-
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retmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü mensuplan ve öğrencileri 
adına Cemiyet Başkanı Hayrettin Uysal imzasiyle verilen dilek
çenin ve buna bağlı broşürün tetkik edildiği, bir kısım dilekle
rin yerinde olduğu, ancak Yüksek Öğretmen Okulunun müsta
kil hale getirilmesinin bugün için bahis mevzuu olamıyacağı, ilk 
öğretmen okulu mezunu öğretmenlerin üniversiteye girebilme
lerinin, lise olgunluk imtihanını vermeleri şartına bağlı bulun
duğu ve 789 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne göre 
de yalnız ilk öğretmen okulu mezunlanna teçhizat bedeli verile
bileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teçhizat bedeline taallûk eden Kanun 
hükümlerinin şümulü derecesinin genişletilebilmesi, ancak bir 
tadil halinde mümkün olabileceğine ve sair cihetlere mütaallik 
vekâlet cevabına göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2856 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım yev
miyelerinin ödenmesi hakkında.)

Dilekçi : Çalışamadığı günlere ait yevmiyelerinin ödenmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 5502 sayılı Hastalık 
ve Analık Sigortası Kanununun hususi hükümleri gereğince, 
sağlık yardımı hakkmdaki raporu kurum hekimliğinden alma
mış olan dilekçinin üç günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin bu 
sebebe mebni verilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
talebinde ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2857 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : % 30 zam ve
rilmesi hakkında.)

Dilekçiler : Deniz işçisi kadrosundan alınarak kara işçi
leri kadrosuna nakledildikleri halde, kara işçilerine verilen %  
30 zamdan mahrum bırakıldıklarını beyanla, bu zammın kendi
lerine de verilmesini istemektedirler.

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Dilek
çilerin bu hususta aynca hukuk mahkemesine de müracaat et
miş olduklan cihetle neticeye intizar lâzımgeleceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre kaza merciine de

16186/15116 Mustafa Kara ve ar.
Tekel Cibali Nakli
yat Şubesi işçilerin
den.
İstanbul.

16180/15110 Dursun A. Yazıcı.
Rumelikavağı Ha
mam So. No. 3. 
Sanyar - İstanbul.
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intikal etmiş olan bu husus hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne »ebepten verildiği

2858 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 5602 sayılı 
Kanunun kazalarında da tatbiki 
hakkında.)

Dilekçiler : 5602 sayılı Tapulama Kanununun Şile kazası ile 
tevabiinde de tatbikini istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr kanun hüküm
lerinin sırası gelince Şile kazasında da tatbik edileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2859 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Ucuz fiyatla 
odun verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Köylülere olduğu gibi kendi ve emsaline de ucuz 
fiyatla odun verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kanuni hak 
sahibi olmaması bakımından kendisine ucuz tarife ile odun ve
rilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu bapta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2860 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Hakkında 
1260 sayılı Kanuna göre muamele 
ifa edilmesine dair.)

Dilekçi : Tâbnyet harcının, müracaatı tarihinde mer’i 1260 
sayılı Kanuna göre hesabedilerek alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
5887 sayılı Kanunun 119 ncu maddesiyle buna müteferri harç
lar talimatnamesinin 7 nci maddesi gereğince muamele ifa edi
lerek nüfusa tescil muamelesinin intaç ve kendisine de nüfus 
cüzdanı ita olunması hususunun İstanbul Valiliğine yazıldığı 
ve müstedinin vatandaşlığa kabulü hakkındaki karar mezkûr 
5887 sayılı Kanundan sonra ittihaz edilmiş olduğu cihetle tâ-

16196/15126 Gagi Plâçi.
Aslan So. No. 3. 
Beyoğlu - İstanbul.

16194/15424 Fahri Ekinciler.
Aşağı Kala Malı. de. 
Ş. Karaağaç.

16190/15120 Ali Dinçer ve ar.
Değirmençayırı kö
yünde - D. P. Ocak 
Başkanı.
Şile.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

biiyet harcının da bu kanuna göre tahsilinde zaruret bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, ancak tâbiiyet 
muamelesi tekemmül ettirilmiş olmak hasebiyle vatandaşlık 
haklarından faydalanabilecek olan dilekçinin talebinde ısrar 
ettiği takdirde hare noktasından usulen kaza merciine müra
caatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2861 21. X I I . 1955

16197/15127 Ali Babacan.
Güvendik köyü 1). 
P. Başkanı. 
Sultanhisar - Nazilli

(Arzuhal hulâsası : Köy suyu hak
kında.)

Dilekçi : Güvendik köyüne ait suyun Sultanhisar Nahiye 
merkezine alınmak istendiğinden bahsile, bu teşebbüsün önlen
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sultanhisar nahiyesi 
merkezine isale edilecek olan suyun, Güvendik köyü ile hiçbir 
alâkası bulunmadığı ve zikri geçen köy içme suyu işinin de 
Aydın vilâyeti programına ayrıca ithal edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2862 21. X I I . 1955

16202/15132 Abdürrahim Tecer. (Arzuhal hulâsası : Millî Miicade-
21376/19868 DDY Birinci İşletme lede geçen hizmetinin tesçili hak-

Yol Servisi Emlâk kında.)
işleri Şefi 4557 si
cilli. Dilekçi : Milli Mücadelede geçen hizmetinin, 788 sayılı Ka-
„  - + , , nunun muzeyyel maddesi mucibince tekaütlüğüne sayılmasınıH. Paşa - İstanbul. . . , .istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen mü- 
zeyyel madde, terhisten sonra maaşlı devlet hizmetine intisabet- 
miş olmayı şart kılmış bulunduğu ve dilekçinin ise terhisinden 
sonra Devlet Demiryollarına intisabettiği anlaşıldığı cihetle vâ
ki talebinin tervici cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi- 
nin talebinde ısrar ettiği taKdırde usulen kaza merciine müra

caatta muhtariyetine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2863 21. X I I . 1955



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

16204/15134 Ali Rıza Bars.
Çiltikçi Bucağı Başöğ

retmeni.
Burdur.

16205/15135 Tahsin Çakıcı.
Kaza Merkezinde. 
Poshof.

16206/15136 Rıza Aras.
Alikızıl köyünde 
Muhtar.
İğdır.

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım ma
aşlarının verilmesi ve mevkuf kal
dığı müddetin hizmetine ilâvesi 
haklında.)

Dilekçi : Mevkuf kaldığı müddete ait maaşlarının verilme
sini ve bu müddetin aynı zamanda hizmetine eklenmesini iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Köy okulu başöğret
meni olan dilekçinin vâki talebinin yerine getirilmesine kanu
nen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2864 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Poshof Orman 
İşletmesi h ak kın da.)

D'lekçi : Poshof Orman İşletmesinin halkın zatî ihtiyaçla
rını temin etmemekte olduğundan, kendisi tarafından vâki 
mütaaddit müracaatların da nazara alınmadığından ve saireden 
bahsile, icabının yapılmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1/10 ta
rife üzerinden isted'ği kerestelik ağaçların verilmesine Orman 
Kanunu hükümlerince imkân görülemediği, mahallî halkın ya
kacak ihtiyacının ise vaktinde temin edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karaı No. Karar tarihi

2865 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
ellerinden alınmaması hakkında.)

Dilekçi : Muhtarı bulunduğu Alikpzıl köyü halkına ait 
araziden b'r kısmının deka~ fazlası diye ellerinden alınarak 
bir kısım aşiretlere tevzi edildiğ'nden ve saireden bahsile, top
raklarının kend:lerine iadesini ve bahismevzuu ‘âşiretlerin de 
başka bir yerde ?'skânını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce yasak böl
ge dâhiline alınmış olmasından dolayı arazisi Hâzineye inti
kal ettirilerek Devletin hüküm ve tasarrufu altına alınmış
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A rzuhal

No.

17654/16443

6144/6133

6498/6487

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

olan mezkûr Alikızıl köyünün sonradan yasak bölge arasından 
çıkarılması üzerine bu köy halkından bâzılannın kendilikle
rinden gelip mezkûr köye yerleştikleri ve ahiren kendilerine
20 ilâ 30 dekar miktarındaki bir arazi'parçasının 693 numaralı 
Genel Tebliğ hükümlerine göre kiralanmak suretiyle talebleri- 
nin yerine getirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2860 21. X n  . 1955

M. Ali Konur. (Arzuhal hulâsası : 1dan Kuşdc-
Topçu köyünde. ve’nin askerlik durumu hakktn-
Akçakale. da.)

Dilekçi : Akçakale’nin Değirmen Mahallesinde oturan Sü
leyman oğlu 1326 doğumlu îdan Kuşdeve’nin sahte rapor almak 
suretiyle askerlikten kurtulduğunu beyanla, gereğinin yapılma
sını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Diyarbakır 
Askerî Hastanesi Sağlık Kurulunca (Sürekli çürüğe) çıkarılmış 

„olan îdan Kuşdeve’nin raporu Erkânı Harbiyei Umumiye Sağ
lık Dairesi Başkanlığınca (Kontrol muayenesine tâbi tutulmak) 
kaydiyle tasdik edilmiş olduğu için adı geçenin silâh altına alın- 
mıyarak emsalleri arasında acemi ihtiyata nakledilmesi lüzu
munun 7. Yurtiçi Bölge Kumandanlığına tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2867 21. X I I . 1955

Nuri Erken. 
Cedidiye Mah. 84. 
So. No. 7.
Konya.
Erdoğan Erkan. 
Assb. Kd. Baş Çvş. 
Ordu Donatım Oku
lu.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Donatım su
bayı naspedilmesi hakkında.)

Dilekçilerden : Erdoğan Erkan, Ordudonatım subayı nasbe- 
dilmek için kanunun aradığı bütün vasıf ve şartlan haiz bulun
duğu halde, Millî Müdafaa Vekâletinin, 5802 sayılı Kanunun 
sureti tatbiki hakkındaki talimatnamenin 22 ve 23 ncü madde
lerini ileri sürerek, bu baptaki talep ve müracaatım is’af etme
mekte olduğundan bahsile, durumunun yeni baştan incelenip bu 
hakkın kendisine verilmesini istemekte,

Babası Nuri Erkan’da; ayni talebi tekrar ederek, oğlunun 
Ordudonatım subayı nasbedilmesi esbabının istikmalini rica ey
lemektedir,



Arzuhal
No.

6315/6304
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerden 
Erdoğan Erkan’ın 5802 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğin
ce 8 Mayıs 1954 tarihli dilekçesi ile Askerî Teknisiyen olmak 
için müracaat etmiş ve yapılan imtihanda muvaffak olduğun
dan askerî teknisiyen yetiştirilmek üzere 2 Ekim 1954 tarihin
de, özel askerî teknisiyen kursuna karşılık, 12 nci dönem Ordu- 
donatım subayı kursuna tertibedilerek bu kursu başan ile bitir
miş olduğu ve şu hale g'öre mezkûr 5802 sayılı Kanunun tat
bik suretini gösteren 3/14721 karar numaralı Astsubay Yönet
meliğinin 22 ve 23 ncü maddeleri mucibince Ordudonatım suba
yı nasbedilmesine imkân olmadığı ve durumunun ancak askerî 
teknisiyen nasbma müsait bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Taraflar arasında bu konuda tekevvün 
eden ihtilâfın tetkik ve halli idari kaza merciinin vazifeleri cüm
lesinden bulunduğu cihetle vâki talebin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2868 21 . X I I . 1955

Gani Ertan.
Yeni Malı. 5 nci du
rak Cengiz So.
No. 88.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şının tadili hakkında.)

Dilekçi : Sivas Cumhuriyet Müddeiumumi Muavini bulun
duğu sırada talebine binaen tekaüde sevk edilerek 2 Haziran 
1930 tarihinde vazifesinden ayrıldığını, her ne kadar kendisine 
yüz lira üzerinden emeldi aylığı bağlanmış ise de birinci devreye 
Muş Mebusu olarak iltihak etmiş bulunmasından dolayı, son va
zifesinden infikâki tarihinden bir gün evvel, yani 1 Haziran 
1930 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1683 sayılı Kanun gereğin
ce tekaüt maaşının 125 lira üzerinden tahsisi icabedeceğini be
yanla, bu yolda bir karar ittihazını ve aradaki farkın ödenmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu hususta 
açmış olduğu dâvanın Devlet Şûrası Deavi Dairesince vârit gö- 
rülmiyerek reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası Deavi Dairesinden sâdır 
olup tasdikli bir sureti evrak arasında bulunan 26 . II . 1938 gün 
ve 257/1211-37 sayılı ilâm münderecatına nazaran dilekçinin 
aynı husus hakkındaki dâvası bu dairece vârit görülmiyerek 
esastan reddedilmiş olduğundan, vata talebin Dahilî Nizamııa-



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

menin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tet 
kik mevzuu yapıla mıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2869 21 . XII . 1955

lîeis Kâtip
Konya Elâzığ Bolu Edirne

A. Fahri Ağuoğlv S. Toker 1/. Dayıoğlv //. Maksudoğlu

Malatya Mardin
,1. Köroğlu K. Kemal Timuruğlv

(Arzuhal sayısı : 123)



Devre; x T İB M M îçtimA: 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 İ

Sayı : 88  lf'~- 

17.11.1956 Cuma

Encüm en kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
maaş bağlanması hakkında,.)

Müstedi : 30 Sene evvel Amasya Merkez Muhasebe Başkâtibi 
iken vefat eden Mehmet A k if’in kızı olduğunu hiç evlenmemiş 
ve bakacak kimsesi kalmamış perişan bir durumda bulun
muş olduğundan bahsile, babası mumaileyhten kendisine maaş 
bağlanmasını istemetkedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye babası 
Mehmet Akifden yetim aylığı bağlanması için lüzumlu tahsis 
evrakının tanzim ve irsali hakkında Amasya Valiliğinden is
tenilmiş alman yazıda, hükümet konağının yanması dolâyısiy- 
le tahsis evrakının tanzimine imkân olmadığı bildirilmiş ancak 
mumaileyhanın babasının devlette maaşlı geçen hizmetlerini 
gösterir sicil karnesi, hizmet mazbatası veya benzeri vesika* 
varsa bunların, yoksa, sicilli Ahvali Memurin Nizamnamesinin
11 nci maddesi gereğince tanzim ve tasdik ettireceği şahadet
namenin ve diğer lüzumlu vesikaların gönderilmesi lüzumu 
94589 sayılı yazı ile dilekçiye tebliğ edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

15079/14078 Mehibe Avman.
Pazar Kayık İskele
si - Yordanııı yalı
sında.
Çengelköy - İstanbul

2870 21. X n  . 1955

15342/14330 lîaşit Yılmaz ve ar.
Cumhuriyet Mah. 
Rızaçeşme So.
Bafra.

(Arzuhal hulâsası : Cezalı Esnaf 
Vergisi durumlarının tetkik edil
mesi hakkında.)

Müstediler : Bafra Belediyesince pazar mahalline yaptırı
lan barakalarda, haftanın yalnız perşembe günlerinde, köylü
lerin getirdikleri gıda maddelerini satmakla meşgul oldukla
rını, barakalar için belediyeye haftada 50 şer kuruş kira öde
diklerini, ellerinde teraziden başka hiçbir şey bulunmadığını,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

buna rağmen namlarına 48 er lira Esnaf Vergisi tarh edildiğini, 
bu halin mağduriyetlerini mucibolduğunu beyanla durumları
nın tetkikini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin mülki
yeti Bafra Belediyesine ait barakalarda, kendi nam ve hesap
larına, bakkaliye eşyası alım ve satımı ile iştigal ettikleri ve iş 
yerlerinin aylık ?A er lira kirası üzerinden, 5423 sayılı Esnaf 
Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci maddelerinin B fıkrası ile tesbit 
olunan 48 lira cn az verginin dununda kaldığından bâzıları adı
na bu miktarda, bazıları adına da çalıştıkları aylara göre, işe 
başladıkları tarihler nazarı itibara alınarak vergi salmdığı, an
cak 5432 sayılı Vergi Usulü Kanununun muaddel 333 ncü mad
desiyle, bildirimlerin zamanında yapılmaması ve müddetinde 
karne almamaları dolayısiyle mi;sted;lerden Mehmet Samangöl, 
Cemal Özdil Zülfiye Güneş ve Safinaz Ceylân adlanna tarh edi
len 3 ve 5 nci derece usulsüzlük cezalarının ilk defa işlemeleri 
dolayısiyle, terkini gerekmekte olup bu hususun da ayrıca 
mahallî valiliğine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Müstedi : Arazisinin çok az bulunması hasebiyle 7 nüfus 
efradı ailesinin geçindirmesinde büyük güçlük çekmekte oldu
ğundan, vâki müracaatına müspet bir cevap alamadığından 
bahsile devlet müesscselerinde münasip bir iş verilmesini iste
mektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş ve îşçi Bulma 
Kurumu Trabzon Şubesince, müstediye Trabzon lünan inşaatın
da 250 - 300 kuruş gündelikle bir iş temin edilmiş ise de, mu
maileyhin yapılan davete henüz icabet etmediğinin anlaşılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2871 21 . X I I . 1955

15066/140G5 Mustafa İlim.
Buğalı Ziv köyünde. 
Tirebolu.

(Arzuhal hulâsası : İş verilmesine 
dair.)

Karar No. Karar tarihi

2872 21. X I I . 1955



-  3 —

15081/14080 Mahmut Tuna.
Buğdaypazarı Malı. 
Manıcı So. No. 1. 
Çankırı.

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

(A rzuhal hulâsası : K ore ’de kayb
olan oğlundan dolayı yardım  ya
pılması hakkında.)

Müstedi : Oğlu İbrahim Tuna, Kore Birlikleriyle Kore’ye 
gönderilmiş ve yaptığı müracaatlarına rağmen bugüne kadar 
oğlunun şehit veya esir olduğunu öğrenememiş ve perişan bir du
duma düşmüş olduğundan bahsile Kore'de şehit veya kaybolan
ların ailelerine yapılan yardımdan faydalanması için ilgililere 
gereken tebligatın yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
oğlu İbrahim’in 28 Kasım 1950 tarihinde Kore’de kaybolduğu 
anlaşılmış ve bu kaybubetten dolayı babası dilekçiye ICO lira
lık ön yardımın Çankırı Ziraat Bankası vasıtasiyle ödenmiş ol
duğu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 78 nci mad
desi veçhile harbde kaybolan ve gaipliğine hiikmolunduğu 
tarihten itibaren beş yıl sonuna kadar gaipliği geçmediği gibi 
durumu da tesbit edilmiyenlerin dul ve yetimlerine gaipliğin 
hükme bağlandığı tarihi takibeden ay başından itibaren vazi
fe yüzünden ölmüş olanlar gibi durumlarına gere ilgili hüküm
leri gereğince yetim aylığı bağlanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve mevcut kanun hükümle
rine göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar* tarihi

2873 21 . X I I . 1955

15106/14105 Mahide Sezer.
tskenderbey Naki- 
bulcşref So. No. 14. 
Aksaray.

(Arzuhal hulâsası : Oğlundan ma
aş bağlanması hakkında.)

Müstedi : Bursa Belediye tabibi iken 7 . VIII . 1950 tarihin
de vefat eden Dr. Muhiddin’in annesi olduğunu, 70 yaşında 
hasta ve kimsesiz ve muhtacı muavenet olduğunu beyanla, oğ
lundan maaş bağlanmasını ve dört bin lir a. tazminattan bakiye 
kalan kısmının da verilmesini istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin oğlu müteveffanın bütün hizmeti 14 sene 3 ay 17 
günden ibaret bulunduğu için, 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Emekli Sandığınca yetimlerine maaş bağlanamamış, taz
minat verilmiş olduğu ve 1 . I . 1950 tarihinden sonra yapılan, 
gerek emekli aylığı tahsisatı ve gerekse toptan ödeme işleri 
doğrudan doğruya adı geçen Emekli Sandığınca yapılmakta 
olduğundan bu hususta Vekâletçe yapılacak işlem bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vekâlet işarı veçhile Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaat etmesi lüzumuna bi-



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

naen vâki isteği hakkında encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2874 21. X I I . 1955

968/966 Serkis Kıhçsoral. 
15123/14122 Selârni Ali Mah.

Kürkçü Mümin So. 
No. 18.
Üsküdar.

(Arzuhal hulâsası : Varlık Ver
gisinde. haksızlık yapıldrğr,Hi da
ir.)

Müstedi : 4305 sayılı Kanuna müsteniden salınmış olan Var
lık Vergisinin tahakkukunda yolsuzluk yapıldığından ve bu ver
ginin tahakkuku sırasında yüksek idari makamlara şifahi ve 
tahrirî olarak yaptığı müracaatlerinin hiçbir semere vermediğin 
don bahis ve ¡şikâyetle yapılan haksızlığın telâfi edilmesini iste
mekledir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin müracaat 
ettiği idari makamların hangi makamlar olduğunu tasrih etme
diği gibi Vekâlete müracaat ettiğine dair istidasında bir malû
mat da mevcut bulunmamış ve Varlık Vergisi bakiyesinin ter- 
k'nine dair olup 17 . I I I . 1944 tarihinde yürürlüğe giren 4305 
sayılı Kanuna göre yapılmış olan Varlık Vergisi tarhiyatmdan 
dolayı yen den müracaat kabul olunamıyacağı tasrih edildiğin
den kanunun bu kesin hükmü muvacehesinde bu mevzuda Ve 
kâletçe her hangi bir muamele yapılmasına imkân görülememiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği dlişün'lldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek halikında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

2875 21. X I I , 1955

15163/14162 Sevim özgençer.
1379 So. No. 22. 
Alsancak - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Aylıklı bir va
zifeye tâyin edilmesine dair.)

Müstedi : Ceç;m zorluğu çekti/rni bir i?e tâyini hakkmdaki 
vâki müracaatlerine, münhal olmadığı cevabı verildiğini ve baş
kalarının tâyin edildiğin, beyanla b„merbank müesseseler inden 
birinde bir aileyi geçindirecek bir aylıklı vazifeye tâyin edil 
meşini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dileği
nin is’afi imkânlarının araştırılması için mumaileyhin dilekçesi 
Sümerbankca Halkpmar Fabrikasına gönderilmiş ve fabrika 
müdürlüğünce 13 . X I I . 1952 tarihinde yapılan tebligata rağ
men bugüne kadar mumaileyhin davete icabet etmediği banka
nın işarından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2876 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İş verilmesi 
hakkında.)

Müstedi : Malatya Doğumevi ve Devlet Hastanesinde aşçı 
olarak sadakatle çalışmakta iken eski iktidar tarafından bu işin
den çıkarıldığından ve yedi nüfus efradı ailesiyle sefalet içeri
sinde olduğundan bahsile Devlet müesseselerinde aşçılıkla kayıt 
ve kabul' .ne delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
na uygun iş temini hususunda îş ve İşçi Bulma Kurumu Elâzığ 
Ajanlığınca teşebbüste bulunularak Elmas lokantasında 180 - 225 
lira aylık ücretle aşçılık işinin teklif edildiğinin anlatılmış 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

2877 21. X I I . 1955

15187/14186 Şemsettin Gül. 
15754/14710 Yemenici pazarında.

Mustafa Karabağlı 
eliyle.
Malatya.

15224/14218 Mehmet Türk.
Akçaalan köyünde. 
Bodrum.

(Arzuhal hulâsası : Malûl maaşı
nın bağlanması hakkında.)

Müstedi : Balkan Harbinde yaralanıp yarasının iyi tedavi 
edilmemesi sebebiyle sakat kaldığından ve muhtacı muavenet 
bir durumda olduğundan bahsile mâlûliyet maaşı bağlanmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
Balkan Harbinde yaralanarak sakat kaldığını tesbit eder mahi
yette ilk tedavi edildiği hastane raporu bulunmadığı ve şube
sinde de Balkan Harbinde yaralandığına dair bir kaydı bulun
madığından, 1325 tarihli Tekaüt Kanununun 24, 25 nci madde
leri gereğince ve Büyük Millet Meclisinin 892 ve 1004 sayılı ka
rarlan veçhile maaş bağlanmasına imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2878 21. X I I . 1955



—  0 —

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

15257/14248 Süleyman Gökmen.
Koğa Malı. de. 
Lâdik - Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Salınan kira 
zammı ve cezanın terkini hakkın
da.)

Miistedi : Lâdik pazarında perakende surette topladığı yağ, 
peynir ve yoğurdu Samsun’da pazar yerinde îrilo ile sattığından 
dolayı 1943 yılı için adına salman ve Damştayca tasdik olunan 
kira zammı ve cezasının 4565 sayılı Kanun hilâfına salmdığın- 
dan bahsile bu verginin terkinini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 4535 sayılı Kanuna 
bağlı cetvelde (Peynir yapan ve satanlar) mutlak olarak zikre
dilmiş olduğuna ve müstedinin peynir ticaretiyle iştigal eyledi
ği tesbit ve tevsik olunduğuna göre, bu sıfatla kira zammına tâ
bi tutulmasında kanun hükümlerine muhalif bir cihet görülme
miş ve esasen malî ve idari kaza mercilerinin tasdikinden geçen 
işbu tarhiyat üzerinde yapılacak bir işlem kalmamış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercilerince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Müstedi : Trabzon Posta, Telgraf memurlarından olup 1945 
tarihinde vefat eden Şerif’in kızı olduğunu ve babasının vefa
tında 25 yaşını geçmiş bulunduğundan yetim maaşının verilme
diğini ve çalışacak kudrette olmadığını beyanla babasından ma
aş bağlanmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin baba
sı müteveffa Şerif Evirgen’in vefatı mülga 1683 sayılı Tekaüt 
Kanununun yürürlükte bulunduğu tarihe tesadüf etmiş ve o ta
rihte dilekçinin de 25 yaşını ikmal etmiş bulunmasına binaen ye
tim maaşının bağlanamadığı gibi mumaileyhanın durumu 5434 
sayılı Kanunun şümulü haricinde görüldüğünden hakkında ya
pılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ahiren neşrolunan 6216 sayılı 
Kanundan kendisinin de istifade ettirilmesi talebiyle aidolduğu 
makama müracaatta muhtariyetine ve bu sebeple istek hakkın
da encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2879 21. X I I . 1955

15271/14262 Asiye Evirgen.
Modadalga So. No. 5. 
Kadıköy - İstanbul.

(A rzuhal hulâsası : Bahasından 
maaş bağlanması hakkında.)

Karar No. Karar tarihi

2880 21 . X I I . 19.55



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

15284/14275 Nazmi Tezcancr. 
16140/15073 Çinarlar Malı. Kale- 

bayın So. No. 113. 
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Kazanç V ergisinin alınmaması
halikında,.)

Müstedi : Geçinmek için köylü vatandaşlara senet ve buna 
mümasil ufak-tefek şeyleri yazarak günlük ihtiyacını temin et
mekte iken 66 lira kazanç vergisiyle mükellef tutulmakta ve her- 
gün haciz veya tevkif tehdidi altında bulunmakta olduğun-' 
dan ve senede 800 lira kadar ancak kazanabilmekte ve bu
nun da 180 lirasını kiraya verdiğinden ve haczedilecek bir» 
malı bulunmadığından, fakir olduğundan bahsile Tahsili Em
val Kanunundaki fakirlere yapılan müzaharetin kendisine 
de tatbik edilmesini ve adaletin tecellisini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1944 yı
lından beri vergi ile teklif edilmekte ve bakiye borcunun 
184 lira 76 kuruştan ibaret bulunmakta olmasına rağmen ya
pılan kovuşturmalar sonunda kabîlihaciz emvaliyle namına 
kayıtlı gayrımenkulü bulunmadığı ve şimdiye kadar hakkın
da alınmış bir hapsen tazyik karan bulunmadığı gibi tevkif 
müzekkeresi de tanzim edilmediği ve mumaileyhin aczinin 
tahakkuk ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Müstedi : Emeldi bir başgedikli olduğunu üç ayda verilen 
288 lira, afradı ailesini geçindiremediğinden bir arzuhalci dük
kânı açtığın ı 1 500 lira gelirli ve ruhsatlı dâvavekillerine şümu
lü olan bir kararın kaza nıaliyesince kendisine de tatbik ve teş
m il edilerek 267 lira Kazanç Vergisinin tarh edilmiş olması 
usul ve kanuna ayları olduğundan bahsile halikı olan kanuni in
dirimden istifade ettirilmesini ve emsali misillû Kazanç Vergi
sine tâbi tutulmasını istemektedir.

M aliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında bi
dayette em eldi maaşının indirimli meslek kazancının indirim
siz şekilde hesaplanması suretiyle idarece yapılan muamele, ma
hallî ka^a m ercilerinden İtiraz Komisyonunca iptal edilerek, 
indirimin ruhsatsız dâvavekillerinden elde edilen kazançtan ya
pılmasına karar verilmiş olduğuna göre bu karar dairesinde ha
reket olunarak evvelce icra edilen işlemin ıslâhı muktazi olup, 
mahallince de gereğine tevessül edilmiş bulunmakta ve bu du-

Karar No. Karar tarihi

2881 21. X n  . 1955

15289/14280 Ziya Ünal.
Emekli Başgedikli. 
Şarkışla.

(Arzuhal hulâsası : Matruh arzu
halcilik vergisinden indirim yapıl
ması h akkmda.)



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

ramda ödevlinin istidası üzerine yapılacak bir muamelenin mev- 
cudolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2882 21. X I I . 1955

15321/1.4309 Nurettin Eroğlu.
Yekbaş köyünde. 
Sungurlu. 

15320/.14308 Necip Sapa/..
Gökçam köyünden. 
Sungurlu.

(Arzuhal hulâsası : Cezalı vergi 
teklif edileceğinin tebliğ edildiği
ne dair.)

Müstediler : Müstahsil olduklarını, kendi işlerinde kullan
mak üzerti birer traktör aldıklarını, bununla hububatlarını ofi
se taşıdıkları halde malmüdürlüğünce yolcu nakliyatında da 
kullanıldığı ileri sürülerek, cezalı vergi ile teklifi cihetine gidi
leceğinin tebliğ edildiğini beyanla bu halin önlenmesini ve mağ
duriyetten vikayesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her ne suretle olursa 
olsun traktörler tarım istihsali mevzuuna giremiyecek şekilde 
ücretle insan ve eşya taşıyanların, bu faaliyetleri anılan mad
denin şümulüne girmiyeceği cihetle, Gelir veya Esnaf Vergisi ile 
teklif edilmeleri tabiî olduğuna ve bu itibarla miistedilere yapı
lan tebligatta bir kanunsuzluk mevcudolmadığı ve mumailey- 
balar namına şimdiye kadar bir vergi salınmadığına göre hak
larında yapılacak bir muamelenin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2883 21. X I I . 1955

15327/14315 Emir Ayşe Güncü.
Yukarı Mahallede, 
tncirliova - Aydın.

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa oğ
lunun üç aylık maaşının ödenmesi 
hakkında.)

Müstedi : Aydın'm Ömerbeyli köyü okulu başöğretmeni iken 
müpte’â olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 19 . V . 1952 tari
hinde vefat etmiş bulunan oğlu Sabri Göncü’nün hak etmiş bu
lunduğu üç aylık maaşının ödenmediğinden ve Emeklilik Ka
nunundan istifade edemediğinden bahsile üç aylık maaşının 
ödenmesini ve 4534 sayılı Emeklilik Kanunundan istifade etti
rilmesini ve bu işin sürüncemede bırakılmamasını istemekte
dir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen öğretme
nin işlenıli evrakı, vârislerinin veraset ilâmını almalarını bek
lemiş ve noksanları ikmal edilerek valilimin 2 Aralık 1952 tarih



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

15361/14345 Recep Vergilican. 
15850/14798 Alacamescit Bala 
16523/15421 Mah. de. 
18229/16957 Zile.
19208/17876

15402/14382 Sırrı Baykan ve ar. 
Arzuhalci.
Boyabat.

ve 7007 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2884 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşı bağlanması hakkında.)

Müstedi : Büyük Harbde sağ ayağından yaralandığından ve 
idaresini temin edemez bir durumda olduğundan bahsile mua
yenesinin icrasiyle mâlüliyet maaşının bağlanmasını istemek
tedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
yaptırılan muayenesine ait raporlarında yazılı sakatlığı 551 sa
yılı Kanunun emraz cetveline girmediğinden maaş bağlanamı- 
yacağınm mumaileyhe 17. V 1949 tarihinde tebliğ edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına, dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2885 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Arzuhalci ol
mayanların arzuhalcilik yaptıril- 
muması ve fazla Kazanç Vergisi 
vermekte olduklarından şikâyet 
hakkında.)

Müstediler : Kendilerinin az bir para ile arzuhalcilik ya
parak efradı ailelerinin maişetlerini temin etmekte ve Kazanç 
Vergisine tâbi olduklarını bilmemekte olduklarından ve köy
lerdeki öğretmen ve eğitmenler nüfus dairelerine celbedilerek 
birer arzuhalcilik talimatı verilmekte ve kendilerinin rızıklan- 
na set çekilmekte ve mâni olmakta bulunduklarından bahis ve 
şikâyetle her memurun devlet bütçesinden almakta olduğu ma
aşa kanaat ettirilmesini ve meslek sahiplerinin de mesleki ha
ricine çıkarılmamasını ve bu suretle aynca maişet teminine mü
saade edilmemesi hususunda icabeden muamelenin yapılmasını 
istemekledirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilkcilerin verdile
rinin, kurulan takdir komisyonunca mahalli belediye ve İş ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

İşçi Bulma Kurumu gibi resmi dairelerin meslekî teşekküllerin 
mütalâaları alındıktan sonra götürü kazançlar üzerinden he
saplandığı ve vergi dışı bırakılmış bir arzuhalcinin bulunma
dığı, köy öğretmen ve eğitmenlerin, nüfus ve kayıt tescili iş
lerinde açlışmak suretiyle arzuhalcilerin kazanç ve iş sahala
rım daralttıkları halikındaki iddia ve şikâyetin vekâletlerini 
ilgilendirmediğini ve yapılacak her hangi bir işlemin bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Müstedi : 1945 yılma ait bir kat cezalı 14 bin küsur lira 
Muamele Vergisinin Şûrayı Devletçe tasdik edildiğini ve yap
mış olduğu tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin de 
reddolunduğunu, ve mezkûr cezalı verginin haczen tahsiline 
tevessül olunduğunu, bu vergiyi defaten ödiyecek durumda 
olmadığını, gayrimenkullerinin satılması halinde dahi bor
cunu karşılıyamıyacağı gibi tamamen mahvolacağını beyanla 
namına tahakkuk ettirilen bu cezalı Muamele Vergisinin affe
dilmesini ve bu mümkün olmadığı takdirde beş sene müddet
le taksite bağlanmasının teminini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi mükellefin 
son defa Vekâlete vermiş olduğu 17 . I . 1953 tarihli dilekçe
sinde vergi borcunun 6 bin lirasını tesviye ettiğini geri kalan 
8 bin küsur liralık borcunu da defaten ödemesine imkân ol
madığını bildirmiş ve şahsi teminat karşılığında işbu borcu
nu ödemek için beş yıllık mehil istemiş ve bu müracaatı üze
rine bakiye kalan sekiz bin küsur liralık vergi borcunun A, B, 
C, d, e, f, g, bentlerinde gösterilen şartların kabul olunduğu 
yazı ile bevan ve tasdik edilmek kayıt ve şartlan ile 1954 yılı 
sonuna kadar taksitle tahsili uygun görülmüş ve keyfiyetin bu 
esaslar dairesinde mumaileyhe duyurulmasına tevessül edilmiş 
ve uygulanan işlem de kanun hükümlerine aykm bir cihetin bu
lunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2886 21 . X I I . 1955

15503/14472 Osman Üodirhem. 
Cedit Malı.
Niksar - Tokad.

(Arzuhal hulâsası : Tahakkuk et
tirilen cezalı Muamele Vergisinin 
affı veya beş sene müddetle tak
site bağlanması hakkında.)

Karar No. Karar tarihi

2887 21 . X I I . 1955
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15516/14485
15927/14872

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Gök.
Ulus civarında Kay
seri Yıldız Otelinde. 
Ankara.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal h ulâsası 
talebine dair.)

tş verilmesi

Müstedi : Beş nüfuslu olduğunu bir geliri bulunmadığını iş
siz kaldığını İller ve Emlâk Kredi bankalarına vâki müracaat- 
lerinden bir netice elde edemediğini beyanla, bir dairede hade
melik veya müvezzilık gibi bir iş verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâletlerine bağ
lı teşkilâtın askerden dönüp sıra beldiyen birçok memur ve 
müstahdemleri bile kadro tasarrufu mülâhazasiyle görevlendi- 
rilemediği ve bu sebeple müstedinin dileğinin yerine getirilme
sine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2888 21 . X I I . 1955

15553/14521 Mürsel Ulııköy.
Çeşme Meydanı No. 
177 kahvede. 
İstanbul.

(.1 rzuhal h ulâsası 
hakkında.)

İs verilmesi

Müstedi : Askerliğini Kore’de yaptığım muharebede kol ve 
ayağından yaralandığını çalışmak kudretinde olduğunu başvur
duğu yerlerden bir iş elde edemediğini beyanla bir iş verilme
sini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
na uygun iş bulunması hususunda İş ve İşçi Bulma Kurumu İs
tanbul şubesi müdüriyetine gerekli talimat verilmiş olduğu hal
de mumaileyhin mezkûr müdüriyetin 30 . I . 1953 tarihli dave
tine icabet etmediği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2889 21 . X I I . 1955

15630/14593 Saliha Yıldız.
Yüceyurt Mah. Be
şinci So. No. 48. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Maaş bağlan
ması hakkında.)

Müstedi : Kocası Dursun jandarmada askerî hizmeti fiili- 
yesini ifa ederken yıldırım çarpmasiyle vefat etmiş olduğun
dan ana ve babasının ihtiyar olup bir yerden geliri olmadığın
dan ve muhtacı muavenet bir durumda bulunduğundan bahsile 
kendisiyle çocuğu için maaş tahsis edilmesini istemektedir.



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

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kocası 
İğdır takip bölüğünün Serdarbulak mevkiindeki çadırda bulu
nurken ¿¿âka isabetle vefat etmiş olup bu konu hakkında rnez- 
burenin Jandarma Genel Kumandanlığına da müracaat ettiği 
için tahkikat yapılmakta vp, çadırda görevli olduğu tahakkuk 
ettiği takdirde yetim maaşı tahsis olunacağı, aksi takdirde dile
ğinin yerine getirilmesine imkân olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2890 21 . X I I . 1955

157*8/14704 Ziya Atamaz. (Arzuhal hulâsası : İş verilmesi
Atpazarı Yıldız Ha- hakkında.)
m No. 1! 
Ankara.

M istedi : îliçbir suretle geçim vasıtası olmadığından vâki 
müracaatlarının semeresiz kaldığından mağdur ve perişan bir 
durumda olduğundan bahsile, odacılık ve her hangi bir yerde 
bekçilik, gardiyanlık vo hastanede hademelik gibi bir iş veril
mesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi için İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Ankara şubesi müdüriyetince iş teminine 
çalışılmış ise de mumaileyhin münhasıran odacılık ve bekçilik 
vazifesinde istihdamım talebeylediği ve yapılan davete icabet 
etmediği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2891 21 . X I I . 1955

15701/14745 Seyfettin Bengi.
Haşarılı alife Matı. 
Sarrgüzel Cad. No. 
40/1 Ap. Kat. 2. 
Fatih - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
ne dair.)

İs verilmesi-

Müstedi : İş verilmesi hakkında müracaat ettiği müessese- 
lerden müspet bir cevap alamadığından ve idari işleri yapmak 
kudretinde olduğundan bahisle durum ve karakterine uygun 
İstanbul’da bir vazife verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin İş ve 
İşçi Bulma Kurumu İstanbul Şubesince yapılan davete diş
lerinin tedavi meşguliyeti hasebiyle bilâhara müracaat ede
ceğini bildirdiği halde bu güne kadar mezkûr şubeye müra
caat etmediğinin anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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Arzuhal
No.

15805/14759

15813/14766
18305/17031

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2892 21. X I I . 1955

Abide Atail. 
Rüstempaşa Mah. 
İstasyon Cad.
No. 40.
Sapanca.

(Arzuhal hulâsası : Baha ve kar
deşinden yetim maaşı bağlanması 
hakkında,)

Müstedi : Babası İmam Şemsettinden bağlanıp da 10 sene
liği verilmek suretiyle yetim maaşının kesilmiş olması mağ
duriyetini muciboiduğundan bahsile babasından kesilen ye
tim maaşının tekrar verilmesini ve 1333 tarihinde şehit olan 
kardeşi Alâettin’den de ayrıca maaş bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yetim maaşı 
100 kuruştan aşağı olup da 1341 tarihli Muvazenei Umumiye 
Kanununa göre 10 senelikleri verilmek suretiyle kesilen ye
tim maaşlarının tekrar verileceğine dair gerek mülga 1325, 
1683 ve gerekse halen yürürlükte bulunan 5434 sayılı kanun
larda bir hüküm olmadığı ve kardeşten kardeşe de maaş bağ
lanacağına dair adı geçen kanunlarda bir hüküm olmadığın
dan müstedinin dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 
6216 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta 
aidolduğu makama tekrar müracaatta muhtariyetine binaen 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2893 21. X D  . 1955

Hakkı Löker 
ııi Demire!. 
Avukat. 
Kınacıhaıı. 
Ankara.

Av- (Arzuhal hulâsası : Kesinleşmiş
Danıştay kararlarının  in fazı hak
kında.)

Müstedi : Ankara Belediyesi Bahçeler Müdürlüğü enirinde 
işçi ve bilâhara şehir içindeki parklarda bekçi olarak çalışan 
müekkillerinin ücretlerinden kesilen hizmet erbabı vergilerinin 
iadesi zammında. Maliye Vekâleti aleyhine Şûrayi Devletten is
tihsal ettikleri kararların vergi dairesince ve vekâletçe infazı
nın geciktirilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle bu işe ait dos
yaların celbedilerek mevzuun tahkikiyle beş aydır bekliyen Da
nıştay kararlarının derhal infazını, kanun ve müekkillerinin 
hukukun;; hiçe sayanlar hakkında şiddetli cezanın tatbilani is
temektedir.



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

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Özel îdare ve 
belediye park ve bahçelerinde çalıştırılan bahçıvanlara bu ida
reler taraflarından tediye edilen ücretlerden ihtilâf mevzuu ver
gilerin kesilmemesi Danıştayca müttehaz 51/192 sayılı içtihadı 
birleştirme kararı iktizasından bulunmuş ve esbabı mucibesiy- 
le mükelleften tüzulen kesilen vergilerin iadesine karar veril
miş olup dâva açılırken bu şahıslar tarafından sadece bahçıvan 
oldukları ileri sürülmüş ve Sûrayi Devletçe de bahçıvan olarak 
istihdam edildikleri göz önüne alınarak o yolda karar ittihaz 
edilmiş olması dolayısiyle fuzulen kesildiği kabul edilen vergi
lerin ancak bunların bahçıvan olarak istihdam edildikleri dev
relere ait vergileri olduğu cihetle, bu devrelerin tesbitine ve 
binnetice karar hükmünün infazına çalışılmış ve iddia edildiği 
gibi ne keyfî bir harekette bulunulmuş ve ne de kararların 
infazı sürüncemede bırakılmış olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2894 21. X I I . 1955

J5848/14796 Haşan Kunat.
istasyon Malı.
No. 546.
Elmadağ - Ankara.

(A rzu h al hulâsası : MâlıV maa$< 
banlanmam hakkında.)

Müstedi : istiklâl savaşında yaralandığından ve gözleri gör
mediğinden ve idaresini temin edecek malı kalmadığından bah- 
sile muayenesinin icrasiyle mâlûl maaşı bağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
Ankara Mevki Hastanesinde muayene ettirilmiş düzenlenen ra
porlarında yazılı arızası sağlık dairesince incelenmiş ve rapor
larının 325 tarihli Kanun ile 551 sayılı Kanunun emraz cetve
line giremez şeklinde onanması üzerine mâlûliyet derecesine 
girmiyen ânzası için maaş bağlanamıyacağının Çankaya Asker
lik Şubesi vasıtasiyle dilekçiye duyurulmuş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2895 21. X I I . 1955
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15836/14785 Ayşe Uygun.
Şehzadebaşı Mahmu
diye Çeşme So.
No. 20.
Bayazit - İstanbul.

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

(Arzuhal hulâsası : Vefat eden 
mâlûl kocasından maaş bağlanma
sına, dair.)

Müstedi : Malulen tekaüde sevk edilon er kocasının vefatın
dan sonra kendisine dul maaşı tahsis olunmadığından ve kendi
sinden başka maaşa müstahak vârisi olmadığından bahsile mağ
duriyetine mahal verilmemek üzere kocasından kendisine maaş 
bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
kocası er Zaki ’rin ölümü tarihinde yani 1944 senesinde meriyette 
buıunan 1683 sayılı Kanunda harb mâlûlii maaşı almakta iken 
vefat eden erlerin yetimlerine maaş bağlanacağına dair bir 
madde mevcudolınadığından ve 1 . I . 1950 tarihinde 5434 sayılı 
Kanunun 66 ncı maddesi gereğince mâlûl er yetimlerine maaş 
bağlanmakta ise de geçici 76 ncı maddesine tevfikan mezkûr 
kanundan evvel vefat eden mâlûl er yetimlerine tatbiki müm
kün bulunmadığından mezbureye kocasından yetim maaşı bağ
lanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına, dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2896 21 . XII . 1955

15885/14832 Hayriye Çavuşoğlu. (Arzuhal hulâsası : Maaş bağlan-
Hamidiye Mah. Şo- ması hakkında.)
hitler So. No. 19. 
tnegöl. Müstedi : Birinci Cihaıı harbinde şehidolan kocası ihtiyat 

zâbitvekili Mustafa’dan nefer ailesi gibi seneden seneye tütün 
ikramiyesi verilip subay maaşı verilmediğinden bahsile kendi
sine subay ailesi misillû maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yasında : Müstedinin ko
cası asteğmen Mustafa’nın 21 Kasım 1333 tarihinde bir bomba
nın infilâkiyie kazaen şehidolmuş ve bağlanan yetim maaşları 
subay maaşı olup yetim adedinin çok olmasmaan beher yetime 
isabet eden 100 kuruştan aşağı olduğu için onar seneliği verile 
rek Hazine ile alâkaları kesilmiş ve bu gibi kesilen maaşların 
tekrar verilmesine 1683 ve 5434 sayılı kanunlarda bir hüküm 
olmadığından dilekçinin dileğinin yerine getirilmesine imkân 
bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6216 
sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidolduğu 
makama müracaatta muhtariyetine binaen vâki istek hakkında
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Arzuhal* Arzuhal sahibinin

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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi,

Karar No. Karar tarihi

2897 21 . XII . 1955

15930/14875 Ali Kıza Bayrak.
Vezir tekke Malı. Ço- 
venciler So. No. 10. 
Eyüp - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

1§ verilmesi

Müstedi : Ortaokulun üçüncü sınıfına kadar okuduğunu, 
askerliğini yaptığını çok mağdur bir- vaziyette olduğunu beyanla 
polislik ve gümrük muhafaza memurluğu gibi münasip bir iş 
verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi için îş ve İ'şçi 
Bulma Kurumu İstanbul Şubesince Tornacı Nuri Oker müessese- 
sinde iş tern'n edilmiş ise de yapılan davete mumaileyhin icabet 
etmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
g'jre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2898 21. X I I . 1955

15981/14924 Mustafa Yclçi. (Arzuhal hulâsası : Devlet Demir-
Şeylıbayram Malı. yollarında iş verilmesine dair.)
Malatya. Müstedi : Efradı ailesinin geçimini çalışarak temin etmek 

için Devlet Demiryollarına intisabetmeyi çok arzu ettiğini ve 
haber aldığı mahallere tâyin edilmek üzere müracaat edip kabul 
olunduğu ve evrakı miisbiteleri tekemmül ettirilerek Umum Mü
dürlüğe gönderildiği halde beş aydır bir işe tâyin edilmediğini 
ve bu hal mağduriyetini mucip bulunduğunu beyanla işletmede 
her hangi bir işe alınması hususunda lâzımgelenlere emir veril
mesini istemektedir,

Ulaştırma Vekâletinin cevabı yazısında : Devlet Demiryolla
rında iş talebinde bulunan müstedi Mustafa Yalçın’ın 20.11.1953 
tarihinden itibaren Malatya İşletmesi emrinde gardifren olarak 
tâyin edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine geti
rilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2899 21. X I I . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

Nc. adı, soyadı vc adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

16003/14946 Osman Bingöl.
Erenler Mah. de. 
Sarıkamış.

(Arzuhal hulâsası 
masına dair.)

Yardım yapıl-

Müstedl : Esasen Erzurumlu olup halen Sarıkamış’ta otur
duğunu, Birinci Cihan Harbinde Erzurum’daki evlerinin yandı
ğını, çalışamıyacak derecede ihtiyar, yoksul ve perişan bir hal
de olduğunu beyanla yardım yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aslen 
Erzurumlu olup 30 seneden beri Sarıkamış’ta oturduğu, Birinci 
Cihan Harbi sırasında evlerinin yandığı yolundaki iddiasının 
tesbit ed'ldiği, mumaileyhe ait evlerden bir kısmını bundan ev
vel bedeli mukabilinde başkalarına sattığı halen elinde mevcut 
iki odalı bir hollü evi ile buna ait arsası bulunduğu ve mumailey
hin 80 yaşında ve manavlık ile meşgul bulunduğu, iki ay evvel 
yardım için belediyeye müracaat etmesi üzerine ayda 15 lira 
ayl:k bağlandığı Kars Valiliğinin işarından anlaşılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2900 21. X I I . 1955

16040/14983 Lûtfi Koçak.
Sivrikise köyünde. 
Havza.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

İs verilmesi

Müstedi : Köy ilkokulu mezunu olduğunu her hangi bir 
okullardan birine girmek için uğraşmış olduğu halde muvaffak 
olamadığını fakir ve kimsesiz olduğunu beyanla fabrikalardan 
ve sair yerden bir vazife verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin îş ve İş
çi Bulma Kurumu Samsun şubesince durumuna uygun iş temi
nine çalışılmış ise de askerliğini yapmamış olması dolayısiyle 
fabrikalarda ve daimî işlerde bir vazife bulunmadığı ve muma
ileyhe teklif edilen Gelemen Devlet Çiftliğindeki İlci buçuk lira 
yevmiyeli tarım işçiliğini de kabul etmedği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2901 21. X I I . 1955

16133/15067 Feyzullah Albayrak.
Şarapbol Cad. Bak
kal Ali Bahar eliyle, 
Antalya.,

(Arzuhal hulâsası : îş verilmesi 
hakkında.)

Müstedi : İlkokul mezunu olduğunu bir işe sahibolmak heve
sinde bulunduğunu beyanla mülki ve askerî fabrikalarda ve ve
saitlerde bir vazife verilmesini istemektedir.
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No. adı, soyadı ve adresi

16145/15078 Yadikâr Balcı.
Osmanbey Mah. de. 
Kangal.

16227/15157 Sultan Köşe. 
18587/17304 Kal köyünde. 
19999/18645 Posof.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
na uygun iş bulunması hususunda îş ve İşçi Bulma Kurumu De
nizli şubesince teşebbüse geçilmiş ise de mumaileyhin bu mevzu
da yapılan davete icabet etmediği anlaşılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre encümenimizce bu hususta tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2902 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
ması h akkında.)

Müstedi : Kocası Cemal Balcı Kore’de esir olduğunu iki ço
cukla perişan bir durumda olup nafakalarını temin edecek kim
sesi olmadığını vâki müracaatından bir netice alamadığını be
yanla yardım yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ko
cası Cemal Balcı’nın Kore’de 29 Kasım 1950 tarihinde kaybol
duğu ve durumunda her hangi bir değişilik olmadığı ve dilek
çiye yetim aylığı bağlanabilmesi için 5434 sayılı Kanunun 78 nci 
maddesi gereğince gaipliğinin hükme bağlandığı tarihten itibaren 
beş yıl geçmesine ve durumunda değişiklik olmadığının tesbit 
edilmesinde kanuni zaruret bulunduğuna ve beş yıl sonuna kadar 
bu ailenin geçimini temin için 4109 sayılı Asker Ailelerine 
Yardım Kanunu gereğince Kangal Belediyesince yapılacak yar
dımdan faydalanması gerekmekte ise de dilekçinin ilişik vesika
da belediye yardımını istemediğini beyan etmesine ve beş yıl 
sonraya kadar gaiplik durumunda bir değişiklik olmaz ise ye
timlerine aylık bağlanabileceği bildirilmektedir.

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
2903 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Maaş bağlan
ması hakkında.)

Müstedi : Oğlu şehit er Aziz’den eşi Smrullah’a bağlanıp eşi
nin de 1943 senesinde vefat ettiğinden ve kendisi de 80 yaşında 
olup çalışma kudreti olmadığından bahsile, oğlunun eşinden 
münhal kalan maaşın kendisine verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1683 sayılı Ka
nunun 64 ueü maddesi (Yetimlerin birbirinden her hangi bir se-
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No. adı, soyadı ve adresi

beple olursa olsun kesilen maaş mütevaffanın diğer yetimlerine 
zammedilemez, vefat tarihinde müstahak olmıyanlara bilâhara 
maaş tahsis olunmaz) denilmektedir. Müstedinin dileğinin yeri
ne getirilmesi mümkün görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îstemin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına, dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2904 21. X I I . 1955

16284/15213 Rukiye Demirel.
21178/19679 Batı Mah. do özel 

Saymanlık tahsildarı 
ölü Sabri Demirel
eşi.
S iird .

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Maaş tahsisi

Müstedi : Kocasının ölümü üzerine kendisine ve çocukları
na 1 100 lira tazminat verilerek maaş tahsis edilmediğinden ve 
muhtaç durumda olduğundan bahsile 5434 sayılı Kanunun 97 
nci maddesine göre maaş tahsisini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hususi Muhasebe 
tahsildarlığından emekli iken 14 . V . 1943 tarihinde vefat eden 
Sabri Demirel’in 11 lira 74 kuruş emekli maaşı üzerinden kansı 
Rukiye oğulları Memduh, Necati ve kızları Avniye ve Türkân’a 
1 . VI . 1943 tarihinden itibaren 168 şer kuruş maaş tahsis edil
miş ve 1683 sayılı Kanun gereğince 10 seneliği birden verilerek 
hazine ile alâkaları kesilmiş ve yetimlerine 5434 sayılı Kanunun 
76 ncı maddesine göre bu defa maaş tahsisine imkân görülmemiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 
6216 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aid- 
olduğu makama müracaatta muhtariyetine binaen vâki isteği 
hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2905 21. X I I . 1955

16365/15288 Etem Bayüs.
Meydanda Bakkol 
Halil eliyle. 
Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı 
bağlanması hakkında.)

Müstedi : Mülga seriye mahkemesi mahzurluğunda mübaşir
likte ve odacılıkta bulunduğundan bahsile emekli aylığının bağ
lanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Erzincan 
Şeriye Mahkemesi odacılığında 15 lira aylık üçretle tâyin edi

lerek 4 . IX . 1334 tarihnde işe başladığı ve sıra ile aynı bir mah
keme muhzurhığunda, adalet dairesi odacılığında 15 - 20 lira



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16472/15374 Mehmet Sağlam.
tşkivroz köyünde. 
Yomra - Trabzon.

16490/15390 Reşit Yıldız.
îşkivroz köyünde. 
Yomra - Trabzon.

— 20 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ücretlerle istihdam edildikten sonra 14 . XII . 1940 tarihinde 
istifa suretiyle görevinden ayrıldığı ve o tarihte hükmü mer’i 
1683 sayılı Tekaüt Kanununda ücrette geçen hizmetlerden do
layı emekli aylığı bağlanmasına veya ikramiye verilmesine dair 
bir hüküm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına dilekçi isterse kaza merciine de müracaat edebileceğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2906 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : İş verilmesi 
hakkında.)

Müstedi : Traktör sürücüsü olup, öteden beri bu işle meşgul 
bulunduğunu Iş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat etmiş ise 
de bugüne kadar hiçbir işe alınmadığını, fakir ve perişan bir 
vaziyette olduğunu beyanla, bir işe tâyin edilmesini istemek
tedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Durumuna uygun 
bir iş terhinini istiyen müstedi bu kere îş ve tşçi Bulma Kuru
mu Trabzon ajanlığına müracaatla, tayyare meydanında mes
lekine uygun bir iş temin ettiğini beyan etmiş 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

2907 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : 1§ verilmesi 
hakkında.)

Müstedi : öteden beri traktör sürücülüğü ile meşğul oldu
ğunu îş ve işçi Bulma Kurumuna müracaat etmiş ise de hiçbir 
işe alınmadığını, fakir ve perişan bir durumda bulunduğunu 
beyanla, bir işe tâyin edilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
na uygun iş bulunması hususunda îş ve îşçi Bulma Kurumu 
Trabzon ajanlığınca teşebbüste bulunulmuş ise de mesleki 
traktör makinisti olan mumaileyhe mezkûr bölgede iş temini 
mümkün olamadığı ve kurumun diğer şubeleri vasıtasiyle mes
leki dâhilinde bir iş bulunmasına çalışılmakta olduğu bildiril
mektedir.



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

1G494/15393 Nurettin Tarhan.
Ortakapı Mah. Ordu 
Cad. No. 176.
Kars.

16548/15444 Süleyman Çetin.
Hacıakdi Mah. 
No. 22.
Malatya.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2908 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Telsiz memur
luğuna tâyin edilmesi hakkında.)

Mlistedi : Ortaokulun ikinci sınıfından ayrılarak askerli
ğini deniz eri olarak yaptığından ve Heybeliada Deniz Telsiz 
Fen Tatbikat Okulunda 6 ay telsiz ve elektrik kursu gördü
ğünden bahsile emniyet teşkilâtında telsiz memurluğuna veya 
meslekiyle mütenasip bir göreve tâyin edilmesine delâlet bu- 
yurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tetkik 
edilen durumuna göre, emniyet teşkilâtında telsiz memurluğu 
unvanında bir görev bulunmadığı umumiyetle bu vazifelerin 
polis veya muamelât memurları tarafından tedvir edilmekte ol
duğuna ve bu görevlere istekli olup evrakı tekemmül etmiş 
birçok orta ve lise mezunlan sıra beklemekte bulunduğuna 
binaen ortaokunlun ikinci sınıfından ayrıldığı anlaşılan dilek
çinin tâyinine mevzuatın müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2909 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Bir iğ veril
mesi hakkında.)

Müstedi : Malatya Sümer bank Pamuk Sanayii Müessesesi 
inşaat kısmında bir sene muvakkat çalıştıktan sonra işinden 
uzaklaştırıldığını çok perişan bir durumda olduğunu işsiz kal
dığını beyanla mezkûr fabrikada daimî bir işe kayrılmasını is
temektedir.

işletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dile
ğinin yerine getirilmesi imkânlarının aranması ve neticenin mu
maileyhe bildirilmesi için Malatya Bez Fabrikasının bağlı bu
lunduğu Sümerbank, Umum Müdürlüğüne gerekli tebligatın 
yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu
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hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2910 21 . X I I . 1955

16569/15464 Mehmet Oüdücü.
Aybey Mah. Çerkez- 
ler So. No. 17.
Uşak.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar vazi
fede tavzif talebine detir.)

Müstedi : Uyak Şeker Fabrikasında çalışmakta iken geçir
diği iş kazası neticesinde sol elinden sakatlanmış ve bu yüzden 
vazifesine son verilmiş olması mağduriyetini mucip bulunmuş 
olduğundan bahsile mezkûr fabrikada tekrar tavzif edilmesi
ni istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iş ka
zasına duçar kalarak sol elinden sakatlanmış olduğ-u ve mün
hal vukuunda dileğinin nazan itibara alınacağı ve mumaileyhe 
ayrıca 500 lira yardım yapılması hususunda Türkiye Şeker Fab
rikaları Umum Müdürlüğünün yazısiyle Uşak Şeker Fabrikası
na gerekli talimatın verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2911 21 . X I I . 1955

16583/15478 Mehmet Tabaş.
Kültür Mah. Yenice 
So. No. 30.
Elâzığ.

(Arzuhal hulâsası : Zirai Dona
tım Kurumunda bir vazifeye tâ
yin 'talibine dair.)

Müstedi : Vatani vazifesini yedek subay olarak yaptığım 
Elâzığ’da Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğü
ne bir iş için müracaat ettiğini ve münhal olmadığı cevabı ve
rildiği halde bir ortaokul mezununun tâyin edildiğini beyanla 
mevcut haksızlığın giderilmesi ve kendisinin bir işe tâyin edil
mesi hakkında gereken yerlere emir verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 1952 yılı kadrolarının 
müsaadesizliği dolayısiyle müstedinin tâyinine imkân görülme
diği bu kere 1 . III . 1953 tarihinden muteber olmak üzere 
tasdik olunan 1953 yılı kadrosunda istenilen evsafı haiz bulun
duğu takdirde mumaileyhe bir görev verilmesi mümkün olabi
leceğinden durumu tetkik edilmek üzere evrakı müsbiteleri is
tenilmiş, evrakı müsbitelerinin tetkikiyle Diyarbakır Müdürlü
ğünden alınacak referansa göre gerekli muamelenin yapılacağı 
bildirilmektedir. ,a



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

16585/15480 Nuri Coşkun.
Dere Malı. Kadıkii- 
pü So. No. 11.
Tire.

16633/15518 Nejat Gürbulak.
Kurtoğlu Mah. Ka
nara So. No. 0. 
Bursa.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2912 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz ola- 
rale tarh olunan vergiden muaf 
tutulması hakkında-)

Müstedi : Efradı ailesinin güalük maişetini seyyar surette 
kurabiye satmakla temin etmiye çalıştığını, başka bir yerden 
geliri bulunmadığı gibi mezkûr işten de cüzi bir kazanç sağla
dığını, buna rağmen 1951 ve 1952 yılları için 36 şar lira vergi 
ile teklif edildiğini bu vergiden muaf tutulmasına dair müra
caatının da kabul edilmediğini beyanla mağduriyetinin önlen
mesini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5432 sayılı Vergi Usu
lü Kanununun 329 ve 330 ncu maddelerine istinaden % 50 nis
petinde 12 şer lira küsur cezasiyle müstediye vergi teklif edil
diği, matruh vergi ve cezasının itirazsız kesinleştiği, kanunun 
16 ncı maddesinde bu şekilde gezici olarak faaliyette bulunan
lar için her hangi bir muafiyet hükmü mevcudolmadığı, muma
ileyhin vergiden muaf tutulması halikındaki talebinin yerine 
getirilmesine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki istek halanda encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2913 22 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : îş verilmesi 
hakkında.)

Müstedi : Askerliğini yaptığını ortaokul sekizinci sınıftan 
ayrıldığını ufak bir memur olan babasının eline baktığını, muh
telif yerlere müracaat ettiği halde müspet bir netice alamadığı
nı beyanla Bursa dairelerinde ipekişte, bankalarda, ticaret oda
larında bir iş temin buyurulmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye tş ve îşçi 
Bulma Kurumu Sivas şubesince îpekiş Fabrikasının apre kıs
mında iş temin edilmiş ise de rahatsızlığı dolayısiyle kabul et
mediği anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2914 22 . X I I . 1955

1668G/15571 Niyazi Özbek.
Sülüklü köyünde. 
Borçka.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

Bir ise alm-

Müstedi : İlkokul mezunu olduğunu fakir ve kimsesiz bu
lunduğunu münasip bir işe alınması için vâki müracaatlarından 
müspet bir netice alamadığını geçim zorluğu çektiğini beyanla 
Murgul Bakır işletmesinde bir işe alınmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Hususi eşhasa ait 
iş yerlerinde olduğu gibi birer iktisadi devlet teşekkülü halin
de faaliyette bulunan işletmelerde işçi ihtiyaçlarım ya doğru
dan, doğruya kendilerine müracaat edenler yahut da mahallî 
îş ve işçi Bulma Kurumu Teşkilâtınca yollanan işçilerle temin 
edegelmekte olduklarından bu husustaki müracaatlar vekâletçe 
de ilgili işletmelere intikal ettirilmiş olup müstedinin isteğinin 
de yerine getirilmesi imkânları hakkında Murgul Bakır İşlet
mesinin bağlı bulunduğu Etibank Umum Müdürlüğüne yazıl
mış ve intikal ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2915 21. X I I . 1955

1G739/15616 Hüseyin Ertuğrul.
İstasyon Cad. Çelik 
Palas No. 424. 
Karabük.

(Arzuhal hulâsası : Demir - Çelik 
Fabrikasında iş temini hakkında.)

M istedi : Geçim zorluğu çektiğinden ve Karabük Demir - 
Çelik Fabrikasından mütaaddit defalar iş istediği halde veril- 
medifHnden ve başkalarına i? verildiğinden bahsile beş nüfuslu 
ailesini geçindirmek üzere bir iş verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
na uygun iş bulunması hususunda Zonguldak Bölge Çalışma 
Müdürlüğü tarafından Karabük Demir - Çelik Fabrikaları Mü- 
essesesi nezdinde teşebbüste bulunulmuş ise de mumaileyhe mez
kûr müessesede iş temini mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istemin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma- 
d ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2916 21. X n . 1955
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

16758/15633 Ahmet Yüksel. 
19176/17848 Oyma Ağaç köyün

de.
Vezirköprü.

(Arzuhal hulâsası : Yanlış tarh 
edilen Esnaf Vergisinin düzeltil
mesi hakkında.)

Müstedi : Üç yıl müddetle seneliği 25 liradan bir gayrimen
kul kiraladığım okur yazar olmadığı için beyannamesini başka 
şahsa doldurttuğunu ve bu şahsın da 25 lira yerine 250 lira 
yazdığı ve namına bu miktar üzerinden Esnaf Vergisi tarh edil
diğini, matrah vergiye karşı itiraz etmiş ise de, nazarı itibara 
alınmadığını ve iş yerinin 25 lira olduğunun kira kontratı ile 
sabit bulunduğunu beyanla yanlışlığın düzeltilerek aradaki far
kın terkin edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin itiraz ko
misyonu nezdinde matraha karşı itirazda bulunmadığı gibi mez
kûr komisyonca da bu noktaya temas edilmediğinden, 5432 sa
yılı Vergi Usulü Kanununun 115 nci maddesine istinaden, tarhı- 
yatm ıslâhının kabil olduğu, 1950 takvim, yılı için mükellef sü
resinde beyanname vermediğinden, vergi matrahının mezkûr 
kanunun 30 ncu maddesine göre re’sen takdir yolu ile tâyin 
edilmesi lâzımgeldiği cihetle gerekli ıslâhat sırasında 1950 yı
lına ait yanlış muamelenin de ıslahı cihetine gidildiği anlaşıl
mış ve yapılan işlem uygun görülmüş 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

2917 21. X I I . 1955

16839/15700 Ali K. oğlu.
Gaziler Cad. Eski 
keresteci Ali Şam’ın 
evinde, 
tzmir.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

İş verilmesi

Müstedi : Ortaokul mezunu olup fakir olduğunu aylarca iş 
aradığı halde bulamadığını çok sefil bir duruma düştüğünü be 
yanla her ne iş olursa olsun bir iş temin ed'lmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu 
na uygun iş bulunması hususunda tş ve işçi Bulma Kurumu İz
mir Şubesince teşebbüse geçilmiş ise de, mumaileyhin bu mev
zuda yapılan davete icabet etmediği anlaşılmış 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

2918 21. X I I . 1955
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16930/15775 Sadık Coka.
İtfaiye M eydanı M u
danya So. No. 7. 
Ankara.

Ar ruha! Arnıhal sahibini»
. No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Vergi borcu
nun tecil edilmesi hakkında.)

Müstedi : Mahcup radyosu üzerindeki haciz baki kalmak 
partiyle 465 lira 26 kuruş vergi borcunun ayda 50 lira ödenmek 
üzere taksite bağlandığının kendisine tebliğ edildiği, halbuki bu 
vergi borcunun 465 lira değil 180 lira olduğunu mahcuz radyo
nun başkasına aidolup yedinde emaneten kalmakta bulunduğu
nu, ihtiyar ve hasta olması hasebiyle iş yapamadığını ve bu şe
rait tahtında vergi borcunu da ödiyemiyeceğini beyanla borcu
nun tecil edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi mükellefe ait 
vergi borcu sıai hale terkedilmiş bulunması hasebiyle mükellef 
hakkında halen her hangi bir takibat yapılmamakta olup yalnız 
evvelce yapılmış olan takip esnasında haczedilmiş olan ve hiçbir 
şahıs tarafından da bugüne kadar istihkak dâvası açılmamış 
bulunan radyonun mükellefin tecil şartlarına riayet etmemesi 
dolayısiyle satılarak bedelinin borcuna mahsubedilmesi husu
sunda ve salınan verginin tahsili için uygulanan muamelede her 
hangi bir kanunsuzluğun bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâdet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal bulunmadığına, 
müstedi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza mercüne müracaat
ta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2919 21. X I I . 1955

17064/15896 M. Bahri Yılmaz. 
18635/17351 Küçükpazar Siiley- 

maniye V efa  Cad. de 
Türbe So. No. 28. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

Maaş bağlan-

Miistedi : Babasının İstiklâl Harbinde şehidolmasmdan ve 
kendisinin ise 933 yılında gedikli okuluna talebe olarak girdi 
ğinden ve 6 ay sonra stajda iken hastalandığından dolayı okul 
dan çıkarıldığımdan ve evli olup dört çocuğu ve bir de anas 
olduğundan, zaruret ve sefalet içerisinde bulunduğundan bah 
sile yetim ve mâlûl maaşının bağlanmasını ve hastalığı dola 
yısiyle tazminat veya ikramiye verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
okuduğu okul gedikli erbaş okulu olup Harbiye ve bu derece
deki askerî mektepler derecesinde olmadığı gibi 1683 sayılı 
Kanuna durumu uygun bulunmadığı cihetle maaş bağlanması
na imkân bulunmadığı ve mumaileyhin evli bulunması hase
biyle 5434 sayılı Kanunun 77 nci maddesine göre babasından 
şehit maaşı bağlanamıyacağı ve babasının İstiklâl Harbinde 
şehidolduğu resmî kuyudat ile tevsik edildiği takdirde ve ka
nuna müstahak durumda ise anasına şehit maaşı bağlanacağı 
ve bu cihetin aynca tahkik edilmekte olduğu ve başka yapı
lacak işlem bulunmadığı bildirilmektedir.
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Gcreğ düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

2920 21 . X I I . 1955

17266/16007 Kemal Candar.
Bayır mahalle kö 
yünde.
Beşikdiizü - V ak fı
kebir.

(Arzuhal hulâsası 
rihnesi hakkında.)

Bir vazife ve-

Müstedi : Jandarmadan terhis edildikten sonra işsiz kal
dığından, birkaç yere başvurduğu halde münhal olmadığı ce
vabı verildiğinden bahsile polis memurluğu, posta müvezziliği, 
orman ve gümrük muhafaza memurluğu ve köy tahsildarlığı 
gibi bir vazifeye veya yeniden jandarmaya alınmasını istemek
tedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mevzuata göre her daire ve 
müesseseye memur veya hizmetli alınmasının o daire ve mü- 
essesenin yetkisi içinde olmasına ve esasen istida sahibi de 
birkaç yere müracaat etmiş ise de, münhal olmadığını bildir
diğine binaen dileği hakkında bir işlem yapılmasına imkân gö
rülmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin yukarıya alman cevabına 
göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2921 21 . X I I . 1955

17280/16081 Mehmet Demir.
Hamam So. d», 
flereke.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi h akk ın da.)

Tekrar iğ ve-

Müstedi : Evvelce, Hereke Fabrikasında çalışmakta iken as
kerliği dolayısiyle ayrıldığını ve terhis edildikten sonra fabrika
ya müracaat etmiş ise de bir netice elde edemediğini perişan bir 
halde olduğunu beyanla mezkûr fabrikada tekrar bir iş verilme
sini istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dileği
nin is’afı ve tercihan işe alınması hakkında Hereke Fabrikası
nın bağlı bulunduğu Sümerbank Müdürlüğüne tebligat yapılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi. N

Karar No. Karar tarihi

2922 21 . X I I . 1955



. Arzuhal
No.

17.319/16120

17333/16133

28

Niyazi Âşık. 
Tüfekçi.
Şerefiye Mah. Kapa- 
lıçarşı So. No. 13. 
Düzce.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Tarh edilen 
verginin uzatılması hakkında.)

Müstedi : Seneliğini 90 liraya kiraladığı iş yerinde tüfek ta
mirciliği yaptığını, bu işinden ötürü 45 lira vergi teklif edildi
ğini, iş yerinin kirasını dahi ödiyemiyecek durumda olduğunu 
beyanla matrah verginin azaltılmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında :.Müstedinin iş yerinin 
yıllık kirasının 90 ve işinin tüfek tamirciliği olması dolayısiyle, 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun 6 ncı maddesine göre bu
lunduğu yerin nüfusu nazarı itibara alınarak %  50 nispetinde, 
senede 45 lira Esnaf Vergisine tâbi tutulduğu mumaileyhin 
10 . XI . 1952 tarihinde işe başladığına nazaran 1953 yılında iki 
aylık faaliyetine ait vergisinin yedi buçuk lira olduğu ve hak
kında uygulanan işlemde bir kanunsuzluk görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2923 21. X I I . 1955

Fazlı Karaoğlu. 
Yeni Mah. öztürk 
So. No. 47. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Bir vazifeye 
tâyin edilmesine dair.)

Müstedi : Tahsilinin Ortaokul muadili olduğunu, askerlik 
vazifesini de ifa ettiğini sefil ve perişan bir durumda bulun* 
duğunu beyanla devlet müesseselerinde bir vazifeye tâyin edil
mesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Maaşlı ve barem içi 
ücretli bir vazifeye alınacakların 3656 sayılı Kanun gereğince 
müsabaka imtihanına girip kananmak lâzım olup vekâletteki 
münhal dolayısiyle ortaokul mezunlan arasında bugün için im
tihan açmak kararında olmadığından adı geçenin vekâlet teş
kilâtında bir vazifeye alınmasına imkân olmadığı, şayet hususi 
müesseselerde tahsil durumu ile mütenasip bir iş istediği tak
dirde iş ve İşçi Bulma Kuramunun Samsun Şubesi Müdürlüğü
ne başvurmasının icabettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2924 21: X II . 1955



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, »'yadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

J 7402/16200 Mustafa Taşkının 
ve ar.
Yapıcı ustaları Çı
narlı Sudan. 
Ermenek.

17490/16285 M. Tokman ve ar.
S. Torul.
Bakır hadde fabri
kası Akköprü - Is- 
kitler Cad.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
Gelir Vergisinin fazlalığı hakkın
da.)

Müstediler : Götürü matrahlannm vilâyet takdir komisyo
nunca çok yüksek takdir edilmiş olması hasebiyle ödeme kabili
yeti arinin üstünde vergi salındığından bahsile durumlarının tet
kikiyle mağduriyetlerine mahal verilmemesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Takdir komisyonunca 
takdir olunan götürü matrahlara karşı itiraz hakkı yalnız be
lediyelere, ticaret odalan ve resmî esnaf teşekkülleriyle vilâ
yetin en büyük gelir memuruna tanınmış olup diğer taraftan 
özel inşaatta işçi olarak çalışanlar Gelir Vergisi Kanununun 48 
nci maddesiyle mutlak olarak götürü ücret usulünde vergilen
dirilecekler meyanına alınmış olduklanndan bunlann takdir 
edilen matrahlara itiraz haklan mevcudolmadığı, ancak Vergi 
Usul Kanununun 354, 356 ve 369 ncu maddelerin bir ve ikinci 
fıkralan mucibince vergilerinin karnelerine yazıldığı tarihten 
itibaren bir ay içinde vergilerine veya ithal edildikleri sınıf ve 
dereceye itiraz komisyonu nezdinde itiraz haklan bulunduğun
dan müstedilerin işbu kanun yolundan faydalanacakları bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2925 21. X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Hurda bakı
rın ve haddeciliğin Muamele Ver
gisinden muaf tutulması hakkın
da,)

M istediler : Halkın elinde bulunan bakır mamullerinden 
hurdaya ayrılan ve senevi üç bin tonu bulan hurda bakırların 
parakendeci hurdacılar tarafından faturasız olarak satıldığı 
Muamele ve Gelir vergisi ödenmediği gibi işçi sigortası da veril
mediğini, durumun memleket ekonomisini haleldar ettiğini ve 
bu kaçakçılığın dürüst esnafın çalışmasına imkân vermediğini 
beyanla hurda bakınn tekrar izabe edilerek haddelenmesi do- 
layısiyle alınmakta olan Muamele Vergisinin kaldırılmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hurda bakırlann iza
be edilerek haddelenmesi bir imal olduğundan bu ameliye neti
cesinde Muamele Vergisi Kanunun 12 nci maddesindeki şart
lar haricinde faaliyette bulunan sınai müesseseler tarafından
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ra ue sebepten verildiği

elde edilen bakır hadde mamulatının teslim edilmesi halinde 
Muamele Vergisine tâbi tutulmasının zaruri bulunduğu, 3843 sa
yılı Muamele Vergisi Kanununun tadili mevzuunda vekâletçe 
hasırlanan ve halen Büyük Millet Meclisi Ekonomi Encümenin
de bulunan yeni Muamele Vergisi kanunu tasarısında, balar
dan döküm mamulleri yapan ve bu mamulleri işleyen imalâtçı
lar ile muslukçuluk ve sıvamacılık mamulleri yapan imalâtçıla- 
nn Muamele Vergisinden muaf tutulmalan derpiş edilmiş 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

2926 21. X I I . 1955

fArzuhal hulâsası : 1$ verilmesi 
hakkında.)

Müstedi : Köy ilkokulundan mezıuı olup askerliğini yap
tığını polis stajyerliği için vâki müracaatına bir cevap, alama
dığını, bakıma muhtaç 8 nüfusu bulunduğunu, müşkül durum
da olduğunu beyanla yurdun her hangi bir yerinde bir iş ve
rilmesini istemektedlir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin duru
muna uygun iş bulunması hususunda İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Samsun Şubesince teşebbüs edilmiş ise de mumaileyhe gönde
rilen mektuplara bugüne kadar cevap alınamadığı anlaşılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2927 21 . X I I . 1955

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ik
ramiyesi veya arazi verilmesi hak
kında, )

Müstedi : Birinci Cihan Harbine iştirak ettiğini düşmanla 
Erzurum Cephesinde yapılan muharebede yaralanıp esir düş
tüğünü ve iyi tedavi edilmiyerek sakat kaldığını ve halen mağ
dur ve perişan bir durumda olduğunu beyanla bu fedakârlı 
gına karşı bir ikramiye ve yahut emvali metrûkeden bir mik
tar arazi verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
harbde yaralanmadan olma bir mâlûliyetinin mevcudiyeti hak
kında ve bundan dolayı maaş verilmesine dair şimdiye kadar

17587/16381 Faik Şengiin. „
İstasyon Malı. Muh
tara.
Erzurum.

17570/16364 Salim Tuzcuoğlu.
Akçakese köyünde. 
Oerze.
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Arsuha] Arzuhal sahibinin

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

bir müracaatı olmadığı ve mâlûlivetinin tesbit ve tevsiki için 
Erzurum Askerlik Şubesi Başkanlığına yazılmış olduğu, kanu
nun aradığı vesikalar elde edildiği ve sakatlığı da 551 sayı
lı Kanuna göre dereceye girerse mumaileyhin dileğinin yerine 
getirileceği aksi halde bir işlem yapılamıyacağı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : îstelde ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Miistediler : Almış oldukları emekli maaşları ile »efradı aile 
lerinin iaşelerini temin edemediklerinden açmış oldukları bire; 
dükkânda arzuhalcilik yapmakta olduklarından ve Gelir Vergi
sine tâbi tutularak avukat ve dâva vekilleri gibi namlarına se 
nevi 150 - 120 lira vergi tarh edilmiş ve bu hal mağduriyetlerini 
mucibolup usul ve kanuna uygun bulunmamış olduğundan 
bahsile senede 300 lira bile kazanamıyan durumlarının mahallî 
belediyesince tahkik edilerek hukuklarının himayesine delâlet 
buyurulmasın! ve mağduriyetten vikaye edilmelerini istemek
tedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin vergileri 
nin komisyonlarca tesbit edilerek kesinleşmiş bulunan götürü 
matrahlar üzerinde idarece her hangi bü' değişikliğin yapılma
sına imkân bulunmamakta ve götürü kazançların üçüncü dere
cesi elan yıllık 1 200 lira matrah üzerinden tarh olunduğu ve 
miistedilerden Nafiz Yalman adına aylık 71 lira 92 kuruş tuta
rındaki emekli maşına indirim uygulanamıyarak daha fazla ye
kûn tutan götürü kazancına indirim tatbik edilmek suretiyle 
1952 ve 1953 yılları için 15 şer lira vergi salmdığı anlaşılmış 
ve yapılan işlemde kanuna aykırı bir cihet görülmemiş ve müs
tedi Kâmil Oran hakkında da aynı esaslar dairesinde indirimsiz 
olarak vergi kesilmiş ancak evvelce yapılan işlemin tashihi ve 
1952 yılında salman verginin terkiniyle ödevlinin 1953 yılında
1952 deki dört aylık faaliyeti sebebiyle 60 lira ile vergilendiril 
mesi hususunun Konya Valiliğine tebliğ edilmiş olduğu bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2928 21 . X I I . 1955

17348/16148 Kâmil Oraıı. 
18096/16832 ve ar. Nafiz Yalman. 

Arzuhalci 
Ermenek.

(Arzuhal hulâsası : Tarh olunan 
ı'ergiden sikâyet.)

Karar No. Karar tarihi

2920 21 . X I I . 1955
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7093/7081

Arzuhal
No.

Fevzi Gönüllü ve ar. 
M. M. V. Iş yerleri 
Sendika ve işçi Tem
silcileri Merkez K o
mitesi Başkanlığına. 
Kasımpaşa - İstan
bul.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Askerî Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı ile ilgili 20 bin işçi adına yap
tıkları müracaatta ezcümle : Bu 
iş yerlerindeki işçi hukukunu ko
ruyan ve 3575 sayılı Kanunla ku
rulan bu sandığın; 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun muvakkat 3 ncü 
maddesiyle ilga olunup İşçi Sigor
talarına devredilmesinin, ilişik 
mukayeseli cetvellerde görüleceği 
üzere, menfaatlerine münafi bu
lunduğundan, mezkûr maddei ka- 
nuniyenin ilgası ile mezkûr san
dığın ipkası, mümkün görülmedi
ği takdirde hakkı mükteseplerinin 
ne suretle korunacağının belirtil
mesi talebinden ibarettir.)

Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunan talep hak
kında; encümenimiz böyle bir teklifte bulunmaya yetkili olma
dığından tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2930 21. X I I . 1955

22135/20615 Fuat Sanrı.
(S. No. 1) Divanı Muhasebat 

Başmurakıbı.
Ankara.

21499/19990 Salih Gürcan.
(S. No. 2) Orman Mesaha Me. 

Tekirdağ.

17306/16107 Sait Çayırlı. 
1030/1022 E yüp Camii Başi- 

(S. No. 3) mam ve hatibi E yüp 
- Rami Topçular U- 
zakçiftlik So. No. 6. 
İstanbul.

17537/16331 Reşat Evsen.
(S. No. 4) Hava Teknik Okul

lar Levazım Şubesin
de sivil hesap memu
ru.
Gaziemir - İzmir,

(Arzuhal hulâsası : Şûrayı Devlet 
dâva daireleri Umumi Heyetinin 
bir kararının bozulmasına dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Divanı Muha
sebatın; hakkmdaki tazmin hük
münün ref’ine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Dersiamlık 
maaşı bağlanması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Barem derece
sinin düzeltilmesi ve maaş farkla
rının tediyesine mütedairdir.)



-
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adiV soyMi ve adrfesi Encümen kararı ve *ne sebepten verildiği

(Artuhul hulâsası : Aldığı veru- 
'iet ilâmınin iptaline mütedair bıt- 
înntınj hükümden şi-kâyeiimnta- 
zammmdır.)

16019/14962;'Cenıir^i~-Memfo«ht- 
m . No. 5}- oğlu.- - •

Kîfdıkoy ■ Yoğurtan  
Mis So. No. 9. 
İstanbul.

175J 2 /1 630ü Mehmet Kava.
■ S. No. 6) Derinkuyu Bucak 

Müdürü.
Niğde.

17340/16140 Cemil Ozan kan.
(S. No. 7) •). K. 6. Sf. Hs. Me, 

!)47 - 7.
Seyhan.

17555/16349 Dr. Nevzat Taşkın. 
(S. No. M) Devlet Hastanesinde. 

Şebinkarahisar.

î 7551/16345 M. Kâmil Ülgeıı. 
rs. 'No. 9) Kurtuluş Savaş So. 

No. 221.
İstanbul.

17288/160.S4 Osmaıı Arda.
<Sr*No. 10) Divanı Muhasebat 

ınurakıplorinden. 
Ankara.

17082/15913 Turgut Savaşliurt. 
(S. No. 11) Çiftekasap So. No.. 

67/1:
Yeniköy - İstanbul,

17095/15926 Mehmet Yiğit.
(S. No. 12) Ziraat Fakültesi kar

sısı süzgeç gümüşsü
yü Mah. No. 3 /2 . 
Ankara. ,

W130/15957 C e lâ l Öktem. 
17985/16736 Hançerli • Malı. •: Ab 
(S. No. 13) başağa So. 36 sayılı 

evde.
, Samsun.

15812/14765 İsmail özden . 
fS, No. 14) Levent Karakolunda 

565 sayılı Polis me. 
Beşiktaş - İstanbul:

(Arzuhal hulâsam, 25 liraya terfi 
ettirilm esi ve farkı maaşlarının 
tediyesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî Tem
yizce aleyhine verilen bir hükmün 
bozulması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kısa hizmetli 
olarak geçen askerlik hizmetinin 
halihazır maaş derecesindeki ter
fiinde nazarı itibara alınmadığın
dan şikâyeti muiazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : ikramiye çe
ntmesi talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Kendisine 
Millî Mücadele zammı verilemiye- 
ceğini nâtık bulunan Devlet Şû
rası kararlarının kaldırılmasına 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak 
yapılan emeklilik muamelesinin 
iptali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası :■ Yarbaylığa 
terfii gerektiği tarihten muteber 
olmak üzere kıdem zammı veril
mesi talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası ; Millî Mücade
le zammının verilmediğinden şi
kâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bir tahliye 
kararından şikâyeti mutazammm- 
dır.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

1229/1227 Süleyman Altun. ' 
15690/14650 Merkez J. Birliğin- 
16552/15448 de süvari erlerin- 
19425/18090 den.
(S. No. 15) Amasya.

15674/14635 Zeynep Demirbaş.
(S. No. 16) Gümüşgün Mah. de. 

Pınarbaşı.

15634/14597 H ilm i Çerkeş.
(S. No. 17) H acıoğlu köyünde. 

Araç.

15463/14436 Hacı A li Gönen.
(S. No. 18) Everek Mah. de. 

Develi.

15244/14237 Mehmet Asan.
(S. No. 19) Eğlidere köyünde.

Kızılcahamam - Gü
vem.

15128/14127 H ayri Sengir.
(S. No. 20) Palamut M ecidiye 

köyünde.
Akhisar.

15033/14032 M evlût Yaman.
(S. No. 21) Y erli köyünde.

Ayaş - Güdül.

14979/13978 A li Özer.
(S. No. 22) Ceza evinde mah

kûm.
Niğde.

14976/13975 Nazmi Şener.
(S. No. 23) S f. Grç. Dp. M d lü 

ğü Mu. Makinisti.
(11-P ) .
Burdur.

15378/14361 Muhterem Durgun. 
(S. No. 24) îhtiyarettin Mah.

43 So. No. 11. 
Konya.

(Arzuhal hulâsası : Annesinin na
hak yere sürgün edildiğinden şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Sarız Sulh 
Hukuk Mahkemesinin bir tescil 
kararından şikâyeti mutazammm- 
drr.)

(Arzuhal hulâsası : İsnadolunan 
orman suçundan dolayı hükmolu- 
nan 1 275 lira para cezasının kal
dırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir gayrimen
kul nizamın 3 yıldır neticelendi- 
rilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bir mahkeme 
hükmünden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Mecidiye kö
yü Muhtarından şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ve 
kızmcl suç isnadedip mahkûmiyet- 
lerine sebebolanların cezalandırıl
masına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Niğde Ağır 
Ceza Mahkemesince hükme bağ
lanmış olan 950/69 ve 950/148 sa
yılı dâva dosyasının celp ve tetkik 
buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vefat eden 
kayınvalidesine ait kaydın bir an 
önce gönderilmesine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 2 nci Ordu
Askerî Mahkemesince, hakkında 
haksız yere verilen karar dosyası
nın tetkiki ile orduda tekrar tav
zif olunması talebine dairdir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad:, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

14814/13815 Ali Çetin.
(S. No. 25) Mollasüleyman kö

yünde.
Eleşkirt.

14955/13954 Nâsıp Hamzakadı. 
(S. No. 26) Aksaray - Konya.

1725/1723 Faik Salman.
(S. No. 27) Gazipaşa İstiklâl 

Cad. No. 22.
Bafra.

S
1363/1361 M. Kâmil Gençtürk. 
4180/4171 Emekli tahrirat kâ- 

(S. No. 28) tibi Osman Nuri 
Gençtürk eliyle. 
Susurluk.

1433/1431 id ris  Aras.
(S. No. 29) Ulugazi Malı. Yavuz 

So. No. 35.
Samsun.

1470/1468 Enver Altındal.
(S. No. 30) Taşkasap, Tramvay 

durağı Millet Cad. 
No. 192.
Aksaray - İstanbul.

1598/1596 Şükrü Demir ve ar. 
(S. No. 31) Maden köyünde. 

Bulancak.

18JL1/1809 Hikmet Arat.
( S. No. 32) Turgutreis Mah. Po- 

latlı Bahçesi No. 15. 
Ankara.

1276/1274 E dip  Engineri.
(S. No. 33) Güzaltan So. Özkan 

Ahmet A p. No. 11/4. 
Maltepe - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun ölü
müne sebebiyet verenlerden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Açtığı tahli
ye ve bedeli icar dâvasının reddo- 
lunduğundan şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kaçak ihbar 
ikramiyesinin verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şûrayı Dev
let 5 nci dairesinin bir kararından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mübadil istih
kakı olarak tahsis olunan arazinin 
adına tescil olunmadığından şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kesilen dul 
maaşının yeniden tahsisine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Bulancak As
liye Hukuk Mahkemesinin 951/ 
282 sayılı dâva dosyasının incelen
mesine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Verilen bir 
tescil hükmünün haksızlığından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yarbaylık 
nasbinin düzeltilmesiyle ilgili ola
rak açtığı dâvanın reddini muta- 
zammm Şûrayı Devlet 5 nci Dai
resinin 954/563 sayılı Karar dos
yasının tetkikiyle uğradığı haksız
lığın telâfisine dairdir.)
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3365/3358 Emin Koloğlu.
(S. No. 34) Lsaıetpa.şa Mah, de 

Balâ.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1325/1323 Şaban Talu.
(S. No. 3'j) Hazine Avukatı. 

Kilis.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3860/3853 
(S. No. 36")

Ş('vki Pamir.
E<je Malı. Ekmekei 
So. No. 6.
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası, ; Avukathk, 
Hukuk ve,Ceza Usulü Muhakeme 
leri kanunlarının tadili talebine/en 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : l&Hli sayılı 
Meclis Kararma muhalif bulunan 
Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 
15 . VI . 1954 tarihli kararından 
doğan mağduriye tinin ç/id eritmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük 
muamelesinin ref’i talebinden iba- 
rett.il'.)

Kaza mercilerinin kararma iktiran edeıı bir hususla ilgili 
bulunan taleplerin bu bakımdan encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2931 21 . X I I . 1955

lieis Kâtip
Konya Elâzığ Bolu Edirne

.1. F. Ağaoğlu S. Tokfv M. Daytoğlu lf. Maksudoglu

Malatya 
.1. Köroğln

Marditı 
/>’ . K. Timuroğlv

(Arzuhal sayısı : 119)

T li. M. iM. Matbaası



T. 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

«ö Sayı: 39 S" ~

24.11.1956 Cuma

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

20249/18886 Aziz Türe. 
20404/19020 Abdiçelebi Mah. Fii

len So. No. 11/4. 
Saınatya - İstanbul.

Cafer Didin.
2 nci Mot. Hf. Üçs. 
Top. Tb. Lv. Müdü
rü Kd. Yzb.

5537/5527

5761/5750
6002/5991

6386/6375

Kemal Eren. 
Hapishane mahkûm
larından.
Kırıkhan.

İsmail Baştatlı.
Ceza evinde mah
kûmlardan.
Buldan.

Fuzuli Sunay. 
Yüzbaşı.
Yeni Mah. 5 nci du
rak Cengiz So.
No. 82.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Hükümlü bu
lundukları cezaların affı hakkın
da.)

Dilekçiler : Adlî hatadan, mücbir sebepten, masumiyetten ve 
saireden bahsile, asli ve fer’î cezalarının affını ve askerî mah
kemece tazminine hükmedilen paranın da terkinini istemekte
dirler.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan, bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili 
ile, alâkalı olmak hasebiyle davet edilen Millî Müdafaa Vekâleti 
temsilcisi de : Müstediler hakkındald asli ve fer’î cezalarla mah- 
kûmünbih tazminatın af ve terkinini gerektiren kanuni bir se
bep göremediklerini beyan ve ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Cafer Didin’den maadası 
hakkında askerî mahkemelerden muhtelif derecelerde verilmiş 
olan asli ve fer’î cezaların affını mucip kanuni bir sebep görüle
memiş ve mumaileyh Cafer Didin tarafından terkini istenen 
mahkûmünbih tazminat ise Hâzinenin şahsi hakları cümlesinden 
olduğu cihetle Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesinin şümulü 
dışında kalmakta bulunmuş olduğundan, müstedilerin cümlesi



Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nc. adı, soyadı ve adresi

_  2 _

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

58N 0/5869

<>719/6699

Şinasi Varol. 
Kızılçullu 545 So. 
No. 34/A.
İzmir.
Mevlût Yılmaz. 
Merkez Sakarya ilk 
okul öğretmeni. 
Hekimhan - Malatya

tarafından vâki taleplerin zikredilen sebeplerden encümenimiz
ce dikkate alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2932 17 . I . 1956

Reis .VI. M. Kâtip
Konya Bingöl Elâzığ Afyon K. Çorum Edirne

.1. F. Ağaoğlu .V. A ras S. Toker S. Koral tav 11. Ortakcıoğlv ('. Köprülü

Edirne Mardin Trabzon
//. Maksudoğlu H. K. Tiinuroğlu Ş. Karayavuz



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

4423/4414
4527/4518
4178/4169
4247/4238
4292/4283
4863/4854

4419/4410

Osman Canikoğlu. (Arzuhal hulâsası : Erzincan Ağır
Ceza evinde mah- Ceza Mahkemesince müttehaz
kûmlardan. mahkûmiyet kararındaki isabet-
Erzincan. sizlikten şikâyet.)

Müstedi : Kendisine muğber olan iki bekçi ve Hükümet dok
torunun tesirleriyle, İsmail adındaki bir çocuğun zorla ırzına 
geçtiği iddia ve isnadolunarak Erzincan Ağır Ceza Mahkeme
since haksız olarak 15 sene hapse mahkûm edilip buna dair olan 
kararın Temyizen de tasdik olunduğunu belirterek; kendisinin 
tarihten 10 yıl önce geçirdiği bir ameliyat neticesinde erkekli
ğini kaybetmiş bulunduğu, görgü şahidi ile aralarındaki husu
met, mağdur ile muvacehe, keza Temyizdeki murafaa talepleri 
nazara alınmaksızın ittihaz olunan mezkûr hüküm bir adlî ha
ta eseri ve nümunesi olduğundan bu kanunsuz muameleye vazi
yet olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 25 . X I . 1953 tarihinde 
İsmail Yolcu’nun, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ırzına 
geçmekten maznun Abdülkadir Zeterci ile müstedi haklarında 
adı geçen Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda; 
Türk Ceza Kanununun 414/2,417, 31 ve 33 ncü maddeleri ge
reğince verilen 17 . IV . 1954 tarihli mezkûr mahkûmiyet kara
rının, Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesinin 9 . V I . 1954 ta
rihli ilâmiyle tasdik olunduğu, 21. V . 1955 tarihinde Cumhuri
yet Başmiiddeiumumiliğince sebkeden tashihi karar talebinin de 
aynı dairenin 9 . V I . 1955 tarihli ilâmiyle reddedildiği ve hü- 

, kümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirlmektedir.
Gereği düşünüldü : 18 . 1 . 195G tarihinde Adliye Vekâleti 

temsilcisi huzuriyle yapılan toplantıda incelenen dosya münde
recatına ve alınan izahata göre dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2933 18 . 1 .1956

Rüstem Durmaz. 
Ceza erinde.
I. Koğuşta mahkûm
lardan.
Adapazarı,

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak 
mahkûm edildiğinden şikâyet.)

Müstedi : 1953 senesinin 10 ncu ayında Karasu kazasının 
îhsaniye köylüleri ile İsmail Reis arasında vâki bir tarla ve 
mera ihtilâfı yüzünden hâdis olan ve adı geçenin ölümü ile ne
ticelenen kavga dolayısiyle 39 sanık meyanmda kendisinin de 
tevkif olunduğunu, ancak; müştereken tuttukları avukatın di 
ğer sanıklardan fazla menfaat temini ile kendisini suçlu duru
ma düşürmesi yüzünden haksız yere 18 sene hapse mahkûm edil
miş olduğunu beyanla; hâdise günü bütün köylülerin silâh isti
mal eden maktule karşı müsellâhan mukabelede bulundukları



_  4 —
Arzuhal

No.

■4420/4411
5726/5715

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

ve mumaileyhin muhtelif cins kurşunlarla öldürüldüğü, kulağı
nın kesildiği ve parçalandığı doktor raporu ve şahitlerin vâki 
şahadetleri ile sabit bulunmasına rağmen yalnız kendisinin 
mahkûm edilmiş bulunmasındaki adlî hata aşikâr bulunduğun
dan uğradığı haksızlığın telâfisini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir arazi ihtilâfı yü
zünden aralarında çıkan kavgada İsmail Reisi kasten öldürmek
ten maznun müstedi halikında, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesin 
de yapılan duruşması sonunda Türk Ce/,a Kanununun 448, 31 
ve 33 ncü maddeleri gereğince 18 sene ağır hapis ve fer’i ceza
larla mahkûmiyetine dair verilen 26 . I V . İ954 tarihli hükmün 
Temyiz Mahkemesince de tasdik olunarak katileştiği ve hüküm
de bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 .1.1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuriyle yapılan toplantıda incelenen dosya münde
recatına ve alman izahata göre, dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan valtı af talebi hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2934 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Ermenalc Ağır 
Ceza Mahkemesince, haklımda 
müttehaz mahkûmiyet kararının, 
adlî hata iU muallel bulunmasına 
binaen buna ait dosyanın tetki
kiyle kaldırılması hakkında.)

Müstedi : 1949 yılında öldürülen Fikri îzgar’m ölümünde 
hiçbir gûna methaldar bulunmadığı; vakıanın tek şahidi Ali 
Oğuz’un ilk ifadesi, keşif zabıt varakası ve buna istinededen 
müddeiumuminin iddiası ve bir âmme şahidinin vâki beyanı ile 
müeyyit bulunduğu ve vakanın failleri; Mehmet Aktaş, Meh
met Duran ve İbrahim Alkan bulunduğu halde bunlarla olan 
karabetine vc maktul ile aralarındaki iğbirara binasn kendisi
nin de bunlarla birlikte fail addolunup adı geçenlerin yaptık- 
lan tesir ve aleyhine olarak; kendisinin fail olduğu yolunda 
muhite işaede bulunmalan ve tek şahidin ilk ifadesine müba- 
yin ifadede bulunmasına âmil olmaları dolayısiyle Ermenek 
Ağır Ceza Mahkemesince; 5677 sayılı A f Kanunundan fayda- 
landmlmali suretiyle idamdan tenzilen 20 sene hapse mahkûm 
edilip bu cezasını çekmekte olduğunu beyanla; mağdur ve mâ- 
sum bulunduğundan adlî hata eseri olan mezkûr mahkûmiyet 
dosyasının celp ve tetkikiyle hükmün kaldmlmasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedinin; Erme- 
nek’in Muhallar köyünden Filai tzgar’ı taammüden ve cana-

Osman Meydan.
Ceza evinde hüküm
lü.
Ermenak.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

varca bir his şevki ile öldürmekten maznun olarak ve Temyi
zin bozma kararma uyularak adı geçen mahkemede yapılan 
muhakemesi sonunda; Türk Ceza Kanununun 450/2-3 ve 5677 
sayılı A f Kanununun 2 nci maddeleri gereğince 20 sene müd
detle hapis cezası ile mahkûm edildiği ve bu baptaki hükmün 
Temyiz Mahkemesince de tasdik olunarak katileştiği bilâhara 
yapılan tashih talebinin de reddedildiği ve hükümde bir isa
betsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına ve alman izahata göre dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2935 18 . 1 .1956

4466/4457 H. Hüseyin Demir.
Ceza evinde mah
kûmlardan.
N evşehir.

(Arzuhal hulâsası : Cezalarının 
kaldırılması hakkında.)

Müstedi : Ablası Rahime ile müşterek olan bir araba bey
girini çaldığı iddia ve isnadolunmak suretiyle Nevşehir Asliye 
Ceza Mahkemesince 9 sene hapis ve 18 ay sürgün cezasına mah
kûm edilip cezasını çekmekte bulunduğunu, ancak; bu cezası
nın fiila göre çok ağır ve gayriâdil olduğunu; esasen yaptığı 
işten nedamet de duyduğunu, hemşiresinin dahi bundan müte
essir ve müteellim olarak kendisi ile birlikte beraberce iadei 
muhakeme talebinde bulunmuş oldukları halde bu taleplerinin 
de keza reddedildiğini açıklıyarak; bu ağır cezadan kurtarıl
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin büyük 
baş hayvan hırsızlığından maznun olarak yapılan muhakeme
si sonunda adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun 
493/5, 525, 18 ve 6517 sayılı Kanunun 2 ve 12 nci maddeleri 
gereğince 9 sene hapis ve bu kadar müddet emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulma ve 18 ay müddetle de sürgün ce- 
zasiyle mahkûmiyetine dair verilen 23 . X . 1952 tarihli hük
mün Temyiz Mahkemesince de tasdik olunarak katileştiği, ia
dei muhakeme talebinin de reddedildiği ve hükümde bir isa
betsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâ
leti temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya 
münderecatına ve alman izahata göre, dikkate alınacak mahi
yette bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2936 18 . 1 .1956



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

4480/4471 Leylâ Kükey. (Arzuhal hulâsası : Kocasının ba
kiye hapis cezasının affı hakkın
da.)

Bankalar Cad. Ya
nık kapı No. 21 - 22. 
Galata - İstanbul. Müstedi : öz  hemşiresi ile yaptığı bir münakaşada onu ite

rek yaralanmasına sebebiyet veren kocası Muhittin Kükey hak- 
kmdaki 11 ay 25 günlük hapis cezasının bakiyesinin, 3 çocuğu 
ile birlikte perişan ve ekmeğe muhtaç bir duruma düşmüş ol
maları itibariyle affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 15 . V . 1951 tarihin
de Mazolto’yu hayatını tehlikeye mâruz kılacak şekilde yarala
maktan maznun müstedinin kocası Muhittin Kükey’in; İstanbul 
Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme netice
sinde Türk Ceza Kanununun 456/2, 457 ve 59 ncu maddeleri 
gereğince 10 ay 26 gün müddetle hapsine mütedair bulunan, 
9 . VI . 1952 tarihli hükmün Temyizen tasdik olunmak sure
tiyle katileştiği ve 28 . II . 1955 te de cezanın infazına baş
landığı ve hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına vc alınan izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Müstedi : Görümcesinin oğlunu yaraladığından Şile Asliye 
Ceza Mahkemesinin 15 . II . 1954 tarihli, katileşen bir kara- 
riyle mahkûm edildiği 1 sene 2 ay hapis cezasının 67 yaşında 
ihtiyar ve sabıkasız bir kimse olmasına binaen, merhameten af
fedilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İbrahim Kefken adın
daki kişiyi 20 gün iş ve gücünden kalacak derecede yaralamak
tan maznun olarak yapılan muhakemesi sonunda, müstedi hak
kında Türk Ceza Kanununun 456/2 ve 457 nci maddelerine tev
fikan verilen mezkûr mahkûmiyet kararının, Temyizin 1 5 .1 . 
1955 tarihli ilâmı ile tasdik olunarak katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya, mün
derecatına vc alman iaahata göre; dikkate alınacak mahiyette

Karar No. Karar tarihi

2937 18 . I . 1956

5011/5002 Hanife Tunca.
Kurfallı köyünde. 
Şile.

(Arzuhal hulâsası : Hususi af ta 
lebi hakkında.)



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

bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2938 18 . I . 1956

5031/5022

6272/6261

Abdullah Usta.
Ceza evinde. 
Vezirköprü.

Ahmet Usta. 
Abdullah Usta'm n 
babası.
Cacil köyünde. 
Çarşamba.

(Arzuhal hulâsası : Samsun Ağtr 
('eza Mahkemesince müttehaz 15 . 
IX . 1954 tarihli hükmün adlî ha
la ile muallel bulunmasına bina
en fevkalâde bir kanun yolu ile 
tekrar tetkik mevzuu yapılması 
re bunda miinderiç SO yıllık ağtr 
hapis cezacı ile 10 bin lira tazmi
nat mahkûmiyetinin hususi af yo
lu ile kaldırılması hakkında.)

Müstedi : Çarşamba’nın Cacil köyünde vukubulan bir kız 
kaçırma vakasında hadis olan bir kavgada öldürülen Mahmut 
Uygun’un ölümünde; gerek, mcvcut doktor raporuna gerekse 
hâdisenin şekli cereyanına ve ahiren meydana çıkan ve isimle
ri istida da yazılı şahitlerin ifadelerine nazaran fail olmadığı 
sarahaten anlaşılmakta bulunmasına rağmen; müdafaa delille
ri, asabi hal ve mizacı, keza maktuldeki yara durumu, keza fai
lin Mehmet Keskin olduğu ve maktul ile mücadele ederken ken
disini öldürmesinin mümkün bulunmadığı ve bu hareketinde 
dahi bir kasdi cürmü olamıyacağı nazara alınmaksızın ve yine 
bu mevzuda fennî kanaat ve mütalâa alınması lüzumu temmül 
olunmaksızın; mücerret maktulün akrabalarının, aleyhine olan 
şahadetlerine iltifat olunmak suretiyle Samsun Ağır Ceza Mah
kemesinin 15 . IX . 1954 tarihli ve Temyizen de tasdik edilmiş 
bulunan karan ile 30 yıl hapis cezasına ve 10 bin lira tazmina
ta mahkûm olan Abdullah Ustanın tamamiyle masum olup, bir 
adlî hataya kurban edildiğini beyanla; arz olunan maddi ve ka
nuni esbaba binaen, mezkûr hüküm; gerek esastan ve gerekse 
fiiline mürettep ceza Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesi 
delâletiyle 364 ncü maddesi olması gerekirken, 450 nci madde
nin 7 nci fıkrasına uyularak ceza verilmiş olması bakımından, 
tatbikat yönünden hatalı bulunduğundan; ya iadei muhakeme, 
veyahut fevkalâdeden tanınacak diğer bir kanun yolu ile dâ
vanın yeniden rüyet olunmasını, bu mümkün görülmediği tak
dirde cezasının hususi afla kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Arkadaşları ile bir
likte Mecbure Bal’ı kaçırmaya teşebbüs eden Abdullah Usta’- 
mn bu kaçırmaya mâni olmak istiyen Mahmut Uygunu öldür
mek suçundan dolayı Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde yapı
lan duruşması sonunda; Türk Ceza Kanununun 450/7, 59,31 
ve 33 ncü maddeleri gereğince 30 sene müddetle ağır hapis ve 
fer’î cezalarla mahkûmiyetine dair verilen 15 . IX  . 1954 tarihli
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Aızuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi - Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hükmün Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 29 . I V . 
1955 tarihli ilâmı ile tasdik olunarak katileştiği bilâhare yapı
lan tashihi karar talebinin de kabul edilmediği ve hükümde 
bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . 1 .1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına ve alınan izahata nazaran af talebi diklıate alınacak 
bir mahiyette bulunmamış olmasına ve iadei muhakeme için 
kanuni sebepler bulunduğu takdirde müstedinin vazifeli kaza 
merciine müracaat hakkı mevcut ve mahfuz bulunduğuna gö
re vâki talep üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2939 18 . 1 .1956

5207/5198
6305/6294

Müstedi : Yaptığı, bir odadan ibaret ev için satm aldığı 6 
metre küblük kerestenin kaçak olduğu hakkındaki asılsız bir 
ihbar üzerine, mücerret bir orman memurunun şahadetine isti
naden Vezirköprü Sulh Ceza Mahkemesince bir hafta hapis ve 
2600 lira para cezasına mahkûm edilmiş bulunduğunu beyanla; 
fakir ve kimsesiz bulunduğundan mezkûr cezayı nakdinin affı- ‘ 
nı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa 
muhalefette bulunmaktan maznun müstedinin adı geçen mahke
mede yapılan duruşması sonunda; mezkûr cezalarla mahkûmi
yetine dair verilsn 13 . X I I . 1954 tarihli hükmün Temyiz Mah
kemesince do tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve bu karar
da bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . 1 .1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda; incelenen dosya mün
derecatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Satılmış Şaban. (Arzuhal hulâsası : Orman Kanu-
Ceza evinde. nuna muhalefetten; Vezirköprü
Sofular köyünden. Sulh Ceza Mahkemesince hakkın-
Vezirköprü. da hüıkmolunan cezanın affı hak

kında. )

2940 18 . 1 .1956
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Arzuhal

No.

5375/53G6

5420/5410
5931/5920

Dursun Çelik. 
Çatalan köyünde. 
Erbaa.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 6 aylık hapis 
cezasının affı hakkında.)

Müstedi : Gençliğinden kalma ve bir hâtıra olarak evinde 
muhafaza etmekte bulunduğu tabancasını ihtiyarlığı sebebiyle 
her vakit kasabaya inemediği için,, vaktinde alâkalılara teslim 
edemeyip, bilâhara bir ara kanabaya giderken teslim etmek 
ma.ksadiyle beraberine aldığını ve rastladığı polis memurların
dan birine (her hangi bir suretle üzerinde arama yapılmaksı
zın) kendiliğinden teslim ettiğini beyanla; bu cihet polis me
muru tarafından da mahkemede ifade olunduğu halde 6 ay 
hapis cezasına mahkûm edilerek, bu baptaki karar temyizen de 
tasdik olunmuş bulunduğundan cezasının şerefli geçen mâzisi- 
ne ve ihtiyarlığına merhameten af olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Erbaa 
Asliye Ceza Mahkemesince; memnu silâh taşımaktan maznun 
olarak yapılan muhakemesi sonunda; 6136 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesi gereğince 6 ay hapis ve 200 ara ağır para ceza- 
siyle mahkûmiyetine dair verilip 5 . II . 1955 tarihli hükmün 
temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına ve alınan izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2941 18 . 1 .1956

Gazi Arslan. (Arzuhal hulâsası : A f talebi hak-
Hive köyünde. kında.)
Göle - Kars Müstedi : 1950 yılında, köylünün yaptığı bir iftira neticesi 

olarak; hayvan hırsızlığı suçundan 1 yıl 4 ay hapse mahkûm 
edilip cezasını çekmiş bulunduğunu beyanla; kendisinin 8 sene
lik bir öğretmen olması itibariyle mülki ve mesleki teşkilâttan 
yapılacak tahkikatla böyle bir suçu irtikâp etmiyeceği anlaşı
lacağı gibi hükümde memuriyetten ve âmme hizmetlerinden 
mahrumiyetine dair bir kayıt da bulunmadığındanı üzerine sü
rülen bu ağır lekenin kaldırılması, 6 nüfuslu efradı ailesinin 
sefaletten kurtarılması için 4357 sayılı Kanunun 7 nci madde
sinin D fıkrası da tekrar meslekine iade olunmasına müsait bu
lunduğu da nazarı dikkate alınmak suretiyle; merhameten ce
zasının affını talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hayvan hırsızlığından 
ve sahte menşe şahadetnamesi tanzim etmekten maznun olarak 
yapılan muhakemesi sonundan müstedi hakkında Göle Asliye



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

5526/5516 Şerife îzre.
tzmir Cad. Türkmen 
Mah. N. 517 İt Bah
çe, So. No. 17. 
ödemiş.

Ceza Mahkemesince; Türk Ceza Kanununun 491/6, 356, 525 ve 
69 ncu maddelerine tevfikan verilen 22 . IV . 1953 tarihli mez
kûr mahkûmiyet kararının temyizen de tasdik olunarak kati
leştiği ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda; incelenen dosya mün
derecatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2942 18 . 1 .1956

(A rzuhal hulâsası : Hususi af ta
lebi. hakkında.)

Müstedi : Mehmet adındaki bir şahsa hakaret ettiği isnadı 
ile ödemiş Sulh Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 37 günlük 
hapis cezasının; hükmün; karşı tarafın tedarik ettiği şahitlerin 
beyanına istinadetmekte ve kendisinin de bu tarihe kadar hiç
bir mahkûmiyeti olmayıp namuslu ve iki çocuk annesi bir ev ka
dım bulunduğu nazara alınmak suretiyle af olunmasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında, 
Mehmet Soner’e sövmekten, mezkûr mahkemece Türk Ceza Ka
nununun 482/3 ve 81/3 ncü maddeleri gereğince 1 ay 5 gün ha
pis ve 291 lira 60 kuruş ağır para cezalarına çarptırılmasına da
ir ttihaz olunan 14 . III . 1955 tarihli hükmün Temyiz Mahke
mesince de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde bir 
isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuriyle yapılan toplantıda incelenen dosya münde
recatına ve alman izahata göre; dikkate almacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2943 18 . 1 .1956

5554/5544 Dr. Kemal At akan.
Kale Malı. Karakol 
Sokakta.
Vize.

(Arzuhal hulâsası : A f talebi hak
kında.)

Müstedi : Dâvacısınm kuvvetli tahriki ile yazdığı bir mek
tupta bulunan «şefesiz oğlan, tüccar kıyfetine bürünmüş» ifade
si hakareti mutazammın görülerek Vize Asliye Ceza Mahkeme- 
sinn 954/24 ve 56 sayılı ve Temyizen de tasdik olunmuş bulunan 
ilâmları ile 3 ve 6 ay ki, ceman 9 ay hapse mahkûm edilmiş bu
lunduğunu beyanla; mezkûr ifadesinde hakaret kasdı bulunma-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dığı hâkim tarafından kabul edilmiş bulunmasına rağmen, mah
kûmiyeti cihetine gidildiği gibi, hiçbir sabıkası bulunmayıp, ya
şının da 65 olduğu nazara alınmaksızın tecil talebi reddedilmiş 
bulunduğundan; mezkûr cezanın hususi af yoliyle kaldınlmasım 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Salih Hızlı’ya madde 
tâyini suretiyle hakaretten ve Ali Hızlıya sövmekten ve mektup
la hakaretten maznun müstedi hakkında zikrolunan mahkemede 
cereyan eden muhakeme neticesinde; Türk Ceza Kanununun 
230/2, 482/2, 69 ve 71 nci maddeleri gereğince ittihaz olunan 
mahkûmiyet kararlannın Temyiz Mahkemesi 4 ncü Ceza Dai
resinin 10 . I . 1955 ve 31 . X II . 1954 tarihli ilâmlan ile tsdik 
edilerek katileştiği ve bilâhara vâki tashih talebinin de reddo- 
lunduğu, bundan başka müstedinin yine Salih Hızlı ve Ali Hız
lı’ya mektupla hakaret ve tehditten mâznun olarak yapılan 
muhakemesi sonunda; Türk Ceza Kanununun 482/2, 191/1, 69 
ve 71 nci maddeleri gereğince 22 ve 15 şer giin hapis ve 100 er 
lira para cezalarına mahkûm edildiğine dair olan hükümlerin 
de keza Temyizin 19 . IV . 1955 ve 18 . III . 1955 tarihli ilâm
ları ile tasdik edilmiş bulunduğu ve bu 4 ayn mahkûmiyet hük
münde bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuriyle yapılan toplantıda incelenen dosya münde
recatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebi haklanda encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2944 18.1.1956

(Arzuhal hulâsası : Hususi af ta
lebi hakkında.)

Müstedi : Karasu kazasının Alatepe köylüleri ile Beyler 
isimli bir şahıs tarafından vâki 80 bin dönümlük bir arazi ih
tilâfı yüzünden çıkan kavgada; vazifeli orman memurlanna 
karşı gelenler meyanmda görülerek mezkûr mahal asliye ceza 
mahkemesince 20 ay hapse mahkûm edilmiş bulunduğunu 
beyanla; bu hâdiseye sadece seyirci kaldığı ve hakkında en 
ufak bir delil bulunmadığı halde adlî bir hata neticesi olarak 
mahkûm edildiği bu cezanm hususi af yolu ile kaldınlmasım 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Arkadaşlan ile bir
likte vazife sırasında memura mukavemette bulunmaktan s 
maznun, müstedi Şaban hakkında adı geçen mahkemece Türk 
Oeza Kanununun 258/2 ve 59 ncu maddeleri gereğine« verilen

5831/5820 Şaban Kırman.
Adatepe köyünde. 
Karasu - Sakarya.



Arzuhal
No.

5942/5931

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

27 . IV . 1954 tarihli mezkûr mahkûmiyet kararının Temyiz 
Birinci Ceza Dairesinin 21 . IV . 1955 tarihli ilâmı ile tasdik 
olunmak suretiyle katileştiği ve yapılan iadei muhakeme ta 
lebinin de reddelilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adl'ye Vekâ
leti temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya 
münderecatına ve alınan izahata göre dikkate alınacak ma
hiyette bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2945 18 . 1 .1955

-  12 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Yusuf Aksoy. (Arzuhal hulâsası : Cezasının affı
Ceza evinde. ile zayi olan haklarının iadesi hak-
Nevşehir. kında.)

Müstedi : 1944 yılında; Talaş nahiyesi müdürü ve kolej 
Türkçe öğretmeni iken hakkında yapılan bir tertip ve iftira ne
ticesinde, ilâç hazırlamakta iken kazaen yanan zavallı ailesi
nin ölümünden kendisinin mesul tutulup, bidayeten Türk Ceza 
Kanununun 450 nci maddesi ile Kayseri Ağır Ceza Mahkeme
sine sevk olunmuş iken, Reisicumhura çektiği bir telgraf yü
zünden Ankara Ağır Ceza Mahkemesine naklolunan dâvasının, 
Türk Ceza Kanununun 452 nci maddesine uyularak 9 sene 4 ay 
hapis cezasına mahkûm edilmesi ile neticelendirildiği ve bu ce
za da Temyizin bozmasına rağmen ısrar eden adı geçen mahke
menin bu ısrar kararının da Umumi Heyetçe (Mevcut deliller
le ceza verilemiyeceği) mucip sebebi ile bozulmuş olmasına rağ
men, bu defa da 24 seneye mahkûm edilerek çıkan Af Kanu
nundan istifade etmek suretiyle 8 sene bu cezayı çektikten son
ra hapisten çıktığını ve büyüklere halini arz etmesi üzerine 
Şebinkarahisar Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine tâyin edilip 
kurduğu bir yuvada geçen ıstıraplarını unutmaya ve kendisini 
memleket hizmetine vakfetmeye çalışarak iki ders yılı vazife 
gördükten sonra, yapılan bir ihbar neticesinde, vazifesine ni
hayet verildiğinden başka, gûya mahkûmiyeti sabıkasını sak
layıp, sahte evrak tanzim ederek kendisini öğretmenliğe tâyin 
ettirdiğinden dolayı Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 
hapse mahkûm edilmiş bulunduğunu beyanla; geçmişteki hüs
nü hizmetlerine ve verilen takdirnamelere rağmen, genç yaşın
da mâruz bırakıldığı bu hallerden duyduğu ıstırabı ifade ede
rek ; senelerdir çoluk - çocuğu ile çekmekte bulunduğu bu acıklı 
halden kurtarılması için bir eseri atıfet olarak affedilmesini ve 
gasbolunan haklarının telâfisini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî evrakta sahte
kârlıktan maznun müstedi Yusuf Aksoy hakkında Nevşehir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Ağır Ceza Mahkemesinde icra kılınan muhakeme neticesinde; 
Amerikan Kolejinde Türkçe öğretmen vekilliği yaptığı sırada 
bir çocuğun ırzına geçmek ve karısını yakarak öldürmek suç
larından dolayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin 6 . I I I . 1948 
tarihli ilâmı ile mahkûm olduğu 24 sene 4 ay ağır hapis ceza
sından 8 sene bir ay 10 gününü çekerek geri kalan cezası affa 
uğnyan mumaileyhin; Gazi Terbiye Enstitüsünden mezun ol
duğuna, 1946 ve 1947 senelerinde ceza evinde bulunduğu hal
de bu yıllarda asteğmen olarak askerliğini yapıp, terhis edildi
ğine, sabıkası bulunmadığına ve hüsnühal erbabından olduğu
na dair tanzim ettiği muhtelif sahte evrakla birlikte Maarif 
Vekâletine müracaat ederek Şebinkarahisar Ortaokulu öğret 
menlik stajyerliğine tâyinine muvaffak olduğu ve bir sene ka
dar vazife gördükten sonra vâki ihbar üzerine müşarünileyhe 
vekâletçe vazifesine nihayet verilmekle beraber bu hususta 
tanzim kılman tahkikat evrakının Avanos Cumhuriyet Müddei
umumiliğine tevdi edildiği, bu suretle adı geçen maznunun; 
resmî evrakta sahtekârlık yaptığı kanuni delillerle sabit görü
lerek Türk Ceza Kanununun 339 ncu maddesi delâletiyle 
342/1 ve 81 nci maddelerine tevfikan 4 sene 1 ay müddetle ağır 
hapis cezası ile mahkûmiyetine dair verilen 4 . V . 1955 tarihli 
hükmün 3 sene 13 aya indirilmek suretiyle Temyiz Birinci Ce
za Dairesinin 15 . V II . 1955 tarihli ilâmı ile ıslahan tasdik olu
narak katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 .1 .1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına ve alınan izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2946 18 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Komünistlik 
isnadı ile mahkûm edildiği ceza
ların kaldırılması hakkında.)

Müstedi : Kayseri Lisesinde talebe iken, istidasında isim
leri yazılı komünist öğretmen ve talebeler hakkında, alâkalı
lara ihbarda bulunduğu ve yine komünist temayüllü diğer bir 
şahsın mahkûmiyetine âmil olduğu için kendisine husumet bes- 
liyen bu şahısların yaptıkları bir iftira neticesinde, komünist
lik damgası vurulmak suretiyle 10 ay hapis ve 3 ay da Emni
yeti Umumiye nezareti altında bulundurma cezalarına mah
kûm edilmiş olduğunu belirterek, Türk aslından ve temiz 
bir aileye mensup, millî hislerle meşbu ve komünist temayül
lü kimselerle mücadeleyi kendisine şiar edinmiş bir genç ol

19091/17765 Necati Atalay. 
16305/15232 Atıfbey Mah. Altın

dağ Karakol Cad. 
% üzerinde 23/A. 

Ankara.



— 14 —
Arzuhal

No.

16764/15639

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

duğu halde böyle bir tertibe mâruz kalmış olmaktan bütün 
aile efradı ile birlikte duydukları derin üzüntüden kurtarılma
ları için istidasında zikrettiği hususlarla birlikte; dosyasının 
celp ve tetkik buyurularak cezasının kaldırılmasını istemekte
dir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Komünistlik propa
gandası yapmaktan maznun olarak Kayseri Ağır Ceza Mahke
mesinde icra kılman muhakemesi sonunda Türk Ceza Kanunu 
nun 1,42/3 ve 56, 173 ve 5677 sayılı Kanunun 2 ve 5 nci madde
lerine tevfikan ve neticeten 10 ay müddetle ağır hapis ve 3 
ay 10 gün Erzurum vilâyetinde ikamete mahkûm olan müste
di hakkındaki işbu hükmün tahkikat noksanları sebebi ile 
temyizen bozulması üzerine, bozmaya uyularak yapılan duruş
ma sonunda da aynen karara bağlanıp temyizen de tasdik edil
miş bulunduğu, tashih talebi de keza kabul edilmiyerek kesin
leşip infaz edilmiş olduğu;

Müşteki, iddia ettiği gibi kendisi aleyhine yalan şahadette 
bulunanlar hakkında bir hüküm istihsal ettiği takdirde iaiei 
muhakeme yoluna baş vurabileceği ve istidasında ileri sürdü
ğü hususları esasen o/velce temyiz ve tashih talebine mütaal- 
lik istidalarında da beyan etmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . 1 .1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incclencn dosya mün
derecatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu 
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2947 18 . 1 .1956

i Arzuhal hulâsası : 35 aylık baki
ne hapis cezasının affı ve toprak 
ı' er ilmesi hak kında.)

Müstedi : içinde bulunduğu ailevi ve maddi zaruretler saikı 
ile işlediği bir gasp suçundan dolayı mahkûm olduğu 4 sene 8 
ay hapis cezasından bakiye 35 aylık kısmının affı ile, kendisine 
geçimine medar olacak miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâleti cevabi yazısında : Türk Ceza Kanununun 
495, 4/7 ve 525 nci maddeleri mucibince verilen mezkûr mahkû
miyet kararının Temyizen de tasdik olunup katileşmiş bulundu
ğu yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya münde
recatına ve alman izahata göre dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini muame

Nuri Erdoğan.
Ceza evinde büküm
lü.
Sinob.
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Anruhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

leye mahal olmadığına ve toprak isteğinden dolayı da müstedi- 
ııin; alâkalı idari mercie müracaatı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2948 18 . I . 1956

18341/17067 Koçan Bakır.
Ceza evinde mah
kûmlardan.
Sinob.

(Arzuhal hulâsası 
talebine dair.)

Cezasının affı

Müstedi : Ailesi Sultan Bakiri, bir tehevvür neticesi kazaen 
ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı Tokad Ağır Ceza Mahke
mesince hakkında hükmolunan 18 sene 4 aylık hapis cezasının 
çok ağır bulunduğundan bahsile; mâsum ailesini kaybetmekten 
esasen elem duymakta olduğundan mezkûr cezasının hafifletil
mesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Karısı Satı’ya su getir
mesi için kayınvalidesi tarafından yapılan teklifi (Şimdi vakit 
gecikti yarın giderim diyerek) reddettiği için sinirlenerek eli
ne geçirdiği cirit gibi sivri uçlu bir odun atıp gözüne isabet ile 
beynine kadar nüfuz ederek ölümüne sebebiyet verdiği kanuni 
delillerle sabit olduğundan Tokad Ağır Ceza Mahkemesince müs- 
tedinin; Türk Ceza Kanununun 449, 56, 31 ve 33 ncü maddeleri
ne tevfikan 18 seen 4 ay müddetle ağır hapis ve fer’î cezalarla 
mahkûmiyetine dair verilen 27 . I I . 1951 tarihli hükmün Temyi
zen tasdik olunmak suretiyle katileştiği, vâki tashih ve iadei 
muhakeme taleplerinin de merciince reddedildiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü . 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya münde
recatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2949 18 . I . 1956

18770/17483. Sadık Uzunoğln 
ve ar.
Kum köyünde. 
Gönen.

(Arzuhal hulâsası : 175 er lira 
para cezalarının affı hakkında■)

Müfîtediler : 1959 seçimlerinde; muhtann tavsiyesi üzerine 
ve bir suç teşkil edeceğini bilmedikleri için, kanlarına ait rey
leri kendileri kullandıklarından dolayı Bandırma Ağır Ceza 
Mahkemesince mahkûm edildikleri 175 er lira para cezalannın,
1953 yılında vukubulan zelzelede gördükleri maddi zarar dola- 
yıciyle ödeme kudretleri münselip olduğundan af talebinde bu
lunmaktadırlar.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr seçim sandık 
kurulunu teşkil eden suçlulann; seçim neticesini değiştirmek 
gibi kötü bir maksada müstenidolmıyarak; bâzı seçmenlerin;
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kadın ve ibtiyar yalanlan için rey kullanmalanna müsamaha 
etm ek suretiyle memuriyet vazifelerini ihmal ettikleri sabit 
görülerek; hareketlerine temas eden Türk Ceza Kanununun 230 
ve Seçim Kanununun 157 nci maddelerine tevfikan 175 er lira 
ağır para cezası ile mahkûmiyetlerine karar verildiği ve hük
mün tem yiz olunmaksızın katileşip infaza verildiği, vukubulan 
zelsrlede filh rk ik a  bu şahısların evlerinin de umum meyamnda 
hasara u ğrad ığı bild irilm iştir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1950 tarihinde Adliye Vekâleti 
irar,İlcisi huturu  ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına ve aknan izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
buluıırnıyan vâk i af talebi hakkında encümenimizce tâvini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2950 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Gümrük ka
çakçılığından dolayı mahkûm edil
dikleri bakiye cezayı nakdîlerinin 
affı hakkında.)

Müstediler : 1948 yılında gümrük kaçakçılığından dolayı 
Yayladağ Asliye Mahkemesince mahkûm edildikleri 9 ar ay 
hapis cezalarını tamamen, 12 bin lira cezayi nakdiden de bir 
kısmını ödemek suretiyle çekmiş olduklarını, halen fakir ve 
teseüle muhtaç bir duruma düştüklerinden bakiye para ceza- 
lannın affolunmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler hakkında; 
toplu halde ithalât kaçakçılığı yapmaktan maznun olarak ya
pılan muhakemeleri sonunda adı geçen mahkemece 1918 sayılı 
Kanunun 25 ve 27 nci maddelerine uyularak verilen 24 . 1 .1951 
tarihli hükmün Temyiz olunmaksızın, 4 . VII . 1951 tarihli 
hükmün de Temyizen tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve 
hükümlerde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarihinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda incelenen dosya mün
derecatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

21062/10567 A li L ifi ve ar.
Nayırlı köyünde. 
Samandağ - Antak
ya.

2951 18 . I . 1956
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3802/3795 Ceza evinde maH-a 
'4ûmf$dan7"''*a'
Düzce.

Arzuhal  Arzuhal  sahihinin
No. adresi ;

6174/6163 Fikret Ardalı.
Ceza evinde hükümlü 
Konya.

6406/6395 Ali Rıza Gündüz.
Yeşilyurt köyünden. 
Haymana.

6196/6158 Ali Uzunerdem.
Sofular Mah. de. 
Yalvaç.

6349/6338 Mustafa Yiğiter.
Denizciler Cad. Ço
cuk Esirgeme Kuru
mu Ap. ında Avu
kat Süreyya Malkoç 
nezdinde.
Ankara.

4597/4588 Hüseyin Yücel.
Ceza evinde mah
kûm.
Cihat Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü.
Bafra.

(Arzuhal Hulas/a'st i ‘ 6 aylık fıapis 
c&zn&ınıti1 affı hakkitida.)

Müsteli : Orman bakım memurlan târaflhdan tutulan iki 
zabıt üzerine haksız yere 6 şar ay hapis, 219 küsur lira para 
cezalarına mahkûm edilip, bu cezalarını çekmekte bulunduğu
nu beyanla; 10 nüfuslu efralı ailesine bakacak başka bir kim
sesi ve bir geliri de bulunmadığından bunların, perişanlık
larına mahal kalmamak üzere 6 ay hapis cezasının af olunma
sını istemektedir.

Adi ye Vekâletinin cevabi yazısında : Müsteli hakkında 
Orman Kanununa muhalif hareket etmekten, keza ormandan 
tarla açmaktan maznun olarak Düzce Sulh Ceza Mahkemesin
ce yapılan muhakemesi sonunda verilen 3 . IX  . 1954 tarihli 
her iki mahkûmiyet karannm da kesbi katiyet etmiş bulun
duğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir 
cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 18 . I . 1956 tarhinde Adliye Vekâleti 
temsilcisi huzuru ile yapılan toplantıda; incelenen dosya mün
derecatına ve alman izahata göre; dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Küftti'men karan ve ile sfebepteni' ♦erİMiği

2952 18 . I . 1956

(A rzuhal hulâsası : M uhtelif se
beplerden hükmedilmiş olan ceza
ların a ffı talebine dair.)

Dilekçiler: Daimî mâlûliyetten. mâsumiyetten, adlî hatadan, 
suç ile ceza arasında âdil bir nispetin gözetilmemiş olduğundan 
ve saireden bahsile, cezalarının af veya tahfifini istemektedirler.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan, bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili 
de müstediler hakkmdaki cezalarm af veya tahfifini mucip 
kanuni bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Müstediler hakkında muhtelif mahke
melerden derecatı muhtelifede verilmiş olan asli ve fer’i ce
zalara mütaallik hükümlerin kanunun tarifatı dairesinde kati
leşmiş oldukları anlaşılmasına ve hükümlerde hususi affm şart 
ve unsurlarmı teşkil eden adlî hata ve sairenin ve cezanın tah
fifini müstelzim nakîselerin mevcudiyeti de tesbit edilememiş 
bulunmasına binaen, dilekçilerin cümlesi tarafından vâki af ve 
tahfifi mücezat hakkmdaki taleplerin encümenimizce dikkate 
alınmasına mahal olmadığına, ancak bunlar arasından daimî 
mâlûliyet iddia edenlerin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun (42)
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No. }; adı, soyadı ve adresi.

64,13/6402 Hüseyin Koyun.
Ceza evinde mah
kumlardan. 
Çanakkale.

17794/16578 Ali Şener. 
18085/16821 Ceza evinde hüküm- 
19340/18006 lü.

1262/1260 Mersin.

5510/5500 Cemalettin Bayar.
Merkez ceza evinde 
hükümlü.
Eskişehir.

6695/6684 Yüksel Yalçıntepe.
Yenidoğan Mah. 
Rüstemağa So. No.
4 te Halil Aydoğan 
eliyle.
Ankara.

5632/5621 Halil Dönmez..
DDY 4. işletme Yol 
Atelyesi işçilerinden. 
S. 431.
Sivas.

5317/5308 Sabit Mutlu.
DDY da istasyon şe
fi S. 33930. 
Eskipazar.
Karabük - Çankırı 
hattı.

4928/4919 Neslihan Saban.
Yukarıçigil köyünde 
Ilgın - Konya.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

nci maddesi mucibince ayrıca merciine müracaatta muhtar bu
lunduklarına ittifakla karar verildi. . . ,7V , ,v

Karar No. Karar tarihi

2953 1 8 .1 .1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

N. Aras

Edirne Mardin
II. Maksudoğlu R. K. Timuroğlu

Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker

Siird
S. Bediik

Afyon K. Çorum Edirne
S. Koraltan II. Ortakcıoğlu C. Köprülü

«Trabzon
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 55)

T. B. M. HI. Matbaası



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 İ

^  Sayı : 4 0  —

27 .II .1956 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

7302/7284

7734/7687

Şerif Ali Aksat 
DDY Sirkeci Garın
da kondöktör 40433 
İstanbul.

M. Salak. 
DDY katar 
garda. 
Samsun.

şefi,

7735/7688

7736/7689

7737/7690

7738/7691

7739/7692

Mehmet Yetim, 
garda katar şefi 
9327.
Samsun.

Çelik.
DDY Garda gardıf
ren 36661.
Samsun.

Neşet Uçar.
Garda K. Şefi No. 
21278.
Samsun.

Muhittin Polat.
Garda 9271 No. K. 
Şefi.
Samsun.

Hüseyin Arslaıı. 
DDY yatakhanesin
de odacı.
Samsun.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhallerin hulâsası : Meslekin 
mihnetkâr mensuplan olan katar 
personelinin diğer personele naza
ran olan mağduriyetlerinin telâfi
si için durumlarının ıslahı ve bâ
zı haklardan istifade ettirilmele
ri hakkında.)

Müstediler : Günün 18 saatinde en ağır şartlar altında va
zife gören Devlet Demiryolları katar personelinin mağdur 
durumda bulunduklarından bahsile; bu durumlarının ıslâhı 
için :

1. 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle tanınan fiili 
hizmet zammından kendilerinin istifadeleri,

2. Diğer personelin 1950 denberi gördükleri mütaaddit 
terfilere muvazi olarak kendilerinin 12 ve 11 de bırakılan 
derecelerinin yükseltilmesi,

3. Tahsisatlar nizamnasesinde yapılacak bir değişiklikle, 
verilen 42 kuruş kilometre tazminatmmda diğer perso
nele verilen miktara yükseltilmesi ve bu meblâğın grafikte 
yazılı muayyen saate göre değil hakiki sefer saatine göre 
hesaplanması esbabının istikmal buyurulmasını istemekte
dirler. '

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 ve 
52 nci maddeleri muvacehesinde; kanun ve bir nizamname
nin tâdili teklifi ile ilgili bulunan vâki talepler hakkında 
encümenimizce vazife cihetinden tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2954 18 . 1 .1956



7740/7693

7741/7694

7742/7695

7743/7696

7744/7697

7745/7698

7746/7699

7747/770

7748/770I

7749/7702

A rzuh a l

No.
Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Sezer.
Gar kondoktorların
dan S. No. 36631. 
Samsun.

Nuri Yıldızlar.
DDY Gardıfren 
52745.
Samsun.

M. Ali Ertunçsoy. 
Gardıfren 9083 is
tasyonda.
Samsun.

Mecit Gürkaıı.
DDY Garda Gardıf
ren 40928.
Samsun.

Nairu Pamukoğlu. 
DDY Garda gardıf
ren 52072.
Samsun.

Mehmet Söğeıı.
DDY Garda K. ba
gaj 25108. - . 
Samsun.

Osman Yetkin.
DDY Garda K. ba
gaj 34330.
Samsun.

Hüseyin Görfeli. 
DDY Garda gardıf
ren 51396.
Samsun.

Şerif Krgün.
DDY Garda katar 
şeflerinden 9292. 
Samsun.

Naci Şehiner.
DDY Garda Şeftren. 
9263.
Samsun.

Arzuhal
NTo.

7750/7703

7751/7704

7752/7705

7753/7706

ı754/7707

7755/7708

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7756/770*:

7757/7710

7758/771

7759/7712

Tayyar Güney.
DDY Garda Başımı- 
nevraeı 9130. 
Samsun.

Abdullah Çakıcı. 
DDY Garda gardıf
ren 34166.
Samsun.

Ahmet Türen.
DDY Garda kondok- 
tor S. No. 15937. 
Sanısını.

Kemal Şahinkaya. 
DDY Kondoktor S. 
No. 40598.
Samsun.

Nazif Türk.
DDY Garda konrlok- 
tor. 38239.
Samsun.

Recep Çamlı.
DDY S. II. Makasçı 
55959 istasyonda. 
Aksakal.

Hüseyin Şenlıalde. 
DDY da Makas(;ı 
55898.
Bandırma.

İbrahim Reisli.
DDY da gardıfren. 
4353.
Samsun.

Ali Gül.
DDY. da Garda gar
dıfren 23826. 
Samsun.

Abdullah Yolalan. 
DDY da Garda K. 
Şefi 9650.
Samsun.

7618/7590

Arzuhal
No.

7619/7591

7620/7592

7677/7642

7678/7643

7679/7644

7680/7645

7681/7646

7682/7647

7683/7648

Raif Şardağ.
DDY Garda kon
doktor bagaj 14692. 
Haydarpaşa.

Satılmış Vural. 
DDY Kondoktor ba
gaj 23775.
Bandırma.

Abdullah Ulukazan. 
Garda No. 45098 
Kondoktor. 
Haydarpaşa.

Ahmet Karan.
Gar S. I. Katar Şefi 
10655.
Bandırma.

İsmail Tekin.
DDY da bagaj kon- 
doktöru No. 25363. 
Bandırma.

Mustafa Ursel.
DDY da bilet kon- 
doktoru No. 39699. 
Bandırma.
Haşan özsüle.

DDY da bilet kon- 
doktoru 20638. 
Bandırma.

Haşan Ali Dönek. 
DDY gardıfren 
54910.
Haydarpaşa.

Demir Erbil.
DDY Bagaj Koıı- 
doktoru S. No. 
28164.
Bandırma.

Zekeriya Onay.
DDY da (iarda Ka
tar Şefi 28287. 
Bandırma.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



7684/764!)

7685/1650

7686/765 1

76S7/76.VJ

7699/7654

7334/7315

7333/7314

7m./ r m

7331/7312 

7330/73I1

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Soylu.
DDY da Garda Ka
tar Şefi S. No. 21156 
Bandırma.

Ayvaz Sarıkava.
1)1 )Y da Garda 
Gardıfren 51803. 
Bandırma.

Sadettin Güvene. 
DDY da Katar Şe
fi 22270.
Bandırma.

Veli Mat.
DDY Katar Şefi. 
Bandırma.

Mustafa Eyier.
DDY da Bilet Kon
düktörü 27979. 
Bandırma.

Sırrı Krçetiu.
DDY da 1. İşletme 
Garda Kondoktor 
46592.
Sirkeci - İstanbul.

Feridun Kamer.
DDY Kondoktor. 
Hacıkadm Cad. Fı
rın ; Çıkmaz So. No. 
15/6.
Saınatya - İstanbul.

Talât Ak.şak.
DDY Garda Sef
iren 17094.
Sirkeci.

Ayhan Bayraktar. 
DDY da Kondok
tor.
Garda - Konya.

Hüseyin Arer.
DDY I. İşletme Gar
da Kondoktor. 
Sirkeci.

7329/7310

Arzuhal
No.

7328/7309

7327/7308

7326/7307

7564/7536

7533/7511

7406/7387

7405/7386

7404/7385

7403/7384

Kani Sert.
DDY da Şeftreıı 
Garda 10101.
Kırkla reli. "

Sami Krsuıı.
DDY da Gardıfren 
S. No. 54690. 
Kırklareli.

Sabri Cengiz.
DDY da Garda ka
tar Şefi 26334. 
Sirkeci.

Lûtfi Yalçın.
DDY da I. İş. Gar- j 
da S. No. 46206. J
Sirkeci - İstanbul. j

Hasaıı Saçık.
DDY da garda şef- ! 
tren 31091. 
Haydarpaşa.

I
Ahmet Necati Onat. ; 
DDY 6. tş. Garda i 
Kondoktor 45337. j 
Konya.

I
Hüseyin özsever. j 
Kondoktor Bagaj 
46023 Garda. j
Haydarpaşa.

Fahrettin Hacıoğlu. | 
DDY da kondoktor j 

garda.
Sirkeci.

Ali Doydum.
DDY da kondoktor 
garda.
Sirkeci.

Ahmet Erol.
DDY da garda şef- 
tren 9561. 
Haydarpaşa.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7402/7383

Arzuhal
No.

7401/7382

7400/7381

7399/7380

7398/7379

7397/7378

7396/7377

7395/7376

7373/7354

7733/7686

Macit Yoldemir. 
DDY Garda kon
doktor 40307. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Şevki Suâlp.
DDY da 1. İş. Gar
da kondoktor. 
İstanbul.

A. Şaban Özovuç. 
DDY da Garda Ka
tar Şefi 33737. 
Haydarpaşa.

Mustafa Demirral. 
DDY da 1 İş. Şef- 
tren 36390. 
Haydarpaşa.

Sadettin Tezcan. 
DDY da Katar Şefi 
9183.
Haydarpaşa.

Necati Gündüz.
DDY Garda Katar 
Şefi 40507. 
Haydarpaşa.

Remzi Kabadayı. 
DDY da Garda Ma- 
navracı 38141. 
Sirkeci.

17066 sicil numaralı 
Başmanavracı Gar
da.
Sirkeci.

Mustafa Karataş.
N. 75 Limanda Mu
vakkat Makasçı. 
Sirkeci.

Fethi Peker.
DDY Garda Gardi- 
fren 42302.
Samsun.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi

7732/7685

7731/7684

7730/7683

7729/7682

7728/7681

7727/7680

7726/7679

7700/7655

7335/7316

7336/7317

Remzi Elueren.
DDY Makasçı Garda 
56939.
Samsun.

Musa taşkın.
DDY Garda Başj- 
manavraeı.
Samsun.

Harun Erden.
DDY Başmanavracı 
Garda 9336.
Samsun.

Recep Güner.
DDY Garda Şeftren 
21141.
Samsun.

Davut Türer.
DDY Garda 24962. 
Samsun.

İbrahim Gümüş. 
DDY Garda Kısım 
Şefi 21868.
Samsun.

Mehmet Bal.
DDY Garda Makas
çı 27627.
Samsun.

Mehmet Karakaş. 
DDY Garda Kon- 
doktor 39246. 
Sirkeci.

Hüseyin Ünal.
DDY K. Bagaj 
46910.
Eskişehir.

Tarik Emet.
DDY Kondoktor 
Garda 50259. 
Eskişehir.

7337/7318

7338/7319

7372/7353

7278/7260

7279/7261

7280/7262

7281/7263

7282/7264

7283/7265

7284/7266

Sıddık Erkanat. 
DDY Gar şeflerin
den 30746. 
Eskişehir.

S. Atan.
DDY Garda Makas
çı 43101.
Sirkeci.

Cevdet Başaran. 
DDY Kondoktor 
54712.
Haydarpaşa.

Cahit Erzi.
DDY Garda Katar 
Şefi 29228. 
Haydarpaşa.

Osman Sehen.
DDY Garda Kon
doktor 54850. 
Haydarpaşa.

Hüseyin Berber. 
DDY Garda Kon- 
tortor 35305. 
Sirkeci.

Mustafa Çeliker. 
DDY I. îş. Garda 
Katar Şefi 19690. 
İstanbul.

İbrahim Kaynar. 
DDY Garda Kon
doktor 44722. 
İstanbul.

Salâhattin Temer. 
DDY Garda Kon
doktor 37996. 
Sirkeci.

Aziz Yılmaz.
DDY Garda Gardı
fren 4361. 
Haydarpaşa,

7285/7267

7286/7268

7287/7269

7303/7285

7304/7286

Hüseyin Kılıç.
DDY Garda Kon
doktor 50267. 
Haydarpaşa.

Musa Yılmaz.
DDY Garda Bilet 
Kondoktoru 45200. 
Haydarpaşa.

Abdullah Yıldızcan. 
DDY Gar Kondok
toru 52803. 
Haydarpaşa.

Şevket Gök. 
DDY Garda 
doktor. 
Sirkeci.

Kon-

7287/7305

7306/7288

7307/7289

7308/7290

7309/7291

Recep Karatepe. 
DDY Garda Kon
doktor 54861. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

Kemal Çaldemir. 
DDY Gar kondok- 
torlarından 57707. 
Haydarpaşa.

Aziz Sevim.
DDY da Garda Şef
tren 37146. 
Haydarpaşa.

Seyfi Ersin.
DDY Garda Kon
doktor 37805. 
Haydarpaşa.

Nevzat Akçukur. 
DDY Garda Bilet 
Kondoktoru.
Sirkeci.

Burhanettin Çağlılar 
I. İş. Kondoktor. 
54854.
İstanbul,



Arzuhal
No.

7310/7292

7311/7293

7312/7294

7313/7295

7313/7295

7314/7296

7315/7297

7316/7298

7317/7299

7318/7300

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hamit Gülher.
DDY Garda Bilet 
Kondoktoru.
Sirkeci.

Ekrem lyisoy.
DDY Garda Kon
doktor.
İstanbul.

Şinasi Oğuzalp. 
DDY da Garda Şef
tren.
Sirkeci - İstanbul.

Seyfettin Eser.
DDY da Garda Gar- 
dıfren 56485.
Sirkeci - İstanbul.

Seyfettin Eser.
DDY Garda Gardı
fren 56485.
Sirkeci - İstanbul.

Salih Çelik.
DDY Garda Gardı
fren.
Sirkeci - İstanbul.

Sabit Sağlam.
Telsiz Mahalleri 
84/1 So. No. 16. 
Kazlıçeşme - İstan
bul.

Baki Çınar.
DDY da Garda 
Gardıfren.
Sirkeci - İstanbul.

Kemal özbora.
DDY Garda Kon
doktor.
İstanbul.

Fethi Ercan.
DDY Garda Makas
çı 55865.
Sirkeci - İstanbul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7230/7218 Ali Kordu.
DDY Garda Kon
doktor 54956. 
İstanbul.

7231/7219 İbrahim Yığın.
DDY Katar Şefi 
Garda 14020. 
Haydarpaşa.

7232/7220 Şevket Erataç.
DDY Garda Şeftren 
21026.
Haydarpaşa.

7233/7221 Hâşim Uysalcan.
DDY Garda Gardı
fren 22226. 
Haydarpaşa.

7234/7222 Abidin Kent.
DDY da Garda Şef 
23744.
Haydarpaşa.

7235/7223 Osman Döner.
DDY Kondoktor 
52727 Garda, 
Eskişehir.

7236/7224 Sabri Sayal
DDY Garda Şeftren 
15703.
Eskişehir.

7237/7225 Ahmet Uysal.
DDY K. Bagaj 
4338.
Haydarpaşa.

7238/7226

7239/7227

Mustafa Gürcan. 
DDY Garda K. Bi
let 43051.
Eskişehir.

Tahir Erdiri.
DDY Kondoktoru 
38484.
Haydarpaşa - İstan
bul.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7240/7228 Haşan Iliralp.
DDY K. Gagaj 
39983 Garda. 
Eskişehir.

7241/7229 Ahmet Durdun.
DDY Garda Şeftren 
39891.
Eskişehir.

7242/7230 Mustafa Ekmekçi.
DDY Garda Kondok
tor 54964.
Eskişehir.

7243/7231 Sait Polat.
DDY Bagaj Kondok
toru.
Eskişehir.

7244/7232 Mehmet Kutsal.
, DDY Tren Şefi Gar

da. '
Eskişehir.

7276/7258 Mustafa Eşen.
DDY Garda Katar 
Şefi 24117. 
Haydarpaşa.

7277/7259 Hakkı Okur.
DDY Bagaj Kondok
toru Garda 52799. 
Haydarpaşa.

7199/7187 Selâhattin Can.
DDY Garda Kondok
tor 48139. 
Haydarpaşa.

7200/7188 Muhittin Ercan.
DDY Garda kondok
tor 40023. 
Haydarpaşa.

7201/7189 Ali Zeki Aktan.
DDY Garda Kondok
tor.
Haydarpaşa.



Arzuhal
No.

7202/7190

7203/7191

7204/7192

7205/7193

7206/7194

7207/7195

7208/719«

7209/7197

7210/7198

7211/7199

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mihrali öztürk.
DDY Garda K. Ba
gaj 37008. 
Haydarpaşa.

Salâhattiıı Dirici. 
DDY Garda Gardı
fren 40878. 
Haydarpaşa.

Turgut Balaban. 
DDY L. İş. K. Şefi 
36481.
Haydarpaşa.

Maksut Sellilıan. 
DDY Garda Kondok
tor 43479. 
Haydarpaşa.

Nevzat Sevim.
DDY Garda Tren 
Şefi. 16096.
II aydarpaşa.

Hüseyin Kalyon. 
DDY (i arda Tren 
Şefi 13856. 
Haydarpaşa.

Fethi Güvenç.
DDY Garda Kondok
tor 45188. 
Haydarpaşa.

Hüseyin özdemir. 
DDY Garda Kondok
tor 27375. 
Haydarpaşa.

Muhip Çapıroğlu. 
DDY Garda Kondok
tor 52967. 
Haydarpaşa.

Seyfi Mazlûm.
DDY Garda kondok
tor 35004. 
Haydarpaşa.

Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin
No.c adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi

7212/72000 Süleyman Yılmaz.
DDY I. İş. Garda 
Kondoktor 54995. 
Haydarpaşa.

7213/7201 Ali Durmaz.
DDY. Garda Kon
doktor 35003. 
Haydarpaşa.

7214/7202 Şefik Demire!.
DDY. Garda Kon
doktor 54975. 
Haydarpaşa.

7215/7203 Hüseyin Kurtuluş.
DDY. Garda Kon
doktor 38197. 
Haydarpaşa.

7216/7204 Mehmet Çekezik.
Garda Kondoktor 
32834.
Sirkeci - İstanbul.

7217/7205 Suhudi Erdil.
DDY Garda Katar 
Şefi 11732. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

7218/7206 Emin Güner.
DDY Garda 
doktor 41094. 
Sirkeci - Istanh

Kon-

7219/7207

7220/7208

7221/7209

Muharrem Terzi. 
DDY Garda Gardıf
ren 55449. 
Haydarpaşa.

Veli Duman.
DDY Kondoktor
52234.
Sirkeci.

Yaver Baydar.
DDY Garda Kon
doktor 54963. 
Haydarpaşa - İstan
bul.

7222'7210

7223/7211

7224/7212

7225/7213

72^6/7214

7227/7215

7228 7216

7229/7217

7818/7763

7819/7764

Aziz Kara kaç.
D D Y  da Garda 
Gardıfren 9727. 
Haydarpaşa.

Ahmet Refik Döner 
D D Y  du < farda 
Kondoktor 54647. 
Bskişehir.

Hâşim özgıylâni. 
D D Y  da Garda 
Kondoktor 33948. 
Haydarpaşa.

Osman Meşhur. 
DDY da Kondoktor. 
Garda 35131. 
Haydarpaşa.

Ziya Gündüz.
DDY Gardıfren. 
57723.
Haydarpaşa.

Nejat Onurol.
DDY Garda.
28603.
Haydarpaşa.

Haşan Meral.
DDY Garda. 
Gardıfren 47010. 
Haydarpaşa.

İsmail Bilgiçer.
DDY Kondoktor. 
50390.
Haydarpaşa.

Sezai Tok.
DDY Gardıfren. 
52734 Garda.
Çankırı.

Mehmet Kan bur. 
DDY Garda. 
Gardifren 51686. 
Çankırı



7820/7765 

7821/7766 

7822/7767 

7823/7768 

7824/7769 

7825/7770 

7826/777I 

7827/7772 

7828/7773 

7829/7774

A rzulıal
No.

Arzuhal sahibinin • [ Arzuhal
adı, soyadı ve adresi ! No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Kaplan. 
DDY Makasçı.
28755 Garda. 
Çankırı. *

Eştfef Gökalp.
DDY Kondoktor. 
Bagaj 21786 garda. 
Samsun.

Mustafa Çevre.
DDY Garda. 
Makasçı 21114. 
Çankırı.

Kâzını Erdoğan. 
DDY Garda. 
Gardıfren 52864. 
Çankırı.

Mustafa Nar.
DDY Garda.
K. Bilet.
Çankırı.

İsmail Karaışık. 
DDY Garda.
Biletçi 31444. 
Çankırı.

Memduh Çalıkuşu. 
DDY Garda.
K. Bagaj.
Çankırı.

İsmail Mucur.
DDY Garda. 
Kondoktor 22830. 
Çankırı.

Hüseyin Tanver. 
DDY Garda.
Katar Şefi 35333. 
Çankırı.

Bekir İğde.
DDY Garda. 
Gardifren 38415. 
Canları.

ı 7830/7775 Halil Erer.
Garda T. Şefi. 
••¡7288.
( ’aııkın.

7831/7776

7?°2/7777

7833/7778

7834/7779

7835/7780

7836/7781

7837/7782

7838/7783

7839/7784

Mehmet Ali Tatlıeş- 
me.
DDY da Gardıfren 
34823 Garda. 
Çankırı.

Rifat Dinç.
DDY Garda Gardı
fren 42411.
Çankırı.

İbrahim Salık.
DDY Garda Makas
çı 45349.
Bandırma.

Ali Kılıç Arslaıı. 
Garda Makasçı 4100. 
Çankırı.

Mustafa öv,demir 
DDY Gardıfren 
55827.
Çankırı.

Yusuf özyılmaz. 
DDY Garda Tren 
Şefi 46142 
Çankırı.

M. Kemal Ataol. 
DDY Garda S. 2. 
Tren Şefi 48171. 
Çankırı.

Ali Osman Kızmaz. 
DDY da Gardıfren 
53294.
Çankırı

Asım Birdal.
DDY Gardıfren 
50792.
Çankırı.

7840/7785

Arzuhal
No.

7841/7786

7842/7787

7848/7792

7874/7817

7875/7818

7876/7819

7888/7821

7892/7825

7893/7826

Osman Atam.
DDY Bölge At el ye 
Bekçisi 9523. 
Samsun.

Salih Aysezer.
DDY da Garda Gar
dıfren 57038.
Çankırı.

Gazi Unalaıı.
DDY 2 nci Iş. Ir
mak Çankırı İstas
yonu Arasında Ma
kasçı 75826. 
Dümbelek.

Mustafa Gençer. 
DDY Garda Gardı
fren 57474.
Çankırı.

Hüseyin Taşdelen. 
DDY Garda K. Şefi 
34994.
Çankırı.

Mahmut Varol.
DDY Garda Bilet 
Kondoktoru 28848. 
Samsun.

Refet Erguıı.
DDY îş. Garda Kon
doktor 48330. 
Basmane - İzmir.

Haydar Saydam. 
DDY Katar Şefi. 
Garda 32300. 
Samsun.

İbrahim Dalgıç. 
DDY Bagaj Kon
doktoru 46449. 
Bandırma.

Avni Imre.
DDY da Gardıfren 
56677.
Bandırma.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal Arzuhal rahibinin | Arzuhal Arzuhal sahibinin Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi No. adı, soyadı ve adresi

7894/7827

7895/7828

7896/7829

7913/7846

7914/7847

7915/7848

7916/7849

7964/7887

7965/7888

7966/7889

7967/7890

Mehmet Topdemir. 
DDY Makasçı 51474. 
Gar - Karabük.

Musa Yalemkaya. 
DDY Garda Katar 
Şefi 16220.
Çankırı.

İzzet Çangur.
DDY Garda Katar 
Şefi.
Bandırma.

Fikret Eloğlu.
DDY Gardıfren. 
53097.
Bandırma.

İbrahim Doğan.
DDY da. Gardıfren 
26483.
Çankırı.

Hamdi Çolak.
DDY Gardıfren 
57643.
Çankırı.

Mithat Aytekin.
DDY Tren Şefi Gar
da 40511.
Çankırı.

Mehmet Çağatay. 
DDY Garda kondok
tor Garda 51439. 
İzmir - Basmane.
İbrahim Sümer.
DDY Katar Başme- 
muru 23590.
Samsun.
Bekir Ali Kara. 
Gardıfren.
İzmir - Basmane.
Veli Hilmi Anayurt. 
DDY da Garda Ka
tar Şefi 16010.
İzmir * Basmane.

7968/7891 Mehmet Yüksel.
DDY Garda Gardı
fren 54996.
Çankırı.

7969/7892 Ahmet Gözüçevik.
DDY Garda 41443. 
Çankın.

7970/7893 Şerif Beşkök.
DDY Garda Gardı
fren 19693.
Samsun.

7999/7915 Talip Aydın.
DDY Kondoktor 
35017.
H. Paşa - İstanbul.

8000/7906 Mustafa Zengin.
DDY 3. İş. Gar Kon- 
doktoru 37306. 
Basmane - İzmir.

8020/7936 Suat Özkan.
DDY Şeftren Garda 
48043.
Çankırı.

8031/7944 Mustafa Kıbris.
DDY da Gardıfren. 
23667 Garda. 
Basmane - İzmir.

8032/7945 Hayrettin Balcıoğlu.
Yatakahenede müs
tahdem.
Karabük.

8033/7946 İsmail Aktaş.
DDY Gardıfren. 
16582.
Basmane - İzmir.

8034/7947 İsmail özdemir.
DDY garda Tren 
Şefi 25364.
Çankırı.

8132/8034 Kadir Demiralay.
DDY garda Bağaj 
Kondoktoru. 
Basmane - İzmir.

8176/8066 Hilmi Koçtan.
DDY garda Katar 
Şefi 28170.
İzmir.

8177/8067 Seyit Uysal.
DDY 3. İş. Bilet 
Kondoktoru 39260. 
Basmane - İzmir.

8197/8087 Mustafa Perçinkaya 
DDY Bilet Kondok
toru 43547.
Basmane - İzmir.

8196/8086 Kâmil Rüzgâr.
DDY Garda Şeftren. 
18998.
Basmane - İzmir.

8195/8085 Mustafa önuk.
DDY Kondoktor. 
Garda 46123.
Sivas.

8198/8088 Şükrü Aydın.
DDY da Garda. 
Gardıfren 40998. 
Malatya.

8199/8089 Abdullah Doğan.
DDY Garda Şeftren. 
34298.
Malatya.

8200/8090 Ali Karasal.
DDY garda Gardı
fren 20147.
Malatya.

8244/8124 İbrahim Erkasar.
DDY 5 İş. Garda K. 
Bağaj 27786. 
Malatya.



Arzuhal
No.

8245/8125

8246/8126

8247/8127

8284/8128

8249/8129

8250/8130

8251/8131

8252/8132

8253/8133

8254/8134

Ömer Demir.
DDY Garda. Gardı
fren.
Gazianteb.

Hâmit Yaramış. 
DDY Bilet Koııdok- 
toru 5. tş. 41070 gar
da.
Gazianteb.

Rüştü Ornat;.
DDY Katar Şefi. 
42250 Garda. 
Malatya.

Mehmet Gündüz. 
DDY Gardıfren. 
55695.
Malatya.

İbrahim Çevik.
DDY Garda Gardi- 
fren 55636.
Malatya.

İbrahim Özkaıı.
DDY 5 nci İş. Gar
da Bilet Kondokto- 
ru 40702.
Malatya.

İbrahim Acar.
DDY 5 nci tş. Kon
doktor 30769. 
Malatya.

Osman Devren.
DDY Garda Gardı
fren 28386.
Malatya.

Ali Keleş.
DDY Garda Gardı
fren 55800.
Malatya.

Mehmet Ümit.
DDY Gardıfren 
20128.
Gazianteb.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adres

8255/8135 Mustafa özver.
DDY Katar Şefi 
34590.
Gazianteb.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8256/8136

8257/8.137

8258/8138

8259/8139

8260/8140

8298/8172

8299/8173

8300/8174

8301/8175

8302/8176

Sadettin Genç 
DDY Garda Katar 
Şefi 36386. 
Gazianteb.

Abdülkadir Şekkeli. 
DDY Kondoktor. 
Gazianteb.

Ali Rıza Yıldırım. 
DDY 5 nci işletme 
Garda 50845. 
Malatya.

Ali özdemir.
Garda Şeftren 
52357.
Malatya.
Hakkı Gökkaya. 
DDY Katar Şefi« 
50258.
Malatya.
Ihsan Saraçoğlu. 
DDY da makasçı 
54260 
Kurtalan.
Mümin Uslu.
DDY Iş. Garda
41548
Gazianteb.
Mehmet Yanık 
DDY K. Bagaj 
24132
Diyarbakır.
İbrahim.
DDY Kondoktor 
46196
Diyarbakır.
Nüzhet Parlar.
DDY Katar şefi 
garda.
Diyarbakır.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8303/8177 Bekir Eraslan.
DDY Kondoktor 
52278 garda. 
Diyarbakır. 

8304/8178 Hüseyin Bor.
DDY Garda gar
dıfren.
Gazianteb.

8305/8179 Niyazi Çetin.
DDY Iş. garda
52866
Malatya.

8306/8180 Yunus Sepen.
DDY gardıfren 
56622
Haydarpaşa. 

8307/8181 Osman lleter.
DDY Bagaj kon- 
dotoru.
Elâzığ.

8329/8200 Şerif Kaya.
DDY İş. hareket me
muru 
Malatva.

8330/8201 D. Kalaylı
DDY 5. Iş. Kon- 
dotor 32509 
Malatya.

8331/8202 Mahmut Anlaş.
DDY 5 nci Iş. Ba
gaj Kondoktorl arın
dan 15075.
Malatya.

8332/8203 Nadir Ünal.
DDY Sınıf 1 Katar 
Şefi.
F̂ lâzığ.

8333/8204 Talip özmen.
DDY Kondoktor. 
52557.
Elâzığ.

8340/8208 Hıfzı Kayarkaya.
DDY Garda Tren 
Şefi.
Basman«' - tzmir.
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Arzuhal

No.

7807/7757

7809/7759

7810/7760

7849/7793

7491/7469

7494/7472

7495/1473

7501/7479

7503/7481

7504/7482

Mehmet Çetin.
<»ezici sağlık memu
ru C. No. 1537. 
Biga.

Hâmil Bilgin.
Sağlık memuru 
S. No. 1399.
Patnos.

Doğan Bingöllii. 
Muayene ve tedavi 
evi sağlık memuru 
2893.
Katsa.

Haindi Güney. 
Sıhhat Md. Kât i]) vc 
ayniyat mutemedi. 
Sicil No. 3199.
Ordu.

A. Ilııhi K aynar.
(t. Sağlık memuru. 
Yıldızeli.

Şevket Pekin.
Merkez sıhhal me
muru 1522.
Denizli.

Rahmi Tekin.
Sağlık merkezi me
muru 2069. 
Kızılcahamam.

Abdülkadir Akar. 
Sağlık merkezi sağ
lık memuru 468. 
Nazilli.

İbrahim Kocaman. 
Merkez gezici sağlık 
memuru 2355. 
Kırşehir.

İbrahim Danışman. 
Hükümet tabipliği 
sağlık memuru. 
Çatalca.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

(Arzuhal hulâsası : Müddetleri
nin geçmiş olmasına re mâni hal
leri de bulunmamasına rağmen 
kadrosuzluk yüzün den terfii eri
nin yapılamamış bulunması sebe
biyle vâki mağduriyeti erinin telâ 
fisi için Teşkilât Kanununda ya
pılacak değişiklikle: kadro temini 
re kadro aylıklarının yükseltilmi 
şi ve gecen müddetlerinin terfile
rinde sayılması esbabının istikmal 
lıııy ur alması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kanun ve tefsir teklifinde bulunmaya 
yetkili ve vazifeli bulunmıyan encümenimizce talepler hakkın
da bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Kwar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2955 18 . I . 1956



Arzuhal
No.

7505/7483

7502/7480

7Ö06/7484

7509/7487

7723/7fİ7t»

7510/7488

7 5 1 9 /7 4 9 7

7521/74ÜÎ)

7523/7501

Hulusi Giivener. 
Merkez sağlık me
muru.
Erzincan.

Sadık Poker. 
Belediye sağlık me
muru.
Nazilli.

Ahmet, (,’evik. 
Hükümet tabipliği 
sıhhat memuru.
Fatih - İstanbul.

Muştala Özle.
Sıtma savaş memu
ru.
Kırşehir.

Kadri Oğuz.
Merkez sıhhat me
muru.
Muş.

Şemsi Bozçağa. 
Hükümet tabipliği 
•¿ezici sağlık memu
ru.
Fatih - İstanbul.

Neşet Tuncay. 
Hükümet tabipliği 
gezici sağlık memu
ru.
Torbalı.

İbrahim (Uilee. 
Merkez hükümet ta
bipliği sağlık memu
ru.
I'şak.

Osmaıı Kılıç.
Merkez hükümet ta
bipliği sağlık memu
ru.
KaysM'i.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7545/7518

Arzuhal
No.

7546/7519

7549/752I

7550/7522

7551/7523

7552/7524

7553/7525

7554/7526

7555/7527

7556/7528

Mehmet Yeniçeri.
Tr. Savaş sağlık me- 
rıı.
Gazianteb.

A. Kasını Macuıı. 
Merkez Sağlık Me
muru.
Sivas.

Kemal Krdemir. 
Merkez Geçici Sağ
lık Memuru.
Bursa.

Mustafa Torun. 
Hükümet Tabipliği 
Sıhhat Memuru. 
Fatih - İstanbul.

Ahmet Tanrısever. 
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru. 
Lapseki.

Mahmul Güngör. 
Trahom Mücadele 
Dispanseri Sıhhat 
Memuru.
Elâzığ.

Doğan Kardeş 
Gezici Sıhhat .VI e 
ınuru..
Ereğli Konya.

Mustafa Ekici. 
Merkez Hükümet 
Tabipliği Sağlık 
Memuru.
Niğde.

Osman Zorlu.
Merkez Gezici Sağ
lık Memuru. 
Erzurum.

Haydar Ozan. 
Merkez Sağlık Me
muru.
Gazianteb.

— 11 —
Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7557/7529 A. Rıza Öztürk.
Gezici Sağlık Me
muru.
Lapseki.

7558/7530 M. Nabi Karabenli.
Merkez Sağlık Gezi
ci Memuru. 
Marmaris.

7559/531 M. Hulusi Güler.
Sıtma Savaş Mıntı
kası Nazilli Şubesi 
Merkez Sağlık Me
muru.
Aydın.

7496/7474 Nuri Gökcaıı.
Muayene ve Tedavi 
Evi Sıhhat Memuru. 
Dörtyol - Hatay.

7596/7568 Lûtfi Yılmaz.
Sağlık Merkezi Sağ
lık Memuru. 
Ardahan.

7597/7569 Saim Göksel.
Merkez Sağlık Me
muru.
Keşan.

/7598/7570 Sait Güner.
Belediye Sağlık Me
muru.
Kastamonu.

7599/7571 Rüştü özbaysal.
Hükümet Tabipliği 
Gezici Sağlık Memu
ru.
Susurluk.

7600/7572 Adem Kırca.
Trahom Savaş Sağ
lık Memuru.
Nizip.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

7601/7573 A. Rıza Ok.
Merkez Gezici Sağ
lık Memuru.
Giresun,
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Arzuhal

No.

7602/7574

7603/7575

7604/7576

7605/7577

7606/7578

7607/7579

7608/7580

7609/7581

7610/7582

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Yüksel. 
Merkez Sağlık Me
muru.
Elmalı.

Ziya Dayal.
Merkez Sağlık Me
muru.
Malkara.

Ferit Akın.
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru. 
Pasinler.

Hamdi Yalçın. 
Muayene ve Tedavi 
Evi Sıhhat Memuru. 
Karakoçan.

Faik Bilgin. 
Merkez Sağlık 
muru.
Erzurum.

Me-

Asaf Güner. 
Dispanser Sağlık 
Memuru.
Tortum.

Kadri Belice. 
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru. 
Mustafakemalpaşa.

B. Sami Güngör. 
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru. 
Bahçe.

M. Derviş Sarabil. 
Merkez Sağlık Me
muru.
Sinob.

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7612 7584 Mehmet Yalçın.
Merkez Sağlık Me
muru.
Merzifon.

7613/7585

7614/7586

7615/7587

7616/7588

7673/7638

7674/7639

7675/7640

Haşan Serim.
Sıtma Mücadele Me
muru.
Nazilli.

Reşit Şahin.
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru. 
Kangal.

Abdullah Karabulut. 
Hükümet Tabipliği 
Sağlık Memuru. 
Menemen.

Mehmet Aktay. 
Trahom Mücadele 
Hastane ve Dispan
ser Sağlık Memuru. 
Gazianteb.

Mehmet Güzellıuy.' 
Belediye Sağlık Me
muru.
Erzurum.

Nezihi Süslüoğlu. 
Sıtma Savaş Sağlık 
Koruyucusu.
Düzce.

Mustafa Gaffarlıoğ- 
lu.
Hükümet Tabipliği 
Gezici Sağlık Memu
ru.
Nevşehir.

Arzuhal
No.

7720/7673

7721/7674

7722/7675

7724/7677

7725/7678

7765/7718

7855/7799

7960/7883

8134/8036

M. Yaşar Gültan. 
Gezici Sağlık Memu
ru.
Ayaş.

Mithat Sayılgan. 
Muayene ve Tedavi 
evi Sağlık Memuru. 
Gebze.

Fikri Erdem.
Trahom Mücadelesi 
Sağlık Memuru. 
Malatya.

Ali Bozatlı.
Trahom Mücadele 
Sağlık Memuru. 
Malatya.

Abdullah Elgin. 
Trahom Mücadele 
Sağlık Memuru. 
Malatya.

Abdullah Erdoğan. 
Merkez Gezici Sıh
hat Memuru.
Muş.

Kâzım Başara. 
Merkez Sıhhat Me
muru.
Tokad.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Raşit Kemeriz. 
Merkez Sağlık 
muru.
Yozgad.

Me-

Salih Dirim.
B. C. G. Kampanya
sı Sağlık Memuru. 
Afyon.



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

7517/7495

7872/7815

7569/7541

7570/7542

7664/7629

7672/7637

7539/7512

7568/7540

7706/7659

7707/7660

7708/7661

(Arzuhal hulâsası : Küçük esnafa 
defter tutma mükellefiyeti tahmil 
etmekte bulunan 6582 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun tadili ile ken
dilerinin müşkül durumdan kurta
rılmaları talebine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Kanun ve tefsir teklifinde bulunmaya 
yetkili ve vazifeli bulunmıyan encümenimizce talepler hakkın
da bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2956 18 . I . 1956

Muhsin Kayra.
İnönü mahallesinde. 
Siird.

Mustafa Ayık. 
Lokantacı.
Tortum.

Kemal Atay.
Semerci.
Küre.

Mehmet özdoğan ve 
arkadaşları.
Esnaftan.
Saimbeyli.

Zekeriya Kandaki 
ve arkadaşları. 
Esnaftan.
Dikili.

Ömer Basar Kelleci. 
Kasaplar cad. No: 
34.
Samsun.

Nezih öncü ve arka
daşları.
Esnaflar adına. 
Patnos.

M. Türker.
Şoförler Derneği Re
isi.
ödemiş.

Zeki Aktaş ve Ar. 
260 Mahreç No :1u tel 
sahibi.
Varto.

Cemil Güney.
Esnaf Teşkilâtı na
mına.
Akhisar.

Mehmet Bülbül ve 
arkadaşları.
Bakkal.
Elmalı.



Arzuhal
No.

7709/7662

7370/7351

7415/7394

7414/7393

7413/7392

7412/7391

7411/7390

7440/7419

7428/7407

7429/7408

t

7459/7438

Mehmet Salı Bekar. 
Kasaplar Caddesi 
No. 32.
Samsun.

Aziz Gerçek.
Şirket Han No. 15. 
Elâzığ.

Mehmet Taner ve
arkadaşları.
Esnaftan.
Yenipazar.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Reisliğine. 
Tarsus.

Fikret Demiray.
D. P. İdare Kıırıılu 
Başkanı.
Bayındır.

Sadık Saygılı ve ar
kadaşları
Ticaret Odası Ajanı. 
Kozan.

Mehmet Yıldız ve ar
kadaşları.
Beykoz önıeı-li Kö
yünde.
İstanbul.

V usul' Atalav ve ar
kadaşları .
Esnaflar Namına. 
Burhaniye.

Abdiilkadir Hoeaoğ- 
lu ve arkadaşları. 
Kasap Esnafı 
Diyarbakır.

Kiraz Tükenmez.
3 No. İn Genelev Pat
ronu.
Trabzon.

Şoförler Cemiyeti 
Reisliğime.
Antalya.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

¡"458/7437

Arzuhal
No.
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

7971/7894

7972/7895

SOI 0/7926

7 985 /7908

8024/7937

8044/795ı

8037/7950

7710/766:!

7762/7715

İbrahim Demirci v» 
arkadaşları.
Esnaf nnmınr 
Giresun.

Mustafa Kırmızı. 
Esnaf Kefalet Ko
operatifi Başkanı. 
Gümüşacıköy.

Sarraf ve Kuyum
cular.
230 - 1580 mahreç. 
No. tel sahibi.
K onya.

Şerif Tiimer. 
Çiftkıırt Oteli So. 
No. 3 
Eskişehir.

Kıza Çekinmez. 
Nebati Yağ İmalât
çılar Derneği Reisi. 
Kütahya.

Ömer Türkoğlu < ve 
arkadaşı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı. 
Siverek.

Mehmet Demircioğ- 
lu.
liacıyusuf mahallesi 
Kurtuluş Cad. 27/A 
Bandırma.

Bahri Seven ve ar
kadaşları.
Kasaplar.
I »ursa.

Mehmet. Sent ürk ve 
arkadaşları.
Esnaflar adına. 
Çayırlı.

Ticaret Odası Reis
liğine.
Elâzığ.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7763/7716 Yakup.
Esnaflar Derneği 
Başkanı.
Divriği.

7764/7717 Ticaret Odası Reis
liğine.
Elâzığ.

7542/7515 Şevki Dıırğun ve 
arkadaşları. 
Kunduracılar adına 
I îit !is.

7543/7516 Ahmet Ölez ve arka
daşları.
Esnaftan.
Küre.

7544/7517 Kâzını Vural ve ar
kadaşları.
Esnaf Dernekleri 
Birliği Başkanı. 
Gümüşhacıköy.

7565/7537 İdris Kağızman ve 
arkadaşları. 
Manifaturanla r 
adına.
Zile.

7484/7462 Mustafa Tokgöz. ve 
arkadaşları.
Esnaftan.
Erzincan.

7485/7463 M. Salih Bozbay.
Esnaf Dernekleri 
Birliği Başkanı.
I )enizli.

7486/7464 Mehmet Uçar. 
Esnaftan.
Kadirli.

7487/7465 Salih Silin.
Esnaftan.
Silvan.

7488/7466 Osman Alsın.
Esnaflar adına. 
Kemaliye.



Arzuhal
No.

7489/7467

7540/7513

7541/7514

7410/7: ¡89

7891 /7.‘î72

7392/737:!

7390/7371

Şamil Aydın. 
Esnaftan.
Tutak.
İbrahim Kaya bal ve 
arkadaşları.
Tamirci.
Küre.

Kemal Koçak ve ar
kadaşları .
Esnaf adına.
Alanya.
Mustafa Bilen.
Esnaf namına. 
Sarayköy.

Kadir Gürkas.
I >eled iye Ha liıı < 1 eki 
esnaflar adına. 
Bolvadin.
Hüseyin Yılmaz vc 
arkadaşları.
Esnaflar namına. 
Suşehri.

II. Kırgiil ve arka
daşları.
Manifaturacılar 
Derneği Başkanı. 
Elâzığ.

Ilasaıı özçavuşoğlu. 
Manifaturacılar 
Odası Başkanı. 
Kayseri.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7389/7370 Ermenek tüccar ve 
esnafları adına Tüc
car Esnaf Kulübü 
İdare Heyeti Reis
liği.
Ermenek.

7388/7369 Ahmet Kavaklıoğ- 
lu ve ar.
Esnaflar adına. 
Ünye.

7381/7362 Salim Şahin vc ar.
Esnaflar adına. 
Suşehri.

7394/7375 Oda Meclisi Adına. 
Oda Reisi.
Tokad.

7457/7436 Emin Akay ve ar.
Bakkal Esnafı Der
neği Başkanı.
S i m a v .

7387/7368 Sami Günay.
Kuyumcıı Esnaf na
mına.
Elâzığ.

7386/7367 İrfan Kocakanat vc 
ar.
Esnaflar adına 
Kahveci.
Yalvaç.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7385/7366 11. Kırgöl ve ar.
Manifaturacılar ve 
Tuhafiyeciler Der
neği.
Elâzığ.

7384/7365 Hikmet Atasoy.
Esnaf adına. 
Sivrihisar.

7383/7364 Mehmet Çakar.
Esnaflar Birliği 
İkinci Başkanı. 
Elâzığ.

7382/7363 Talât Altınışık.
Esnaf Dernekleri 
Birliği Başkanı 
Havza.

7377/7358 Rasint Tekyıldız.
Vakıflar Dairesi al
tında sigaracı. 
Samsun.

7378/7359 Kemal Yazar ve ar. 
Manifaturacı.
Soma.

7379/7360 Mustafa Gök ve ar.

Tüccarlar namına. 
Gülnar.

7380/7361 İbrahim Yaman.
Kasaplar Derneği 
Başkam.
Elâzığ.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan v« ne sebepten verildiği

7548/7520 Mustafa Ergün.
(S. No. 1) Muayene ve tedavi 

Evi Sağlık Memuru. 
Küre - Kastamonu.

7611/7583 Recep Tekin.
(S. No. 2) Merkez Hükümet 

Tabipliği Sağlık 
Memuru.
Diyarbakır.

7595/7567 Nuri Ertekiıı.
(S. No. 3) Trahom Savaş Şu

besi Sıhhat Me
muru.
Kırıkhan - Hatay.

17295/16096 Mehmet Kaya ve ar. 
(S. No. 4) DDY Mağazasında 

işçi mümessilleri ve 
Başkanı.
Eskişehir.

17228/16038 Hilmi Sönmez.
(S. No. 5) 7. Durak 8078 Ada

19 Parsel No. 88-B. 
Yenimahalle - Anka
ra.

17253/16054 Hüseyin Nazif Tar- 
(S. No. 6) kan.

Çapa Yaşa Ap. No.
5 Daire 1 de. 
Topkapı - Şehremini. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : 1936 senesin
den 1942 senesine kadar kadrosuz
luk sebebiyle terfi ettirilmek sizin 
geçeri 7 senelik müddetin terfiinde 
nazara alınması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Sağlık okulu 
mezunu olmadığından dolayı terfi- 
den mahrum bırakıldığından şikâ
yeti, dolayısiyle gereken kanuni 
tadilâtın yapılması talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : T er f  üne mâni 
olan Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât Kanununun 60 
net maddesinin tadili talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : En ağır hiz
met ve işlerde çalıştıkları halde 
kendilerinin muvakkat işçi addolu
narak sicilli memurlara tanınan 
bâzı haklardan fay dalandır ılma- 
maları suretiyle doğan adaletsizli
ğin bertaraf edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore harekâ
tına iştirakle fevkalâde hizmet ve 
muharebelerde kahramanlıkları 
sebk etmiş bulunanların madalya 
ile taltif olunmaları talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni Orman 
Kanunu ile; devletleştirilmiş olan 
tapulu ormanların iadesi esbabının 
istikmal buyurulması talebine da
irdir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

18763/17470 Cahit Savcı.
(S. No. 7) Vilâyet Tahrirat 

Kâtibi.
Artvin.

21119/19621 Şakir Durmaz, 
ı S. No. 8) Yukarı Yoncalık Sa

man So. No. 25. 
Erzurum.

18750/17463 Mehmet Özalp. 
2772/2765 Arzuhalci.

'S. No. 9) Yerköy.

18744/.17457 Hüsnü Talu.
(S. No. 10) Gezici Başöğretmen. 

Çorum.

18704/17417 Fazıl Erkan.
! s. No. 11) Sakiler Mah. No. 12. 

Zile.

18718/17431 Osman Erkek ve ar. 
(S. No. .12) rir.

Akkaya köyünde. 
Akçakoca.

18726/17439 İhsan Altungül.
S. No. 13) Defterdarlık 2 nci 

Daire Tahsildarı. 
Malatya.

Encümen kararı ve no sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 1950 seçimle
rine takaddüm eden bir tarihte 
vali tarafından kadrosu ile Yusuf
eli tahrirat kâtipliğine tâyini mü
nasebetiyle; 5439 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin vilâyet tâli me
murlarına da şâmil olup olmadı
ğının tefsiri talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Balkan ve Bi
rinci Cihan harblerinde sebk eden 
hizmetlerine ve halen çalışamıya- 
cak bir durumda bulunmasına bi
naen; kendiisne yardım yapılması 
talebine dairdir.)

( Arzuhal hulâsası :■ Hukuk Usıı 
lü Muhakemeleri Kanununun (11 
ııli maddesindeki takyidatnı; mez
kûr maddei kanuniyenin son ben
dinde yazılı «şifahi usulü muha
kemeye tâbi işlerde» cari olup ol- 
mıyacağmın tefsiren tesbit buyu
rul',naşı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
sebebiyle 50 liraya olan terfiinde 
vukubulan 19 aylık gecikme müd
detinin terfi kıdemine eklenmesi
ni teminen bir kanun tedvini ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Çıkarılacak 
olan yeni Emeklilik Kanunu ile 
eski mütekaitlerin terfihlerinin 
de temin buyurulmam talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devletleştiri- 
len tapulu ormanlarının iadesini 
teminen yeni Orman Kanunu lâ
yihasının bir an önce kanuniyet 
kesbettirilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
sanat çavuşu olarak geçen 18 kü
sur senelik hizmetinden dolayı te
kaüt aylığı bağlanması talebinden 
ibarettir.)
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Ar ruha]

No.

18746/17459 
19010/17695 
(S. No. 14)

7808/7758 
(S. No. 1)

5022/5013 
5217/5208 

(S. No. 2)

4084/4076
(S. No. 3)

6257/6246
(S. No. 4)

6280/6269 
(S. No. 5}

6389/ 6378 
i 8. No. 6)

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

Asker Yeni kaya ve (Arzuhal hulâsası Terfilerinin
ar. temini maksadı ile 4598 sayılı Ka-
PTT Dağıtıcısı; nuııuu 4 nciı maddesinden istifa-
4882* S. s de ettirilmeleri talebinden ibare t -
Kars. tir.)

Gereği düşünüldü : Kanun ve tefsir teklifinde bulunmaya 
yetkili ve vazifeli bulunmıyan encümenimizce talepler hakkın
da bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2957 18 . I . 1956

Sadettin Korkut. 
Hükümet Tabipliği 
Sağlık Memuru. 
Tavşanlı.

Nimeti Oııuroğlu. 
1837 So. No. 12/1. 
Karşıyaka - Iztnir.

Ahmet Cop.
Ağır Bakım Tamir 
Fabrikası Atelyeler 
Grup Âmiri. 
Erzurum.

Bekir Uğur ve kar 
deşleri.
Çetmi Malı. de. 
Karapınar.

Mustafa Sözen. 
Çetini Mah. de. 
Karapınar.

Duran Sezer. 
Çetmi. Mah.de. 
Karapınar - Konya,

(Arzuhal hulâsası : Sağlık me
murluğuna tâyini sırasında kanu
ni hakkı olan dereceden dun bir 
derece ile vazifeye başlatıldığın
dan şikâyeti ve dolayısiyle maaşl
ımı bir üst derece üzerinden veril
mesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı
nın 8 nci derece üzerinden tadili 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûm e dil
diği 15 günlük oda hapis cezası 
5677 sayılı A f Kanununun şümu
lüne girmiş olması hasebiyle yüz
başılık nasbinin 30 . VIII . 1946 
olarak tashihi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Yap dan yan
lış bir aşı yüzünden telef olan ko
yun ve kuzu karşılığı olan vâki 
zararlarının tazminat olarak öden
mesi talebinden ibarettir.)



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

6396/6385 Cuma Eroğlu ve ar. 
(S. No. 7) Çetmi Mah. de.

Karapınar -Konya.

6397/6386 İrfan Varım.
(S. NTo. 8) HacıömerliMah.do.

Karapınar - Konya.

6398/6387 Mehmet Sezer.
(S. No. 9) Çetmi Mah. de.

Karapınar - Konya.

6399/6388 Ali Keskin ve ka 
(S. No. 10) tımcıları.

Çetmi Mah. de. 
Karapınar - Konya.

6400/6389 Voli Keskin ve oğul- 
(S. No. 11) lan.

Karapınar'ın Çetmi 
Mah ailesinde.
Konya.

6401/6390 Şükrü Yarım. 
t'S. No. 12) Hacı Ömerli Mah. de 

Karapınar - Konya.

6194/6183 Mahmut Oelâlettin 
(S. No. 13) Tibetli.

Kale Camii İmam ve 
Hatibi.
Sivas.

■1481/4472 Mehmet. Öner, 
t S. No. 14) DDY Hareket Daire

sinde Gardıfren. 
Eskişehir.

5659/5648 Baki özler.
'S. No. 15) Reşadiye Mah. No.56

Y ıldızeli.

(Arzuhal hulâsası : Yapılan yan
lış bir aşı yüzünden telef olan ko
yun ve kuzu karşılığı olan vâki 
zararlarının tazminat olarak öden
mesi talebinden ibarettir.)

» » » »

» » » »

» » » »

» :> v )>

(Arzuhal hulâsası : Eski İmam - 
Hatip Mektebi mezunu, bulundu 
ğunu beyaniyle; 1955 bütçesi ile 
kabul olunan kadrolardan istif adı 
edemiyeceğinin bildirilmiş bıdun- 
duğundnn şikâyeti mut azamin m - 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : DDY İnzi
bat Komisyonunca hakkında veri
len maaş ve sınıf tenzili cezalan* 
nin kaldırılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Kıdemli baş
çavuşlukta ve belediyede geçen 
hizmetlerinin emeklilik fiilî hiz
met müddetine ilâve olunmadı- 
ğındsın şikâyeti m vtazam m¡nd%r.)



Aızuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

17237/16047 İffet Bavramgil.
(S. No. 16) T. C. Merkez Ban

kası İstanbul Şube
sinde.
İstanbul.

17262/16063 A. Haindi öğütçü- 
(S. No. 17) oğlu.

Eınta Ticaret Evi. 
Fethiye.

17417/16214 Mümin Dedeoğhı. 
(S. No. 18) Mithatpaşa Cad. 

No. 865.
İzmir.

17383/16181 Ali Ramazan Oano- 
(S. No. 19) ruç.

Hayvan Sağlık Me
muru.
Cizre.

17393/16191 Muhittin Serdar.
(S. No. 20) Kavraz köyünden.

Fatsa - Bol aman.

17412/16210 Aziz Cayis.
(S. No. 21) Abdalkuyu.su Kövii 

Muhtan.
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : iki yıllık üc
retli hizmetinin borçlandırılmak 
suretiyle tekaütlük müddetine ilâ
vesi hakktndaki vâki talebinin 
Emekli Sandığınca reddolundu- 
ğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Fethiye ka
zasının sahil Gäben köyü hududu 
dâhilindeki krom sahalarına teca
vüz eden Lâtif Sepil ve Sait Bil- 
giner’in bu hareketlerine mahal 
bırakılmaması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir T ar is 
Üzüm işletmesinde çalışmakta 
iken tutulduğu felç hastalığı se
bebiyle tanınması gereken hakla
rının verilmediğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat sayı
mında, gördüğü vazife dolayısiylı 
tahakkuk eden ve avans olarak al
dığı harcırahın istir dad'olundu
ğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Beşikdüzü 
Köy Enstitüsünde okumakta iken 
okul idaresince talebelikle ka
bili telif olmıyacak şekilde çalıştı
rıldığından sınıfta kalan oğlun
dan dolayı 1Maarif Vekâletince 
tazminat talebinde bulunduğun
dan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hülâsası : Tarsus’un Ka- 
rabucak Okaliptüs orman mmta- 
kası dâhilinde bulunan 250 hektar
lık arazinin zaruri ihtiyaçlarına 
binaen köylerine mera olarak ve
rilmesi hakkındaki vâki müracaat
larının Ziraat Vekâletince mesnet
siz olarak kabul olunmadığından 
şikâyeti mutazammındır).
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17354/16154 Emin Demirci.
(S. No. 22) Hüseyin Naim Nur

can yazıhanesinde. 
Acıpayam.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17369/16169 İbrahim Ürük.
(S. No. 23) Şoförler Derneği Baş

kanı.
Ödemiş.

17347/16147 Hüseyin Şaar.
(S. \To. 24) Kiremithane Malı. 144 

Sokak 89 evde. 
Mersin.

17301/16102 Abdürrahmaıı Ka- 
(S. No. 25) yabaşı ve ar.

Millik köyü Mulı. 
Reyhanlı.

17302/16103 Ali Erefe.
(S. No. 26) Kızılçukur köyün

de.
Ttvşanlı.

17273/16074 Muzaffer Yetki. 
18714/17427 2217 Sokak No.6 
19554/18216 İzmir.
1631/1629 

(S. No. 27)

17294/16095 Neyire Türkus.
(S. No. 28) Mesudiye Cad. 1448 

Hayat Sokak No.33 
Îzmir-Alsancak.

(Arzuhal hülâsası : İstidasında 
yazılı sahada krom taharrisi için 
takaddüm 'ilmühaberi alıp vekâle
te müracaat etmiş bulunduğu hal
de mezkûr saha üzerindeki arama 
ruhsatının vekâlet şube müdürle
rinden istidada adları yazılı şube 
müdürlerinin akrabası olan Selim 
T unca’ya verildiğinden şikâyetle 
mezkûr maden sahasının kendile
rine iadesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : İdarei Husu- 
siyece alınmakta olan vesaiti nak
liye : resminin fazlalığından şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hülâsam : Oğlu ile bir
likte Türk tâbiiyetini alınmaları 
talebinden ibarettir.) .

(Arzuhal *hulâsası : Arazilerinin 
su istilâsına mâruz kalmasını tev- 
lideden Amik gölündeki Mazlum
laşa Dalyanının bir an evvel açıl
ması talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 14 senedir ça
lışmakta olduğu garp linyitleri iş
letmesindeki işine haksız yere ni
hayet verildiğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)
(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş 
kazası neticesi bağlanan maluliyet 
aylığının noksanlığından şikâyeti 
mutazammmdır..)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine in
tikal etmiş bulunan Piri Mehmet 
Paşa Vakfı tevliyetinin Vakıflar 
İdaresince haksız olarak elinden 
alındığından şikâyeti mutamm- 
mtndvr.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11« sebepten verildiği

18701/17414 Mustafa Dönmez. 
(S. No. 29) Çalcı köyünde. 

Mihalıççık.

18725/17438 A. Lutfi Balâmiı-.
(S. No. 30) DDY 6 ncı İşletme 

Föydömarş Bürosun
da Müdekkik.
Adana

18724/17437 Kemalettin özülkii. 
(S. No. 31) DDY 6 ncı işletme

Föydömarş Bürosun
da miidokkik.
Adana.

18723/17436 Muhittin Meti.
(S. No. 32) DDY 6 ncı işletme 

Muamelât Memuru. 
Adana.

18720/17433 Arslan Mehmet Ça
vuş.

(S. No. 33)Zafer Mah. Pınarba
şı Külâhçı Fabrikası 
üstünde No. 15. 
Aydın.

18715/17428 Zeynel Can ve ar- 
(S. No. 34) kadaşları.

Bozkurt Caddesi No. 
137.
Feriköy - Şişli - İs
tanbul.

18713/17426 Veli Canbey.
(S. No. 35) Merkez .Samanlı 

Mah. No. 41. 
Malatya.

(Arzuhal hulâsası : Malûl kaldığt 
tarihten başltyarak ödenmesi gere
ken maluliyet aylık ve ikramiye
sinden alacaklı bulunduğundan 
ödenmiyen müterakim aylık ve ik
ramiyelerinin tediyesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası- : 244 liraya ter
fi tarihinin 31 . V . 1950 olarak 
düzeltilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : 242 liraya 
olan terfiinde (büro muamelâtın
dan mütevellit) vâki gecikmenin 
düzeltilmesi talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hülâsası : 238 liraya olan 
terfi tarihinin düzeltilmesi tali
binden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : Millî Mücade
lede mesbuk hizmetlerine mukabil 
verilip 20 - 22 yıldır imar ve ihya 
etmek suretiyle kullanmakta oldu
ğu evin bu kere belediyece ba-şko 
sı na satıldığından şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hülâsası : Âbaencet zü- 
yed bulundukları, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan sa
hipsiz yerlerden olan Sarı Mah
mut Yaylası üzerindeki bu kadim 
haklarını selbeder mahiyette ve
rilmiş olan bir meni müdahale 
kararından şikâyeti mutazam - 
mındır.)

(Arzuhal : hulâsası : DDY İdare
sinde çalışmakta iken tutulduğu 
meslek hastalığı sebebiyle tekaüt 
aylığı bağlanmam talebine dair
dir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

*
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

18708/17421 M. Emiıı Çiftpmar. 
(S. No. 36) Karapınar Malı.

Tancı So. No. Ii>. 
Eskişehir.

18707/17420 Sami Sungun. 
21031/19595 Fatih Halıcılar ( 'mi. 
2741/2734 No. 13.

(S. No. 37) İstanbul.

.1.8738/17451 Neşet Afacan. 
S. No. 38) Çay. ilah. de. 

Çarşamba.

18730/17443 Nusret Özer.
(S. No. 39) İtfaiye Memuru ölü 

Hakkı Dedeoğhı. 
İskenderun.

1 »729/17442 Hilmi Alpay. 
21490/19981 Sümerbank Basınii 
ı S. No. 40) Sanayii Müesst'.iesi 

Personel Memuru. 
Nazilli.

18766/17479 Haşan Ayaz.
(S. No. 41) Akçasaz köyünde. 

Orhaneli.

(Arzuhal hulâsanı Vazife mâlûlii 
olarak tekaüt aylığı. bağlanmam 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası, : Tekaütlük (fi
ilî hizmet) müddetinin; aktif ser
vislerinden madudolan müdürlük
lerde geçen hizmetlerinin 14 ay 
üzerinden hesaplanarak tekaüt ay
lığının tadil olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çarşamba’nın 
ırmak kenarında Hâzineye ait 
mezberelik bir yeri emek ve mas
raf ihtiyar etmek suretiyle imar 
ve ihya etmiş bulunduğu halde, 
Mâliyece istifadesine mümanaat 
olunduğundan şikâyeti mut,azam
inindir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaşına mu
kabil babası müteveffa Hakkı De- 
tle’ye tahsis olunup; idarei husu- 
siyeye teberru olunan emlâk kar
şılığı olan hakkının verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tasfiye olun
mak suretiyle ayrıldığı muallim
likte geçen müddetinin tekaütlük 
hizmet müddetine ilâvesi irin vâki 
talebinin kabul olunmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Akçasaz kö
yü maden ocaklarında amele ola
rak çalıştıkları müddete ait ala
caklar m tediyesi ve maden sahibi 
Şakir Yorulmaz hakkında gere
ken kanuni takibatta bulunulma
sı talebinden ibarettir.)
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A rzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adrösi

18775/17488 Mehmet Uğurlar.
(S,. No. 42) Sıhke köyünde No.jJ.l 

Van.

18733/17446 llasan Kaymak.
(S. No. 43) (Jeyfkdere köyünde. 

Karamürsel.

1 8 7 1 1 /1 7 4 2 4  N u r i  E k in c i .
(S. No. 44) Selimiye İskele Cad.

Kavak Bayırı So.
\ o .  21.

S e l i m i y e  - İs ta n b u l .

18717/17430 Hasaıı Üzer. 
19060/17736 Şişhane Büyüklıen- 
(S. No. 45) dek Cad. No. 44/1. 

İstanbul.

18731/17444 Sakin Taşçı.
(S. No. 46) Dindoğru mahallesi. 

Babaeski.

18761/17474 Mehmet Aybasan. 
(S. No. 47) Çubuk köyünde. 

Gemerek.

18762/17475 Ahmet Toksöz. 
20969/19483 Emniyet Md. kadro- 

1138/1136 sunda Polis Memuru 
2610/2604 Erzincan.
5522/5512 
6875/6864 

(S. No. 48)

18779/17492 Fedail Sönmezoeak. 
(S. No. 49) Hamidiye mahalle

sinde.
Babaeski.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Nüfuzlu kim
selere (ihtiyaçlarının fevkinde) 
verilip bunlar namına 11 scil olun
makta bulunan arazilere ait tes
cil muameleleri durdurularak 
mezkûr toprakların diğer hakiki 
ihtiyaçtılar a dağıtılması talebin
di n ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
mıı tanınmadığından şikâyeti mv-

■ tazamnundır.)

(Arzuhal hulâsası : Sılıhi durumu 
tesbit olunmaksızın, mevzuata ay
kırı olarak verilen sicile müsteni
den tekaüde sevk olunmuş bulun- 
duğundan bn muamelenin iptali 
talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan 
muhacirlerinden olup mütaaddit 
müracaatlarda bulunmuş olmasına 
rağmen iskân haklarının verilme
diğinden şikâyeti mutazamrnm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmediğinden şikâyeti mu- 
tvzammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Şark mülteci
si sıfatiyle, iskân yolu ile veril
miş bulunan arazisinin Iiacı Şen
ol adındaki bir şahsa verilmek is
tendiğinded şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : İskân muaflı
ğına tâbi bulunduğu halde, fuzu- 
len maaşlarından kesilen 5 yıllık 
vergilerin iadesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmesi talebine dairdir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18768/17481 Abdullah Gelmen. 
,(£}. No. 50) N afıa  Cad. dê  A b 

dullah Ateş eliyle. 
İskenderun.

■18765/17478 Zekeriya Pekkoçak. 
(S. No. 51) Karâğümrûk Atikali- 

paşa Postanesi kar
şısında K im yager 
So. No. 19.
İstanbul.

18748/17461 Hüseyin Özbek.
(S. No. 52) Köprücek köyünde.

B oyabat - Sinob.

(Arzuhal hulâsası Ilarb malûllü
ğü maaşının çavuşluk rütbesi üze
rinden artırılması . talebine dair
dir.) \ ::v X1\
(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi 
muaflığını haiz bulunduğu halde;  
tekaüt aylıklarından fuzulen ke
silmiş olan vergilerin iade olun
madığından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Eskiden beri 
arazilerini sulamakta ve değirmen
lerini çevirmekte olan sularınaT 
Kurusaray köylüleri tarafından 
vâki fuzuli müdahale dolayısiyle 
yaptıkları müracaatın kaymakam
lıkça ve valilikçe nazara alınmadı
ğından şikâyeti ve haklarının ta
nınmasını mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Halli; kaza mercilerinin ¡kararma bağlı 
bir hususla ilgili bulunan talqplerin; bu bakımdan encümeni- 
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2958 18 . I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

3518/3511 Refik Aypm.
(S. No. 1) Bahçelievler 33 So

kak No. 6 
Ankara.

18703/17416 Rabia Büvüköztaş. 
(S. N. 2) Hilmi eliyle.

Hatay Sokak No. 4. 
Yenişehir - Ankara.

17382/16180 M. Rahmi Sanalan. 
(S. No. 3) Bölge Emniyet Baş

müfettişi.
Diyarbakır.

17263/16064 Mehmet Umurcu.
(S. No. 4) Çelebiler Mah. Mü

hürcü Sokak No. 16. 
îsparta.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Emekli aylı
ğının ikinci sınıf üzerinden bağ
lanması gerekirken bu kanuni ta
lebinin Şûrayı Devletçe müruru 
müddetten reddolunduğundan şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası müte
veffa Dr. Ahmet Tevfik’in teka
ütlük hakkının tanınarak; dul ve 
yetimlerine aylık bağlanması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tahsil müd
deti 12 yıl olan Galatasaray Lise
sinde okuyan oğlu Erdoğan'ın bu 
liseyi 19 yaşında bitirmesine mad
deten imkân olmadığı halde; al
dığı çocuk zumlarından 10 aylı
ğının Divanı Muhasebat kararı 
ile 4598 sayılı Kanunun maksadı 
vaz’ı hüâfına kendisinden istir- 
dadolunduğundan bahsile; duru
mun tetkik ve bir karara bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ait 
bir evin başkasına intikaline mü
tedair bulunan İsparta Sulh Hu
kuk Mahkemesinin bir kararından 
şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda açıklanan müra
caatlar kaza mercilerinin kararma iktiran etmiş hususata taal
lûk etmekte bulunduklarından; talepler hakkında bu bakımdan 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2959 18 . I . 1956
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7719/7672 Etem Göksu. 
f(S. No. 1) Sıtma Savaş Sağlık 

Koruyucusu.
Göksün.

18705/17418 Salih Kahraman.
(S. No. 2) Yukarı Scvindikli 

köyünde.
Çorlu.

18772/17485 Hüseyin Adımlı.
(S. No. 3) Mecidiye köy 2 nei 

Taş Ocak No. 40. 
İstanbul.

18743/17456 Mahmut Aydın.
<S. No. 4) Esnaftan.

Suşehri.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

N. Aras

(Arzuhal hulâsası : Kursa tâbi 
tutulup memur sınıfına alınmala
rı veyahut ücretlerinin artırıl
ması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakla
rının ve muhtaç bulundukları 
arazilerin bir an önce verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmediğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Orçul mevki
inde, Hâzineye ait arazi üzerinde 
ev yaparak 8 yıldır oturmakta 
iken buraların ellerinden alınmak 
istendiğinden şikâyet ve tazallü- 
mühal ile mezkûr yerlerin iskân 
yolu ile kendilerine verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Son karan almaya salâhiyetli idari mer
cilerce henüz kati bir karara bağlanmamış hususata taallûk 
eden taleplerinden dolayı; müstedilerin aidolduğu mercilere 
müracaatlan lüzumuna binaen; encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker
Afyon K. 

S. Koraltan

2960

Çorum 
II. Ortakcıoğlu

18 . I . 1956

Edirne
C. Köprülü

Edirne Mardin Siird
II.Maksudoğlu R. K. Timur oğlu S. Bedük

Trabzon
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 470)

» a «
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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 İ

— tl Sayı : 41 İt* —

29 . I I . 1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

16222/15152 Haşan Mumcu ve ar 
Debboy yanında 
Bakkal Yaman eliyle. 
Giresun.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Giresun Ve
rem Hastanesi idare memurlun 
hakkında.)

Dilekçiler : Giresun Verem Hastanesi İdare Memuru Süley
man Dalkılıç’m çürümüş sebzeleri alarak hastalara yedirmekte 
olduğundan bahsile, gereğinin müstacelen yapılmasını istemek
tedirler.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Bu hususta icabeden tahkikatın icrasiyle hâsıl olacak neticeye 
göre kanuni iktizasının yapılması lüzumunun Giresun Valiliği
ne önemle tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar münasebetiyle yapılması lâ- 
zımgelen tahkikatın icrası lüzumu alâkalı valiliğe tebliğ edil
miş bulunmasına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2961 18 . 1 .1956

16229/15159 Fehmi Koksal.
Gerdekhisar köyün
de eğitmen.
Kelkit.

(Arzuhal hulâsası : Köy eğitmen
leri hakkında.)

Dilekçi : Görevine son verilen köy eğitmenlerine nakdi yar
dım yapılmasını, vazifesinde başarı gösterenlerin de daimî suret
te meslekte alıkonmalannı istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Öğretim ve eğitimde 
kendilerinden istifade edilemiyen eğitmenlerin Vekiller Heyeti 
kâfariyle tasfiye edilmekte oldukları, bu suretle görevlerine 
son verilenlere ikramiye itasına imkân görülemediği, başarılı 
çalışanların ise tasfiyeleri bahis mevzuu bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2962 1 8 .1 .1956



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

Kansral.

16234/15164 Abzer Erverdi. (Arzuhal hulâsası : Taş ocağı hak-
Kavak köyünde. kında.)

Dilekçi : Öteden beri köy halkının intifama terk ve tahsis 
edilmiş olan çakmak taşı ocağının ahiren Özel idare tarafından 
başkasına verildiğinden bahsile, mezkûr ocağın eskisi gibi inti 
fa edilmek üzere köy halkına iadesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen ocağın, 
Köy Kanununun 17 nci maddesi şümulüne giren ocaklardan ol 
madiği cihetle, Taş Ocaklan Nizamnamesi hükümleri dairesin
de ve açık artırma suretiyle (6 000) lira bedel mukabilinde tâ 
libine ihale edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin ta 
lebinde ısrar ettiği takdirde köy mümessili sıfatiyle aidolduğu 
kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2963 18 . 1 .1956

16240/15170 Fethi Çantay.
Eski Kuyumcular 
Mah. Atalar Cad. 
No. 41.
Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Gözlükçülük 
kursuna tâbi tutulması hakkında.)

Dilekçi : Orta mektebin üçüncü sınıfından tasdikname almak 
suretiyle ayrıldığını, 1939 - 1942 yıllan arasında babasının ya 
nında gözlükçülük yaptığını, kendisinin kursa tâbi tutulması 
hakkında yaptığı mütaaddit müracaatlara, ortaokul mezunu ol
madığı için müspet cevap verilmediğini beyanla, gözlükçülük 
kursuna kabulünü istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Gözlükçülük hakkmdaki 3958 sayılı Kanuna nazaran dilekçinin 
gözlükçülük kursuna veya imtihanına girmesi mümkün görül
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2964 18 . 1 .1956

16246/15176 Fergat Gür çay. (Arzuhal hulâsası : Cide kazası
Arzuhalci. Malmüdüründen şikâyet.)
Cide. Dilekçi : Cide Kazası Malmüdürünün, pul bayiliği yapmak 

üzere kendisine verilmiş olan ruhsatnameyi iptal ettiğinden ve 
saireden bahsile, hakkının korunmasını istemektedir. 

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye ait ruhsat
namenin, 5887 sayılı Kanuna istinaden vekâletten yapılan ta
mim gereğince diğer bâiylere ait ruhsatnamelere birlikte
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hükümsüz sayıldığı ve malmüdürü hakkındaki şikâyetin de 
bundan mütevellit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol- 
lunmadığına karar verildi. <

Karar No. Karar tarihi

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

2965 1 8 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zammı 
hakkında.)

Dilekçi : 1951 - 1952 yıllarına ait Çocuk Zammını alamadı
ğını beyanla, tediyesi bususunun sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Pazarcık Kazası ilk 
okul öğretmenlerinin 1951 yılı çocuk zamlarına ait ödeneğin 
gönderildiği, 1952 senesine ait zammın da bütçede münakale 
icrasını mütaakıp verilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2966 18.1.1956

10258/15188 Mehmet Aydemir.
Helcte Köyü Başöğ
retmeni.
Pazarcık - Maraş.

16262/15191 Hakkı Kumral ve ar. 
Salcı köyünde, 
tnebolu.

(Arzuhal hulâsası : Hususi orman
lar hakkında.)

Dilekçiler : Eskidenberi hususi orman olduğu kabul edile
rek köy halkının intifa ve istifadesine terk olunmuş bulunan 
yerlerin ah ren Orman Tahdit Komisyonu tarafından tahdide 
tâbi tutulduğunu öğrendiklerinden ve bu tahdit muamelesin
den son derece zarar gördüklerinden ve saireden bahisle, sözü 
geçen yerlerin kendilerine terk ni ve Orman Kanunu lâyihası
na da, her köylüyü memnun edecek bir şekilde verilerek bu
nun b r  an evvel kanunlaştırılmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Köy sınırları dâhilin
deki ormanların 3116 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden 
yapılan tahdit muamelesinin usulü dairesinde ketîleştiği ve 
orman kanunu lâyihasının Büyük Millet Mecl sine sunulmuş 
olduğunun da dilekçilere duyurulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu tahdit muamelesinin iti
raz edilmemek suret yle kesinle^t ği vekâlet cevabından anla
şılmasına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

2967 18 . I . 1956



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

16269/15198 Haşan Çelik ve ar.
Hakir köyünde. 
Glimüşane.

21986/20468 Mevlût Çelik.
Perek köyünde Eğit
men.
Gümüşane.

(Arzuhal hulâsası 
leri hakkında.)

Köy eğitmen-

Dilekçiler : On beş seneden beri köy eğitmenliği yapmakta 
olduklarını, son zamanlarda meslekdaşlanndan birçoğunun 
vaz'fesine nihayet verildiğini, böyle bir âk'bete kendilerinin 
de mâruz kalması halinde çok mağdur bir duruma düşecekle
rini, tasfiye edilenlere birer ikramiye verilmesi lâzımgeleceğini 
beyanla, gereğin'n yapılmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : öğretim ve eğitimde 
kendilerinden istifade edilemiyen eğitmenlerin Vek'ller Ku
rulu kararına müsteniden tasfiye edilmekte olduğu, bu suretle 
görevlerine son verilenlere ikramiye itasına kanunen imkân 
görülemediği, başarılı bir şekilde çalışan eğitmenlerin tasfiye
leri de bahis konusu bulunmadığı, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2968 18 . I . 1956

16270/15199 M. Bozok ve ar.
Muhtar Çalık Mah. 
de.
Van.

(Arzuhal hulâsası : Bir okul bina
sı yaptırılması haklımda )

Dilekçiler : Mahallelerine civar bir yerde bir ilkokul binası 
yaptırılmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Vilâyet hususi idare 
bütçesinin kifayetsizliği yüzünden şimdilik dileğin tervicine im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2969 18 . 1 .1956

16271/15200 Selim Turgut.
Harbiye Karakolun
da Bekçi.
Taksim - Beyoğlu.

(Arzuhal hulâsası : Evvelce ken
disine verilen gayrimenkullerin ta
rafına teslimi haklımda.)

Dilekçi : Suşehri kazanının Sevindik köyünde evvelce ken
disine verilen üç buçuk dönüm tarla ile bayır mevkiindeki 12 
dönüm tarlanın bedelini ödemiş bulunduğu halde, namına tes
cil olunmıyarak göçmenlere verilmiş olduğundan bahsile, bu 
yerlerin tarafına teslimini istemekeedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin istihkakı 
olan 3,5 dönüm ile diğer 12 dönümlük arazinin namına tescil 
edilmiş bulunduğu, ancak tapu miktarına nazaran fazla çıkan 
ve diğer Hazine arazisinden temin edilen 2200 metrekarelik kıs
mın ifraz edilerek on göçmen ailesine ev yeri olarak verildiği
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Arzu.ıal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

16275 /15204 Haşan Yılmaz ve 
ar.
Akpınar köyünde. 
Vize.

16278/15207 Gülbahar Tamkan.
Dereboyu Leylek 
Yuvası So. No : 26. 
Ortaküy - İstanbul.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ve binnetice mezkûr 3,5 ve 12 dönümlük gayrimenkullere hiç
bir suretle müdahalede bulunulmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2970 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Orman ida
resince vazıyed edilen arazi hak
kında.)

Dilekçiler: Dede ve babalarından kalma tarlalarda ziraat yap
maktalar iken Orman Kanunu hükümlerine uyularak hakların
da takibata tevessül edilmesi üzerine ceza gördüklerini ve mez
kûr tarlalan ekememeleri hasebiyle de çok müşkül bir duruma 
düştüklerini beyanla, bu işe bir çare bulunmasını istemektedir
ler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin tapulu 
tarlalarına hiçbir suretle müdahalede bulunulmadığı, ancak 
Devlet ormanlarından açılan araziye vaziyed edildiği ve bu mü 
nasebetle de müstedi Mehmet Keçeci ve arkadaşlarının mahke
mece mahkûmiyetleri cihetine gidilmiş bulunduğu ve binaen
aleyh ormandan açılan tarlalar hakkındaki muamelede bir yol
suzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2971 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Muammer .
Tamkan hakkında.)

Dilekçi : Oğlu Muammer Tamkan’ın polis 1. şubeden alına
rak askerî ceza evine gönderilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî mahkeme ka- 
rariyb tevkif edilmiş olan Muammer Tamkan’m alâkalı bulun
duğu hâdiseye yine bu mahkemece el konmuş bulunduğu cihet
le bu bapta idareten yapılacak bir işlem görülemediği ve adı ge
çenin askerî ceza evinde bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Meselenin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2972 18 . 1 .1956



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

16279/15208 Fcrizat Sile.
Askerî ceza evinde 
Şaban Ormanlar 
eliyle.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Şaban Orman
lar hakkında.)

Dilekçi : Askerî ceza evinde mevkuf bulunan yeğeni Şaban 
Ormanlar hakkındaki tahkikatın bir an evvel ikmaliyle adı ge
çenin mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Şaban 
Ormanlar’m da alâkalı bulunduğu hâdiseye askerî mahkemece 
el konulmuş olduğu cihetle bu bapta idareten yapılacak bir iş
lem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2973 18 . 1 .1956

16280/15209 Feyzullah Dalyan. 
Muhtar.
Karaören köyünde. 
Çankırı.

(Arzuhal hulâsası : Köy okulunun 
tamiri ve saire hakkında.)

Dilekçi : Şabanözü kazasının Karaören köyü okulunun bir 
an evvel tamir ettirilmesini ve bu okulun zaruri ve mübrem ih- 
tiyaçlannm da sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsi geçen okulun 
tâmiri için üç bin liraya ihtiyaç bulunduğundan bu miktar tah
sisatın bütçeye konmasını mütaakıp icabının yapılacağı ve 
okul eşya ve sair ihtiyaçlarının ise köy bütçesinden temini 
mümkün olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2974 18 . 1 .1956

16286/15215 Nâzım Okur.
Muhtar Kizildin Kö
yünde.
Şarkışl^.

(Arzuhal hulâsası 
mazlığı halikında.)

Sınır anlaş-

Dilekçi : Şarkışla kazasının merkez nahiyesine bağlı Kızıl 
don köyü ile, Kayadibi nahiyesine bağlı Yanalak köyü bölgesin 
deki sınır ihtilâfının matlup şekilde halledilmediğinden bahsile, 
bu ihtilâfın karşılıklı menfaatlere uygun bir şekilde halli esbabı
nın istikmalini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kararname ile te3- 
bit edilen sınınn tapuya tescil edildiği, hududun tekrar tetkikini 
mucib bir sebep gösterilmediği ve dilekçinin muhtar sıfatiyle 
temsil etmekte olduğu Kızıldon köyünün durumunda bir deği
şiklik olmadığı ve belirtilen bu smır dolayısiyle tarafların kar-



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

şılıklı haklarının mahfuz tutulmuş bulunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Sınır anlaşmazlıklarından doğan ihtilâf

ların nihai olarak halli idari kaza merciinin vazifeleri cümlesin
den bulunmasına göre encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2975 18 . 1 .1956

16288/15217 Haşan Kudar.
Alakeçili Köyünde. 
Beydağ - Ödemiş.

(Arzuhal hulâsası : Vekâlet emri
ne alınmış olmasından şikâyet.)

Dilekçi : Haksız yere vekâlet emrine alınmış olduğunu ve 
bu baptaki muamelenin ref’i lâzımgeleceğini beyanla; gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumunun 
Vekâlet Müdürler Encümenince incelendiği ve neticede Dahili
ye Vekâletinin de teklifi veçhile teşkilâtta görevlendirilmesi 
uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenmesi lâzımgelen 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2976 18 . 1 .1956

16293/15222 Aziz Günden. (Arzuhal hulâsası : Hibenin ta-
Umurca Çiftliğinde. puca tescili hakkında.)

*•1 1 1 Di lekçi  : Ailesi efradına hibe suretiyle temlik etmek istedi
ği çiftliğe ait bütün muamele tekemmül etmiş, kanuni harç
lar da tesviye olunmuş iken, bahis mevzuu hibenin tapuca tes
cili cihetine gidilmemekte olduğunu beyanla, durumunun dü
zeltilmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak tevzi komis
yonunun, 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi mucibince ve
kâlet emrine geçmiş olan mezkûr çiftlik üzerinde temlik mua
melesi yapılamıyacağı hakkındaki işarı üzerine, çiftlik sahibi
nin talebettiği hibe muamelesi, tapu sicil muhafızlığınca, Tapu 
Sicil Nizamnamesinin 25 nci maddesi mucibince reddedilmiş 
olduğu ve alâkalı tarafından bu baptaki karara itiraz olunmuş 
bulunduğundan, neticeye intizar lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îtiraz merciinin vereceği karar aleyhte 
olduğu takdirde bu karar hakkında da üst mercie müracaat 
edilebileceğine göre bu hususta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2977 18.1.1956



— 8 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

16294/15223 Yahya Ay.
Derik köyünde. 
Harap - İdil.

(Arzuhal hulâsası : Gümrük teş
kilâtından şikâyet H.)

Dilekçi : Kaçakçılık yapmakta oldukları yolundaki hilafı 
hakikat bir ihbar üzerine kendisinin ve arkadaşlarının evleri 
aranmış ve karakola götürülerek dövülmüş olduğunu beyan
la, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçi Yahya 
Ay ve arkadaşlarının kaçakçılıkla alâkalı bulunmalarından 
dolayı gümrük karakoluna götürülerek haklarında tanzim 
kılman evrakla birlikte mahkemeye tevdi edildikleri ve döv
me iddiasmın vâridolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2978 18 . 1 .1956

16297/15226 Mustafa Yoğurtçu.
Dağ Malı. Yamaç 
So. No. 2. 
Kuşadası.

(Arzuhal hulâsası : Fazla ücretli 
bir işe alınması hakkında.)

Dilekçi : Bulunduğu vazifede almakta olduğu ücretin azlı
ğından dolayı ailesi efradının maişetlerini temin edememekte 
olduğunu beyanla, daha fazla ücretli bir işe almması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İzmir be
lediyesi tarafından biletçiliğe tâyin edilerek işe başlamış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2979 18 . 1 .1956

16304/15231 Meliha Kandcmir.
Ihlamur So. No. 8/C. 
Yenişehir - Ankara.

(Arzuhal hulâsası 
demir hakkında.)

Aydemir Kan-

Dilekçi : Kardeşi Aydemir Kandemir hakkındaki tahkikatın 
bir an evvel intacını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Aydemir 
Kandemir’in de alâkalı bulunduğu hâdise hakkındaki tahkikat 
askerî mahkemece yapılmakta olduğu cihetle bu bapta idareten 
bir muamele ifasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla alâkalı talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2980 1 8 .1 .1956
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

16308/15235 Ata Tovay.
Gazi Bulvarı So. No. 
45 hane No. 4 emek
li ceza evi müdürü.

. Aydın.

(Arzuhal hulâsası : Adliye münte- 
siplerinin durumu halikında.)

D ilekçi: İdadi mezunu olduğunu, uzun müddet mahkeme 
başkâtipliği ve bu sıfat üzerinde iken de müddeiumumi vekil
liği ve noterlik yaptığını, evvelki kanun hükümlerine göre ad- 
liyede beş sene hizmeti mesbuk olanlara dâve vekilliği yapmak 
hakkı verilmiş bulunduğu halde muahhar kanunla bu haklan 
nezedildiğini ve şimdiki durumda adliye mensuplarının meslek
ten ayrıldıkları zaman ancak noter veya avukat kâtipliği deruh- 
de etmelerine bir mâni yoksa da bu hizmetlerini de hiç menşei 
bulunmıyan ve meslekle alâkası olmıyan kimselerin inhisarı al
tına girdiğini beyanla, kendi ve emsaline eskisi gibi dâva deruh- 
de etmek veya noterlik yapmak hakkının verilmesini istemekte
dir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahsus kanunlarında
ki kayıt ve şartlara nazaran dilekçinin avukatlık veya noterlik 
yapmasına imkân olmadığı gibi dâva vekilliği ruhsatnamesi de 
alamıyacağı, ancak evsafını haiz bulunduğu takdirde imtihanla 
noter muavini olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bunu müeyyit ka
nun hükümlerine göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2981 18 . 1 .1956

16331/15255 Hamdi Toral.
Buğday Pazarı No. 
47 Tekel Bâyii. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : İnhisar mad
deleri iskonto nispetlerinin artırıl
ması ve saire halikında.)

Dilekçi : Sigara ve müskiratın beyiye ücretlerinin artırıl
masını, tezkere harclariyle satışta kullanılan fatura ve defter
lere yapıştırılan pulların da kaldırılmasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Iskonto 
nispetlerinin tatmin edici miktar ve mahiyette olması hasebiyle 
artınlamıyacağı, tezkere harciyle damga pullarının da bu bap
taki kanunlara müsteniden alınmakta bulunmasından dolayı 
kaldırılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3983 18 . 1 .1956



iô
Aizuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

16323/15249 Osman Baysal.
Ankara Üniversite.si 
Ziraat' Fakültesi 
Sekreteri.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Ankara Üni- 
rersitesi Senatosu tarafından hak
kında yapılan muamelenin iptali
ne dair.)

Dilekçi : Ziraat Fakültesi Zirai Hukuk Dersi öğretim Gö- 
revliğine tâyini hususundaki işleme mütaallik olarak senato 
tarafından yapılan muamelenin iptalini istemektedir.

Üniversite rektörlüğünün cevabi yazısında : Dilekçinin se
nato karan hakkında Büyük Millet Meclisine yapmış olduğu 
müracaatı geri aldığına mütedair olan 12 . III . 1953 tarihli 
istidasının birlitke sunulduğu beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Büyük Millet Meclisine vâ
ki olan müracaatından ahiren feragat ettiği rektörlük cevabın
dan anlaşılmasına göre bu bapta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2983 1 8 .1 .1956

16330/15254 Ahmet Bayrak vo (Arzuhal hulâsası : Gayrimen-
aı*. küllerinin kendilerine iadesi hak-
Engiz köyünde. kında.)
Tirebolu. Dilekçiler: Bafra’nın Engiz köyü civarında tapu ile mutasar

rıf oldukları arazi üzerine inşa ettikleri meskenlerin orman ida
resi tarafından vâki müracaat üzerine yıktırılması ve mezru ara
zinin de ellerinden alınması cihetine gidildiğinden bahsile, 
haklarının korunmasını ve bahis mevzuu gayrimenkullerin ken
dilerine iadesini istemektedirler. t

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin devlete 
ait orman sahasına müdahalede bulundukları tesbit edilerek 
haklarında 5917 sayılı Kanun hükümlerinin tatbik edilmiş 
olduğu ve bu muamelede herhangi bir yolsuzluk görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin, 5917 sayılı Kanun hüküm
lerine tâbi tutulmuş olan gayrimenkullere taallûk eden talep
lerinde ısrar ettikleri takdirde, usuilen kaza merciine müracaatte 
muhtariyetlerine ve vâki istekleri hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2984 18.1.1950



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

16333/15257 Remzi Hasanoviç.
Bağlar Cad. Sarıca 
Otel No. 28. 
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsası : Memleketi 
olan Yugoslavya’ya gönderilmesi 
hakkında.)

Dilekçi : 1940 yılında yurda geldiğini, iki ay müddetle pa
saportunun vize edilmemesinden dolayı memleketi olan Yu
goslavya’ya avdet edemediğini, halen Eskişehir’de mecburi 
ikamete memur edilmiş bulunması hasebiyle çok perişan bir 
bir duruma düştüğünü beyanla, memleketine gönderilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Asayişi muhil hal 
ve hareketlerinden dolayı Eskişehir’de mecburi ikamete memur 
edilmiş olan dilekçinin bu durumundan nâşi, vatandaşlığa ka
bulü hakkındaki talebinin reddolunmuş bulunduğu ve halen 
memleketine gidebilmesi için bir engel yoksa da usulen bu 
memleket konsolosluğundan pasaport alması lâzımgeleceği ve 
böyle bir pasaport istihsal etmeden avdetine imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına, 
göre bu hususta enciimenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2985 1 8 .1 .1956

16335/15259 Ali Yılmaz.
Ardala köyünde. 
Hopa.

(Arzuhal hulâsası : Yeğenine taz
minat verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Murgul Bakır İşletmesinde çalışmakta iken bir iş 
kazası neticesinde vefat eden, kardeşi Mehmet Yılmaz’ın ço
cuğuna tazminat verilmediğinden bahsile, verilmesi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Bu baptaki ilâm 
ve ibraname mucibince müteveffanın karısı Zeliha Yılmaz'a 
kendisi ve o tarihte henüz doğmamış olan çocuğu için 500 lira 
tazminat verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Suretleri evrak arasına konulmuş olan 
bahis mevzuu ilâm ve ibraname münderecatına ve vekâlet ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2986 18 . 1 .1956

16336/15260 Mustafa Turan ve ar 
Şeker Fabrikası am
bar işçileri.
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında.)

Prim veri7-

Dilekçiler : Kendilerine de memurlar gibi rasyonel çalışma 
primi verilmesini istemektedirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yansında : Eskişehir Şeker



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16341/15264 Mürüvvet Güngör.
Dilekli Apartıman 
bodrum katta. 
Kadıköy - İstanbul.

16345/15268 Salih Yağmur.
Yenice Mah. Abdul
lah eliyle.
Karakaç köyünde. 
Mucur - Kırşehir.

-  12 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Fabrikası işçilerinden olan dilekçilerin, mevcut kanun hüküm
lerine göre, rasyonel çalışma priminden istifade ettirilmelerine 
imkân görülemediği, ancak diğer birçok yardımlardan fayda
landırılmak suretiyle terfihleri esbabının temin olunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2987 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : İhsan Hasırcı 
hakkında.)

Dilekçi : Kardeşi İhsan Hasırcı hakkındaki tahkikatın bir 
en evvel ikmal ettirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen İhsan 
Hasırcı’nın Askerî hâkim karariyle tevk'f edilip hakkındaki 
tahkikatın devam eylemekte olduğu ve bu itibarla idari ba
kımdan vekâletçe yapılacak bir işlem bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar .tarihi

2988 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Eşyalarının 
bulduruhnası hakkında.)

D ilekçi: Karacabey Belediyesine kayıtlı 13 plâka numa
ralı kamyonla Eskişehir’den Ankara’ya gelirken bâzı eşyala
rının çalındığını beyanla, bu eşyanın buldurularak kendisine 
teslimini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı su
retle evvelce de vâki olan iddiası üzerine yapılan tahkikat ne
ticesinde bahis mevzuu eşyanın Kadir Kasar ve Rıza Kartal ta
raflarından çalmarak başkasına satıldığı anlaşılmış ve sanıkla
rın yakalanarak adalete teslim edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2989 18.1.1056



— 13
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

16349/15272 Veli Bayraktaroğlu 
ve ar.
Yenidoğan Cemal- 
bey Mah. No. 48. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Durumlarının 
incelenmesi hakkında.)

Dilekçiler : Ankara Belediyesi numarataj işlerinde çahş- 
maktaılar iken görevlerine haksız yere nihayet verildiğini be
yanla, durumlarının incelenerek mağduriyetten kurtarılmala
rını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye numarataj 
işlerinde bir müddet çalıştırılmış olan dilekçilerin sene sonu 
olması ve tahsisatın da bitmesi hasebiyle îş Kanunu hükümleri
ne tevfikan işlerine son verilerek mahkemenin takdir ettiği 
tazminatın kendilerine verilmiş olduğu ve bahis mevzuu numa
rataj işinin de 2490 sayılı Kanun gereğince ihaleye çıkarılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Iş Kanunu hükümlerinin tatbikinden 
mütevellit ihtilâfların tetkik ve halli mezkûr kanunun tâyin et
tiği mercie ait bulunduğu cihetle bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2990 18 . 1 .1956

16356/15279 Canip Köseoğlu.
Gar Hareket Memu
ru S. No. 47218. 
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası 
ıslahı hakkında.)

Durumunun

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde hareket memuru 
olduğu halde, istasyon şefi unvaniyle (Dazlak) istasyonuna tâ
yin edildiğini ve bu tâyininin yersiz ve yolsuz bulunduğunu be
yanla, işlemiş maaşlarının verilmesini ve durumunun ıslahım 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet 
Demiryolları Erzurum garında yedek memur olarak çalışmakta 
iken işletmenin gördüğü lüzum üzerine Dazlak istasyonuna nak
ledildiği ve keyfiyetin kendisine tebliği üzerine de bâzı şahsi 
sebepler dermeyan ederek görevine başlamamış olmasından do
layı 31 . XII . 1952 tarihinde kaydının kapatılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında, bahis mevzuu 
tâyin keyfiyetinden doğan ihtilâfın ve binnetice vazifeye son 
verilmesinde kanuna mugayeret mevcudolup olmadığı hususu
nun tetkik ve halli kaza merciine ait bulunduğundan, vâki ta
lep hakkında bu sebeple encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2991 18 . 1 .1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, söyadl Ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

16358/15281 Mehmet özden. (Arzuhal hulâsası : Alacağının
Kemeraltı Anafarta- ödenmesi hakkında.)
lar Cad. Büyük Sa- 
lepçioğlu Oteli Miis- 
teciri. 
tzmir.

Dilekçi : 1950 - 1951 senelerinde İzmir valiliğinin emir ve 
tensibi ile ve ücreti mukabilinde otelinde iskân ettiği mülte
cilerin ikamet müddetlerine aidolmak üzere tahakkuk ettiri
len alacağından bakiye kalan 4 778 lira 40 kuruşun şimdiye 
kadar ödenmemiş olduğundan bahsile, bu paranın tediyesi hu
susunun teminini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kabil borçların 
ödenmesi için özel bir kanunla ödenek talebedileceği ve bu öde
nek temin edilinceye kadar intizar lâzımgeleceğinden keyfiye
tin dilekçiye de bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ihtilaflı olmıyan alacağının 
tediyesi esbabının idarece istikmali lâzımgeleceğine göre bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

2992 18 . 1 .1956

16398/15319 Mehmet Zeki Efe.
Niyazi Malı. No :64 
Malatva.

16361/15284 İsmail Kentli,
Mitlıatpaşa Malı. !>• 
tasyon Cad. No : 3i 
Salihli.

(. 1 rzuhal h ulâsas ı 
ması hakkında.)

Gelir bağlan -

Dilekçi : Sümerbank Pamuklu Sanayii Müessesesinde çalış
makta iken akciğer veremine musabolduğunu beyanla, hastalı
ğının meslekî hastalıklardan addedilerek kendisine daimî gelir 
bağlanmasını istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin müptelâ 
olduğu hastalığın meslek hastalığı olmadığına Yüksek Sağlık 
Şûrasmca karar verilmiş olduğu ve bu itibarla vâki talebin 
ifasına kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin musabolduğu hastalığın 
meslek hastalığı olup olmadığı hususunda tahaddüs eden ihtilâf 
üzerine mumaileyhin durumu 4772 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde Yüksek Sağlık Şûrasınca incelenerek vekâlet cevabında 
beyan edildiği şekilde karar ittihaz edilmiş olmasına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2993 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Mübadil bo
nosunun geri alınarak bedelinin 
t (diyesi hakkında,)

Dilekçi : 1934 yılında Hâzineden 275 lira bedel mukabilinde 
satmaldığı gayrimenkulün ihalesi sonradan feshedilerek verdiği 
paradan yirmi lirası nakit, bakiyesi de mübadil bonosu olarak
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kendisine iade edildiğini, bunlardan bononun paraya çevrilmesi 
için birçok defalar müracaatta bulunmuş ise de isteğinin yerine 
getirilmediğini beyanla, sözü geçen bononun geri alınarak be
delinin verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin babası Sa- 
dullah’a 275 lira bedel mukabilinde satılmış olan gayrimenku- 
lün metrûk mallardan olmadığı bilâhara anlaşılarak ihalesi fes
hedilmiş ve müşterinin vermiş olduğu yirmi lira nakitle 255 li
ralık bononun da aynen kendisine iade kılınmış bulunduğu 
ve mübadele ve teffiz işlerinin kesin surette tasfiyesi hakkın- 
daki 4796 sayılı Kanun mucibince talebin kabulüne imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
¿jöro bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve kesin kanuni hükme rağmen dilekçinin talebinde ıs
rar ettiği takdirde usulen kaza merciine müracaatta muhtari
yetine karar verildi.

Karar No Karar tarihi

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

2994 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Trabzon Millî 
Eğitim teşkilâtından şikâyet.)

Dilekçi : Trabzon Millî Eğitim Teşkilâtına mensup makam 
sahibi kimselerin kendisini öğretmenlik yapmaktan haksız yere 
alıkoyduklarını beyanla, durumun yerinde tahkik ve tetkik 
ettirilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin ccvabi yazısında : Dilekçinin 4274 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına tevfikan meslekten 
çıkarılmasına dair ka~a disiplin kurulunca verilen kararın itiraz 
üzerine il disiplin kurulunca İncelenmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vilâyet disiplin kurulunun dilekçi hak- 
kındaki kararı aleyhte olduğu takdirde mumaileyhin idari ka
za merciine müracaat halda mevcut bulunmasına göre bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2995 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası ; Tekrar is( 
alınması hakkında.)

Dilekçi : Bursa elektrik idaresinde, kurulduğu tarihten beri 
başarı ile vazife görmekte iken mahiyetine nüfuz edemediği 
bir sebepten dolayı işine son verildiğinden ve bu haksız mua-

16366/15*289 Hüseyin Ekemaıı.
Namazgah Malı. S i
nan So. No. 3 /1 . 
Bursa.

16362/15285 Ahmet Zeki Güvem;.
Hayrat İlkokul ö ğ 
retmenlerinden.
Of - Trabzon.



Arzuha] Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

16363/15286 Mustafa Kaynar.
Arzuhalci Söğütlü 
Camii yanında No. 
68.

Malatya.

16368/15291 Garibe Temiz.
Cumhuriyet Hanın
da.
Suruç - Uri'a.

melenin önlenmesi icabedeceğinden bahsile, gereğinin yapılma 
sim istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müteferrik müstah
dem kadrosunda çalıştırılan dilekçinin sayaç okuyuculuğu gibi 
ağır bir işi, yaşımn ilerlermiş olmasından dolayı yapamıyacağı 
ve diğer teknik işlerde de vücudundan istifade edilemiyeceği 
anlaşılarak vazifesine son verildiği ve hakkında başkaca mua
mele ifasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2996 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Arama mua
melesinden şikâyet.)

Dilekçi : Ahmet Emin Yalman vakası münasebetiyle Ma
latya’da bâzı mâsum kimselerin evleri sabahın erken saatlerinde 
polis ve jandarmalar vasıtasiyle arattınlmakta ve bu suretle 
bir tethiş havası yaratılmakta olduğundan bahsiyle, bu hale 
bir nihayet verilmesi esbabımn istikmalini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bahsedilen hâdise 
münasebetiyle delil toplamak için Cumhuriyet Müddeiumumi- 
liğince görülen lüzuma binaen bâzı evlerde usulüne uygun ola
rak arama yapılmış olduğu ve dilekçinin de bu sebeple şikâyette 
bulunduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ciheti adliyece görülen lüzuma binaen 
yapılmış olduğu anlaşılan arama münasebetiyle vukubulan şikâ
yet hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı- 
dığına karar erildi.

Karar No. Karar tarihi

2997 18 . I  . 1956

(Arzuhal hulâsası : Jandarma ve 
polisten şikâyet.)

Dilekçi : Suruç kazası Jandarma Kumandam ile Emniyet 
Komiserinin kanun hilâfına hareketle evini kapatmış olduklann- 
dan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin evi görü 
len lüzum üzerine kanun hükümleri dairesinde aranmış ve suç 
unsurunun müşahede edilmesi hasebiyle de hakkında tanzim kı
lınan evrakın C. Müddeiumumiliğine tevdi kılınmış olduğu ve 
Jandarma Kumandam ile Emniyet Komiserinin de bu münase
betle kanuni vazifelerini yapmış bulunduklan bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre bu hususta encü-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2998 18 . 1 .1956

16377/15299 Nazmi Olcay.
Tekel idare memur 
vekili.
Kuyucak.

(Arzuhal hulâsası : Reçete bede
linin ödenmesi hakkında.)

Dilekçi : Resmî doktordan almış olduğu reçete mucibince 
yaptırmış bulunduğu ilâç bedelinin inhisarlar İdaresince kendi
sine ödenmesi icabedeceğini beyanla, bu yolda bir karar ittiha
zını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 4598 
sayılı Kanunun 9 ncü maddesinin tatbik şeklini gösteren tali
matname hükümlerine göre dilekçiye istediği paranın verilme
sine 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

2999 18 . 1 .1956

1G380/15302 Alber Berker.
I. E. T. T. işletmele
ri hareket dairesi 
memuı-lanndan. 
Galata - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Çocuk zamnu

Dilekçi : Lisenin son sınıfında okuyan çocuğu için kendi
sine çocuk zammı verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında . İstanbul Elektrik. 
Tramvay ve Tünel İşletmesinde memur olan dilekçi Alber Ber
ker'e, oğlunun 19 yaşını bitirdiği halde henüz yüksek tahsile 
başlamamış bulunmasından dolayı, çocuk zammı verilmesine 
kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve dilekçinin, talebinde ısrar ettiği takdirde usulüne tev
fikan kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8000 18 . 1 .1956

6381/15303 Mustafa Teker ve ar.
Manifaturacılar çar
şısında Kahveci Tah
sin Süslü eliyle. 
Çankırı.

(Arzuhal hıdâsası : Asıl kadroya 
alınmaları ve ücretlerinin artırıl
ması hakkında.)

Dilekçiler : Çankın Belediyesinin tanzifat ve tenvirat işçi
leri olduklan halde ücretlerinin amele tertibinden verildiğini 
beyanla, kendilerinin asıl kadroya alınmasını ve ücretlerinin de 
artınlmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin yevmi



▲mıha1 Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı, ve adresi Encümen kararı vs ne sebepten verildiği

16360/15283 Kadriye Yanar.
Atatürk Bulvarı 
Şark Ap. No. 65 
Kat ].
Aksaray - İstanbul.

16390/15312 Mustafa Erzincan.
Arifiye Mah. Tapu 
So. No. 3.
Eskişehir.

ücretlerinin üçer liraya çıkarıldığı, görmekte oldukları işin 
mahiyetine nazaran asıl kadroya alınamıyacakları hususunun 
da Çankırı Belediye Meclisince karar altına alınmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3001 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması hakkında.)

D ilekçi: İstanbul Belediye Matbaası makinisti iken
9 , 1 .  1953 tarihinde vefat eden Hüseyin Kaynar’ın eşi oldu
ğunu beyanla kendisine dul maaşı bağlanmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : İstanbul Belediye Matbaasının İş Kanunu 
na tâbi iş yerlerinden olduğu, 5434 sayılı Kanunda ise bu gibi 
yerlerde çalışmış olanlar hakkında bir hüküm bulunmadığı, 
bu sebeple İş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalışmış veya çalış 
makta bulunmuş olanlara şâmil olmak üzere hazırlanan ta 
san kanuniyet kesbedinceye kadar bu gibilere ve yetimlerine 
emeklilik aylığı bağlanamıyacağı ve mamafih istediği takdirde 
müteveffanın birikmiş keseneklerine mahsuben dilekçiye bir 
miktar avans verilebileceiğ hususunun İstanbul Belediye Reis- 
liğinen bildirildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve umum müdür
lük cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar evrildi.

Karar No. Karar tarihi

3002 18 . 1 . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ev verilmesi 
hakkında.)

D ilekçi: Eskişehir sel felâketzedeleri için yaptınlan evle
rin hak sahibi olmıyanlara tevzi ve kendisinin de mağdur 
edildiğinden bahsile, gereğinin yapılmasını ve istihkakı olan 
evin verilmesini istemektedir. >

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : 5663 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin C fıkrasına nazaran yıkılan evinden başka 
evi olanlara, felâketzedeler için yaptırılan evlerden verile 
miyeceğine ve dilekçinin d3 başka evi bulunduğu tesbit edil 
dinğiden kendisine bahis mevzuu evlerden verilmemiş oldu 
ğuna göre, ortada şikâyeti müstelzim bir muamele bulunmadı-
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Arzuhal Araüıal sahibinin

No. L adı, soyadı ve adresi

I(¡391/15313 S ıtk ı B ayram .
T e lg r a f. M ü dü rlü ğü  
telsiz a lıc ıd a  bekçi. 
A nkara.

ğı gibi mumaileyhin diğer iddiasının da tamamen yersiz oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika msütenit ce
vabına göre bu husüsta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve'ne sebepten verildiği

3003 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Hat bakıcıh' 
yi m  tâyini hakkında.)

Dilekçi : PTT İdaresi telsiz alıcı istasyonunda bekçi oldu
ğunu, 1334 doğumlu ve ilk okul mezunu bulunduğunu beyanlaı 
mezkûr idarenin hat bakıcılığına tâyinini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin halen 
otuz yaşım geçmiş olmasından dolayı hat bakıcılığına tâyin 
edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabna 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3004 18 . I . 1956

(5393/15314 A li K oç ve ar. Aziz 
T üzün . ~
54. So. N o. 33. 
(îüzelyal,ı - İzm ir.

( Arzuhal hulâsası : »S'el tehlikesi
nin önlenmesi hakkında.)

Dilekçiler : Dağ sulariyle birleşen diğer suların meydana 
getirdiği sellerin mahallelerini tehdit etmekte olduğunu be
yanla, bu halin müstacelen önlenmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İcabeden tedbirle
rin süratle alınması ve tehlikenin de fennî şekilde önlenmesi 
hususunun İzmir Belediye meclisince karar altına almarak 
keyfiyetin alâkalılara tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu babta encv. 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3005 18 . I . 1956

U54Ö0/153B1 E n is  l^ııgin. (Arzuhal hulâsası : Ankara Elek-
i 6527/15425 E. ( !. O. işlet inesi trik, Havagazı ve Otobüs t dar esi

M üessese R e v ir i hakkında.)

Dilekçi : Ankara Belediyesine bağlı Elektrik, Havagazı ve 
Otobüs İdaresinde müstahdemlere eşit muamele yapılmadığın 
dan bahsile, keyfiyetin tahkik ve tetkik ettirilmesini istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin müesse

Müstahdemi. 
Anka ra,



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

16411/15329 Mehmet Onbcş.
Yaylalı Malı. de. 
Karacasu.

1.654G/15442 Fatma Ilabaşlar. 
20106/18748 Kılınçarslan Malı.

Hamam So. No. 6. 
Antalya.

sede odacı bulunduğu, Rasyonel Çalışma Primi Yönetmeliği ge
reğince bu gibi pasif hizmette bulunanlara prim verilmemekte 
olduğu, ikramiyenin ise 3659 numaralı Kanun mucibince aylıklı 
personele mahsus olup yevmiyeli müstahdemlerin bundan fay
dalanamayacakları, elbisenin de senede ancak bir defa verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menlmizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3006 1 8 .1 .1956

(A rzuhal hulâsası Kerestelerinin 
kendisine iadesi hakkında.)

Dilekçi : Katileşmiş ilâm gereğince kendisine teslimi gereken 
kerestelerin henüz iade edilmediğinden bahsile, icabının yapıl 
masını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu kereste
lerin damga vurulup nakliyeye bağlanması lüzumunun Muğla 
Orman Başmüdürlüğüne tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve mezkûr keres 
telere mütaallik olarak yapılan işlem ilâm hükmüne tevafuk et 
msdiği takdirde dilekçinin bu bapta umumi hükümler dairesin- 
da icra dairesine müracaata muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3007 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Gayrimübadü 
istihkakının verilmesi hakkında.)

Dilekji : Girit’te terk etmiş olduğu emvale mukabil Istan- 
köy ’do bir kısım gayrimenkul verilmiş ise de bu adanın Ital- 

yanlar tarafından işgali üzerine Aydın’a, oradan da Antalya’ 
ya geldiğini ve burada kendisine yalnız bir ev verildiğini, terk 
ettiği maliarın satılarak bedelinin Cumhuriyet Merkez veya Os- 
manlı bankalarından birine yatırılmış olduğunun da Muhtelit 
Mübadele Komisyonu Türk Murahhas Heyetinden bildirildiği
ni beyanla, bahis mevzuu emvalden dolayı namına bir istihkak 
tahakkuk ettirilerek tediyesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin gayri- 
mübadilliği kabul edilmiş olba bile terk ettiği emvalin tasarruf 
evrakını zamanında komisyona ibraz etmediği gibi gayrimüba- 
dil İstihkaklarının Tasfiyesine dair olan 3523 sayılı Kanunla tâ
yin edilen müddet içinde bir müracaatta da bulunmamış oldu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No, ---- - adı, soyadı ve adresi

16560/15456 Sadık Çavuş.
Hoca îlyas Mah. 
Dinç So. No. 18. 
Bursa.

16603/15495 Safi Uysal.
Dişlen köyünde. 
Kaş.

Encümen karan ve ne scbcpt. -« verildiği

ğundan dileği hakkında halen bir muamele yapılmasına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : -İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta encümcnimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve dilekçinin talep ve iddiasında ısrar eylediği takdirde 
usulen kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3003 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Ilarcsız ola
rak vatandaşlığa kabulü hakkın
da.)

Dilekçi : 2510 sayılı Kanun mucibince, serbest göçmen sıfa- 
tiyle harçsız olarak vatandaşlığa kabulü lâzımgeleceğini be
yanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2510 sayılı Kanu
nun tatbik şeklini gösteren iskân muafiyetleri nizamnamesinin 
13 ncü maddesine göre, iki senelik müracaat müddetini geçir
dikten sonra vatandaşlığımıza kabulünü istemiş olan dilekçi 
hakkında serbest göçmen muamelesinin tatbikine ve binaen
aleyh kendisinin harçsız olarak vatandaşlığımıza alınmasına 
kanunen imkân görülemediği ve muktazi hardan tesviye et
tiği takdirde arzusunun yerine getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre, bu hususta encümcnimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına, ancak dilekçinin harçsız olarak vatandaşlığa alınması 

s lâzımgeleceği yolundaki iddiasmda ısrar ettiği takdirde yalnız 
bu cihetten kaza merciine müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3009 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : %  25 hesabiy
le verilmesi lâzımgelen keresteler 
hakkında.)

Dilekçi : Orman idaresi hesabına piyasa satıolan için kesip 
istif yerlerine taşıdıklan kereste ve tomruklann %  25 nin ka
nunen kendilerine verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede 
muamele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısmda: Müstedinin, bahis mev
zuu keresteleri istihsal ve imal ederek rampaya nakletmiş ise de 
Anamur merkez deposuna nakletmemesi itibariyle nakil işinin 
tamamım yapmamış olduğundan kerestelerin % 25 nin kendi
sine verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu mevzuda 
tekevvün etmiş bulunan ihtilâfın halli kaza merciine aidoldu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ğundan vâki talep hakkında encümenimizce bu sebeple m ua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3010 18 . I . 1956

16621/15509 İsmail Altınbuİak.
Yemenici Ahmet 
Eğilmez yanında.
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Tazminatın 
alınmaması hakkında.)

Dilekçi : Kızı Zekiye Altınbuİak'm hastalığı dolayısiyk* 
sınıfta kalmış olmasına rağmen kendisinden okul tazminatı 
istenmekte olduğundan bahsile, bu tazminatın alınmaması hu
susunun karar altına alınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin kızı Zekiye 
Altınbuİak’ın 1947 - 1959 öğretim yıllarında başarısızlığı yü
zünden sınıfta kalmış olmasından dolyı Köy Enstitüleri Yönet 
menliğinin 100 ncü maddesi gereğince enstitü ile ilişiğinin 
kesildiği ve hastalığı dolayısiyle sınıfta kaldığı iddiasının vârit 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İşin tetkiki kaza merciine ait bulundu
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3011 18 . I . 1955

16622/15510, Yusuf Görgün.
Bağdat Otelinde mi
safir.
Adana.

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında.)

Ücretinin

Dilekçi : Güney İnşaat Şirketinin Mersin - Silifke arasın 
daki yol inşaatında dört ay çalıştığı halde ücretini alamadığı 
m beyanla, hakkının korunmasını ve sözü geçen ücretin mii- 
taahhitten alınarak kendisine verilmesini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Henüz ödenmiyen 
işçi ücretlerinden dolayı miitaahhidin Mersin İş Mahkemesine 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercime intikal etmiş olan bir 
hâdise ile ilgili talep hakkında encümenimizce muamele tâyi 
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3012 18.1.1956

16623/15511 Ali Rıza Sungur ve 
ar.
Toptancı Hal No. 40. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Belediye dük
kânlarının ihale muamelesi hak
kında.)

Dilekçiler : Belediyeden kiraladıkları dükkânların ihale 
muamelesinde yolsuzluk bulunduğundan bahsile, gereğinin ya
pılmasını istemektedirler.
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Arzuhal
No.

16661/15546

16379/15301

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

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen dükkân
ların kira müddetleri sona ermiş bulunmasından dolayı 5020 
ve 2490 sayılı kanunlar mucibince yeniden ihaleleri yapılmış 
olup dilekçilerin de ihaleye iştirakle bu dükkânları üçer sene 
müddetle yeniden kiralamış bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma* 
dığına ve dilekçilerin, ihale muamelesinde mevcudiyetini iddia 
ettikleri yolsuzluktan dolayı kanuni merciine usulü dairesin
de müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3013 18 . 1 .1956

( Arzuhal hulâsası : Haklarının ko
runmasına dair.)

Dilekçiler : Eceabat kazasına on kilometre mesafedeki Sa- 
rıkız ormanlarında vukua gelen yangından sonra Orman idare
sinin mahallinde terekettiği çalı çırpıyı toplıyarak yakacak ihti
yaçlarını gidermek üzere kasabaya getirirlerken idare mensup
lan ve jandarmalar tarafından yakalanarak haklarında takiba
ta girişildiğini, halbuki bahis mevzuu çalı çırpının kaçak or
man mahsulü addedilmesi caiz olmıyacağım beyanla, hakları
nın korunmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilerin Sankız 
ormanlannda yangından hasar görmüş ağaçlan ve birtakım 
dallan toplıyarak evlerine getirmekteler iken yakalanıp hak- 
lrında zabıt tutulmuş olduğu ve keyfiyetin mahallî sulh hâkimi 
ve bilirkişi marifetiyle de tesbit ettirildiği ve bu bapta yapılan 
muamelede kanuna aykm bir cihet görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Adliyeye intikal etmiş olan bir hususla 
ilgili talep ve müracaat hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3014 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : K oru  köyü 
halkından şikâyet.)

Dilekçiler : Mübadil göçmen olarak Yalova’nın Kadıköy’üne 
yerleştiklerini, iskânlannın yapıldığı 1340 yılından bugüne ka
dar, bu köye yakın bulunan Koru köyü halkı tarafından arazi 
lerine ve kendilerine yapılan tecavüzlerden dolayı köyde ban- 
namıyacak hale geldiklerini beyanla, bu halin önlenmesini is
temektedirler.

M eh m et O ca k  v e  ar. 
K a d ık öy ii h a lk ın 
dan. ş 
Y a lova .

N a zife  K a ra  ve ar. 
K em alpaşa  Mah. 
H arm an lık  So. No. 4. 
E ceabat - Çanakkale.



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

1G413/15330 Mustafa Tuna vc ar.
Yalpankaya köyün
de Muhtar.
Karasu - Kocaeli.

16417/15334 Mustafa öztürk 
ve ar.
Marmara Paşa Li
manı Poyrazlı kö
yünde.
Erdek.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kadıköy’e mücavir 
Koru köyünden seksen kadar hanenin meşru ve kanuni yollar
la Kadıköy’ünde Hâzineye ait arazi ve emlâk aldıklan, arazı 
darlığı yüzünden Kadıköy’e nakledilenlerle, otuz sene evvel bu 
köye iskân edilen muhacirler arasında devam edegelmekte olan 
geçimsizliğin taraf tutmaktan ileri geldiği ve vukua gelen ba
zı hâdise faillerinin C. müddeiumumiliğine tevdi olunduğu, 
halen asayişi muhil bir hal bulunmadığı ve mamafih taraflar
dan birinin başka yere nakil ve iskânlan kaymakamlıkça da 
teklif edildiği cihetle keyfiyetin tskân Umum Müdürlüne bildi
rildiği beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâletin tahkika müstenit cevabımı 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

3015 18 . 1 .1950

(Arzuhal hulâsası : Yol yapılma 
sı hakkında.)

Dilekçiler : Köylerine ait yol ve köprülerin bir an evvey 
yaptınlması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede adı geçen 
köylerin mülki taksimata göre evvelâ bağlı olduklan kaza mer
kezi ile irtibat temin etmeleri düşünülmüş ve bu dairede bir 
program hazırlanarak çalışmalara başlanılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3016 18 . 1 .1956

Arzuhal hulâsası : Köylerinin Er
dek kazası merkez nahiyesine bağ
lanması hakkında.)

Dilekçiler : Köylerinin, Balıkesir Vilâyeti Erdek Kazasının 
Marmara Nahiyesinden alınarak, aynı kazanın merkez nahiye
sine bağlanmalarını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gerekli inceleme
lerin yapılarak 5442 sayılı Kanun hükümleri dairesinde lâzım- 
gelen evrakın hazırlanması hususunun mahalline bildirildiği, 
bahis mevzuu evrak gelince kanuni iktizasının ifa edileceği, 
müstedilere de bu yolda bilgi verildiği 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

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

8017 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Orman tahri
batı ve saire hakkında.)

Dilekçi : Ormancılık mevzuunda köylü haklannm tanınma
dığını, orman tahribatının önlenmediğini ve birkaç kişinin men
faati için de kanuni muameleye tevessül olunmadığını beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin evvelce 
yaptığı şikâyet üzerine, ormanı tahribedenlerle kaçakçılık su
çunu işliyenler hakkında kanuni muameleye tevessül olundu
ğu ve vazifesini yapmıyan memurlar hakkında da Orman baş
müdürlüğünce tahkikat icra edilmekte bulunduğu, mahalline 
gönderilen müfettişin tahkike müstenit beyan ve işanndan 
anlaşılarak, bu bapta başkaca işlem yapılmasına lüzum görül
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçin'n ihbar ve şikâyetine mevzu 
ittihaz ettiği hususlar hakkında kanuni icabına tevessül edil
miş olmasına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8018 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Belediye dük
kânları hakkında.)

Düekçiler : Kira ile oturdukları dükkânlann Adana Bele
diyesince satışa çıkarıldığından bahsile, bu satışın geri bırakıl
masını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyenin mâlik 
ve mutasarrıf bulunduğu bahis mevzuu dükkânların 2490 sayı
lı Kanun gereğince satışa çıkarılmasında bir yolsuzluk görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16667/15552 Süleyman Dalyan 
ve ar. Sefer öder. 
Belediye altında 
No. 28.
Adana.

16663/15548 Emin Atansay.
Sergen bucağında. 
Vize.

3019 18 . 1 .1956
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18.111/16847 Hayati ünlıan.
Dışişleri - Vckâletin - 
do müstahdem. 
Ankara.

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

(A ruzlıal hulâsası 
ıslahı halikında.)

Durumunun

Müstedi : Asıl mesleki olan öğretmenliğe iadesi veya maaşlı 
yahut ücretli bir vazifeye alınması lâzımgeleceğini beyanla, hak- 
kındaki muamelenin bu yolda düzeltilmesini ve evvelki istida
sında beyan ettiği hususların da nazara alınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yetmiş lira 
ücretle müstahdem olarak Maarif Müdürlüğündeki vazifesine 
11. V III . 1951 tarihinde başlamış olduğu ve bu vazifede gös
terdiği ihmal ve saireden dolayı Etimesgut Yetiştirme Yurdu 
ve Körler Okuluna nakledildiği, burada da bâzı uygunsuz hare
ketleri görüldüğünden işine son verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı husus halikında daha 
önce vâki müracaatı üzerine selef encümen tarafından verilip 
usulen katileşmiş bulunan 9 . I V . 1955 gün ve 2111 sayılı Ka
rarın kendisine tebliğ edilmiş olacağı tabiî bulunduğundan mez
kûr karar dairesinde hareket etmekte muhtar olmak üzere, vâki 
son müracaatı hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3020 18 . 1 .1956

18192/16922 Şükni IKimer.
Millet Cad. No. 10(3. 
Aksarav - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması ve tekrar tav
zifi hakkında.)

Dilekçi ; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
na göre hakkında tesis edilmiş olan emeklilik işleminin, âni bir 
hiddet ve hissî bir hareket neticesi vukua getirildiğini beyan
la, bu muamelenin hükümsüz addini ve tekrar tavzifini ve bü
tün haklarının verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Emekliye sevk edildi
ği 19 . II . 1953 tarihinde 63 yaşını ve 33 yıl 10 ay hizmet yı
lını doldurmuş bulunan müstedi Şükrü Dümer’in mücerret ka
nuni takdir hakkına dayanılarak emekliye sevk tdilmiş oldu
ğu ve kendisinin iddia ettiği gibi hiddet ve hissî hareketin bu 
muamelenin tesisinde âmil ve saik olmamış bulunduğu cihetle 
mezkûr iddianın asla vârit ve kabule şayan görülemiyeceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin hissi sebeplere müsteniden 
değil, mücerret 63 yaşını ikmal etmiş ve binaenaleyh hizmetinin 
devamında artık bir fayda melhuz bulunmamış olmasından do
layı emekliye sevk edildiği anlaşılmasına ve bu itibarla kanuni 
takdir hakkının istimalinde bir hata görülememesine binaen,
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Arzuhal
No.

■'>586/3579 
i 7 61 /1759  

3 943 /3936  
6506 /6495  

J8654 /17369  
21474 /19965  
İS774/17487

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

mumaileyh tarafından vâki talep ve şikâyet hakkında eücüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3021 1 8 .1 .1956

Muammer Ol gar. (Arzuhal hulâsası : Terfi duru-
Karacasu C. M. 1’ . si mu hakkında.)

A,V ın' Dilekçi : Siciline nazaran yükselmeye lâyik olmadığına dair
Adliye Vekaleti bir numaralı Ayırma Meclisince verilen 29 . 
VI . 1948 tarihli karariyle, Ayırma Meclisi Genel Kurulunca • 
üzerinden bir terfi devresi geçmiş ve kesinleşmiş bulunan mez 
kür kararın yeniden tetkik edilmesine lüzum olmadığından 
bahsile bu karara matuf dilekçenin reddini mutazammm olarak 
ahiren ittihaz edilen 2 . İV . 1952 günlü kararın iptalini ve bir 
derece yükseltilmesini ve maaş farklarının verilmesini, diğe1' 
taraftan Hâkimler Kanununun 42 ııci maddesine tevfikan ve 
kaletin tamimleri gereğince 7 . XI . 1944 tarihinde icra kılman 
lisan imtihanında muvaffak olduğu için terfünin tercihan ya
pılması icabederken âdiyen terfi ettirihnek suretiyle mezuat 
ihlal edilmiş olduğundan, evvel ve âhır yapılan terfilerinin 
tercihli olarak yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1 numaralı Ayırma 
Mecnsince müstedi halikında Hâkimler Kanununun 39 ve 34 ncii 
maddeleri sarahati dairesinde yapılan tetkikat neticesinde mu
maileyhin terfie lâyik olmadığına karar verildiği ve o tarihte 
müstedinin umumi durumuna bakılarak ve kanunun bahşettiği 
takdir hakkı da kullanılarak verilmiş olan bu karara mezkûr 
kanunun 54 ııcü maddesi mucibince vâki itiraz, mercnnce 
reddedilmiş ve kanunun 46 ncı maddesinde beyan edilen halin 
bu kararlar üzerinde müessir olduğuna dair bir kayda raslana- 
marrn.ş olduğu ve yine Hâkimler Kanununun 42 nci maddesi 
lisan bilenlerin tercihan terfii lâzımgeleceğine dair bir hükmü 
ihtiva etmeyip ancak mezkûr kanunun 40 ncı maddesinde gös
terildiği üzere Usan bilme keyfiyetinin terfi için ehliyet kaza
nanlar arasında tercih sebebi sayılacağı ve dilekçinin yapılan 
imtihanda 10 ncu sırayı ihraz etmiş olmasından dolayı kendi 
ve emsali hakkmdaki defterin bu sırasına kaydedilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Ayırma Meclisi ve Ayırma Genel Kurulu kararlan Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinde bahsi geçen mahkeme 
hüküm ve kararlanndan madudolmadığı cihetle mezkûr karar
lara matuf iddia ve şikâyetin. Devlet Şûrasının da bu baptaki 
vazifesizlik karan karşısında, enciimenimizce tetkiki zaruri 
bulunduğundan, bu sebebe binaen hâdise hakkında lâzımgelen 
inceleme yapıldıktan sonra,

Gereği düşünüldü : Şikayetin taallûk ettiği muamele ve 
kararların mahiyetine ve vekâlet cevabına göre hâdisede kanuna
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

muhalif bir hal ve takdir hakkının istimalinde bir hata görüle
mediğinden, vâki iddia ve şikâyet hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3022 18 . I . 1956

16579/15474 Selâhaddin Ayde- 
18997/17687 mir.
19621/18280 211 nci Sn. A. III 

ncü Tb. Haber alma 
Sb. Piyade Üsteğ
meni.
Borçka.

(Arzuhal hulâsası 
runmasına dair.)

Hakkının ko-

Dilekçi: Kore’de, ateş hattında düşmanla savaşıp büyük ya
rarlıklar göstermiş olmasına rağmen hiçbir suretle taltif edil
mediğinden, taltif görenlerin ise haddi zatında buna istihkak 
kesbetmemiş kimseler olduğundan ve saireden bahsile, hakkı
nın korunmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Kore’de gös
terdiği başarıdan dolayı takdir ve taltif edilmesini istiyen Pi
yade Üstteğmen Selâhaddin Aydemir’in madalya için inha edi
lenler arasında bulunmadığı ve esasen madalya ile taltif, Ame
rikan kanunlarına göre, Amerikalılar tarafından yapılmakta 
olduğu cihetle, bu hususta vekâletçe bir muamele ifa edilemi- 
yeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3023 18 . 1 .1956

Söke.

771/769 Fatma Şimşek. (Arzuhal hulâsası : Dâvasının
Doğanbey Mah. de. reddedilmiş olmasından şikâyet.)

Dilekçi : Hüseyin Gökhan aleyhinde ikame eylediği nafa
ka ve babalık dâvasının mahkemece noksan tetkikat ve tahki
kata müsteniden reddedilmiş olmasından şikâyet ederek bu bap
taki kararın kanun ve adalete uygun bir. şekilde düzeltilme
sini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin babalık 
iddiasiyle açtığı dâva, delil gösterilmemiş olmasından dolayı 
mahkemece reddedilmiş ve Temyizin bu husustaki hükmü tas
dik etmesi üzerine de başkaca kanun yoluna baş vurulmamış 
bulunduğu ve talep hakkında idareten yapılacak bir muamele 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından vâki talebin, adlî 
kaza merciince incelenerek karara bağlanmış olan bir hususa 
taallûk ettiği anlaşıldığından, Dahilî Nizamnamenin muaddel
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

53 ncü maddesi mucibince tetkik mevzuu yapılamıyacağma ka
rar verildi.

Karar No Karar tarihi

3024 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Emeldi aylığı 
bağlanması hakkında.)

Müstedi: Devlet memuriyetinde geçen hizmetine göre ken
disine emekli aylığı bağlanması lâzımgeleceğinden bahsüe, 
gereğinin müstacelen yapılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin 3 . 1 .  1956 gün ve 24 -2 /26  sayılı 
son cevabi yazısında . 5434 sayılı Kanuna eklenen muvakkat 
95 nci madde hükmüne göre 1 . VI . 1955 tarihinden itibaren 
ödenmek üezere dilekçiye 125 lira 50 kuruş emekli aylığı bağ
lanarak evrakının berayı tescil Divanı Muhasebata gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin emekli aylığına taallûk eden 
isteği, vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş olduğundan, 
bu bapta encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3025 18 . 1 .1956

2324/2319 Zihni Kısakürek.
Küçük Mustafapaşa 
Müftüali Mah. Tif
tik So. No. 29. 
Fener (Haliç). 
İstanbul.

5268/5259 Bekir Yarar.
Bekdik Mah. de. 
Nevşehir.

(Arzuhal hulâsası : Açık maaşla
rının verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Nevşehir Hususi îdare Tahsildaıfağından 1926 
senesinde açığa çıkarılarak 1935 senesinde emekliye sevk 
edildiği beyanla, açığa çıkarıldığı tariten tekaüdedildiği 
tarihe kadar geçen müddete ait müterakim maaşlarının tuta
rı olan 3240 liranın kendisine verilmesi hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kadrosunun lâğvı 
üzerine 1 Mart 1926 tarihinde açığa çıkarılan dilekçinin, 
Memurin Kanunu 18 Mart 1926 tarihinde yürürlüğe girdiği 
için, mezkûr kanunun 85 nci maddesi hükmünden istifade 
ettirilmesine imkân olmadığı, ve müterakim mazuliyet maaş
larının ödenmesi hakkında açmış olduğu dâvanın ise Devlet 
Şûrasınca reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin açık maaşına taallûk eden 
talebinden dolayıda Devlet Şûrasına müracaat etmesi lâzım- 
geleceğine binaen, bu talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi mucibince, encümenimizce tetkik mevzu ya- 
pılamıyacağına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3026 18 . 1 .1956



30 —
Arzuhal

No.

5427/5417
6249/6238

Mehmet Fuat Tanrı- (Arzuhal hulâsası : istiklâl mada!
sever. yası verilmesi hakkında.)
Taksini Sakızağacı Dilekçi : İstiklâl Savaşında bilfül hizmet etmiş ve büyük
Xo. 9,)/5. yararlıklar göstermiş olrnasmdan dolayı îstiklâl madalyasiyle
Beyoğlu - İstanbul. taltifi lâzımgeleceği yolunda ve müddeti zarfında merciine mü

racaatta bulunduğu ve hakkında usulen inha da vâki olduğu 
halde, şimdiye kadar mezkûr madalyanm verilmediğini beyan 
la, gereğinin 869 sayılı Kanuna göre müstacelen yapılmasını is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin bu husustaki cevabi yazılarında: 
îstiklâl Madalyası hakkındaki 68 sayılı Kanuna göre yapılacak 
müracaat ve inhalarm 977 numaralı Kanunda müddetle tak- 
yidedildiği ve bu müddetin ise 1 Kasım 1929 tarihinde sona er
miş bulunduğu ve müstedi Mehmet Fuat Tanrısever’in bu müd
det içinde İstiklâl mdaalyasiyle taltifi için bir talepte bulundu
ğuna veya hakkında inha vâki olduğuna dair hiçbir kayda Taş
lanmadığı ve diğer taraftan adı g.içenin orduda subay veya er 
olarak hizmet etmemiş olduğu gibi, istidasmda saydığı hizmet
lerin mahiyetinden anlaşılacağı veçhile mensubini askeriyeden 
de addedilemiyeceği ve bu itibarla 869 sayılı Kanun gereğince 
de kendisine îstiklâl madalyası verilmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstiklâl Savaşında orduda bilfiil hiz
met ettiğini beyan ve iddia ile îstiklâl madalyasiyle taltif edil
mesini istiyen Mehmet Fuat Tanrısever’in bu bapta süresi için
de merciine müracaatta bulunduğuna veya talebi veçhile hak
kında inha vâki olduğuna dair bir kayda raslanmadığı vekâlet 
cevabından anlaşılmış ve adı geçenin istidasına bağladığı yazı 
suretleri ise bahsedilen müracatm müddeti içinde yapıldığını 
tevsik eder mahiyette görülmemiştir.

Diğer taraftan, 869 sayılı Kanunun yalnız orduda subay ve
ya er olarak hizmet edenlerle, aynı şekilde hizmetleri mesbuk 
mensubini askeriyeyi şümulü içine almış olduğu ve dilekçinin 
Millî Mücadele sırasında ifa ettiğini beyan eylediği hizmet es
nasında bu sıfatlardan hiçbirini haiz bulunmadığı cihetle, ken
disinin mensubini askeriyeden de addedilemiyeceği yine vekâlet 
cevabında ifade edilmiş bulunmaktadır.

Binaenaleyh, müstedi Mehmet Fuat Tannsever’in îstiklâl 
madalyasına mütaallik olarak son defa vâki talebi hakkında, 
zikredilen sebeplerden, encümenimizce de muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ve mumaileyhin 869 sayılı Kanunun ken 
disi gibi hizmette bulunmuş olanları da şümulü içine almış ol
duğu yolundaki iddiasında ısrar ettiği takdirde, bu baptaki ih
tilâftan dolayı usulüne tevfikan kaza merciine müracaatta muh- 

. tariyetine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

3C27 18 . 1 .1956



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

5833/5822 Talıir Seçik. 
Kumsal Arkası 
No. 7.
Sarıver - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bir arsanın 
So. knedisine satılması hakkında.)

Dilekçi - Sarıyer'de Sefer sokakta kâin 666 ada 10 parsel 
numaralı arsanın belediyece kendisine satılması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr arsanın 
bulunduğu mıntakanın henüz 1/500 mikyaslı imar tatbikat 
plânı yapılmamış olduğu cihetle daimî encümenin bu hususta
ki prensip karan gereğince satışının yapılamadğı, esasen be
lediyenin hususi mülkiyetinde bulunan bu ve emsali arsalann 
satışa çıkarılmasını icabettiren kanuni bir mecburiyetin de 
mevcut olmadığı ve benzeri bir işte Devlet Şûrasmca ittihaz 
edilen kararın aynı noktai nazarı teyidetmekte olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümen i mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilek
çinin talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulüne tevfi
kan kaza merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3028 18 . I . 1956

Reis 
Konya 

.1. F. Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

N. Ar o s

Kâtip 
Elâzığ 

T ok er
Afyon K. 

S. Koraltan
Çorum 

II. Ortakcıoğlv
Edirne

C. Köprülü

Edirne Mardin Siird
II. Maksudoğlu H. K. Timuroğlu .S'. Bedük

Trabzon 
8. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 80)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adı csi

1G27G/15205 Y. Ziya Atılgan.
Sancaktar Kaszcl 
Memur Oteli Türk 
Elçiliği vasıtasiyle. 
Şam - Suriye.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlık
tan ıskat muamelesinin ref’i hak
kında.)

Dilekçi : Türk vatandaşlığından ıskatına dair Vekiller He
yetinden çıkan kararın kaldırılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yabancı 
devlet ordusunda arzusu ile askerlik yapmış olmasından dolayı, 
durumuna uyan 1312 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine tevfikan 
îcra Vekilleri Heyetinin 23 . IX . 1952 gün ve 3/15643 sayılı Ka
rarı ile vatandaşlığımızdan ıskat edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3029 18 . I . 1956

16344/15267 Ahmet özlü ve ar.
Etraf Şehir Perli 
köyü Muhtarı. 
Kütahya.

(Arzuhal hıdâsası : Dâva arzuhal 
vc lâyihaları haklımda.)

Dilekçiler : Adliyeye mütaallik dâva arzuhalleriyle lâyiha- 
lann eskisi gibi arzuhalcilere yazdınlmasına müsaade edilmesi
ni istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 61 nci maddesinin son fıkrası muvacehesin
de dileğin ter/i cine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3030 18 . I . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verüdiği

16414/15331 Remzi Ertekin.
Zaferi-millî Mah. de. 
Ordu.

(Arzuhal hulâsası : Avans veril
mesi hakkında.)

Dilekçi : Yugoslavya’daki emlâkine mukabil kendisine şim
dilik bir miktar avans verilmesini istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin vâki tale
binin is’afına imkân görülemediği ve emlâk meselelerinin halli
ne intizar etmesi lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encii 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3031 18 . I . 1956

16416/15333 Basri ötenkaya.
Bayındırlık Müdür
lüğünde başfen me
muru.
Erzurum.

(Arzuhal hulâsası : Mühendisliği 
nin tanınması hakkında.)

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı mühen 
dişliğinin tanınmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Mühendislik kursuna 
iştirak eden dilekçinin üssü mizanı dolduramadığı için kendisine 
muvaffak olamamış nazariyle bakıldığı ve 3074 sayılı Kanunun 
son fıkrasına göre de kursta muvaffak olamıyanlann bir daha 
iştirak etmeleri caiz bulunmadığından, dileğinin yerine getirile 
miyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta enciı 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3032 18 . I . 1956

16418/15335 Melih Bayar. 
20721/19259 19 Mayıs Mah. Balı 

riye Cad. No. 5. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Kendisine r< 
rilecek arazi bedelinin vergi kıy 
rneti üzerinden hesaplanması hak 
kında.)

Dilekçi ; 551 sayılı Terfih Kanunu gereğince 200 liralık is
tihkakına mukabil verilmesi gereken arazi hakkındaki muame 
lenin ikmal edilmek üzere olduğu, yalnız kıymet takdiri bakı 
mmdan bugünkü rayice göre hesabedilirse kendisine ancak 750 
metre kare vüsatinde bir arazi verilebileceğini, bunun da kanun 
vâzımın maksat ve gayesine uygun düşmiyeceğini beyanla, istih 
kakının toprağa muhtaç çiftçilere dağıtılan arazi bedellerinin 
takdir ve tâyininde esas olan vergi kıymeti üzerinden hesaplan 
masmın karar altına alınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 551 sayılı Kanun hü
kümlerinin; istisnaen yalnız bu kanunun neşri tarihinde mev 
cut askerî mâlûllere münhasır olmayıp 5434 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihine kadar mâlûliyeti sabit olan 
er ve erbaşlara da şâmil bulunduğu ve kanunun birinci madde
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

sinde yazılı (kıymeti hazıra) tâbirinden İsa meriyet tarihi de
ğil, ilgili şahıs hakkında tatbik edildiği tarihteki değerin mak
sut bulunmuş olduğu, kanun hükümlerinin de şimdiye kadar 
bu suretle uygulanmakta bulunduğu ve bu itibarla muamelede 
bir kanunsuzluk mevcudolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilskçinin ta
lep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza merciine mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3033 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ticaret odası
na kaydedilmemesi hakkında.)

Dilekçi : Esnaf durumunda olduğu halde, Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odasınca kayda tâbi tutulmakta bulunduğunu beyan
la, gereğinin yapılmasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
esnaf durumunda olduğu hakkındaki iddiasının vârit bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, 5590 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi mucibince bu bapta kesin karar ittihazına yetkili olan 
oda meclisine müracaatta muhtariyetine ve bu itibarla vâki şi
kâyeti hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3034 18 . I . 1956

16428/15344 Ali Kıza Tener.
İplik Pazarı 66 nu
maralı dükkânda. 
Malatya.

16429/15345 Mustafa Tuııçal.
Kayadibi köyünde, 
(riresun.

(Arzuhal hulâsası : Tazminat ve
rilmesi hakkında.)

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmakta iken 
hastalanarak işten ayrıldığı için kendisine tazminat verilmesi 
veya tekaüt maaşı bağlanması yahut iyi oluncaya kadar tedavi 
ettirilmesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye 4222 sa
yılı Kanun hükmüne tevfikan, üç yıllık hizmetine karşılık ola
rak 225 lira tazminat ile, birikmiş mevduatı olan 97 lira 75 ku
ruşun ödenmiş olduğu ve kendisine aylık bağlanmasına kanu
nen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3035 18 . I . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne se^pten verildiği

16435/15348 Şevki Unver.
Diyanet İşleri Reis
liğinde odacı. 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Devletleştir
me karşılığının verilmesi hakkın
da.)

Dilekçi : 4785 sayılı Kanun hükmüne tevfikan devletleştiril 
miş olan Kuyrukçu ormanının devletleştirme karşılığının verü 
meşini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Sözü geçen ormanın 
devletleştirme karşılığını gelip almaları hakkında alâkalılara 
gereken tebligat icra edilmiş olduğu halde, bunların mirasçı ol 
duklarını müsbit evrakı ibrazla haklarını henüz almamış ol
dukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta es- 
cümenimizce muamele tâyisine mahal olmadığına ve ilgililerin 
Mesul Muhasipliğe müracaatla haklarını istifa etmekte muhta 

% riyetlerine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3036 18 . 1 .1956

16438/15351 Bedri Alkışçı. (Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzi-
18412/17136 Mesudiye IMah. 67. fi hakkında.)

So. No : 102. 
Konya. Dilekçi : Haksız yere işine son verildiğinden bahsile, DDY 

İdaresinde tekrar tavzifini istemektedir.
Münakalât Vekâletinin cevabi yazısısda : Dilekçinis muhte

lif tarihlerde altmış kadar inzibati ceza ile tecziye edilmiş ol
masından dolayı vazifesine son verildiği ve bu itibarla tekrar 
tavzifi cihetine gidilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3037 18.1.1956

16443/15355 Yunus Koçak.
Avukat Bekir Kara
yel ’in eşi Meryem 
Karayel vekili. 
Adliye karşısı Sa
karya Apart imanı 
No : 3.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilesi- 
nin kocası hakkmdaki tahkikatın 
ikmaline dair.)

Dilekçi : Müvekkilesinin kocası Bekir Karayel hakkmdaki 
tahkikatın bir an evvel ikmali hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Bekir 
Karayel hakkmdaki tahkikatın askerî hâkimlikçe yapılmakta 
olduğu ve bu itibarla idari cepheden ifası mümkün bir muamele 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, s««yadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3038 18 . 1 .1956

16447/15338 Abdürrezzak Ünal. 
Mütaahhit. 
Karaköse.

(Arzuhal hulâsası : Alacağının te
diyesi hakkında.)

Dilekçi : Ciheti askeriyedeki alacağının henüz ödenmediğin
den bahsile, tediyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi ile di
ğer istihkak sahiplerinin ciheti askeriyedeki alacaklarının öde
nebilmesi için gereken tahsisatın mahalline gönderildiği, ayrıca 
da tediyenin tesrii lüzumunun ilgili tümen kumandanlığına teb
liğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3039 18 . 1 .1958

16468/15370 Hüseyin Utar.
Hacıyusuf Cad. Ter
ziler So. No. 105. 
Bandırma.

(Arzuhal hulâsası : Doğum yardı
mı yapılması hakkında.)

Dilekçi : Doğum yrdımı hakkındaki muamelenin henüz 
intacedllmediğlnden bahsile, tesrii esbabının istikmalini iste
mektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 4772 sayılı Kanunun 
muaddel 32 nci maddesinin A fıkrasına nazaran dilekç'nin 
Analık Sigortası haklanndan istifade edebilmesi için en az 
160 gün çalışmış olması lâzımgeleceği ve hizmetinin bu müd
dete baliğ olup olmadığı tetkik ettirilmekte bulunduğundan 
neticesine göre kanuni işlemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karan venildi.

Karar No. Karar tarihi

3040 18 . I . 1956

16487/15389 Abdülmecit Uslu. 
18013/16762 Orhaniye Mah. Na- 
18554/17274 car So. No. 5.

Antakya - Hatay.

(Arzuhal hulâsası : Vakıf akara- 
tın ve gailesinin kendisine teslimi 
hakkında.)

Dilekçi : Babası Abdülmecid’in teyaesi olup bilâvelet ve
fat eden Rukiye’n n sağlığında şeriye ilâmı mucibince vak
fetmiş bulunduğu akaratm ve gailesinin mezkûr ilâm hükmü 
veçhile kend sine teslimi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin 
bu dairede yapılmasını istemektedir.

Baj/ekâletin cevabi yazısında : Dilekçinin ilâm diye va-



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

16493/15392 Haşan Halpşan.
Hisar Orta Pazar 
Lal aşalı i n Medrese
sinde.
Bursa.

16495/15394 Ali Çelik ve ar.
Müşküre köyünde. 
İznik.

sıflandırdığı varakanın vakfiye olduğu ve bu vakfiye münde
recatına nazaran vakıf mütevelliliği fürudan gayrıya şart kı
lınmış bulunduğu c.hetle, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 
muaddel 1 nci maddesinin E fıkrası mucibince müsted'nin 
mezkûr vakıf üzerinde hiçbir hakkı bulunmadığından dileği
nin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ve müstedlnin tevcihi tevliyet ile vakıf gailesinin 
kendisine teslimi hakkmdaki talep ve iddiasında ısrar ettiği 
takdirde usulüne tevfikan bu bapta kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3041 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir medrest 
odasında oturmasına müsaadt 
<dilmesi h akkında.)

Dilekçi : Âmâ ve kimsesiz olduğunu beyanla. Bursa’dakı 
Lâla Şahinpaşa medresesinin bir odasında ikametine müsaade 
edilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mülkiyeti hususi 
idareye aidolan ve korunması gereken bahis mevzuu medre
sede vazifelilerden başkasının oturması caiz olamıvacağı ve di
lekçinin de halen nerede olduğunun bilinemediği beyan olun 
maktadır.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3042 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Tcfevvüz olu 
nan gayrim enkullerin iadesi hak 
kında.)

Dilekçiler : Murislerinin âşar borcundan dolayı 1330 yılın
da tefevvüz olunan gayrimenkullerin 2566 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi hükmü dairesinde kendilerine iadesini istemekte
dirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aşarın iltizam edil
diği tarihte Karamürsel kazasına bağlı olan İznik Hükümet 
konağının ve 1336 yılında da Karamürsel Hükümet binasının 
düşman tarafından yakılmış olması hasebiyle asıl borç mikta
rının neden ibaret olduğunun tesbit edilemediği ve 2566 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinde ise; (Tefevvüze sebebolan iltizam
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bedelinden veya vergiden mütevellit borçların asıllan alaka
darlan tarafından nakden ve tamamen tediye edilirse ferağın 
iade edileceği) yazılı bulunduğu ve bu itibarla tefevvüz olu-* 
nan gayrimenkullerin dilekçi vârislere iadesine kanunen imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü • Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
lerin borç miktarını tesbit ettirmek bakımından kaza merciine 
müracaatta muhtar bulunduklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3043 18 . 1 .1956

I <>497/15396 Kadir Eriş.
Sıtma Savaş Sağlık 
Koruyucusu.
Gercüş.

(Arzuhal hulâsası : Kursa tâbi 
tutularak maaşa geçirilmesi hal
kında,)

Dilekçi : Mardin Sıtma Savaş Bölgesi sağlık koruyucusu 
olduğunu, hizmet müddetinin altı yılı geçtiğini beyanla, kendi
sinin de kursa tâbi tutularak maaşa geçirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında . 
Dilekçinin ilk açılacak tekâmül kursuna davet edileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi. 

.. . . . . . . . . .  Karar No. Karar tarihi

3044 18 . 1 .1956

16504/15403 Cemal öney.
Garda katar başım* • 
muru 9274.
Samsun.

(Arzuhal hulâsası : 13 aylık hiz
metinin borçlanmaya tâbi tutul 
ması hakkında.)

Dilekçi : DDY Cer Atelyesinde geçen on üç aylık hizmetinin 
de borçlanmaya tâbi tutularak tekaütlük müddetinin hesabında 
nazara alınmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanun
da yevmiyeli ve saat yevmiyeli hizmetlerin tekaütlük müddetine 
ilâve edileceğine dair bir hüküm bulunmamasından dolayı dilek
çinin de bu mahiyetteki hizmetlerinin borçlanmaya tâbi tutula- 
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu hizmetinin ne 
sebebe mebni borçlanmaya tâbi tutulamadığı vekâlet cevabında 
açıklanmış olmasına göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3045 18 . I . 1959
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16509/15407 Tahir Kenan vc ar.
Dere Mah. Mehmet- 
ali çıkmazı No : 2. 
Manisa.

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

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Sarma çayı

Dilekçiler : Manisa’daki Sarma çayının taşmakta olması yü
zünden bağ, bahçe ve sair arazilerinin su altında kalarak mahsu
lâtın hasara uğramakta bulunduğundan bahsile, gereğinin yapü- 
ması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu çayın dol
muş olmasından dolayı feyezan sırasında civarındaki araziyi su 
altında bıraktığı anlaşılarak taşkınlıkların önlenmesi için ge
rekli etüdün yapılması ve raporunun da gönderilmesi lüzumu
nun İzmir Su İşleri Müdürlüğüne tebliğ edildiği ve alınacak 
rapora göre işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre icabına tevessül 
edilmiş olduğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3046 18 . I . 1956

16513/15411 Niyazi Ürener.
Tüfek Fabrikasında 
27 No : lu. 
Kırıkkale.

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım hiz
metlerinin tanınmasına dair.)

Dilekçi : 18 . IX  . 1914 tarihinde Deniz Fabrikasına girerek 
1 . VIII . 1921 de ayrıldığını, 6 . IX . 1922 den 13 . III . 1935 ta
rihine kadar da DDY İdaresinde çalıştığını beyanla, bu hizmet
lerinin dahi halihazır hizmetlerine eklenmesini istemektedir.

Makino ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Kırıkkale Tüfek Fabrikası işçilerinden olan 
dilekçinin bahis mevzuu hizmetlerinin tanınmasına kanunen im
kân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3317 18 . I . 1956

16518/15416 Faruk Çobaner 
ve ar.
1953 tarih vc 179 - 4 
mahreç sayılı tel sa
hibi.
Gökçedağ.

(Aruzhal hulâsası : IIedim mua
melesinin önlenmesi hakkında.)

Dilekçiler : Orhaneli Orman İdaresi tarafından, Gökçedağ 
İstasyonu hudutlarına muttasıl ve senelerce evvel inşa edilmiş 
bulunan bina ve ticarethanelerin yıktırılmakta ve bu suretle 
hallnn o civardan dağılmasına sebebiyet verilmekte olduğundan 
bahsile, bu halin önlenmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 1945 senesinden be
ri Gökçedağ İstasyonu civarındaki devlet ormanına birçok te
cavüzlerin vukubulduğu ve bu hususları gösteren zabıt varaka
larının muhtelif tarihlerde mahkemeye tevdi edildiği ve bun
lardan bir kısmının icraya intikal eylemiş olduğu ve vâki ih-



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

bar ve şikâyetin ise Orman Kanununun 25 nci maddesinin tat
bik edilmiş olmasından tevellüdettiği ve vatandaşlar hakkında 
kanunsuz bir muameleye tevessül olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olan bir 
hususla alâkalı şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3048 18 . 1 .1956

16524/15422 Başköy ve Aşağıköy 
muhtarlarına.
Küplü - Bilccik.

(Arzuhal hulâsası : Havalilerinde 
sanayi müesseseleri kurulması hak
kında.)

Dibkçiler : Kendi havalilerinde enerji santrali, konserve ve 
şarap fabrikaları gibi sanayi müesseseleri kurulmasını istemek
tedirler.

îktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçilerin 
kendi havalilerinde kurulmasını istedikleri müesseseler çin dev
let sermayesi yatırılmasına imkân görülemediğinden alâkalıla
rın bu mevzu etrafında birleşerek bir ortaklık vücuda getir
meleri ve sermaye temini için de Milletlerarası İktisadi Iş Bir
liği teşkilâtına veya bu maksatla İstanbul’da kurulan Sanayi 
Kalkınma Bankasına müracaat etmeleri lâzımgeleceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünldü : İsteğin mahiyetine ve alâkalı vekâletin 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3049 18 . 1 .1956

16542/15438 Davut Bağcı vc ar- 
16539/15435 kadarı Cemil Kork

maz.
Gercüş Sıtma Savaş 
şubesi merkoz me
muru.
Mardin.

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettiril
melerine ve diğer haklardan da 
faydalandırılmalarına dair.)

Dilekçiler : Mardin Sıtma Savaş Bölgesi sağlık koruyucu
su olduklarını, muayyen müddeti ikmal eyledikleri halde henüz 
terfi ettirilmediklerini ve diğer devlet memurlarının faydalan
makta oldukları hakların kendilerine de teşmili lâzımgelece- 
ğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Sağlık koruyucuları ücretlerinin 125 lira olarak tesbit edildi
ği ve 4871 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesi hükmün
den istifade edecekler arasına sokulan koruyucuların bu sene 
kursa davet edilerek terfileri esbabının istikmal olunacağı ve 
yeni Harcırah Kanunundan da faydalanmakta oldukları cihet
le bu mevzudaki tadil tasarısının geri alındığı ve makbul



~  10 —
Arzûhaı Arzuhal sahibinin

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

*

zeretlere istinadeden nakil taleplerinin de is’af edilmekte oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3050 18 . 1 .1956

16557/15453 Ebubekir Yıldızhaıı (Arzuhal hulâsası : Köylerinin
ve ar. bağlılığının muhafazası hakkın
Yukarışıhlar köyü <Ut.)
halkı namına köy 
muhtarı.
Çermik.

Dilekçiler: Köylerinin yeni kurulacak Çüngüş kazasına bağ-
lanmıyarak eskisi gibi Çermik kazası ile olan rabıtasının mu
hafaza edilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: istek yerinde görüle
rek, bahsi geçen Çüngüş bucağında yeniden kurulacak kazaya ait 
kanun lâyihasına bağlı köy cetveline, dilekçilerin mensup bu
lundukları köyün ithal edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi4

3051 18 . 1 .1956

16562/15458 Mustafa Bozcan. (Arzuhal hulâsası : Urfa Ovası
Millî Kalkınma Par- nın sulanması, TJrfa ile mülhaka
tisi Başkanı. tında yeni ilkokullar açılması hak
Urfa. kında, )

Dilekçi : Halen bâzı nüfuzlu kimselerin elinde bulunan ve 
haddi zatında muhtaç zürraa dağıtılması gereken Urfa ovasının 
Fırat nehrinden ahnacaka su ile sulanmasını, vilâyet merkezi 
ile mülhakatında ve köylerde ihtiyacı karşılıyacak miktarda 
yeni ilkokullar açılmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Fırat nehrinin seviyesi 
Urfa ovasından aşağıda bulunduğu için bu ovaya mezkûr nehir- 
den su isalesi mümkün olamıyacağı, ancak Urfa ovasının su 
lanması için bu ovada yeraltı suyu araştırılması işinin ele alına
rak bir Alman firmasına ihale edilmiş bulunduğu ve bu araştır 
madan müspet netice alındığı takdirde sulama işinin plânlas- 
tınlacağı;

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında da: Şehir ve kasaba 
okullarının inşası 5166 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
vilâyet özel idaresine aidolduğundan dilekçinin Başvekâletten 
alman aynı mealdeki istidasının Urfa Valiliğine gönderildiği, 
köy okulları inşaatı için 1951 yılı bütçesine konan sekiz milyon 
liralık ödenekten 384 000 lirasının, 1952 yılı bütçesine konan
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Arzuhal Arzuhal sahibini»
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

10 milyon liralık ödenekten de 411 000 lirasının Urfa Vilâyetine 
tahsis edildiği ve bundan da anlaşılacağına göre mezkûr vilâ
yete ayn bir ehemmiyet verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâklı vekâletlerin yukarıya alınmış 
olan cevaplarına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3052 18 . 1 .1956

16568/15463 M ustafa Bozcan.
M illî Kalkınma Pav 
tisi Başkanı.
Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Urfa’da çıkan 
ekmekler hakkında.)

Dilekçi : Urfa’da ekmeklerin kalite itibariyle bozuk çıkmak
ta olduğunu, belediyenin esnafla uyuşarak şehir işlerini ihmal 
etmekte bulunduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa fırıncılarından 
Mahmut Çölcü’nün bozuk ekmek çıkardığı doktor raporu ile 
sabit olduğundan para cezası ile cezalandırıldığı ve müstedinin 
dilekçesine numunesini eklediği ekmeğin Urfa’nın hiçbir tara
fında çıkmamış olduğu ve bu konuda yapılacak başka bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encii- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3053 18 . I . 1956

16573/15468 Kâzım özcan.
Çarşı içinde: esnaf
tan.
Kangal.

(Arzuhal hulâsası : Çivi bedelinin 
ödenmesi hakkında.)

Dilekçi : Göçmenleri İskân Komisyonu tarafından dükkânın
dan satmalınan çivi bedelinin mütaaddit taleplere rağmen henüz 
ödenmediğinden bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye çivi be
deli olarak 36 lira ödenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3054 18 . I . 1956

16577/15472 Y orgi Haciliya.
D. P. İdare Kurulu 
Başkanı.
İmroz.

(Arzuhal hulâsası : İmroz ve Boz
caada Rumlarının gayrimenkul]e- 
ri hakkında.)

Dilekçi : İmroz ve Bozcaadalannı 1923 yılından evvel terk 
etmiş olan bâzı rumlann bu adalarda bırakmış oldukları emlâk 
üzerindeki tasarruf haklarına, mezkûr eşhasın uzun müddet te-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

gayyübettikleri veya yabancı tâbiiyetine geçtikleri ileri sürüle
rek, mâni olunmakta olduğunu ve bu muamelenin ise ahî mev
zuatımıza aykırı bulunduğunu beyanla, bu hususta Yüksek Mec
listen bir tefsir kararı çıkarılmasını istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : 1923 yılından evvel 
memleketimizin her hangi bir tarafından tegayyüp, müfarakat 
veya firar edenler hakkında olduğu gibi, o tarihten evvel İmroz 
ve Bozcaadalarını terkçdip de kanunen mütekayyip addolunan 
kimselerin emlâki hakkında da elyevm yürürlükte bulunan mev
zuat hükümlerinin uygulanması lâzımgeleceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir talebinde bulunmak 
yetkisine sahibolmadığı cihetle vâki istek hakkında bu sebeple 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3055 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir memu
run vazife dışındaki durumu hak
kında.)

Dilekçi : Bulunduğu kazada ortaokul olmamasından dola
yı çocuklarını ve refikasını en yakın vilâyet merkezine götü
rerek orada iskân etmiş olan bir memur veya hâkimin, vazife 
dışındaki zamanını ailesi efradının yanında geçirebilmesi im
kânının sağlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memurin Kanunu ile 
Hâkimler Kanunu hükümlerine göre, halen vazifede bulunan 
adalet mensuplarının mazeretlerini bu kanunların tâyin ettiği 
mercilere bildirmek suretiyle izinli sayılabilecekleri ve müstedi- 
nin mezun sayılmadan çocuklannın yanına gitmesi veya mesai 
saatleri dışında kaza çevresi haricinde ikamet etmesi caiz olamı- 
yacağı, çünkü mesai haricinde dahi hâkimlerin meşhut suç se
bebiyle vazifeleri başında bulunmalan lâzımgeleceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3056 18 . 1 -1956

(Arzuhal hulâsası : Zilyed bulun
dukları tarlaların kendilerine ter
ki hakkında.)

Dilekçiler : Zilyed bulunduklan tarlalara Orman İdaresince 
tesahup edilmekte olduğundan bahsile, mezkûr tarlaların yedle-

16581/15476 Osman Kabak ve ar. 
Yazı Mah. de.
Vize.

16580/15475 Hakkı Güngör. 
Yargıç. 

u İliç.



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

16582/15477 M. Kânıuran Deniz 
ve ar.
Gençlik Spor Kulü
bü Başkanı.
Babaeski.

1G584/15479 M ustafa Aykurt.
Tekel; Tepesidelik 
Tuzlası işçilerinden 
No. 21.
Kırşehir.

rinde ipkası hususunun sağlanmasını istemektedirler.
Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında . Orman İdaresince ka

nuna uyularak yapılan takibatın isabeti mahkeme kararı ile de 
sabit olduğuna göre bu hususta idareten ifası mümkün bir mua
mele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3057 18-, 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Spor kulüp
leri irin lokal temini hakkında.)

Dilekçiler : Babaeski kazasındaki Doğan spor ve Gençlik 
spor kulüpleri için, eski Halkevi binası ile yanık şube binasının 
lokal olarak verilmesini istemektedirler.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Bahsi geçen binalardan eski halkevi nin halen Adalet binası 
olduğu, yanık şube binasının ise Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğüne satılmış bulunduğu c'hetle dilekçilerin bu iki bi
naya taallûk eden isteklerinin yerine getrilemiyeceği, ancak 
şehir plânında spor sahası için ayrılan yern  genel müdürlü
ğe mal edilmesinden sonra münasip yerlerden ifraz yapılmak 
suretiyle istemlen lokal arsalarının temini cihetine gidilece
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve umum müdürlük 
cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarini

3058 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Mümessillik 
sıfatının iadesi hakkında.)

Dilekç’ : Üzerindeki işçi mümessilliği sıfatının, haksız bir 
kararla uhdesinden alınmış olduğunu beyanla, bu sıfatın ken- 
dis ne iadesini istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Di
lekçinin Tuzla’da d siplini bozacak hareketlerde bulunduğu 
tesbit edilerek, Iş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Tahkim Tü
züğünün 14 ncü maddesi gereğince mümessillik sıfatının kal
dırılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verilli.
Karar No. Karar tarihi

3059 18 . I . 1956

16595/15488 Haşan Giilsever. (Arzuhal hulâsası : Aylıklı kad•
P T T 'M u habereci. roya geçirilmesi hakkında.)
Gölciik, Dilekçi : 130 lira ücretli muhabere memuru olduğunu beyan 

la, aylıklı kadroya geçirilmesini istemektedir.
Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Gölcük merkezi 

muhaberecisi olan dilekçinin ilkokul mezunu bulunduğu, bu de
rece tahsili olanlann doğrudan aylıklı kadroya geçirilmeleri 
kanunen mümkün olmadığı, ancak açılması düşünülen müsa
baka imtihanına müstedinin de iştirak edip bu imtihanı kazan
dığı takdirde durumunun emsali arasında inceleneceği bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3060 18 . I . 1956

16600/15493 Mehmet Çakı rlar.
Keçcciler Köprübaşı 
Cad. No. 63.
Kara gümrük - Istan-

(Arzuhal hulâsası : Bakiye alaca 
ğınııı tediyesi hakkında.)

Dilekçi : PTT idaresi Fabrikasında çalıştığı müddete ait ik
ramiyesinden bir kısmı verildiği halde mütebaki kısmını, aradan 
seneler geçmiş olmasına rağmen henüz alamadığını beyanla, geri 
kalan kısmın da ödenmesi hususunun teminini istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : PTT idaresinin eski 
borçlanna ait kanun lâyihası Büyük Millet Meclisince tasvip 
buyurulduğu cihetle, hazırlanan ödeme emirleri Muhasebat Di
vanının vizesine iktiran ettikten sonra müstediye alacağının ge 
ri kalan kısmının da ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3061 18 . I . 1956

16611 / 1 5499 Fevziye Başpöz.
Tuna Cad. Halk S<> 
\o. 11/1.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Ilhan B a şg o i

Dilekçi : Kardeşi İlhan Başgöz’ün iki ay evvel polis memur 
lan tarafından alınıp İstanbul'a gönderildiğini ve halen birinci 
şube müdürlüğü emrinde bulunduğunu beyanla, kendisinin bir



— 15 -

an evvel adalet makamlarına teslimi esbabının istikmalini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Siyasi bir olayla alâ
kalı bulunan İlhan Başgöz’ün Askerî Mahkemeye tevdi edilmiş 
olduğu cihetle mumaileyh hakkında idareten bir işlem yapıla- 
mıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

3062 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir işe alın 
nci ması hakkında.)

Dilekçi: Siv?,s Cer Atelyesinde kendisine bir iş verilmesini 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Kadrosuzluk yü 
zünden daimî isçi alınamamakta olduğu cihetle dilekçinin tâyi
nine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3063 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Köy muhta
rı hakkında.)

Dilekçiler : Köylerinde muhtar olan Kâzım Burtgil’in kendi 
mmtakalannda devamlı bir huzursuzluk âmili haline geldiğini, 
birçok vaka ve hâdiselerin bunun tarafından vukua getirildiği
ni beyanla, kanuni icabının yapılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede bahis 
mevzuu edilen vaka ve hâdise failleri hakkında lâzımgelen tah
kikat ve takibatın icra ettirilerek cümlesinin C. Müddeiumumi
liğine ve mahkemeye tevdi kılınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16017/15505 Hüsnü Kocaman ve 
ar.
Kum Mesçiı Alalı. 
Kahveci Mitat Türk 
<'l ile.
Boyabat.

16612/15500 Mahmut Baran.
Çiçekli Malı. 7 
So. 58 No. da 
Sivas.

3064 18 I ■ 1956
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16628/15516 Şefik Bayındır.
Digis Malı. Muhtarı. 
Ahlat - Adilcevaz.

16637/15522 Şemsettin Güllü.
Yusufpaşa Mah. de. 
Urfa.

16653/15538 Süleym an öztürk.
H arbiye bucağında. 
Hatay.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Adilcevaz 
Belediyesi hakkında.)

Dilekçi : Adilcevaz belediyesince, bu nahiye mahallelerine 
akmakta olan suyun alınarak başka yere isalesi düşünülmekte 
olduğundan bahsile, böyle bir halin vukuundan evvel önlenme 
sini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin isteğinin 
yerine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3065 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Karısını öl
düren şahsın yakalanıp adalete 
teslimi hakkında.)

Dilekçi : Karısı Ayşe Güllü'yü öldüren şahısla suç ortakla
rının kısa bir zamanda yakalattırılarak adalete teslimini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin karısı 
Ayşe Güllü’yü tabanca kurşunu ile öldüren ve hâdiseyi müta- 
akip firar eden İzzettin Ergüden adındaki şahsın yakalanması 
ve yurt dışına da çıkmaması için gereken bütün tedbirlerin 
alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3066 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ortaokula 
alınması haklımda.)

Dilekçi : Yaşının müsayit olmamasından dolayı ortaokula 
kabul edilmediğini beyanla, bu okula devamının sağlanma
sını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 1932 do
ğumlu olmasından dolayı orta dereceli okullardan birine 
alınmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet ecvabma 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol- 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3067 1 8 .1 .1956
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16654/15539 Cemal A ltm el ve ar. (Arzuhal hulâsası : Köylerinde 
çıkan yangın faillerinin buldurul- 
ması hakkında.)

Selbeyi köyünde 
Muhtar.
Karasu - Sinob. Dilekçiler : Köylerinde son iki sene içinde 13 samanlık ve 

bir ev yandığını ve şimdiye kadar faillerin meydana çıkarıla
madığını beyanla, icabının yapılmasını ve bu gibi vakaların 
tekerrür etmemesi için de gereken tedbirlerin alınması husu
sunun sağlanmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılından bugü
ne kadar, Sinob’a bağlı Karasu Nahiyesinin Selbiye ve Ba- 
lifakih köylerinde beş samanlkla bir ev yanmış olduğu, bun
lardan üçünün faillerinin yakalanarak adalete teslim edild ği, 
diğer üç yangının ise dikkatsizlik yüzünden vukua geldiği 
anlaşılarak bu babtaki tahkik evrakının keza adli makamlara 
tevdi kılındığı ve o bölgede başkaca huzuruszluk tevlidedecek 
her hangi bir hâdisenin vuku bulmamış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı Vekâletin tahkike müstenit ce
vabına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma- 
mal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3068 18 . 1 . 1956

17696/16484 Rasim Kocabaş ve 
(S. No. 1.) ar.

(Arzuhal hulâsası : Göynük sa
nayi ve Kredi Bankasının kurmak 
istediği kereste fabrikası hakkın
da.)

Yenice Mah. de D. 
P. Ku. üyesi. 
Göynük.

17697/16485 A li Ergit.
(S. No. 2) Adalet Sarayı yanm -

(Arzuhal hulâsası : IIedin kara
rının infaz edilmemesi hususunun 
sağlanması talebinden ibarettir.da Bakkal Mahmut 

yanında tezgâhtar. 
Adana.

17988/16739 M ustafa Kazaz.
(S. No. 3) Ceza evinde tutuk. 

Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Hakkmdaki 
tahkikat ve muhakemenin kanun 
hükümleri dairesinde icrası husu
sunun sağlanması talebinden iba
rettir.)

17876/16645 A li Doğan ve ar. 
(S. No. 4) Burun köyünde. 

M ut - İçel.

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
meraya fuzulen vâki müdahale ve 
tecavüzün önlenmesi talebinden 
ibarettir.)
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(Arzuhal hulâsası : Jandarma On
başısı Rahmi İnan’dan şikâyeti 
mutazammındır.)

17920/16682 Reşit Kızılay.
(S. No. 5) Iiöciöm erpğlu Y ay 

lasında.
Cihanbeyli - Sülüklü

17669/16458 Ahm et özdem ir ve 
(S. No. 6) ar.

K urucalı köyü M uh
tarı.
Espiye.

17978/16729 Kâm il Göksu.
(S. No. 7) Fethiye Okulu Ö ğ

retmeni.
Fâtih - İstanbul.

17668/16457 M ustafa Turan ve 
(S. No. 8 )' ar.

Tüccardan.
Kaman.

17644/16436 Hüseyin Yum rukçal. 
(S. No. !)) Büyük Çığlı köyün

de.
Karşıyaka - İzmir.

17694/16482 Hâm it Bahar. 
17695/16483 Üvezpm ar köyünde. 
(S. No. 10) Yalova.

17715/16501 Hüseyin Atalık. 
20246/18883 Um urbey köyünde. 
(S. No. 11) Gemlik.

17787/16571 Fazlı Kazancı.
(S. No. 12) K ışla Cad. No : 31. 

Maı-aş.

17931/16690 Osman Sunal.
(S . No. 13) Gazikem al Mah. de 

eski müezzin.
Gediz.

17880/16648 M ehm et Kem al Tu- 
(S . No. 14) ran.

Sultanahm et N akil- 
bent Cad. No : 36. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : İmal ettikleri 
kerestelere Orman İdaresince mü
dahale edilmemesi hususunun sağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5585 sayılı 
Kanundan istifade ettirilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kaman Bele
diye Reisi Siileynum Bektaş'ın 
bâzı yolsuz ve kanunsuz hareket
lerde bulunduğuna mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Mecurun teıh- 
liyesi ve kendisini dövmüş olan 
kiracıların ela cezalandırılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy Muhtarı 
Murat Akın'm vazifesini suiisti
mal ettiğine ve sair yolsuz ve ka
nunsuz hareketlerde bulunduğuna 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Muafiyet ve
sikasına müsteniden tenzil edilen 
Muamele Vergisinin tekrar istifa
sına mütedair olarak yapılan işle
min iptali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ilarb malû
lü aylığı bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun 40 ncı maddesinin (C) 
fıkrasının kendisi hakkında tatbik 
edilmemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Polis Yardım
laşma Sandığında biriken parası
nın kendisine iadesi talebinden 
ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

17917/16679 Mehmet Y ıldırım .
(S. No. 15) Beşikdüzü bucağın

dan.
V akfıkebir.

17918/16680 Şevket Timur.
(S. No. 16) B üyük Söğütlü kö

yünde.
Adapazarı.

17927/16686 Hüseyin Meşe.
(S. No. 17) Papaskoprüsü Cad. 

No : 11/13.
B eyoğlu  - îstanbıd.

17931/16610 M itat Aslan. 
20023/18669 Petrol o fis acenta- 

6147/6136 sında G ilosor kö- 
(S. No. 18) yünden.

A ğrı.

17806/16587 Ferit Sokman.
(S. No. 19) Y oğ u rtçu ; Fark y o 

kuşu No : 67. 
Kadıköy.

.17795/16579 Öm er Sakarya.
(S. No. 20) E rbaa ilçesi H ayati 

bucağında.
Tokad.

17670/16459 Hüseyin Ali - Baş- 
(S. No. 21) kentli.

Ticaret vc  Sanayi 
Odası Umr.mi K âti
bi.
İğdır.

17667/16456 A bdullah Karakuş. 
(S. No. 22) Ceza evinde mahkûm 

Ş. Karahisar.

17663/16452 Muhsin Anter.
(S. No. 23) D ubailiye So. No :

11.

Sam atya - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Malûl aylığı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yolu 
üc toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşgali altın
daki gay rimenkullerin taksitle 
kendisine satılması lâzımgeleceği- 
ne mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Ci
han Harbinde dedesi tarafından 
ordu emrine verilen develerin ci
heti askeriyeye bedelen tazmin 
ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emeldi maa
şının bir üst derece üzerinden 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitü
sünün son sınıfından aldığı bel
genin ortaokul diploması mahiye
tinde kabul edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1926 yılında 
haksız yere sürgün cezasına çarp
tırılmış olmasından mütevellit zeb 
rar ve ziyanının ödettirilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : lâdei muha
keme talebinin reddine mütedair 
olan kararın bozularak mezkûr leb
lebin kabul edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmesi talebinden ibaret
tir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepte * verildiği

17656/16445 M uhittin H ökenek (Arzuhal hulâsası : Emekli aylı-
(S . No. 24) A sm aiı M escit 828. ğı bağlanması talebinden ibaret-

So. No : 6. tir.)
İzmir. Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi

yetleri yukarda gösterilmiş bulunan talep ve şikâyetlerin bir 
kısmı kaza mercilerince incelenerek karara bağlanması lâzım 
gelen hususlara, diğer bir kısmı da bu mercilere daha önce in 
tikal eylemiş olan hâdiselere taallûk ettiğinden, mezkûr talep 
ve şikâyetlerin bu sebeplerden encümenimizce tetkik mevzu 
yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3063 18 . 1 .1956

17822/16601 Kutsi Kuzin.
(S. No. 1) Em niyet F urunu sa

hibi A li Benzer ya 
nında.
Çine.

17942/16697 Ethem Çongar.
(S. No. 2) Makasçı 32463.

Hanlı istasyonunda.

17933/16692 Ahmet Uç. 
17864/16634 Y apıntı köyünde.
(S. No. 3) Mut.

17864/16634 Mehmet Eke.
(S. No. 4) Y apıntı köyünde. 

Mut.

17660/16449 Haşan Eren Kapdan 
1981/1977 ve ar.

(S. No. 5) Karğacak Mah. de 
K uruc Asile Nahi
yesi.
Bartın - Zonguldak.

17664/16453 İsmail Kavaz. 
17848/16618 H âm idive Mah. de. 
(S. No. 6) Babaeski.

17666/16455 Bektaş özdem ir.
(S. No. 7) ve ar.

Kuşduğan köyünde 
Muhtar.
Malatya.

Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzi
fi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kondoktorlu- 
ğa terfi ettirilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde tü
tün ekimine müsaade edilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde tü
tün ekimine müsaade edilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kefken Ada
sının liman haline getirilmesine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi ve sai- 
reye mütaallik iskân yardımları
nın da bir an evvel yapılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak ko
misyonunca ellerinden alınarak 
başkalarına verilen arazilerinin 
taraflarına iadesi talebinden iba
rettir.)
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme
si talebinden ibarettir.)

Arzuhal
No.

17691/16479 İsmail Kazanç.
196/196 Dinarköm köyünde 

21589/20079 Dumlu - Erzurum.
1630/1628 
3775/3768 
3220/3213 
5489/5479 

(S. No. 8)

17692/16480 Recep Niyazi Çatık. 
17847/16617 Cerrahpaşa Kasap- 
18251/16979 başı So. No. 19. 
19499/18163 İstanbul.
(S. No. 9)

17727/16513 Halit Külçe.
(S. No. 10) A ralıcak köyünde. 

Tirebolu.

17805/16635 Şak ir Tosun ve ar. 
(S. No. 11) M otörcüler B irliği 

Reisi.
Samsun.

17908/16670 Hüseyin A nar ve ar. 
(S. No. 12) Kereste Fabrikasın

da işçi.
B afra.

17866/16636 Feyzullah Çalışkan 
19059/17735 ve ar.
<S. No. 13) Süleym aniye Camii 

tmam ve Hatibi. 
Edirne.

17930/16689 Haşan Fehm i Erdo- 
(S. No. 14) ğan.

IJzunçarşı No : 73. 
Ai'yon.

17951/16706 Mehmet Taşğııı. 
18515/17236 Bozoğlu köyünde. 
19058/17734 Çerkeş.
(S. No. 15)

17889/16654 Osman Şenbahar.
{S . No. 16) Âm âlar adına; He- 

kimdede Mah. Savaş 
So. No : 6.
Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Adliye Vekâ
leti aleyhine açmış olduğu dâva 
halikındaki Devlet Şurası ilâmı
nın kendisine verilmesi veya mün
hal bir mübaşirliğe tâyin edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşı bağlanması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : 5432 sayılı 
Nakliyat Vergisi Kanununun ken
dilerine teşmil edilmemesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
artırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettiril
meleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1219 sayılı 
Kanunun 32 ııci maddesinden is
tifade ettirilmesi lâzımgeleceğine 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Tedavi etti
rilmesi ve toprak verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : TJrfa’daki 
âmâlara hayrat hademesi meya- 
nmda iş verilmesi talebinden iba
rettir.)



A ız u h a l A rzu h a l sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

17899/16664 Ahm et Kutluay. (Arzuhal hulâsası : Nakdî yardım
18032/16777 Camiiatik Mah. 93. yapılması talebinden ibarettir.)
(S. No. 17) So. No : 7 /9 .

Tarsus.

17901/16666 Abdürrahm an Mum
(S. No. 18) cu ve ar.

Berber.
Erzincan.

17943/16698 Durak Salur.
(S. No. 19) Merkez okul öğret 

meni.
Çekerek - Yozgad.

.17908/10719 Ali Haşan Kaptan 
1242/1240 Kemal Atatürk So 
1332/1330 (iim e  - Kıprıs.

(S. No. 20)

^ Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki taleplerinin 
salâhiyetli idari mercilerce incelenerek katî kararlara bağlan
ması lâzıragelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr talepler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulüne tevfikan 
bu mercilere müracaatları lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3070 1 8 .1 .1 ^ ;

(Arzuhal hulâsası : Maaşının kı
demine yöre ayarlanması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şının bağlanmasında yanlışlık ya
pıldığına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Eski ve yeni 
hizmetlerinin birleştirilerek kendi
sine emekli maaşı bağlanması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Yüzbaşılığa 
terfiinin 30 . VIII . 1944 tarihine 
ircai talebinden ibarettir.)

Ankara.

18164/16897 Şemsettin Güneşli. 
(S. No. 1) M utlu So. No. 10.

Ayaspaşa - İstanbul.

18137/16872 A bdülkadir Diriöz. 
1978/1974 Beyceğiz Mah. M ii- 

(S. No. 2) ezzinbilâl So. Y akup- 
efendi A p. No. 1. 
Fatih - İstanbul.

.18103/16839 Sabri Sözenci.
(S. No. 3) Demirhon Mah. Tek

ke So. No. 62. 
Unkapanı - İstanbul.

18176/16909 Nail A ltunlugil.
(S. No. 4) Yüzbaşı.

Hv. K. K. istatistik

(Arzuhal hulâsası : Erzincan ber
berlerine Pazar ruhsatnamesi ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası : T erfi ettiril
mesi talebinden ibarettir. )

(A rzuhal hulâsası : Karasuları
mızda balık avlanmasına izin ve
rilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, sovadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

18165/16898 Cemal Yöntem  ve ar. 
(S. No. 5) Kasap.

Küçükçekmece - İs
tanbul.

18166/16890 Bahri K aya ve aı\ 
(S. N. 6) Ber köyünde.

Çorum.

18061/16798 Aziz Çavuş Bayık. 
(S. No. 7) Kadıları köyünde. 

Susurluk.

17996/16747 Feyzullalı üçal.
(S. No. 8) Gökdere köyünde.

Akdağmadeni.

17993/16744 Enver Çeltik. 
19386/18052 Islâmbey Malı. Bül- 
21486/19977 bülyuvası So. No. 5.

553/551 E yüp - İstanbul.
(S. No. 9)

6606/6595 Haşan Torun.
(S. No. 10) Yenimahalle durak 

5, Nazımbey So. To- 
runoğlu Bakkaliyesi 
No. 56.
Ankara.

18089/16825 Murat Ak.
(S. No. 11) K uyucu köyünde.

Y örük - Malkara.

18080/16816 A li Olgunçelik. 
20970/19484 Yeldeğirm eni Rasim- 
(S. No. 12) paşa Malı. Rıhtım 

So. No. 97.
Kadıköy.

18036/16781 Teınur Temur ve ar. 
(S. No. 13) Pangaltı Kuyubağ 

Akar So. No. 45. 
İstanbul - Beyoğlu.

(Arzuhal hulâsası : Yersiz olarak 
cezalı resim alındığına dair.)

( A rzuhal hulâsası : 553 hektarlık 
H azine arazisi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Borasit Ma
den İsletmesinde çalışmış olanlara 
kanunen verilmesi lâzımgelen taz
minatın tesviyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Babası namı
na kayıtlı gayrimenkulün muha
cirlerden alınarak kendisine tesli
mi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Sümerbankta 
kendisine tekrar iş verilmesine ve 
mâruz kaldığı haksızlığın da telâfi 
edilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Kıdem zammı 
ve ihbar tazminatı verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Seksen dö
nümlük bir tarlanın kendisine tes
limi hakkınca.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın bir an evvel verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Zilyed bulun
dukları gayrimenkule vâki müda
hale ve tecavüzün önlenmesi hak
kında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18034/16779 İbrahim  Olguner.
(S. No. 14) Saraçlar Cad. No. 

247 Berber.
Edirne.

18021/16770 Nigogos Avit. 
18502/17225 Şahkulu Mah. Yü- 
19620/18279 rük Çıkmazı So.
(S. No. 15) No. 6.

Beyoğlu - İstanbul.

18004/16755 Ahm et özkâhya 
(S. No. 16) ve ar.

K apu Mah. No. 17. 
Kayseri.

17991/16742 Bektaş özdcm ir 
(S. No. 17) ve ar.

Kuşdoğan köyünde. 
Malatya.

18107/16843 M urat Asar. 
1726/1724 Kokurdan köyü Kı- 
4136/4128 rımsa Mah. de.

(S. No. 18) Zonguldak.

(Arzuhal hulâsası : İskân hakla
nın tamamlanmasına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimcnku- 
lüne fuzulen vâki müdahalenin 
men’i talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Değirmen su
yu hakkında ittihaz edilen meni 
kararından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak komis
yonunca başkalarına dağıtılan ara
zilerin kendilerine iadesi hakkın
da.)

(Arzuheıl hulâsası : Maluliyet taz
minatı verilmesine dair.)

Gereği düşünüldü : Yukarıya hülâsaları alman talep ve mü
racaatlar kısmen kaza merciince incelenmesi lâzımgelen husus
lara, kısmen de bu meı cice tetkik edilmekte olan hâdiselere 
taallûk etmekte bulunduğundan, sözü geçen talep ve müraca
atların bu sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3071 18 . 1 .1956
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17929/16688 Hüseyin Yanık ve 
t  S. No. 1) ar.

Bergamut So. No: 3. 
Motörcü.
Yağkapanı - Galata - 
İstanbul.

17919/16681 Şerif Darcan ve ar. 
(S. No. 2) 90 sayılı Seydiköy 

T. K. Koo. Müdürü. 
Seydiköy - İzmir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

17961/16716 Rüştü özçelik.
(S. No. 3) Camii kebir Mah. de. 

Niksar.

17737/16523 Sadık Sezer ve ar. 
t S. No. 4) îskelebaşı Camii 

îmam ve Hatibi. 
Beykoz - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Küçük deniz 
nakil vasıtalarına teşmil edilen 
Nakliyat Resminin kaldırılması 
talebinden ibarettir,.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tarım Kredi 
Kooperatifi memurlarının bareme 
ithali veya iktisadi devlet teşek
külleri memurlarına tanınan hak
lardan istifade ettirilmeleri tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Açıkta iken 
50 yaşını dolduranların emekli 
muamelelerinin yapılmasını temin 
maksadiyle 5131 saydı Kanunda 
bir tadil icrası hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ilajrat ha
demesi ücretlerinin artırılması ta
lebinden ibarettir.)

Gareği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki taleplerin 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olduğu anlaşıldığından 
bu talepler hakkında zikredilen sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar veril'M

Karar No. Karar tarihi

3072 1 8 .1 .195J

Reis M. M. Kâtip
Konya Bingöl lilâzığ Afyon K. Çorum Edirne

-t. F. Ağaoğlu N. Aras S. T olur S. Koral tan 11. Ortakcıoğlu C. Köprülü

Edirne Mardin Siird Trabzon
II. Maksudoğlu R. K. Timuroğlu S. Bedük S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 106)

T. B. M. >V. Matbuası



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 İ

— II Sayı : 43  ifr—

28 A l i . 1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

15332/14320 Mehmet Bayram. 
18478/17201 Nefsi Karaburun 

köyünde.
Görele.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Eski vazifesi
ne tâyin edilmesi hakkında.)

Mastedi : 1948 yılında Adana Orman İşletmesinde kâtip, mu- 
temet vazifesinde çalışmakta iken akciğer hastalığına tutulduğu 
sanatoryum tedavisi neticesinde sabit işlerde çalışabilir raporu 
aldığını ve yardım için icabeden makamlara müracaat ettiği 
halde bir cevap alamadığını, perişan ve sefalet içerisinde bulun
duğunu beyanla eski vazifesine tâyin edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetkik neti
cesinde : Mdstedinin Adana Orman işletmesinde durumu ile 
mütenasip münhal kadro bulunmadığından tâyini cihetine gidi
lememiş ve bu husus 16 . I . 1953 tarihinde mumaileyhin adresi
ne tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hakkın
da encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına ve di
lekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde kaza mer
ciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3073 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Hastalığı se
bebiyle tahliye edilmesi hakkın
da.)

M'istedi : Boyun altındaki bezlerin vereminin faal bir hal al
ması üzerine Urfa Devlet Hastanesince müttehaz kararla ceza 
evinde kaldığı takdirde hayatının ve muhiti hakkında katî teh
likenin mevcudolacağından ve cezasının üç ay tecilini ve tahli
yesini istediği halde yapılmadığından bahsile hayatının idamesi 
ve muhitinin korunması bakımından tahliye edilmesini istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa Ceza Evinde tu
tuldu müstedinin muayene ve tedavisi yapılmak üzere Diyarba
kır Verem Hastanesine nakli Ceza ve Tevkif Evleri Umum Mü-

14914/13914 Salih Yıldırım.
Ceza evinde tutuklu. 
Urfa.



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

14929/13929 Muhittin Erengil.
Misafir So. No. 18/A 
Cebeci - Kurtuluş 
Ankara.

14932/13932 Ayşe Karabiber.
Al idede Ma h So. 49 
hane 68 de.
Adana.

dürlüğünce 27 . IX . 1952 gün ve 22794 sayılı telle Urfa C. 
Müddeiumumiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığın» 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3074 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yedek subay
lık hakkının iade edilmesine dair. ı

Müstedi : Yedek subaylığının iadesi hakkında askerlik şu 
besine vâki müracaatında mağdur edildiğinden bahsile 5677 sa 
yılı A f Kanununa göre yedek subaylık hakkının iadesinin gere 
kip gerekmediğinin bildirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında . 1947 yılında 
müessir fiil neticesi vefata sebebiyet suçundan Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen karar gereğince üç sene 4 ay ağır 
hapse ve yine üç sene 4 ay hidematı âmmeden memnuiyet ce 
zasiyle cezalandmlan müstedinin kaldınlan yedek subaylık 
hakkının 5677 sayılı A f Kanununun 7 nci maddesi gereğince 
iadesine imkân görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3075 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Kocasının vc 
kendisinin dövüldüğünden şikâ 
yet.)

Müstedi : Seyhan Vilyet Emniyet kadrosunda bulunan Ko 
miser Mustafa tarafından gûya kocasının bir kadına sarkıntı 
lık ettiğini söyliyerek kendi ve kocasını haksız olarak döverek 
bayılttığından bahis ve şikâyetle komiser mumaileyh hakkında 
takibatı kanuniye icrasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hakkında şikâyet 
olunan komiser Mustafa olmayıp Mustafa Giray isminde sivil 
bir polis memuru olduğu, şehrin en kalabalık yerinde dükkân 
vitrinlerini seyreden genç kadın ve kızlara sarkıntılık eden ve 
âdaba mugayir hareketlerde şikâyetçi Ayşe’nin kocası Abdiir- 
resul Karabiber’in bu hareketini gören vazifeli polis memuru 
tarafından yakalanarak karakola celbolunarak hakkında dü
zenlenen tahkikat evrakının adalete tevdi edildiği ve bu işte 
sanık bulunan Abdürreaül’ün kansı Ayşe Karabiber hâdiseyi



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

mütaakıp kendilerini haklı göstermek için vilâyet makamına 
da şikâyette bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3076 18 . 1 .1956

14940/13940 Hasari Doğan.
Adilpazarı köyünde. 
Bozova - Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Yapılan hak
sızlığın önlenmesi hakkında.)

Müstedi : Particilik yüzünden birçok başından geçen felâ
ketleri anlattıktan sonra şimdi evinde rahat oturup kimsenin 
zarar ve ziyanını mucip bir hali olmadığı halde Bozova Hükü
met Doktoru, Belediye Başkanı ve bunlara uyan bilûmum âmir 
ve memurlar ve bâzı nahiye ve köy muhtarları ve halkları ve 
birkaç eşkiya tarafından takibedilmekte ve hayatının tehlikede 
olduğundan bahis ve şikâyetle hayatının vikayesi ve hakikatin 
tesbiti için âdil bir müfettişin gönderilmesini ve adaletin tecel
lisini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin dilekçe
sinde bahsettiği gibi kendisine Hükümet Hekimi ve Belediye Baş
kanı ile âmir ve memurlar tarafmdan her hangi bir suretle cep
he alınmamış olduğu, bu hususta birçok makamlara da istida 
ile şikâyette bulunmuş ise de müfettiş tarafından yapılan so
ruşturmada müstedinin iddia ve şikâyetlerinin varidolmadığı- 
nın Urfa Valiliğinin işarından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3077 18 . 1 .1956

14958/13957 Osman Başbuğ.
Divanyolu Cad. de 
Kuyumcu.
Urfa.

(Arzuhal hulâsası : Dükkânına gi
ren hırsızların bulunmadığından 
şikâyet hakkında.)

Müstedi : Çarşı içerisinde ve aralarında 100 metre mesafe 
olan iki polis kırakolu arasında ve şehrin en işlek bir yerinde 
bulunan kuyumcu dükkânına girilerek kasasmı açmaya çalışan, 
muvaffak olamayınca da anahtar deliğine tabanca ille ateş eden 
ve işçilerin çalıştıkları kısımlarda elde ettikleri 1 780 lira de
ğerinde hulliyat ve hurda altınlarını alarak savuşan şahısların 
aradan 48 saat geçmiş olmasına rağmen meydana çıkarılmadı
ğından bahis ve şikâyetle hâdise faillerinin şimdiye kadar pen-



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

14963/13962 Mehmet Bilgin.
Mumhane Cad. 
No. 105.
Galata - İstanbul.

14964/13963 Kenan Alparslan.
İnkilâp Mah. Evli- 
yaoğlu So. No. 47. 
Üsküdar - İstanbul.

çeyi adalete teslim edilmemesi sebebinin tarafına bildirilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa C. Müddeiumumi 
liginden alman karşılık yazıda : Keyfiyetin karakola ihbar edil
mesi üzerine polis memurları derhal dükkâna girerek tahkikata 
el koymuş ve bu cümleden olarak çarşı bekçileriyle dükkâna; 
çalışan işçilerin ifadeleri alınmış ise de halen failin kim olduğu
nun tesbit edilemediği hazırlık soruşturmasına devam edlmekte 
olduğu bildirilmekte ve C. Müddeiumumiliğine dc gereken em
rin verilmiş bulunduğu ve işin Vekâletçe dc yakın bir alâka ile 
takibed'.lmekte olup neticede, ilgililerin mesuliyetini gerektirir 
bir cihet görüldüğü takdirde haklarında kanuni muktezasma 
derhal tevessül olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
vâla istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3073 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Yeniden vazi
fe  verilm esine dair.)

Müstedi : Haydarpaşa Niimune Hastanesi hizmetlilerinden 
iken sebepsiz olarak işinden çıkarıldığından bahsile yeniden 
vazifelendirilmesini istemektedir.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Yapılan tahkikat neticesinde müstedinin mezkûr hastanede ça
lıştığına dair bir kayda tesadüf olunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3079 18 . I . 1953

(Arzuhal hulâsası : Suç islin enle
rin cezalandırılmaları hakkında.)

Müstedi : Cumhuriyet ve unsuru hürriyet esaslarına aykırı 
olarak şahsan aleyhinde Ankara Güllıane Hastanesinde ve Ana- 
fartalar Polis Merkezinde suç işliyenlerin Türk Ceza Kanununun 
64, 12, 45 ve 80 nci maddelerin gereğince cezalandırılmalarını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
hava teğmeni iken müptelâ olduğu ruhi hastalığı sebebiyle 
emekliye ayrıldığı ve İngilizce lisanına vakıf bulunması dola- 
yısiyle Amerika’ya gitmek arzusu sabit bir fikir haline gelmiş 
ve bunu temin için Türk vatandaşlığından iskatını istiyecek
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kadar sıhhi durumunun bozuk ve himayeye muhtaç bulunduğu 
ve ailesi tarafından vukubulan müracaat bunu teyideder mahi
yette görülmüş ve mumaileyhin Ankara’ya geLrak iş istediği Ber. 
kal Şirketi Müdürü ile aralarında cereyan eden münakaşa netice
sinde vâki şikâyet üzerine Anafartalar Merkezine colp ve hasta 
bulunması üzerine tedavi için Gülhane Pisisiyatri Kliniğine ya
tırıldığı ve şikâyet sebebi hakkında ise hastanede yattığı müd
det zarfında adını bilmediği ve fakat (Karga burunlu) bir er 
tarafından dövülmekte olduğu ve bir Fransız profesörünün de 
laleliyle kurtarılarak taburcu edildiğini beyan etmekte olduğu 
İstanbul Valiliğinin işarından anlaşılmış ve Gülhane Hastanesi 
Baştbipliğinden alınan ilişik yazıda ise mumaileyhin bu tarz
daki iddiasımn asla vâridolmadığı ve akıl hastalığının halen 
de devam ekmekte bulunduğu bıldirilmeiitedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
vâki is ¿ek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

30ö0 18 . I . 1956

1081/13980 Ahmet. Em in Şon- 
ocak.
Dem iryolları istas
yonunda.
Sarıkamış.

(Arzuhal hulâsası : İdareye ait 
evden çıkarılmaması hakkında.)

Müstedi : Devlet Demiryolları Sarıkamış istayonunda gar
dıfren olduğunu, idarenin iki odalı bir lojmanında oturan ar
kadaşının bir odasında barınmakta iken bu arkadaşının ay
rılması sebebiyle burasını tamamen işgal ettiğini ve kirasını 
verdiğini fakat kendisinin lojman hakkı olmadığından aley- 
h ne tahliye dâvası açılıp hüküm alındığını beyanla fakir ve 
zavallı küçük memurların acıklı halleri göz önüne alınarak 
refahlarının düşünülmesini ve halen burada hizmet gördüğü 
müddetçe oturduğu evin tahliye ettirilmemesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryolları 
İdares'nin hizmet evi yönetmeliğine göre gardıfrenler ev tah
sis edilen personelden bulunmadığı ve mumaileyhin hakkı ol
madan fuzulen işgal ettiği evin tahliyesi hususunda kanun yo
luna baş vurulmuş olup hakkında uygulanan işlem mevzuat 
hükümlerine uygun bulunduğu ve bu itibarla dileğinin yerine 
getrllmesi. mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan ve o 
mercice de karara bağlanmış olduğu anlaşılan istek hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3081 18 . I . 1950



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

14985/13984 Mehmet Ali İpek. 
Ceza evinde. 
Diyarbakır.

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır’
dan Siverek veya Çermik ccza evi
ne nakline dair.)

Müstedi : İki sene cezası kalmış ve 70 yaşında bulunmuş 
olduğundan bahs le bu ceza günlerinin Diyarbakır ceza evin
den Çerm k veya Siverek ceza evlerinden birine nakledilme
sini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin istediği 
ceza evlerine nakli mahzurlu görülerek keyfiyetin kendisine 
tebliği mahalli C. müddeiumumiliğine yazılmış ve iş esası üze
rine kurulu ceza evlerine seçim şartlarını haiz bulunan mu
maileyhin bilâhara Değirmisaz yeni ceza evine nekledilmi§ 
olduğu bildir lmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3082 18 . I . 1956

14988/13987 Mehmet Yılmaz.
Eski özel idare tah- 
sildarı.
Kızıltepe.

(Arzuhal hulâsası : Bir göreve, tâ
yin edilmesine dair.)

Müstedi : On beş senedir tahsildar olduğu, özel idarece yapı
lan tensikat dolayısiyle açığa çıkanlmış mağdur ve sefil bir du
ruma düşmüş olduğundan bahsile münasip bir vazifeye tâyin 
edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin özel ida
rede açılacak bir tahsildarlığa tâyininin derpiş edildiği ve mu
maileyhe de bu yolda tebliğat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3083 18 . I . 1956

14999/13998 Fahrettin Demirci.
Bakkal Mustafa Er 
soy eliyle.
F. Paşa.

(Arzuhal hulâsası : Maaşlı ve da
imi bir vazifeye tâyin edilmesi 
hakkında.)

Müstedi : Ortaokul mezunu olduğunu, vatani vazifesini Mu
habere ve Telsiz Posta Kumandanlığında yaptığı, Fevzi Paşa Te
levizyonunda 4 ay ve 6 ncı İşletme Santral memurluğunda 12 ay 
fahri olarak çalıştığı halde daimî bir vazifeye tâyin edilmemesi 
mağduriyetini mucip bulunduğunu beyanla maaşlı olarak bir 
vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Dev
let Demiryolları Adana İşletmesi emrinde memur adayı olarak



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

15000/13999 Şevki Tezyürek.
îzci Türk So. No. 10. 
Kocamustafapaşa - 
tstanbu].

!.r>003/14002 Veli Atara.
Gazipaşa Malı. Eski 
Hamam So. No. 11. 
Milas.

tâyini yapılmış ve keyfiyetten mumaileyhe de bilgi verilmiş ol
duğu 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

3084 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : İmtihan kâ
ğıdının tekrar tetkik edilmesi hak
kında.)

Müstedi : Harb Okuluna girmek için Haziran devresinde je
oloji imtihanında hakkından daha az olarak beş numara veril
miş olması bütün ümitlerini perişan etmiş ve vekâlete vâki mü
racaatından müspet bir netice alamamış olduğundan bahsile tek
rar imtihan kâğıdının tetkikiyle hakkı olan 6 numaranın veril
mesinin temin buyurulmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1952 Hazi
ran dönümüne ait tabiiye olgunluk imtihan kâğıdı özel bir ko
misyona yeniden incelettirilmiş okul imtihan komisyonunun tak
dir ettiği notta bir isabetsizlik görülmemiş ve keyfiyet mumai
leyhe tebliğ edilmiş ve imtihan kâğıdının üçüncü defa incelen
mesi hakkındaki dileğinin yerine getirilmesine imkân görüleme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3085 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Komiser mua
vininden şikâyet hakkında.)

Müstedi : Milâs’a ıslahatçı olarak gelen Emniyet Komiser 
Muavini Osman Atak haraççılığı ile nam alan ve öldürülen Ah
met Demirli'nin adamı zannederek kendisine, pezevenk, demek 
suretiyle, anasına ve ailesine sövdüğünden ve hiçbir kabahati 
yok iken hakarette bulunduğundan bahis ve şikâyetle durumu
nun Milâs makamlarından sorulmasını ve komiser muavini hak
kında lâzımgelen muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki Veli Atar'- 
ın Komiser Muavini Osman Atak hakkındaki şikâyeti üzerine 
C. Müddeiumumiliğince düzenlenen tahkikat evrakının (vazife
den mütevellit görülerek) idare heyetine tevdi edildiği ve ma
hallî idare heyetince yapılan tahkikat neticesinde : Suç sabit 
görülemediğinden men’i müdahale koran verildiği ve müşteki-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümcn karan ve ne sebepten verildiği

15010/14009 Mustafa Balkan.
Kadastro Müdürlü
ğü Tetkik Fen Me
muru.
Kartal - İstanbul.

15019/14018 Tevfik Doğışıker.
Laşkurt köyünde 
Hüseyin Baycan ve 
arkadaşlarının umu
mi vekili.
Van.

nin muhtelif suçlardan sabıkalı olduğu, bu suretle zabıtanın 
takip ve tarassudu altında bulunduğu için bu gibi hilafı haki
kat şikâyette bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına gö
re vâki istek haklunda encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3Oâo 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Tapu Kadas
tro Olculu mezunlarına yedek ast
subaylık hakkı verilmesine dair.)

Mastedi : Tapu, Kadastro Okulundan mezun olanlara ye
dek subay hakkının tanınmadığı bir sırada mezkûr okuldan me
zun olduğundan bahsile birkaç kikinin mfcnfaati uğrunda mağ
dur olan kendi gibilerinin istihsal olunacak bir kanunla yedek 
astsubaylık hakkının verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin mezkûr 
okulun 1940 - 1941 ders yılı (A) şubesinden mezun olduğu için 
emsalleri gibi yedek subay olamamış ve bu dilekçesinde de ça
vuşluk halikının verilmesini istemekte ve bu dileğinin tervici 
de bir kanun mevzuu bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında Teşlrilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desine göre encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3087 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Başkale jan
darmalarının tazyik ve yağmala
rından şikâyet hakkında.)

Müstedi : Köylüler tarafından tutulan ilişik zabıt varaka
larında yazılı olduğu gibi Başkale jandarması Başkale’nin 12 
köyünde üç aydan beri firari iki kaatili aramak bahanesiyle 
halkı dövmek ve sövmekte vo hayvanlarına parasız yem kendi
lerine de koyun, kuzu temin etmekte ve evleri basmakta ve çok 
insafsız tazyik ve yağma yapmakta olduklanndan bahis ve şi
kâyetle hâdisenin tahkik edilip faillerinin tecziye edilmesini ve 
huzurun iade edilmesini ve lâzımgelen ehemmiyetin verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabı yazısında : Van Valiliğine yap
tırılan gerekli tahkikat sonunda : Müstedinin iddialarının asıl
sız olduğu, katil suçundan firarda bulunan şahıslara yataklık 
yaptıklarından sırf jandarmanın aldığı tertibatı akamete uğ*



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad:, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

15024/14023 Musa Ergin ve ar.
Herdelânis köyünde. 
Hakkâri.

6971/6960 M. Yunus Akıncı. 
15028/14027 Rızaiye Mah. Temyiz 
20918/19435 So. No. 26.

Elâzığ.

tatmak maksadiyle bu şikâyetin yapıldığı, esasen bu müstedi 
avukatın casusluk ve istihbarat simsarlığı yapmaktan şüpheli 
«lup durumu gözaltında bulundurulan şahıslardan olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yuka- 
nya alman cevabına göre bu babta encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3088 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Gasbedilen ot
ların iade edilmesi ve bu halin 
durdurulması hakkında.)

Müstediler : Sekiz yıldan beri müsteciri bulunduklan ara
ziden biçmiş olduklan otlarm, Kortanis köyü halkından Ali 
Haşan Sur ve arkadaşlan tarafından haksız yere nakledilme
sinden ve bunun önlenmesi için yaptıklan müracaatlarının se
meresiz kalmış olduğundan bahis ve şikâyetle, gasbedilen hak
larının geriverilmesi ve bu zulmün durdurulmasını istemekte
dirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallen yaptın- 
lan tahkikatta bahis konusu ihtilâflı gayrimenkule Ali ve Meh
met Temel, Haşan Kahraman ve Simo Yalçın zilyed bulunduk
lan, müşteki Musa Ergin’in fuzuli olarak tecavüzde ve yersiz 
olarak şikâyette bulunduğu, en nihayet Musa Ergin tarafından 
bu hususta Hakkâri Asliye Hukuk Hâkimliğine de müracaatta 
bulunulması üzerine ihtilâfın mahkemeye intikal eylemiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal ettiği anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında encü
menimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3089 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen 
müddetinin emekli hizmetine ek
lenmesi ve ikramiye verilmesi hak
kında.)

Müstedi : Ücrette geçen müddetinden borçlanmış ve pek 
cüzi miktan kalmak suretiyle tediye etmiş ve emekli olduğu 
hâkimlikten almakta bulunduğu emekli maaşının da tamamen 
kesilmiş olduğu halde bu müddetinin de emsali misillû emekli 
maaşına zanımedilmesi icabederken bu zammın yapılmadığın-



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

dan ve her iki hizmet müddetinin 36 - 37 seneye yakın olup 
30 sene hizmeti olanların ikramiye ile taltif edilmiş ve kendisi 
ne ikramiye de verilmemiş olduğundan bahsile mağduriyetine 
mahal bırakılmamak üzere ücrette geçen sürenin evvelki hizme
tine eklenmesini ve ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin emeldi 
iken tekrar hizmete alınması dolayısiyle geçen sürenin borçlan
dırılması suretiyle hizmetine eklenmesine ve kendisine ikrami
ye verilmesine 1683 ve 5434 sayılı Kanun hükümleri muvace. 
hesinde imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3090 18 . 1 .1956

15037/14036 Mehmet Özkan.
üçsaray Köy Eğir 
ineni.
Seyitgazi.

15036/14035 Ahmet Çelik.
Şücaattin Köyü
gitmeni.
Seyitgazi.

15571/14537 Ömer Erman.
Sabur köyünde. 
Çatalca.

İv

(Arzuhal hulâsası : Tekrar vazi
feye alınmaları veya ikramiye ve
rilmesi hakkın da.)

Müstediler : Köy eğitmenliklerinde senelerdenberi az bir 
ücretle ve feragatla çalışmaktalar iken hiçbir suçlan olma
dığı halde vazifelerine son verilmiş olmaları hayret ve mağ
duriyetlerini mucibolmuş, perişan ve endişeli bir duruma düş
müş olduklarından bahisle tekrar vazifeye alınmalarını veya
hut çalıştıkları senelere ait ikramiye verilmesini istemektedir
ler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin gö
revlerinde basan gösteremediklerinden ötürü vazifelerine son 
verilmiş olup vazifesinden ayrılan eğitmenlerin kadrolan da 
tasarrufa alınmış bulunduğundan yeniden eğitmenliğe alınma
larına imkân görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına, kanuni se
bep mevcudolduğu takdirde dilekçilerin tazminat talebiyle kaza 
merciine müracaat edebileceklerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3091 18.1.1956

15053/14052 Selim Karsan ve ar.
Millî Eğitim odacısı. 
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Barem Kanu
nuna tâbi tutulmaları hakkında.)

Müstediler : Bareme tâbi olmıyan çeşitli hizmetlilerin de 
barem kanunlarına tâbi tutulmalannı ve ücretlerinin de barem 
esaslan dairesinde ödemesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek devlet daire
lerinde, gerekse 3659 sayılı Kanuna tâbi banka ve devlet müesse»



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15055/14054 Mehmet Atalar.
DDY 5 nci İşletme
de Kondoktor 37205. 
Malatya.

İ l  -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Belerinde istihdam edilen memurlarla bu daire ve müesseseler- 
de barem harici olarak vazife gören çeşitli hizmetillerin tâbi 
olduklan statü aynı değildir. Bu itibarla bareme tâbi me
murlardan ayn bir statüye tâbi olan çeşitli hizmetlilerin 
memurların tâbi tutulduklan statüye ithal edilmelerinin caiz 
ve adilâne olmıyacağı mütalâa edilmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi. 1

ı Karar No. Karar tarihi

8092 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettiril 
mediğine, dair.)

Müstedi : Devlet Demiryollannda 1946 yılından 1951 senesi
ne kadar bilâfâsıla katar şefi olarak çalıştırıldığını 14 ncü de
receye terfü mukarrer iken aldığı iki sene kıdem tenziliyle 
birlikte 8 sene kondoktorlukta kalarak mağdur edilmiş ve em
sal arkadaşlan kurs görmedikleri halde bagajlığa ve bir sene 
sonra da şeftrenliğe müddet gözetilmiyerek torfi ettirilmiş ol
duğundan bahis ve şikâyetle keyfiyetin tetkik olunarak kendi
sinin de terfi ettirilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5616 sayılı Ka
nunda kondoktorlann dereceleri 15 ten 14 e yükseltilmiş ve bu 
derecedeki terfi müddetini müstedi 29 . X . 1950 tarihinde ik
mal etmesi icabederken vagon kaçırma hâdisesinden, vazife es
nasında kavga ve dövüşmeden, nezaret ettiği vagonda biletsiz 
yolcu bulunduğundan suçlu olarak ceman 24 ay kıdem tenzili 
cezalariyle tecziye edilmiş olduğundan mezkûr tarihteki terfi 
müddetini 29 . X . 1952 tarihinde ikmal edeceği, mumaileyhin 
emsal gösterdikleri arkadaşlan ise kendisinden kıdemli ve 13 
ncü dereceden maaş almakta ve kurs, görmüş olup haklarında 
müspet tezkiyeleri bulunduğundan üst derecelere terfileri ya
pılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3093 18 . 1 .1956



150G9/14068 Aziz Süzer.
A kça köyünde.
Köşk - A ydın .

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

(A rzuhal hulâsası : Çanı ağaçla
rını kestiği yerin  uhdesine tapuyu 
tescilinin yapılması hakkında.)

M'istodi : 18 sene evvel haricen satmalmak suretiyle tasar
rufunda bulunan arazi içinde çanı ağaçlarım kestiğinden dola
yı sulh ceza mahkemesince hapis cezasına ve sulh hukuk mah
kemesince de tazminatla mahkûmiyetine dair verilen karar 
mağduriyetini mucip bulunduğundan bahsile mezkûr mahallin 
uhdesine tapuya tescilinin yapılmasını, istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mastedinin tapusuz 
tasarruf iddiasında bulunduğu yerden kestiği çam ağaçlarından 
dolayı tanzim edilen zabıtname ile sulh mahkemesince bir haf
ta müddetle hapsine ve orman idaresinin şahsi hakkından do
layı sulh hukuk mahkemesince 256 lira 74 kuruşun orman ida
resine ödemesine mahkûm edildiği ve bu mahkûmiyet kararı 
aleyhine dilekçi tarafından Temyiz yoluna baş vurduğu ve ida
ri bakımdan başkaca muamele ifasına imkân olmadığı bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3094 18 . 1 .1956

15076/14075 M ustafa Emre ve ar.
Temyiz Mahkemesi
odacılarından.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : ü cretlerine  
zam yapılması hakkında.)

Müstediler : Kendilerinin az maaşlı ve çok nüfuslu Yargıtay 
odacıları olduklarını, hayat pahalılığı karşısında almış 
oldukları 70 lira ücretle geçim zorluğu çekmekt? 
bulunduklarını aile efratlarının hastalıklarında hasta 
neden istifade edemediklerini, doğan çocuklarından bir 
taltif görmediklerini, vekâlete vâki mütaaddit mü
racaatlarından bir semere hâsıl olmadığını beyanla durumları
nın tetkik ettirilerek bu feci ve sıkıntılı vaziyetten kurtarılma
ları için ücretlerine zam yapılmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1953 yılı bütçesine 
ait ödenek müsaidolduğu takdirde di^er ücretli hizmetliler ara
sında, dilekçe sahipleri hakkında da gereken işlemin yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına kırar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3095 18 . T . 1956
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15080/14079 İsmail Kahraman.
Komam köyünde. 
M ulıundu - Mazeirt.

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

(A rzuhal hulâsası : Okul tazmina
tının alınmaması hakkında.)

Müstedi : Oğlu Haşan Kahraman, Konya Askerî Subay Orta 
Okulunda başarı gösteremediğinden dolayı okuldan çıkarılmış 
ve orta tahsilini sivil ortaokulunda ikmal ederek piyade astsu
bay okuluna girmiş ve kurs görmekte bulunmuş olduğundan 
bahsile subay ortaokuluna ait istenilen 2 599 lira 14 kuruşluk 
masrafın aile durumu dolayısiyle kendisinden alınmamasını 
istemektedir.

Millî Savunma Vekâletinin cevabi yazısında : İstek bir idari 
dâva mevzuu olduğundan ve halen müstedi aleyhine açılmış 
bir tazminat dâvası bulunduğundan bu dâvanın durdurulması 
suretiyle bir karar ittihazı mümkün olmadığı gibi adı geçenin 
piyade astsubay okulunda tahsiline devam etmesi eski taahhü
dün ihlâlinden sonra kazanılmış bir iktisabolup bu halin eski 
taahhüdünün ihlâlinden mütevellit yapılmakta olan takibata 
hiçbir suretle tesir edemiyeceğinden dilekçe sahibinin tazmi
nattan vâreste tutulması hakkındaki talebinin reddi lâzımgele- 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup bu mer 
ciden intikal etmiş olduğu vekâlet cevabından anlaşılan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3C9Ö 18 . I . 1953

5084/14083 Mehmet A ytunç.
Bostankaya köyün
de.
Malazgirt - Muş.

(A rzuhal hulâsası : Başkası tara
fından arazilerinin gasbedildiğin- 
dcn şikâyet hakkında.)

Müstedi : Zinüfuz bulunan köyleri halkından Tayyar Hazer 
adındaki şahsın açmış olduğu geyrimenkul tescili dâvasında 
namına tescilini istediği arazileri meyanmda kendi arazileri
nin de bu araziler'n hududu içerisine dâhil etmiş olduğundan 
bahis ve şikâyetle mağduriyetine mahal verdirmeden mezkûr 
beş parça arazinin karara bağlanmadan önce verilecek tescil 
hükmünden hariç tutulması hususunun temini bakımından il
gili makamlara enrr ver'lmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan inceleme 
sonunda: Tayyar Hazer’in açtığı tescil dâvasına müştekinin 
müdahil ola.*ak katıldığı ve yapılan muamelelerde bir yolsuzluk 
bulunmadığı anlaşılmış ve hukuk mahkemesinde cereyan eden 
bi? dâva hakknda idareten yapılacak muamelenin bulunma
dığı ve keyf'yct;n müstediye tebliğ edilmiş olduğu ve müşte
kinin işini usulü dairesinde takibetmesinin gerektiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne aidolup bu mer-



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

15086/14085 M. Naci öngür.
Akbıyık Cad. No. 74. 
Sultanahmet - İstan
bul.

15092/14091 Karabet Medenli.
Yeldeğirmeni Uzun 
hafız So. No. 156. 
Kadıköy.

cie de intikal etmiş olduğu vekâlet cevabından anlaşılan talep 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı 
gına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3097 18 . I . 1958

(Arzuhal hulâsası : Çocuk zammı 
mn ödenmesi hakkında.)

Müstedi : Lise tahsilinin 12 seneye çıkanlması dolayısiyle 
1952 - 1953 ders yüında l;selerin 12 nci sınıfında bulunacak 
olan erkek çocuklann velilerine 20 yaşlannı ikmal edinceye 
kadar çocuk zammı verilmesi gerekmekte olduğundan bahsi 
le çocuk zammından faydalanan öğrenci velilerin'n hakları
nın siyaneti için gereğinin yapılmasına delâlet buyurulmasım 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Lise tahsilinin 12 
seneye çıkanlması dolayısiyle, 19 yaşını ikmal ettiklerinde bu 
tahsilini bitiremiyecek olan erkek çocuklar hakkında ve bu- 
arada müstedin n kendi oğlu için 20 yaşını ikmal edinceye ka
dar çocuk zammı verilmesi, hakkındaki talebinin yerine geti
rilmesine mahal ve imkân görülememekte olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kana merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3098 18 . I . 1956

( Arzuhal hulâsam : Evindeki kira 
cılanndan şikâyeti hakkında.)

Müstedi : Kadıköyünde maliki bulunduğu gayrimenkulün 
kirası ile geçindiği fakir bir kimse olduğunu evinde oturan ki
racılarından Sabiha ve Rabia’nm diğer kiracılarla birleşerek 
oturduğu odanın kapısını açarak eşyalarının ziyama sebebiyet 
verdiklerinden ve hırsızlık yaptıklanndan ölümle tehdidettik- 
lerinden ve dövdüklerinden dolayı haklarında müddeiumumili
ğe vâki müracaatı sonunda : Bu adamlar halikında ademitakip 
karan verildiğinden ve yaptığı itirazın da reddolunduğundan 
ve bu hal karşısında serbes kalan bu şahıslar kendisine rahat 
ve huzur vermediğinden azap ve korku içerisinde yaşadığından 
bahis ve şikâyetle kötü söyliyen bu adamların iltimas yapılmı- 
yarak cezalandırılmalannı vo bu müşkül durumdan kurtarıl
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi vaasmda Müatecliyi ölümle teb-



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

15094/14093 Mehmet Çiğdem.
Yenidoğan Malı. 1 >< 
re So. No. 76. 
İzmir.

15098/14097 Zeynep Dindiç.
tmralıor Cad.
No. 132.
tmralıor • İstanbul

didetmek ve hırsızlıktan sanık Rabia, Âkif Parla ve Mirhan öz 
ler haklarında yapılan hazırlık soruşturması sonunda : Kadı
köy C. Savcılığınca takipsizlik karan verildiği ve müşteki tara 
fından vukubulan itirazın reddolunduğu ve mumaileyhin evin 
den 35 lirasını çalmaktan sanık Sabiha Güven hakkında delil 
yokluğuna binaen verilen 396 sayılı takipsizlik karanna itiraz 
edilmemiş olması sebebiyle kesinleşmiş olduğıı anlaşılmış ve ya
pılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunma 
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza mercüne in
tikal. eden ve o mercice de tetkik edilip karara bağlanmış olan 
bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3099 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Yeniden ba
kım memurluğuna tâyin edilmesi 
ne dair.)

Müstedi : İzmit orman bakım memuru iken bölge şefi tara
fından iftira suretiyle mahkemeye verildiğini ve neticede üç 
ay memuriyetten mahrumiyetine karar verildiğini ve bu hal 
mağduriyetini mucip bulunduğunu beyanla aleyhindeki kara
rın incelenmesini ve yeniden vazifesine tâyin edilmesini iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Gölcük - 
Kazıklı bölgesi bakım memuru iken tebdili kıyafetle kereste ka
çakçılığı yaparken bölge şefi tarafından suç üstü yakalanmış 
ve 1. V II . 1950 tarihinde vazifesine son verilmiş ve yapılan 
tahkikat neticesinde mumaileyhin suçu sabit görüldüğünden 
Gölcük Kaza Kurulunca verilen lüzumu muhkeme kararının ke
sinleştiğinden evrakının Kocaeli C. Savcılığına tevdi olundu
ğu ve bu durumda olan dilekçinin yeniden bakım memurluğü- 
na tâyini uygun görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına gö
re vâki istek hnkkmda encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3100 18.1.1956

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa oğ
lunun malından miras verilmedi
ğine dair.)

Müstedi : Bir Ermeni kıziyle evlenip iki erkek çocuk yapan 
bilahara kanamı hükmen boşadıktan sonra vefat eden öz oğlu
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No. adı, soyadı vt adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Arif Dindiç’in mallarından kendisine miras verilmediğinden ve 
70 yaşında, perişan bir durumda olduğundan ve daireden bah- 
sile merhum oğlunun emvalinden miras verilmesi için kanun çı
karılmasını veya bu mirasın hükümete kalması hususunda gere
ken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçe sahibinin, Ada
lete intikal etmiş bir işten şikâyeti olmadığı anlaşıldığından, 
dilekleri hakkında vekâletçe idareten yapılacak bir işlem bu
lunmadığı mütalâa edilmiş ve o yolda müstediye tebligat yapıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanunu Medeninin mirasa mütaallik 
hükümlerinin tadili talebini tazammun eden dilekçe üzerine 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3101 18.1.1956

(Arzuhal hulâsası : Maaş duru
munun ayarlanması hakkında.)

Müstedi : 1939 senesi Gazi Terbiye Enstitüsü B. seksiyonun
dan* mezun olup Büyük Millet Meclisince asil enstitü mezunla
rı gibi muameleye tâbi tutulması kabul edilmiş olduğu halde 
maaş durumunun düzeltilmediğinden bahsile uğradığı, haksızlı
ğa ve mağduriyete son verilmek üzere maaş durumunun diğer 
arkadaşlariyle beraber ayarlanmasına karar verilmesini iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : B. Seksiyonundan çı
kan öğrencilerin bu enstitünün diğer mezunlan gibi muameleye 
tâbi tutulmalan Yüksek Komisyonumuzun 17 . V . 1948 tarihli 
karariyle tensip buyurulmuş ise de bu karann malî bir hüküm 
ifade etmiyeceğinin ikinci defa Yüksek Komisyonca karara bağ
landığı ve verilen bu kararlar haricinde bir işlem yapılmasına 
ve müstedinin dileği gibi maaşının artmlmasına imkân olmadığı 
ve bu iş hakkında mumaileyhin Devlet Şûrasına açmış olduğu 
dâvasının 27 Kasım 1951 tarihli kararla reddedilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

15102/14101 Şenıi Basmacıoğlu.
Ortaokul Türkçe ö ğ 
retmeni.
Mustafakemalpaşa - 
Bursa.

3102 18 . I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
N o. ad ı, soya d ı ve adresi

15114/14113 Niyazi Ürener.
Makine ve K im ya 
Endüstrisi Kurumu 
Tüfek Fabrikası 
A parct Şube Şei'i 
No. 27.
Kırıkkale.

(Arzuhal hulâsası : A sk erî fabri- 
kalarda geçen hizm etlerinin em ek
liliğine sayılması hakkında.)

Müstedi : İstanbul Gölcük fabrikalarında, Devlet Demiryol
ları Eskişehir Cer Atölyesinde ve Kırıkkale Makine Kimya Fab
rikasında 1321 tarihinden 1035 tarihine kadar ceman 33 sene 10 
ay 25 gün hizmeti olup bu hizmet müddetinin vâki müracaa
tına binaen Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Tekaüt ve 
Maavenet Sandığınca ne emekliliğine ait borçlanma ve ne d3 
emeklilik hakkının verilmesi cihetine gidilmemiş olduğundan 
balısile kanuni hakkı olan hizmeti :r inin birleştirilerek borçlan
ma suretiyle emeklilik halikının verilmesini istemektedir.

Mdlı Müdafaa Vekâleti Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mua
venet Sandığı Müdürlüğünün cevabi yazısında : Müstedinin de
niz fabrikalarında geçen (13 . IX . 1014 - 1 . VIII . 1921) tarih
lerine ait hizmeti Sandığın teşekkül tarihi olan 2 . V I . 1926 dan 
evvel bulunduğu ve Devlet Demiryolları Eskişehir Cer Atelye- 
sinde geçen hizmeti ise Sandığın şümulü dışında geçtiği ve bura
da geçen kıdemin tanınması için 3575 sayılı Kanununda bir 
hüküm bulunmadığı ve bu hizmetlerin sayılmasına imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümcnimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3103 18 . I . 1956

15122/14121 Mehmet öncel. (A rzuhal hulâsası : A sk erî fabri-
D D Y  Va^on Atelve- kada geçen hizm etinin halihazır
si S. 1 ustalarından. hizmetine eklenm esi hakkında.)
Adapazarı. Müstedi : Askerî fabrikalarda geçen uzun müddet hizmetinin 

yürürlükte bulunan emeklilik mevzuatı gereğince esas hizmet
lerine borçlanma suretiyle eklenmesi hak ve adalet iktizasından 
olduğu halde bu h;zmctlerin'n nazarı it bara alınmaması mağ- 
dur'yetinl muc bold’iğundan bahsile Askerî fabrikalarda geçen 
hizmotlerin'n halihazır hizmetlerine ilâvesi suretyle tekaütlük
lerine sayılması hakk:nda mevcut mevzuata gerekli eklerin ya- 
p İmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Askeri 
fabrikalarda gcçeıı hizmetin’n halihazır hirmet’ne eklenmek 
suretiyle tekaütlüğüne sayılmasına dair Devlet Demiryolları İş
çileri Emeldi Sandığı Kanununda bir hüküm mevcudc-lmadığı 
içn  isteğin yerine getirilmesi mümkün olamadığı ve bu gibi 
hizmetlerin 10 yıla kadar olanlarının borçlanma suretiyle eklen- 
mos'ni temin iç n teklif edilm'ş olan kanun tasarısı Büyük Mil
let Meclisi encümenlerinde tetkik edilmekte olduğu ve bu tasa-



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

15142/14141 Kâmile Suyer.
Aksaray Muratpaşa 
Malı. Selçuk Sultan 
Camii So. No. 36. 
İstanbul.

15143/14142 Mustafa Sağdıç.
Jandarma Karakol 
Komutan vekili 
Uzatmalı Onbaşı. 
İskilip.

rmın kanunlaştıktan sonra dilekçinin bahis konusu hizmetleri
nin eklenmesi mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

K a ra r  N o . K a ra r  tarihi

3104 18 . 1 .1953

( Arzuhal hulâsası : Tütün ikra
m iyesi verilm esi hakkında.)

Müstedi : Kocası Hilmi’nin Şahin Bucağı Müdürü iken 1919 
yılında Dimitri Veledi Hıristo çetesi tarafından şehidedildiği ve 
kendisine 1325 tarihli eski Tekaüt Kanunu gereğince maaş bağ
lanmadığını beyanla 1485 sayılı Kanun mucibince tütün ikrami
yesinin verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
birinci kocası şehit Hilmi’nin ölümünden sonra başka bir şahıs
la evlenmiş ve bundan 5 . X I I . 1929 tarih'nde boşanmış ve 1485 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesini değiştiren 5755 sayılı Kanunun 
yürürlüğü sırasında, evli bulunmasından dolayı tütiin ikramiye
sinin tekrar dul kalışlarında verileceğine dair bir hüküm bulun
mamış ve bu konu hakkında mumaileyhin Devlet Şûrasına aç
tığı dâvasının da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususla ilgili istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3105 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı jan
darma eratının memur baremine 
tâbi tutulmasına dair.)

Müstedi : Jandarma teşkilâtında bilûmura uzatmalı onbaşı 
ve erlerin en az 18 sene bu meslske bağlaçmış ve az bir para 
almakta olup ne doğum ve ne de ölüm ve çocuk zammı gibi 
bir para verilmemekte ve bu haklardan mahrum edilmekte ve 
müşkül durumda bulunmakta olduğundan bahsile diğer me
murlar misillû bareme tâbi tutulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce mütaaddit 
defa arz edildiği veçhile uzatmalı jandarma eratı hakkmdaki 
teşebbüsattan henüz müspet bir netice alınmamış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâ
kalı olan istek hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci



A rzu h a l A rzu h a l sah ib in in
No. ad ı, suyadı ve adresi

— 19 —

E n cü m e n  k a ra rı ve  ne sebep ten  v e r ild iğ i

maddesine göre encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3106 18 . 1 .1956

15145/14144 K adir Ürün.
19 Mayıs Mah. 
No. 29. 
Samsun.

(Arzuhal hulâsası: 480 metre mik
tarındaki bahçesinin namına tes
cil edilmesi hakkında.)

M'astedi : 1340 senesinde ana vatana geldiğini Samsun’da 
Rumlardan metruk haneye iskân edildiğini ve işbu hanenin 
Rumeli’ndeki metruk emvaline mukabil ölü anası ve babası 
üzerine teffizi icra kılındığı ve 46 lira da istihkaklarının kal- 

. dığını ve namlarına tapuya raptedilmiş olup nizasız ve ihtilaf
sız işgal etmekte iken 1918 tarihinde kadastro heyeti tarafın
dan mezkûr gayrimenkulün 411 ada üzerinden namına tescili 
icabederken ikiye tefrik ederek 480 metrelik kısmının Hazine 
adına kaydetmiş olması kanunsuzluğu mucip bulunmuş oldu
ğundan bahsile beş parsel sayısında 480 metre miktarındaki 
birçok masrafla ihya etmiş olduğu bahçenin namına tescil edil
mesini ve Hazine adına yapılan işlemin iptaline karar veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 28 sene evvel iskân
ca teffiz edilen evin mütemmimi olarak inkıtasız tasarruf edi- 
legeldiği kısmının bu kere kadastroca Hazine lehine tescil edil
diği ve bu bahçe parçasının mübadil istihkakı bakiyesi karşı
lığı olarak kendisine verilmesine dair müstedinin idareye vâki 
müracaatının reddedilmiş olduğundan bahsile bu işlemin iptali 
diloğile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Dev
let Şûrasına açtığı idari dâvada süre aşımından dolayı red
dedil niş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekilliğinin cevabına göre kaza 
merciince tetkik ve karara raptedilmiş olduğu anlaşınlan bir 
hususla ilgili istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

3107 18 . 1 .1956

15160/14159 Mehmet Çuhadır. (Arzuhal hulâsası : 400 liranın
Cuma Mah. Sadık- ödenmesi hakkında.)
zade So. No. 6. 
İnegöl.

Mlistedi : Kendisine ait tarlanın göçmen evi yaptırılmak 
üzere satmalmmak istenildiğini ve bunun için mahsul ekeme- 
yip 400 lira masrafla parselâsyonunu yaptırdığım bilâhara 
satmalınmasmdan sarfınazar edildiğini beyanla harcadığı 400 
liranın kendisine ödenmesini istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aynı
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No. ad ı, soya d ı ve adresi i£ ii:ü m en  kararı ve ne sebepten v er ild iğ i

mealde vekâlete yapmış olduğu müracaat üzerine keyfiyetin 
tetkik ve işarı 3 . X  . 1952 tarih ve 149/3217 sayılı yazı ile 
Eursa Valiliğine bildirilmiş ve neticenin de ilgiliye tebliği ri
ca edil aiiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşüniilü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3108 18 . 1 .1956

15167/14166 Nihal Yalım.
Isakağa bayın  
No. 11.
Yalıköy - Beykoz. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : İmtihan kâ
ğıtlarının yetkili bir makam tara
fından tetkik edilmesine dair.)

Miistedi : 1951 - 1952 Kız Teknik Öğretmen Okulu eleme vo 
giriş imt hanlarını kasand ğ ı halde imkânsızlıklara b'.naen ye
dekte kaldığın? ve bir yıl Tek' mül Atelyesine devam ettikten 
sonra 1952 - 1953 yılının ilk imtihanına Ankara Atatürk Ensti
tüsünde girdiğini ve neticenin adresine tebliğ edilmediğini bi- 
lâhara Türkçeden yetersTz not alıp imtihanı kazanamadığını 
öjrcnm'ş olduğunu Vekâlete vâki itirazı üzerine ikinci bir jüri
nin toplanmasına alman prensip kararı üzerine müsaade edil- 
med'ği bildirilmekte olduğundan bahsile imtihan kâğıtlarının 
yetkili bir makam tarafından tetk k ettirilerek bir karara bağ
lanmasını ve alâkalılara bildirilmesinin temin buyurulmasını 
istemektedir.

Maarif Vekâlet:nin cevabi yazısında : İmtihan adayı gösteri
lenler evvelâ Türkçe ve resim derslerinden birer eleme imtiha
nına tâbi tutulmakta ve her iki dersten muvaffak olanlar giriş 
imtihanına alınmakta ve müstedi eleme imtihanında Türkçe 
dersinden muvaffak olamadığından giriş imtihanına kabul edil
memiş ve eleme netices’ni göstermiş olduğu Ankara adresine ve 
gerekle Türkçe imt:han kâğıdının yeniden incelenmesini istedi
ği dilekçesinde de Kız Teknik öğretmen Okulu Müdürlüğünün 
12/1481 ve 1772 sayılı yazılarla tebliğ ve cevap verilmiş olduğu 
ve bu duruma göre müstedi mumaileyhin iddialannın varidol- 
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3109 18 . 1 .1956



A rzu h a l A rzu h a l sah ib in in
N o. ad ı, soyad ı ve adresi E n cü m en  k a ra n  ve ne sebepten  v e r ild iğ i

15173/14172 Osman ve ar.
Esenler köyünde. 
M ahm utbey - B akır
k öy  - İstanbul.

15184/14183 Hâmit Yılma/er ve 
ar.
Belediye Zabıta me
murlarından.
İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Vergi, imar 
ve ihya masrafları ile toprak ve
rilmesine dair.)

Müstediler : 1044 yılında mülga Toprak Tevzii Yönetmeliği
ne tevfikan tevzi ve namlarına tescil edilmiş bulunan arazinin, 
İbrahim Sal.h ve Ali Ruhi Bozlar’a aidolduğunun hükmen te- 
beyyün etmesi üzerine ellerinden alınarak tapularının iptal edil
miş bulunduğundan bahsile ödedikleri arazi vergisi ile yaptık
ları imar ve ihya masraflarının Hâzinece tazminini ve kendileri
ne toprak verilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilere dağıtılan 
ve tescil ed len arazinin bir kısmının İbrahim Salih ve Ali Ruhi 
Bozkır’a aidolduju hükmen anlaşılmış olup bunların tapuları
nın iptal edildiği, bu suretle ellerinden arazisi alınmış olanların 
borçlarının terk'n ve tahsil olunan taksit bedellerinin kendileri
ne iado ed.lmiş olduğu, dilekçilerin ödedikleri vergiler ve yap- 
t kİ arı imar ve ihya masraflarının Hâzinece tazminine imkân 
olmayıp bunların ilgililerce mal sahibinden talebedilmesi lâzım- 
geldiği, mumaileyhlerin topraklandırma istekleri ile ilgili olarak 
Devlet Vekâletinden alınan 10 . X I . 1952 tarihli yazıda İstanbul 
kazalarında faaliyette bulunan Toprak Komisyonlarından biri 
tarafından Esenler köyü ele alındığında kamulaştırılacak ve 
dağıtılacak toprakların tesbit olunarak topraksızlara tevzi edi
leceği iş’ar kılınm'ş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, müs
tediler yaptıkları imar ve ihya masrafları hakkında kaza mer
ciine müracatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3110 18 . 1 .1953

(Arzuhal hulâsası : Fiilî hizmet 
zammından faydalanmaları hak
kında.)

Müstediler : Bâzı meslek mensuplan 5434 3ayılı Kanunun 
32 nci maddesi gereğince fiilî hizmet zammından istifade ettik
lerinden ve kendileri bu haktan mahrum edildiğinden bahsile 
kendilerinin de bu zamdan faydalandırılmaları hususunda bir 
karar verilmesini istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika 5434 sayılı 
Kanunun 32 nci maddesi hükmiyle bâzı meslek mensuplarına 
fiili hizmetlerinin her yılı için gösterilen nispetlerde zam veril
mesi kabul edilmiş ve fakat zamma müstahak olan kimseler 
arasında belediye zabıta memurlan ithal edilmemiş ve bu iti-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı vc adresi

15195/14192 Mustafa İhsan Işık.
Kayadibi köyünden. 
PTT İdaresinde. 
Giresun.

En 3İimcn kararı ve  ne sebepten v er ild iğ i

barla müstedilerin taleplerinin ancak yeni bir kanunla is’afi
nin mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3111 1 8 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Tekrar vazife
lendirilmesi hakkında.)

Müstedi : 1945 yılından beri Giresun PTT atlı dağıtıcılığı 
görevi ile tavzif edilmiş ve son zamanlarda kulaklarından ra
hatsızlanmış, tedavisi için Samsun Hastanesine gönderilmiş ve 
neticei tedavide seyyar vazife göremiyeceği raporu verilmiş 
iken idarece sebepsiz olarak Kelkit’e naklettirilmiş ve bu na
kil işini kabul etmemesi yüzünden müstafi addedilmiş olması 
mağduriyeti ve perişaniyetini mucip bulunmuş olduğundan 
bahsile, kanun ve talimat haricinde hareket edenlerin cezalan
dırılmasını ve hakkındaki müstafi kararının kaldırılarak ka
nunen istihdamı caiz ise vazifesinin verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedinin göre
vini ihmalden ve ruhsatsız pıçak taşımaktan ağır ve hafif ola
rak 20 ve 30 lira para cezalarma mahkûm edilerek cezalarının 
tecil olunduğu, vazifesindeki kusurlarmdan dolayı ayrıca ma
hallî C. Müddciumumiliğince takibata başlandığı, görevinde 
lâkayt ve tembel oluşu dolayısiyle ve sıhhi durumuna binaen 
Kelkit atlı dağıtıcısı ile tebdil edildiği, 58 tebliğ evrakı ve 4 
havale ve 2 taahhütlü mektupla sefere çıktığı halde hiçbirini 
tebliğ etmeden döndüğü ve artık vazife yapamıyacağını söyli- 
yerek terki vazife ettiği, bu durum karşısında Kelkit’e nak
linin tebliğ edilmediği ve fakat kendisine duyurulmuş ise de 
yeni vazifesine gitmediği anlaşılarak mazeretsiz ve izinsiz va
zifesine avdet etmediğinden 4454 sayılı Teşkilât Kanunu gere
ğince mumaileyhin müstafi sayılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müstafi addedilmesinde ka
nuna muhalefet halinin mevcudolup olmadığı aidolduğu kaza 
merciinin tetkik edeceği hususlardan bulunmasına binaen mu
maileyhin bu bapta mezkûr mercie müracaatta muhtar olmak 
üzere vâki talebi hakkmda encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3112 1 8 .1 .1950
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15204/14200
17698/16486

A rzu h a l
N o.

15212/14206
16318/15245

A rzu h a l sah ib in in
adı, soyadı ve adresi Ei'CÜmen kararı ve ne sebepten verildiği

M. Şükrü A ti uncu (Arzuhal hulâsası : İkmalen salı-
ve şeriki ve d iğer ar. nan Muamele Vergisinden şikâ-
M altcpe Cad. No. 18 yet.)
Bakır fabrikası. Müstediler : Ötedenberi fabrikalarında imâl etmekte olduk-
lop k a p ı staııbul. lan bakırların satış bedelinden 3843 sayılı Kanunun 21 ncı 

maddesine bağlı cetvelde yazılı bulunan % 30 nispetinde ilk 
madde indirimini müesseseleri mamulâtına tatbik ettikten 
sonra bakiye üzerinden Muamele Vergisi ödemekte iken, işbu 
tenzilâtın fuzuli bulunduğu esbabı mucibesiyle Mâliyece, her 
seneye aidolarak matrah harcı bırakılan % 30 lann vergi 
mevzuuna alınması suretiyle ikmalen vergi salındığını ve işbu 
veriglerin itiraz ve Temyiz komisynolannca terkin olunmasına 
rağmen Şûrayı Devletçe onanmakta olduğunu ve halen bu yüz
den fabrikalannın tatili faaliyet ettiğini kendilerinin ve işçi
lerinin maişetlerini temin edemez duruma düştüklerini be
yanla mağduriyetten kurtarılmak üzere mezkûr vergilerin 
terkini hususunda Şûrayı Devlet nezdinde tavassutta bulunul
masını istemektedirler. 1

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mükellef hakkında 
yapılan işlemde kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı gibi, 
esasen tarh edilen vergi dolayisiyle tahaddüs eden ihtilâflar 
kaza mercilerine intikal etttiğinden bu mevzuda vekâletçe 
yapılacak bir muamele de bulunmamakta olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu 
vekâlet cevabından anlaşılan istek hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine lüzum olmadığına karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

3113 18 . 1 .1956

H avva Köymen. (Arzuhal hulâsası : İhtiyarlık Si
lili izanı ilah . Bahçe gortasmdan faydalanmasına dair)

So. No. 39. Müstedi : 1951 yılının onuncu ayında çamaşırcı olarak çalış
tığı yer çimento olması sebebiyle dizlerine sızı geldiğini ve ya
şının da 62 olmasına binaen sigortaya verdiği parası da iade olu
narak işine son verildiğinden ve 4 çocukla perişan ve mağdur 
bir duruma düşmüş ve halen rahatsızlığı da geçmiş olduğundan 
bahsile ihtiyarlık sigortasından faydalanmak için 4 ay daha ay
nı yerde çalıştmlmasına delâlet buyurulmasım istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetkikatta 
müstediyenin 1 . IV . 1945 ile 1 . IV . 1950 tarihleri arasında 
Bursa’da Ihsan Doruk Müessesesinde 712 günlük hizmeti olduğu 
anlaşılmış ve mezbure dilekçesinde, ihtiyarlık sigortasından 
faydalanabilmesi için dört ay daha çalıştınlmasını talebetmekte 
İS3 de dört aylık hizmet süresi 1 . IV . 1950 tarihinden sonraki, 
devreye ait bulunacağından bu müddetin 5417 sayılı Kanunun
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A rzu h a l A rzu h a l sah ib in in

N o. ad ı, soya d ı ve adresi

15218/14212 Ayşe D üriye Akçin. 
19910/18559 Tepecik Mah. de. 
20976/19490 Bayram iç - Çanak

kale.

15228/14222 Mehmet Garip Y ıl
maz.
A ğyar köyünde. 
Osmaniye.

E t.cüm en kararı ve ne sebepten  ver ild iğ i

yürürlüğe girdiği tarihten evvelki geçen hizmet süresine ilâve 
edil;n3sine imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gjreği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tayinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3114 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Vakfedilen 
zeytinliklerden mahrum bırakıldı
ğına dair.)

Mastadi : Murisi (Hace Hanife) tarafından cami ve döşeme 
için vakfedilen zeytinliklere hükümet tarafından vaziyet oluna
rak menafimden kendilerinin mahrum bırakıldığından, evvelce 
açtıkları dâva neticesinde bu malların taraflarına iadesi karara 
bağlanmış ise de aynı yılda ikinci bir mahrumiyet tecelli ede
rek mağdur bırakıldığından ve kendi malından bir pay verilme
diğinden ve sefalet içerisinde bulunduğundan bahsile kendi
sinin ve efradı aibsinin saadete kavuşturulmasını istemektedir.

Başvekâlotin cevabi yazısında : İstidada zikri geçen dâvaya 
ait mahallinde bir kayıt ve malûmat bulunmadığı ve bunun 20 . 
X I . 1937 tarihli idare meclisi kararında bahis mevzuu ispatı ne
sep dâvası olduğu açıklanmış ve müstedinin büyük kardeşi Ke
mal Yetkin tarafından açılan mütevellilik dâvası sonunda va
kıf malların kardeşine teslimine karar verildiği halde 6 ay sonr*» 
gori alındığı ifade edilmiş ve mezkûr vakfın mazbut vakıflardan 
olması ve gelir fazlasından evlâdın istifade edeceklerine dair 
vakfiyede bir söz geçmemesi hasebiyle vakfın kendisine devir 
ve teslimi kabil olamıyacağı gibi intifa hakla tahsisine de imkân 
görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3115 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Jandarma ka
rakolundu darbedildiğinden şikâ
yet hakkında.)

Müstedi : 48 nci Piyade Alayında askerlik vas fesini ya
parken ve nöbetinde bulunduğu b'r sırada Osmaniye kazasında 
vukua gelen bir cinayet hâdisesinden dolayı aleyhinde şüphe 
edilerek jandarma merkez karakoluna götürülüp bir karanlık 
odaya hapis ve gece ifade almak üzere Jandarma Üsteğmenin 
ve Başçavuşun huzuruna çıkarılıp bunlar tarafından üç defa



A rzu h a l A rzu h a l sah ib in in
N o. ad ı, soyad ı ve adresi
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E n cü m en  kararı ve ne sebepten  ver ild iğ i

halisiz olarak dövüldüğünden ve kulağının ağrılı kalmasına 
sebebiyet ver.ldiğinden bahis ve şikâyetle kanunun haddini 
aşan ve menettiğini dinlemiyenler hakkında gereken cezanın 
verilmesini istemektedir.

Dah liye Vekaletinin cevabi yazısında : Müstedinn şikâ
yeti üzerine yapılan incelemede: Mumaileyhin iddiasının hi- 
lâfı hakikat olduğu, zabıtanın kanunsuz bir iş yapmadığı 
Adana val liginin 29 . XI . 1952 gün ve 15064 sayılı yazısın
dan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına 
göre vâki istek hakkında ensümenimizhe tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3116 18 . I . 1956

15230/14224 Halil Yalçınkaya ve 
16819/15690 ar.
16820/15691 A skerî ceza evinde 

3 ncü koğuşta tutuk
lu.
H arbiye - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Mevkuf bu
lundukları ceza evi idaresinden 
şikâyet hakkında.)

Müstediler : Komünistlik suçu isnadı ile İstanbul Askerî 
Ceza evinde mevkuf olduklarından ve bu ceza evi dâhilinde tâbi 
olacakları kaide ve haklan bildirecek bir nizamnamenin müta- 
addit müracaatlarına rağmen verilmediğinden ve tarzı hayatla
rının şahsi ve keyfî olarak tanzim edilmekte olduğundan ve 
haftada bir gün yaptırılan ziyaretin gayrimüsait şartlar dâhi
linde yapıldığından ve şimdiye kadar en ufak bir serkeşlik 
yapmadıkları halde bitskı, tazyik ve şiddet gösterilmekte ve 
kanuna riayet edilmemekte ve ziyaret günleri haricinde zaruret 
ve ihtiyaç sebebiyle gelen eşyalarının bir pusla ile bildirilme
lerine mâni olunmakta ve toplu müracaatlarına müsaade edil 
memekte olduğundan, koğuşlann ve helâlann ve elektrik lâm- 
balanmn azlığı yüzünden sıkıntı çektiklerinden bahis ve şikâ
yetle Ceza Evleri Nizamnamesinden parası ile kendilerine birer 
tane verilmesini ve ziyaretlerin evvelki şekilde icrasını ve 
insan haklarına aykırı olan hareket tarzının değiştirilmesini 
dergi ve yasak olmıyan kitaplann ceza evine girmesine müsaade 
edilmesini ve durumlarının kanuni ve nizami esaslara bağlanma
sına tavassut buyurulmasını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî ceza ve 
tutuk evleri talimatı, ceza evi idarecilerinin vazife ve salâhi
yetlerini ve mevkuflarla hükümlülerin tâbi olacakları nizamı 
tesbit eden hükümleri ihtiva eylediği ve' her tutuk ve mahkûma 
bu talimattan birer aded vermeye maddeten imkân olmayıp 
tutukların riayete mecbur olduklan hususatın ceza evi müdürü 
tarafından kendilerine ayn, ayrı bildirildiği, mevkufların ziya
ret gıind ba talimat pazartesi günleri ve müdür tarafından 
ayrıca müsaade olunmadığı takdirde on dakikayı geçmemek
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A rzu h a l A rzuha l sah ib in in

N o. adı, soyad ı ve adresi

15239/1-1233 Mehmet Sağman ve 
ar.
Kahramanlar 1425 
So. No. 7.
İzmir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

üzere haftada bir defa yapılmakta ve müstacel ve zaruret ha
linde ziyaret yapılması müdür an salâhiyeti cümlesinden bulun
duğu, ceza evi müdürünün ve talimat hükümlerine uygun ola
rak harekette bulunduğu, mektuplaşma talimat ile hususi hü
kümlere tâbi olup tahkikatın gayesi bakımından mevkuflara ve 
rilmesi veya tutuklardan ziyaretçilere tevdii mahzurlu görü
len mektup ve puslalarm 44 ncü madde mucibince tutuklara 
verilmesinin menedilmiş olduğu, elektriğin ye ter derccede bulun
duğu suçlarının mahiyeti itibariyle yekdiğerini tahrik eyliyerek 
toplu harekette bulunmaların önlenmesi ve bu şahısların tesbiii 
için müracaat ve şikâyetlerin toplu olarak yapılması müdür 
tarafından menolunduğu, ecnebi dillerde yazılmış matbualar 
vasıtasiyle hariçten şifreli olarak yapılacak haberleşmelerin 
önlenmesi ve bu eserler vasıtasiyle tutukların komünizm mev
zuunda yeni bilgiler edinmelerinin ve birbirlerine aşılamaları
nın önLine geçilmesi maksadı ile yabancı dillerde gelen kitap ve 
dergiler tetKıka tâbi tutulmakta ve mahzurlu görülmiyenlerin 
okunmasına müsaade olunduğu ve mevkuflara yapılan muamele 
ve haklarında uygulanan tedbirler kanun ve talimat hüküm 
lerine uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına 
göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3117 18 . 1 . 1053

(Arzuhal hulâsası : Mesai saatleri
nin fazlalığından şikâyet hakkın
da.)

Müstediler : Devlet Demiryollan bekçilerinden olduklan- 
nı C saat çalıştırılmaları lâzımgelirken keyfî olarak 12 saat ça- 
lıştmldıklarmdan bahis ve şikâyetle kanunun tâyini veçhile 
mesailerinin 8 saate indirümesini ve 5616 sayılı Kanunun tadil 
ve tasfiyesi cihetine gidilmesini ve insanlık haklarının tanın
masını istemektedirler.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 31. I I I . 1050 
tarihinde yürürlüğe giren 5616 sayılı Kanunla Devlet Demir
yolları bekçileri bareme tâbi olmıyan hizmetliler meyanma 
alınmış olup kanunun neşri tarihinde müstahdem bulunanların 
almakta oldukları çocuk zammının muhafaza edecek surette 
tâyin ve tesbit edildiği ve bu gibi hizmetlilerin 4620 sayılı Ka
nun gereğince doğum ve ölüm yardımından faydalanmadıkları 
iş yerlerinin muhafazası ile mükellef bekçilerin î ş  Kanununun 
29 ncu maddesine müsteniden hazırlanan ve halen yürürlük
te bulunan talimatnamenin beşinci maddesi mucibince 12 saat 
vazife görmeleri icabetmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il-
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gili olan istek hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesine göre encümence tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3118 18 . 1 ,1953

(Arzuhal hulâsası : Borsa ajanla
rın serbest meslek erbabı sayılma
sı hakkında.)

Müstedi : Ticaret ve Gelir Vergisi kanunları ile 5590 sayılı 
hususi kanunları muvacehesinde ticaret borsaları, ajanları ve 
simsarlarının velal sıfatiyle ve nispî ücret mukabilinde çalış
maları göz önünde tutularak menkul kıymetler ve kambiyo bor- 
sası acentelikleri gümrük komüsyoncuları gibi serbest meslek 
erbabı sayılmaları icabcderken Maliye Vekâletince yanlış mua
mele tatbik edildiğinden bahsile keyfiyetin ehemmiyetle tah
kik ve tetkik buyurularak mükellefiyetlerinin serbest meslek 
erbabı olarak tesis edilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Eahis konusu ajan
ların, tüccar addedilip edilmemeleri mezkûr faaliyetlerinden 
mütevellit kazançlarının ticari kazançlara ait hükümler dâhi
linde tesbit ve teklifine mâni olmadığı ve bu sebeple bu gibi
lerin esnaf muaflığı şartlarını hais bulunup bulunmadıklarına 
binaen Gelir veya Esnaf Vergisine göre teklifleri zaruri ve bu şe
kilde tâyin ve tebliğ edilmiş bulunan muktezalarmın yerinde 
olduğu ve müstedi tarafından bu hususta Devlet Şûrasına aç
mış olduğu dâvasının da henüz bir karara bağlanmamış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3119 18 . 1 .1953

15246/14239 Zeki Güdüm.
Ticaret Borsası A- 
janlan ve Simsarla
rı Cemiyeti Başkanı. 
İzmir.

15261/14252 Hikmet Çetinsoy.
Reşatağa So. No. 2 
de.
Ortaköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar işine 
iade edilmesi hakkında.)

Müstedi : .1943 yılında Elektrik Tramvay ve Tünel İşletme
lerine intisabederek vatmanlıkta istihdam edilmekte iken ya
pılan bir iftira yüzünden vazifesine son verilmiş olması mağdu
riyetini mucibolmuş sefil ve perişan bir duruma düşmüş oldu
ğundan bahsile tekrar vazifeye alınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedlnin vazifesi 
başında âmirine hakarette bulunarak iş emniyetini ihlâl ettiğin
den 1§ Kanununun 16 ncı maddesi gereğince ve İdare Encümeni
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

karariyle işine son verildiği, ve îş Talimatnamesi hükmüne gö
re de her ne suretle olursa olsun idare hizmetinden ayrılanlar 
tekrar hizmete alınamayacağından dilekçinin dileğinin is’afma 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3120 1 8 .1 .1956

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15273/14264 II. İbrahim Yağ- 
muroğlu ve ar. 
îsmctpaşa Malı. de. 
Babadağ.

(Arzuhal hulâsası : Belediye Bal
kanından şikâyet hakkında.)

Müstediler : Belediye Başkanının eşit muamele yapmadığın 
dan ve muhtacoldukları elektrik, su, yol, banka kurulması gi
bi işlerinin de derhal temin edileceğini vadett-kleri halde yapıl
madığından bahis ve şikâyetle diğer ülkelerdeki vatandaşlar 
gibi bu sıkıntı ve üzüntülerden kurtarılmalarını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye Başkanının 
vatandaşlara eşit muamele yapmadığına dair nahiye halkı ta
rafından evvelce vâki şikâyetler üzerine gerekli tahkikatın ya
pıldığı ve Kaza idare Kurulunca da T. C. Kanununun 230 ncu 
maddesi mucibince, Belediye Reisinin lüzumu muhakemesine 
karar verildiği ve nahiyenin elektrik işinin aksattığı hakkındaki 
iddiaların gayrivârit olduğu nahiyede 70 aded umumi çeşme 
mevcudolduğundan ayrıca 650 eve de abone suretiyle su tevzi 
edildiğinden su hakkındaki şikâyetlerin asılsız bulunduğu, Sa
rayköy - Babadağı arasındaki yolun tamir ve ıslahı işinin ihale 
edilip işe de başlandığı, ve nahiyede bir banka açılması için Zi
raat Bankası ile muhabere başlamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3121 1 8 .1 .1956

15280/14271 Ilasan Aktepe.
Çırçır Fabrikası sa
hibi Mehmet Dergen 
yanında.
Ortaklar - Aydın.

(Arzuhal hulâsası : Köy muhtar 
nndan şikâyet.)

Müstedi : Köyleri muhtarı zimmetine 2787 lira para geçir
miş ve ihtilas yapmış ve köy halkının istihkaklarını gasbet- 
miş ve kanuna muhalif harekette bulunmuş olduğundan bahis 
ve şikâyetle hakkında takibati kanuniyenin icrasiyle tecziye 
edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet olunan Yay- 
lasun Köyü muhtan hakkında yapılan tahkikat sonunda : 
Kaza İdare Heyetince verilen men’i muhakeme kararuun Vi-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. -J adı, soyadı ve adresi

15291/14282 Cemal Kızılkaya.
Samsor Malı, özel 
idare eski tahsildarı. 
Tortum.

15346/14333 Mürvet Erdoğan.
înönii Mah. No. 19. 
Gümüşane.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lâyet îdare Heyetinin 4 . VIII . 1953 gün ve 647/277 sayılı ka- 
rariyle tasdik edilmiş bulunduğu Konya Vilâyetinden alman 
4/3351 sayılı yazıdan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar veridi.

Karar No. Karar tarihi

3122 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Bir memuri
yete tâyin edilmesi hakkında.)

Müstedi : Pasinler özel idare Tahsildarı iken kadrosuzluk 
yüzünden görevine son verilmiş olması mağduriyetini mucip 
ve perişan bir duruma düşürmüş olduğundan bahisle her 
hangi bir yerde açık bir memuriyete tâyin edilmesini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yol Vergisinin 
kaldırılmış olmasından dolayı açıkta kalan tahsildarların du
rumlarına uygun görev açıldığında tâyinleri cihetine gidil
mekte olduğu ve bu meyanda müstedinin de inhilâl vukuun
da tâyininin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi. •

ı Karar No. Karar tarihi

3123 18 . 1 .1956

( Arzuhal hulâsası : Oğlunu döven 
emniyet âmirinden şikâyet hak
kında.)

Müstedi : Gümüşane Vilâyeti Emniyet Âmiri ve Müdür Ve
kili Suat Demiralp, gûya çocuğuna, kendi oğlu A li’nin küfret
miş olmasından dolayı karakola celbettirerek dövdüğünden ve 
evli olan kendisini de gece karakola çağırıp tehdidettiğinden 
bahis ve şikâyetle, suçlu mumaileyh emniyet âmiri hakkında 
gereken muamelenin yapılmasını ve tecziye edilmesini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tetkik edilen du
ruma göre, sanık hakkında vilâyet idare heyetince verilen lü
zumu muhakeme kararına, adı geçen tarafından Devlet Şû
rasına itiraz edilmiş ve itiraz dilekçesi evrakiyle birlikte 3.III. 
1954 tarih ve 2/954 sayılı yazı ile Devlet Şûrası Başkanlığına 
gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
İntikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümeni-
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No.

153-18/14335

15485/14456
17096/15927

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

mizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3124 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Köy muhtarı
nın yolsuz hareket ve muamelesin
den şikâyet haklımda.)

Müstediler : Köyleri Muhtarı Durmuş Ali Sert’in, köy hal
kına haksız yere emece cezası tâyin etmek, ağır salma salmak, 
hayvanlarını kendi arazilerinde otlatmakta olan hayvan sahip
lerine koruma cezası vermek, bâzı şahıslara suç isnadederek 
mahkemeye vermek gibi yolsuz ve konunsuz işler yapmak su
retiyle görevini kötüye kullandığından bahis ve şikâyetle mu
maileyhin yaptığı işler ve muamelelerin tetkik ve tahlili ile 
adalete şevkini ve bir köyün mukadderatının bu suretle kur
tarılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler tarafın
dan verilip vekâletlerine tevdi olunan dilekçe üzerine gerekli 
tahkikat yapılmakta iken; adı geçen sanık muhtarın öldürülmüş 
olduğu Aydın vilâyetinin iş’arından anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3125 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Bir göreve tâ
yini haklımda.)

Müstedi : İstanbul’da posta müvezzii iken aile faciası yüzün
den vazifesinden istifa etmiş ve sonra karısını boşamış olduğun
dan ve Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedildiğin
den bahsile perişaniyetine son verilmek üzere bir göreve tâyin 
edilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin incele
nen sicil ve şahsi dosyasına nazaran Posta Telgraf Telefon İdare
sine faydalı bir unsur olamayacağına kanaat getirilmiş bulun
masına binaen tavzifinin uygun görülmediği ve keyfiyetin mu
maileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin daha önce Devlet Şûrasınca in
celenerek karara bağlanmış olduğu, müstedinin talebinden anla
şılmış olmasına göre encümenimizce bu bapta tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M ünip Biiyüksclbest 
Fındıklı Mebusan 
Yokuşu No. 57. 
İstanbul.

Ömer Pilavcı ve ar. 
A rgavlı köyünden. 
Söke.

3126 18 . I . 1956
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15490/14460 M ustafa öztü rk  
ve ar.
Tırpal köyünde. 
Kâhta.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kergürek kö
yü Muhtarı Abdullah Karakuş
tan şikâyet.)

Müstediler : Kergürek köyü muhtarı ve Taşkân Aşireti Re
isi Abdullah Karakuş ve adamları tarafından köylerine müsellâh 
baskın yapıldığından, dâvalarının gasp ve pamuk mahsullerinin 
tahribedildiğinden değirmenlerinin yıkıldığından kadın ve ço
cuklarının korku neticesi hastalandıklarından ve muhacir ol
maktan başka çareleri kalmadığından bahis ve şikâyetle zâlim 
ve azılı bu şahsın susturulmasını ve yaptıklarının cezasız bıra
kılmamasını ve hürriyete kavuşturulmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin iddia 
ve şikâyetlerinin tamamen asılsız olduğu, ancak müstedilerden 
Mustafa Öztürk ile şikâyet edilenlerden Abdullah Karakuş aile
leri arasında ötedenberi mevcudolan geçimsizlik yüzünden bir
birlerine karşı hasım bulundukları ve diğer şikâyetçilerin de 
Mustafa Öztürk’ün çiftliğinde çalışan kimseler olduğu ve bu ai
le geçimsizliği yüzünden 1952 senesi içinde Mustafa Öztürk ve 
çiftçileri tarafından Abdullah Karakuş’un amcasının oğlu Os
man’ın öldürüldüğü ve muhakemelerinin halen mevkuf en devam 
etmakte bulunduğu ve bu isnatların hâdise faillerinin müşkül 
olan durumlarını tahfif etmek maksadiyle yapıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

En 'ümon kararı ve ne sebepten verildiği

3127 18 . I . 1956

15526/14495 Celâl llknl.
Camii Şerif Mah. 
Fabrikalar Cad. 
No. 74.
Mersin.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar vazi
fesine alınması hakkında.)

Müstedi Adana Telgraf İdaresi makinisti iken memuri
yetten ihracına dair verilen karann ve yapılan muamelenin 
5677 sayılı A f Kanunu ile iptal edildiği yolunda Devlet Şûra
sından almış olduğu karar gereğince tekrar mesleki dâhilinde 
bir vazifeye tâyini hususunda vukubulan talebinin nazara alın
madığından ve kendi durumunda bulunan müdür Necatinin 
halen vazfeye alınmış olması ve kendis'nin alınmaması hak
kaniyet ve adalet kaidelerine uygun olmadığından bahs le 
uzun yıllardır çektiği ıstıraba son verilmek üzere telgraf teş
kilâtında bir makinistliğe tâyin edilmesine emir verilmesini 
istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevab1' yazısında; Müstedi vaz’fesini 
suiistimal ett’ğinden 17 . IV . 1937 tarihinde ’’şten menedilmiş 
6 ay hapis ce 6 ay da memuriyetten mahrumiyet cezasına mah
kûm olmuş ve Memurin Kanunu gereğince 28 . XII . 1939 ta-



— 32 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

r'hinde memuriyetle alâkası kesilmiş ve mumaleyhin açtığı 
dâva üzerine Devlet Şûrasmca, memuriyetten ihraç kararının 
mesnedi olan mahkûmiyetin 5677 sayılı A f Kanunu ile orta
dan kalkmış olmasından muamelesinin buna ait kısmının ip
taline ve tekrar tavzifi hakkındaki isteğinin takdire bağlı bu
lunması hasebiyle reddine karar verilmiş olduğu, dilekçinin 
bahsettiği eski Telgraf Müdürü Necati ise, memnu haklarının 
iadesine karar almış olması mülga PTT Mektebi âlisnin fen 
kısmından mezun bulunması ve idarenin de fen müfettişliğ'ne 
ihtiyacı göz önünde tutularak fen müfettişliğine tâv'n edildiği 
ve idarenin teknisiyen iht yacı mecburi hizmete tâbi Sanat 
Enstitüsü mezunlan ile karşılanmakta ve kadro durumu müsait 
olmaması hasebiyle bunlann dahi tâyinleri yapılmamakta ve 
dilekçiye gerek bu sebepten ve gerekse sicil durumu bakımın
dan PTT îdares'nde vazife verilmesi mümkün olamadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiyi tekrar tavzif edip etmemek 
yine idarenin takdirine bağlı bir keyf'yet olmasına göre vâki 
istek hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3128 18 . I  . 1956

15527/14496 Yusuf Gökçe.
Taksim Belediye Ga
zinosunda aşçı. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Muhtar tara
fından ineğinin öldürüldüğünden 
şikâyet hakkında.)

Müstedi : Köyde bulunan ineğinin merada otlamakta oldu
ğu sırada Muhtar Tahsin Efe tarafından öldürüldüğünden ve 
vâki müracaatının nazara almmadığınan bahis ve şikâyetle ka
nuni muamelenin ifası için ilgili makamlara emir verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahsi geçen olay 
hakkında dilekçe sahibi Yusuf Gökçe’nin kansı Cemile tarafın
dan mahallî C. Müddeiumumiliğine vukubulan şikâyet üzerine 
hazırlık soruştunnası yapılmış ve binnetice sanık gösterilen 
Tahsin Efe’nin suçu sabit görülerek hakkında 3 . XII . 1952 
gün ve 698 1250 sayılı yazı ile müddeiumumilikçe sulh ceza 
mahkemesine dâva açılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciine 
intikal etmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında cncümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmad’ ^v’ a ^ ra r  v«nldi.

< Karar No. Karar tarihi

3129 18 . 1 .1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yeni ceza evi
ne nakledilmesi hakkında.)

Müstedi : Iş esası üzerine kurulmuş ceza evlerinden birine 
kabulü hakkında Adliye Vekâletine vâki müracaatından müs
pet bir netice alamadığından bahsile yeni ceza evlerinden biri
ne nakledilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Uzunköprü çarşısın
da 1951 senesinde üç defa ika eylediği hırsızlık suçundan do
layı bir sene 24 ay ve 13 gün müddetle hapsine ve iki sene
19 ay süre ile Emniyeti Umumiye nezaretinde bulundurulma
sına mahkûm olan müstedi Haşan Kuıi;'un iş esası üzerine mü
esses ceza evlerine nakline imkân görülememiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta cncümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3130 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : İş esası üze
rine kurulmuş ceza evine nakli 
hakkında.)

Müstedi : Yapılan bir isnattan dolayı iki sene on ild ay 
hapse mahkûm edildiğini ve bu cezanın yarısını ikmal ile asri 
ceza evine sevk hakkını iktisabettiğini beyanla asri ceza evine 
şevkini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : îş esası üzerine ku
rulmuş ceza evlerinin iş mevzuu mutlaka beden faaliyetini 
icabettirmekte olduğundan hasta olup çalışacak durumda bu
lunmayan mahkûm müstedinin mezkûr ceza evlerine nakli hak- 
kmdaki talebinin tervicine imkân görülememiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3131 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Keban Orman 
Bölge Şefinden şikâyet hakkında.)

Müstediler : Üç gün devamlı surette yanan orman yangı
nından Keban orman bölge şefi haberdar edildiği halde mu
maileyhin yangın sahasına gitmediği, Keban köylü Mehmet 
Doğan’a ait binada parasız oturduğu ve bu adamla gece gün
düz ormanda rakı içerek daireye gitmediği ve bu şahsa ev ve

15832/14782 Eyüp Ertek ve ar. 
16407/15325 Sebak köyünde. 

Silifke.

15768/14723 Ahmet Soyalp.
Ceza evi daire 3 te. 
Sinob.

15578/14543 Haşan Kurt . 
17381/16179 Ceza evinde.

Uzunköprü.
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adı. soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dükkân için daimî ihtiyaçtan usulsüz olarak kereste verildiği, 
yangın koruyucularını daimî olarak bölgede bulundurup odun, 
kömür, yoğurt ve yağ taşıttırdığı, evsafı bozuk, köylüye taşıt
tırılan ağaçların nakliye ücretinin verilmediği, ihbar edilip ya
kalanan kaçak keresteler hakkında bir muamele yapılmadığı, 
yapılan şikâyetlerin incelenmediğini beyan ve şikâyetle bu işin 
tahkiki için bir müfettişin gönderilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Keban bölge şefi hak
kında yapılan ihbar üzerine durumun tetkik ve tahkiki için 
Msrsin Orman Başmüdürlüğüne yazılmış ve alman rapora na
zaran ileri sürülen usulsüzlük iddialarından hiçbirinin vârit gö
rülmediği anlaşılmış ve bu husustaki evrakın muameleden kal
dırılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbar ve şikâyetten dolayı haiz 
oMuğu yetkiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâ
letin yukarıya alman cevabma göre bu bapta encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3132 18 . 1 .1956

Mercin.

13355/11303 Kâ::ım Bfıbiloğulları (Arzuhal hulâsası : Polis memuru
l o “; ık hava deposu tarafın lan sebepsiz olarak dövül-
işçilcrin len. d'iğ'inien şikâyet hakkında.)

M istedi : Mersin Soğuk Hava Deposunda işçi olarak çalış
makta iken keyfî olarak, Polis Memuru Muammer tarafından 
dövüldüğünden ve asliye ceza mahkemesine açmış olduğu dâ
vasının vilâyet encümenliğine verilip mumaileyhin beraet etti- 
rild ginden ve muhakemesinin mahkemece neticelenmesi kanu
nen icabederkeıı yapılmadığından bahsile muhakemenin Mer
sin Ağır Ceza Mahkemesince bakılmasına emir verilmesini is
temektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan hazırlık tah- 
k '^ t ı  sonunda : Polis memuru hakkında 9. V I. 1952 tarihli 
iddianame ile âmme dâvası açılmış ise de yapılan duruşma sı- 
ra-ınd~, suçun, polis memurunun idari vazifesi ile ilgili olması 
dolayısiyle Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerine tevfi
kan idari tahk'kat yapılması için vilâyet idare kuruluna tevdii
ne karar verildiği, idarece yapılan tahkikat sonunda da me
mulun bu suçn işled ği anlaşılamadığından muhakemesinin 
men’ine karar verildiği ve bu kararın da Şûrayı Devletçe tas- 
d k eiild ği ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan 
bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre, Devlet Şûrasın-
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ca tasdik edilmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına kırar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3133 1 8 .1 .1956

15872/14819 Nazım Yavuz.
Bataklı Ç iftlik kö
yünde.
Düzce.

(Arzuhal hulâsası : Yenilen bir 
vazifeye tâyini halkın la.)

Müstedi : Bölgesi işlerini intizamla yürüttüğü, kaçakçılığı 
önled ğl, ve h snüniyetle çalıştığı halde keresteci olarak geçinen 
bir şahıs tarafındın usulsüz olarak isten len enkız nakliyecini 
vermediğinden hakkında yapılan şikâyet üzerine h çb r .iadesi 
vo m idafaası alınmadan vazifesine son verilmiş olması gayet 
mv-dur ve şerefini ihlâl edici bir doruma d iş lir m İş olduğundan 
bahsile yeniden bir vazifeye tâyin edilmesini istemekledir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : M isted n n Te . let Or- 
mm İşletmesi Boyabat Müdürlüğü emrinde ve bölge şefliği va
zifesinde kadro tasarruf atından 175 lira aylık ücretle o: man 
mühendis muavini iken Sinob istlkamet nde kestiği m'taaddit 
n ıkliyc tezkerelerinin birinci nüshalarını d p kaçanlardan farklı 
şekilde ve sahte olarak tanzm suretiyle kaçak m il se" k ettiği 
tesb’t edilm ş ve mumaileyhin bu vaziyet karşısında vazife gör
mesi mahzurlu görülmüş ve ücretli memur olması hasebi} le va- 
zifes’ne son verilmiş ve bu suçundan dolayı yapılmakta olan 
muhakmesi neticesine kadar yeniden bir vazifeye tâyin edllme- 
sin'n m' mk'in görülmemiş olduğu b'ldirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına gö
re vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3134 1 8 .I .1953

15900/14846 Nevzat Demirbaş.
B eyoğlu Mis So. 
No. 27/2. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Emniyet me
murlarından şikâyet hakkında.)

Müstedi : Bir cam kırma hâdisesini seyrederken bir polis me
murunun m idahalesine uğradığını ve bllâhara bu pols memu
runa güya kendi tarafından tekme atılmış ve hakaret edilmiş 
diye karakola celbedilerek Komiser Muavini Kemalettin Eröge 
vo Zeynel B 'çer’in fena sözlerine ve hakaretlerine u rad ğmdan 
ve haksız olarak falakaya vurulup darbedildiğ inden ve hürri
yeti tahd'dolunduğundan bahis ve ş'kâyetle hâdise h akim da et
raflı tahkikat icrasiyle emniyet memurlarına halka iyi muamele 
yapılmasının ve fenalık yapılmamasının ihtar edilmesini ve ken- 
d's'ne fena muamele yapan memurların meslekten çıkarılmasını 
istemektedir

Lahdlye Vekâletinin cevabi yazısında : Dövmek ve hürriye-
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Nw.

16188/15118

16198/15128

A rruhal mhibimn
»dı, »oyadı ve adresi Encümen kararı v« ut «üeptexi vtnldigi

tini tehdit iddiasiyle sanık İstanbul Emniyet kadrosu komiser 
muavinlerinden Zeynel Biçer ile Kemalettin Eröge haklarında 
düzenlenen ve inzibat Komisyonuna tevdi edilen evrak üzerine
10 . V III . 1953 gün ve 123 sayı ile adı geçen memurlar hakkın 
da ceza tâyinine mahal olmadığına karar verilmiş ve bu husus 
taki kararın tasdikli bir örneğinin ilişik olarak sunulmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3135 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Tekrar vazi
feye alınması hakkında.)

Müstedi : Salihli Adala bucağı sağlık memuru iken bâzı ida
ri sebeplerden dolayı memuriyetten ayrılmak mecburiyetinde 
kalmış ise de okul masrafını ödiyecek durumda olmadığından 
bahsile tekrar memuriyete alınmasını istemektedir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin terki vazife etmek suretiyle okula girerken verdiği 
taahhüt senedi hükmünü ihlâl ettiğinden 1338 ve 4459 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde okul masrafının tahsili cihetine gi
dilmiş ve buna ait muamele icra safhasına girmiş bulunduğu, 
okul masrafını ödemek ve münhal kadro bulunmak şartiyle mes
leki dâhilinde mumaileyhin bir göreve tâyinin mümkün oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3136 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : İnsan öldü
ren, hayvan hırsızlığı ve samanlık 
yangınlarını yapanların meydana 
çıkarılmadığından şikâyet hak
kında.)

Müstediler : Muharremşah köyünden Kemal özenci evine gi
derken ve yanında beş on arkadaşı olduğu halde kurşunla öldü
rüldüğünden, Hüseyin Acar’ın dükkânından evine giderken 
öldürmek kasdı ile şahadet parmağının kopanldığından, Ha
şan Yılmaz’ın, Habibe Çetin’in ve diğer 24 şahsın samanlıkla
rı yakıldığından, Kâmil Patlak ve Halil Demirbaş’m evlerinin 
üzerine dinamit atılıp duvarları yıkıldığından ve Mehmet Du-

Şevki Karaadak 
ve ar.
Uzunahmetler kö
yünde.
Devrek - Zonguldak.

İbrahim Damar. 
Sağlık Memuru. 
Sarıgöl - Alaşehir.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne se^pten verildiği

man’ın ahırından ineğinin çalındığından ve bu yapılan suçla- 
nn hiç birisinin faillerinin meydana çıkarılmadığından ve bu 
zâlim ve vahşi insanlar yüzünden geçinemez ve barınamaz bir 
hale geldiklerinden bahis ve şikâyetle bu çirkin ve kötü ve za
rarlı hâdiselerin önüne geçilmesi yolunda icabeden makamlara 
emir verilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çaycuma mıntaka- 
sında; 1952 yılında 26 samanlık yangını, bir hububat yakma, iki 
kazaen ev yangını ve bir hayvan hırsızlığı hâdisesi vukubul- 
muş, bunlardan yalnız hayvan hırsızlığının suçlusu meçhul kal
dığından failinin tesbit ve yakalanmasına çalışılmakta olduğu, 
diğer suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edildikleri; 
Devrek kazasında vukubulan bir öldürme, iki hayvan hırsızlığı, 
3 samanlık yakma hâdiseleri müstesna diğer üç faillerinin ta
mamen yakalanarak adalete teslim edilmiş olduğu, Hüseyin 
Acar namındaki şahsın parmağını koparan faillerin de yakala
narak adalete verildiği ve meçhul kalan hâdiselerin faillerinin 
de tespit ve yakalanmasına önemle çalışıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3137 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : İpotek edilen 
gayrimenkul hissesinin iadesi hak- 
kında.)

Müstedi : Anası Ayşe Sanhan’m Zirat Bankasına olan bor
cundan dolayı ipotek edilen gayrimenkuldeki hissesinin harice 
satmış bulunduğundan ve yapılan bu satışın kanuna aykın ol
duğundan bahsile mezburenin bankaya olan borcunun tamamen 
tediye edilmek suretiyle gayrimenkuldeki hissesinin geriye iade 
edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Banka
sı Umum Müdürlüğünün yazılannda : Trabzon Şubesinin Umum 
Müdürlük emirlerine istinaden müstediye verdiği cevapta be
lirtildiği gibi zirai alacağının tahsil edilmemesinden dolayı 
bankanın uhdesine geçen ve halen mülkiyetinde bulunan ya- 
n  hisseli gayrimenkulun 3202 sayılı Banka Kanununun 41 nci 
maddesi mucibince bütün hissedarlara birden iadei ferağının 
yapılması icabetmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aıdoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal o l
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

16403/15324 Ahm et Sarıhan.
Lodem ikebir köyün
de.
Arsen - Trabzon.

3138 18 . 1 .1956
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No. adı, soyadı ve adresi Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

16437/15350 Mehmet Mert.
Ihsaniye B üyük T ü
nel ağzında No. 157. 
Kozlu - Zonaruldak.

(Arzuhal hulâsası : Könıilr işlet
mesinde iş verilmesi hakkında.)

Müstedi : 15 sene Ereğli kömür ocaklarında ve yeraltın
da anele ve taranıacı olarak çalışmakta iken askerliği ve yev
miyesinin azlığı hasebiyle işini terke mecbur kaldığını ve ko
yunda dinamit ile sol kolunun bileğinden kestirmek suretiyle 
mâlûl kaldığını, sefalet ve perişan bir durumda olduğunu be
yanla kömür imletmesinde haline münasip bir iş verilmesi hu
susunun temin buyurulmasını istemektedir.

îjletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin dile
ğinin yerine getirilmesi imkânları aranarak sonucunun mumai
leyhe bildirilmesi için Etibank Umum Müdürlüğüne gerekli 
talimatın verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3139 18 . 1 .1956

16G24/15512 Hüseyin Sonkaldı.
Turanbey Mah 
No. 10.
Edrem it - Balıkesir.

(Arzuhal hulâsası : Yeniden bir 
vazifeye tâyin edilmesine dair.)

Müstedi : Edremit Orman İşletmesi depo bekçiliğinde ça
lışmakta iken halcsız yere vazifesinden çıkarıldığından ve bilâ- 
hara vâki müracaatının da nazarı itibara alınmamış olması 
mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile yeniden 
bir vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında Edre
mit Orman İşletmesi lâğvedilerek Balıkesir’e bağlanmış ve iş 
hacmi göz önüne alınarak dilekçinin de Kebsut bölgesine nak
ledilmiş, fakat tâyin edildiği yerin memleketine uzak olma
sından ve ıssız bir yer bulunmasından gidemiyeceğini bildirmek 
suretiyle vazifesinden istifaen ayrılmış ve bilâhara bir dilek
çe ile tâyin olunduğu mahalle gideceğinden vazifesine iadesini 
talebetmiş ise de gerek sicili ve gerekse iş durumu itibariyle 
tekrar tâyinine imkân görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3140 18 . 1 .1956

17073/15905 Mehmet Yılmaz.
öz e l İdare eski tah
sildarı.
Kızıltepe.

(Arzuhal hulâsası : Bir vazifeye 
tâyin edilmesi hakkında.)

Müstedi : Kadrosunun lâğvı ile açıkta kaldığından ve bu 
durumdaki arkadaşlarının tâyinleri yapıldığı halde hâlâ kendi-
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sinin bir göreve tâyin edilmediğinden babis ve şikâyetle bir 
vazifeye tâyin edilmek suretiyle hakkının verilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yol Vergisinin kal
dırılması hasebiyle özel idare memur ve müstahdemler kadro
sunda kısıntılar yapıldığı ve bu meyanda tahsilât nispeti düşük 
olan müştekinin de bu suretle açığa çıkarıldığı ve halen açıkta 
9 kişi bulunduğu, münhalât vukuunda sicilleri ve tahsilât nis
petleri nazarı itibara alınarak tâyin yapılacağı ve bu arada 
müstedinin de durumu göz önünde tutulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3141 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Açığa çıkarıl
dığından şikâyetle bir göreve tâ
yin edilmesine dair.)

Müstedi : Kızıltepe kazası özel idare tahsildarı iken haksız 
olarak açığa çıkarıldığından ve hukukunun ziyama defter
dar ile. tahakkuk şefi Mehmet Özçelik’in sebebiyet vermiş 
olduklarından bahis ve şikâyetle bir göreve tâyin edilmesini 
ve hukukunun ziyama meydan verilmemesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aday ola
rak morkez yaya tahsildarlığında müstahdem iken durumundan 
şüphe edilerek yapılan gizli soruşturma sonunda kumara düş- 
Kİlnlüğü tesbit olunarak görevina son verildiği ve mütaakıben 
Kızıltepe özel idare Tahsildarlığına tâyin olunup orada da ba
şarı gösterememesi dolayısiyle i:tcn çıkarıldığı anlaşılmış ve 
sicil durumu müsaidolmadığından tekrar bir göreve tâyinine 
imkân bulunmadığı, Maliye memurlarından şikâyeti haklanda 
Mardin Valiliğinden alman yazıda mumaileyhin birçok defalar 
şifahi olarak vilâyet makamına müracaat ettiği ve her hangi 
bir göreve tâyin edilemiyeceğinin kendisine bildirilmesi bu 
yüzden husule gelen iğbirar neticesi memurları şikâyet etmeyi 
âdet edindiği ve ileri sürdüğü iddiaların tahkiki için sorulan 
suallere cevap vermemesi, gelişigüzel isnatlarda bulunduğunu 
göstermekte ve belirtilen durum muvacehesinde tahsildarlığa 
tâyin edilmesinde bir kanunsuzluk bulunmamakta olduğu bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

17104/15934 Mehmet Yılmaz.
öze l İdare eski tah
sildarı.
Kızıltepe - Mardin.

3142 18 . I . 1956
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Arruhai Amıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebeplen rerildiği

17105/15935 Rifat özel. (Arzuhal hulâsası : Açığa çıkarıl- 
clığından ve tâyini yapılmadığın
dan şikâyet.)

Çermik Değirm enin
de.
Hasankale. Müstedi : Bayburt mâliyesinde 35 lira asli maaşla tahsilat 

memuru iken 5655 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince kadrosuz
luk yüzünden açığa çıkarıldığından ve 30 aydan beri açık maaşı 
verilmek suretiyle bekletilmekte olduğundan ve birçok vazife 
ler açıldığı ve bir suçu olmadığı halde tâyini yapılmadığından 
bahis ve şikâyetle sefaletine son verilmek üzere kanunen icabe- 
den muamelenin yapılmasını ve neticenin tarafına bildirilmesini 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tâli ve 
tâyini mahalline ait memurlardan bulunması hasebiyle hakkın 
da tatbik edilen muamele Gümüşane Valiliğinden sorulmuş ce
vaben alman yazıdan mumaileyhin 5655 sayılı Kanunun tatbiki 
dolayısiyle açıkta kaldığı ve münhal bir göreve tâyininde mah 
zur görülmediği anlaşılmış olduğundan, Torul veya Bayburt ka
zalarında açılacak •»•azifelerden birine tâyin edilmesi sözü geçen 
valiliğe yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Müstedi : îçel emniyet polis memurlarından Mehmet Maran 
go~ kendisine sen Demokrat Partisi ocaklarında ve köylerde 
dolaşarak milletin zihnini ne için aşılıyorsun diye anasına küf- 
rcylediğinden ve yolunu keserek dövmeye kalkıştığından, fuzuli 
ve haksız yere hürriyetini tahdidettiğinden bahis ve şikâyetle 
bu polis memuru hakkında takibat yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin nıütaad- 
dıt hırsızlık, n'za geçmek suçlarından 6 sene 0 ay hapse ve bir 
sene 9 ay ve 7 gün de Emniyeti Umumiye nezareti cezası altında 
bulundurmaya mahkûm edildiği ve bu cezalarını çektiği ve bu 
suretle kötü zanlı eşhastan bulunduğu ve son defa Hüsnü Akseki 
ismindeki şahsın 360 lirasını dolandırdığından aranılmakta ol
duğu anlaşılmış ve bu itibarla polis memurlarını yüksek maka- 
mata şikâyet ederek kötü maksatlarını kolaylıkla ifa eylemek 
gayesiyle bu yolda iftirada bulunduğu, muayyen bir ikametgâhı 
da mevcudolrruyan mumaileyhin 10 . I I . 1953 tarihinde İçel’de 
Elbise pazarında şüpheli bir vaziyette dolaşmakta iken polis me
murları tarafından görülerek karakola davetle hakkında gerekli

Karar No. Karar tarihi

3143 18 . 1 .1956

17116/1594R Kara Bekir Allay.
Nernek köyünde. 
Ereğli - Konya.

(Arzuhal hulâsası : Polis memur
larından Mehmet Marangoz’dan 
şikâyet hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

tahkikat yapıldıktan sonra serbes bırakıldığı ve hiçbir suretle 
hürriyetinin tahdidedilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3144 18 . 1 .1956

17139/15966 İsmail Ersan.
Ceza evinde. 
Sinob.

(Arzuhal hulâsası : Çarşamba Ce
za evine nakledilmesi hakkında.)

Müstedi : Adam öldürmekten mahkûm olup Samsun ceza 
evinde iken izdiham dolayısiyle Sinob ceza evine gönderilmiş 
ve burada da sekiz buçuk aydır bulunmakta ve burası bir 
gurbet ceza evi olup yanma kimse gelmediğinden ve perişan 
bir duruma düştüğünden bahsile Çarşamba ceza evine veya 
vilâyeti bulunan Samsun ceza evine nakledilmesini istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediain ceaa 
miktarı itibariyle istenilen mahal ceza ev'ne nakli Ceza ve Tev
kif Evleri Nizamnamesi hükümlerine tevfikan mahzurlu gö
rülmüş ve keyfiyetin mumaileyhe tebliği mahallî C. Müddei
umumiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabma 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3145 18 . I . 1953

17153/15977 Ferit Tok.
Camiicedit Mah. es
ki nüfus memuru. 
Sındırgı.

(Arzuhal hulâsası : Yazifei me
muriyetine iadesi hakkında.)

Müstedi : On sene vilâyet ve havalisinde nüfus kâtip ve 
memurluklarında bulunduktan sonra son Danca nahiyesi nüfus 
memuru iken bigünah olarak vazifesinden çıkarılmış ve ce
zasını çekerek tahb'ye edilmiş ve A f kanunundan istifade et
miş olduğu halde inhilâl eden vazifelere vâki müracaatı üze
rine tâyin edilmediğinden bahsile memuriyetinin : iadesine 
emir verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin nahi
ye nüfus memuru iken Dursunlu köyü kütüğünün 82 sayılı 
evi üzerinde kayıtlı İsmail kızı Kadriye’nin doğum tarihinde 
tahrifat yaparak nüfus hüviyet cüzdam verdiği tesbit edilmiş 
ve Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesince mevkuf en yapılan 
muhakeme«*. sonunda snç sabit görülerek üç sene mahkûmi
yetine ve üç sene de hidematı âmmeden mahrumiyetine karar 
verilmiş ve cezasını çekerek tahliye edilmiş olup A f Kanu-



nunu mutaakıp münhal memuriyetlerden birine tâyinini iste
miş ise de gerek işlediği suçun şekli ve gerekse tahliyesinden 
sonra geçen on senelik zaman içindeki yaşayış tarzı ve ileri 
derecede alkolik olması nazara alınarak mumaileyhe nüfus 
teşkilâtında bir vazife verilmesi uygun görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına 
göre vâki istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasma 
mahal olmadığına dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde usu
lü dairesinde kaza mercime müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

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

3148 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yeniden or
man balam memurluğuna tâyini 
halikında.)

Müstedi : Kırklareli Orman İşletmesinde bakım memurlu
ğunda çalışmakta iken kadro tasarrufatı sebebiyle vazifesine 
son verilmiş olması mağduriyetini mucibolduğundan bahsile 
meslek ittihaz etmiş olduğu orman bakım memurluğuna yeni
den tâyin edilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, orman iş
letmesinde vazifeli bulunduğu müddet zarfmda kendini iyi 
göstermek maksadiyle bütün arkadaşları aleyhinde ihbar ve 
şikâyetlerde bulunmuş ve bu halini önlemek üzere muhtelif böl
gelerde çalıştırılmış ise de bu defa kendi hakkında yapılan 
ihbar üzerine tahkikat yapılmış ve Kırklareli Vilâyet İdare 
Kurulunca lüzumu muhakemesine karar verilerek asliye ceza 
mahkemesine sevk edilmiş ve esasen bakım memurluğunu ya
pacak evsafı da haiz bulunmadığından kadro tasarrufatına tâ
bi tutulmuş ve yeniden tâyinine de imkân görülmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

^Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabma gö
re vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3147 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra- 
smca aleyhine verilen kararın kal
dırılması ve yeniden dâvanın gö
rülmesi halikında.)

Müstedi : Mülga Ticaret Ofisindeki vazifesinden, kadrosu
nun lâğvı dolayısiyle açıkta kalması üzerine Memurin Kanunu 
ile açıkta kalanlara tanınan haklardan istifade ettirilmediği

17259/16060 İbrahim Hilmi Tan- 
21318/19810 ışık.

Mimarsinan Mah. 
Zembilci So. No. 17. 
Fâtih - İstanbul.

17165/15989 Veli Ünal.
Yayla Mah. eski A d 
liye So. No. 18. 
Kırklareli.
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için Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvanın aleyhine neticelen
diğinden bahsile vesikalarının incelenerek, haksız ve kanuna 
aykırı kararın kaldırılmasını ve dâvanın yeniden görülmesini 
istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi- 
nin, vekâlet aleyhine Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvayı 
kaybetmesi üzerine tashihi karar talebinde bulunduğu ve bu 
talebinin de Danıştayca reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olduğu anlaşılan istek hakkında encümerçimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3148 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Ceza evi Mü
düründen şikâyet ve başka ceza 
evine nakli hakkında.)

Müstedi : Ceza evi müdürünün hükümlü ve mevkuflara fena .* 
muamele yaptığından ve ceza evine verilen ekmeğin siyah oldu
ğundan vâki müracaatlarının semeresiz kaldığından bahis ve 
şikâyetle ceza evi müdürünün başka bir tarafa gönderilmesini 
veya masrafı verilmek üzere kendisinin de Van, Muş, Bitlis ve 
Diyarbakır ceza evlerinden birine nakledilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Keyfiyet mahallî C. 
müddeiumumiliğinden sorulmuş, alman cevabi yazıda : Müste- 
dinin bu hususta alman ifadesinde ceza evi müdürü hakkında- 
ki şikâyetin asılsız olduğu uzun zaman ceza evinde bulunma
sından mütevellit teessür sebebiyle ve başka ceza evine naklini 
temin maksadiyle şikâyette bulunduğunu beyan eylediği ve 
esasen dört şahsı taammüden öldürmekten on beş sene 28 ay 
26 gün ağır hapse mahkûm edilmiş olan mumaileyhin ceza 
evinde tezvirat yapmakla tanınmış olduğu, ceza evine verilen 
ekmeğin her zaman aynı cins ve kalitede olduğu fakir hüküm
lü ve tutuklulara muntazaman sabun verildiği ve müessesenin 
her zaman kontrol edilerek her hangi bir yolsuzluğun bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3149 18 . I . 1956

17265/16066 Abdullah Şancı.
Ceza evinde tutuklu. 
Siird.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

17267/16068 Sait Serta§.
Kapcamı Mah. de. 
Adıyaman - Malatya

(Arzuhal hulâsası : Tekel tütün 
istifçiliği muavinliğine tâyin edil
mesi hakkında.)

Müstedi : Adıyaman Tekel Yaprak Tütün Bakım Evinde 
23 seneden beri istifcibaşı muavinliği yaptığı halde kanunsuz 
olarak açığa çıkarılmış olması mağduriyetini mucip oldu
ğundan bahisle tekrar ayni işe alınmasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin 1952 yılı ürünü tütünlerinin mubayasının başladığı 12 . 
I I . 1953 tarihinde tekrar eski isme alındılının is verine yapılan 
muhabere neticesinde anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine 
getirilmiş olduğundan artık bu hsuusta encümenimizce bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3150 18 . 1 .1950

Reis 
Konya 

A. Fahri Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl

Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin Toker
Afyon K. 

Sıtkı Koraltan
«I

Necati Aras

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu

Edirne 
Cemal Köprülü

Edirne 
Haşan Maksudoğlu

Mardin 
Reşit Kemal Timuroğlu■

Sürd 
Suat Bedük

Trabzon 
Selâhattin Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 93)

T. B. M. jM. Matbaası



Devre : X
T. B. M. M.

içtima : 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 İ

--- İl Sayı : 44 Jî---

30 Alî .1953 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

17296/16097 Mehmet Bilge.
Ceza evinde.
Ereğli - Konya.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ceza evinin 
idaresinin bozulduğundan şikâyet 
hakkında.)

M'lstedi : Hükümlü olarak yatmakta olduğu Konya Ereğlisi 
Ceza Evinin idaresinin bozuk olup mahkûmların halini soran 
ve ariyan olmadığından bahis ve şikâyetle bir müfettişin gönde
rilmesini istemektedir.

Adliyo Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlik suçundan 
hükümlü müstedinin şikâyeti hakkında alman ifadesinde gardi
yan Yakup Okan tarafından yapılan fena muameleden muğber 
olarak muhtelif yerlere şikâyet dilekçeleri gönderdiğini ve ha 
len hiçbir şikâyeti olmadığını beyan eylediği, 20 aydan beri ce 
za evinde bulunan mumaileyhin bu kabîl şikâyetleri itiyat edin 
mi} bir kimse olduğu ve ortada tahkiki mucip bir cihet bulun- 
madiği gibi ceza evi gardiyanının hükümlü ve mevkuflara süı 
muamelede bulunmadığı ve hâdisenin bundan ibaret 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

3151 18 . I . 1956

17418/36215 A li Çetinkava.
Tuzcu M urad Mah. 
Talimane Cad. No. 2. 
Edremit.

(Arzuhal hulâsası : Tekrar vazife
ye alınmasına dair.)

M'istedi : 1944 senesinde polis stajyerliğine tâyin edilip bir 
sene vazife gördükten sonra hastalanması sebebiyle meslekin
den çıkanlmış mağdur ve sefil bir duruma düşmüş olduğundan 
ve sağlam raporu alacağından bahsile tekrar vazifeye alınma
sına karar verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 8 . 'VII . 
1945 tarihli dilekçe ile iadei memuriyeti istemiş ise de sıhhi du
rumunun tespiti için Balıkesir Memleket Hastanesi Sağlık Ku-



rulunca yapılan muayenesi sonunda düzenlenen rapor, Emniyet 
Umum Müdürlüğü Sağlık Kurulunca incelenerek mumaileyhin 
geçirdiği hastalık dolayısiyle polislikte çalışamıyacağı belirtil
diğinden dileğinin tervicine imkân görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına, 
dilekçi iddiasında ısrar ettiği takdirde usulü dairesinde kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3152 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir vazifeye 
tâyin edilmesi hakkında.)

Müstedi : Muhtelif vazifelerde bulunduğundan ve altı sene 
önce 85 lira ücretli İstanbul Vakıflar orman memuru iken mü
dürle aralanndaki geçimsizlik dolayısiyle bu vazifeden ayrıldı
ğından bahsile tekaütlüğünü ikmal edinceye kadar haline gö
re Yenişehir kazasında bir vazifeye tâyin edilmesini istemek
tedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâletin Bursa Ye
nişehir kazasında teşkilât bulunmadığı gibi belgelerine nazaran 
1305 doğumlu ve 64 yaşında olan ve Emekli Kanunundaki yaş 
haddine yaklaşmış bulunan müstedinin teşkilâtlarında bir vazi
feye tâyini mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3153 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Malatya Bele
diye Reisinden şikâyet hakkında.)

Müstedi : Malatya Belediye Reisi Nurettin Akyurt, müte- 
gallibeden olup belediyeye ait işlerde hisleriyle hareket ettiğin
den ve birçok vatandaşlan işinden attırdığından ve birçok yol
suzluklar yaptığından bahis ve şikâyetle belediyenin bu adamın 
elinden kurtarılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muhbir, adres gös
terdiği yerde aranılmış ise de bu namda kimsenin bulunmadığı 
ve başka isimde bulunan Mehmet Yılmaz adındaki iki şahsın da 
sözü geçen ihbar dilekçesinden haberdar olmadıklan alman ifa
delerinden anlaşılmış ve namı müstearla yapılmış olduğu tahak
kuk eden iddialann tamamen yersiz ve mesnetsiz bulunmuş ol
duğu bildirilmektedir.

17495/16290 Mehmet Yılmaz. 
18310/17036 Kışla Cad. Efe Ga

rajında No. 77. 
Benzin bayii. 
Malatya.

17424/16221 Ali Erbasar.
Yenişehir Söylemiş 
köyünde.
Bursa.



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

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

3154 18 . I . 1956

17513/16307 Haşan Birmen.
Pozantı Tekir yayla
sında kahveci. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Nahiye Mü
dürü tarafından kahvesinin kapa
tıldığından şikâyet hakkında.)

Müstedi : Pozantı Bucağında açmış olduğu Kahvesini 
Nahiye Müdürü Mahmut Kaya tarafından kanunsuz olarak 
kapatılmak suretiyle görevini kötüye kullandığından ve Jan
darma kuvvetiyle tehdidedildiğinden ve mağdur bir duruma 
düştüğünden bahis ve şikâyetle hâdisen'n yerinde incelen
mesi için bir müfettişin Ankara’dan gönderilmesini istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahki
kat sonunda : Müşteki Haşan Birmen’in Pozantı’nın Tekir 
Yaylasında ve Şeyihlı Köyünde aranılmış ise de bulunamadı
ğı ve üç, dört ay önce Pozantı’yı terk ederek semti meçhule 
gittiği ve sabit bir ikâmetgâhının da bulunmadığı ve bununla 
beraber müstedi dilekçesinde şahit göstermemiş ve sadece 
tahkikat esnasında şahit dinleteceğini beyan eylemiş o’du- 
ğundan tahkikat ikmal olunamamış ancak Nahiye Müdürünün 
ifadesi alınmakla iktifa edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3155 18.1 .1956 .

17523/16317 Ahmet Uzun.
Keresteci Ali Rıza 
Uzun eliyle Yeniha- 
yat So. No. 10. 
Unkapam - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Eski vazifesi
ne alınması hakkında.)

Müstedi : Sekiz sene Çamaltı Tuzlası Demirhanesinde ça
lışmakta iken askerlik dolayısiyle bu işinden ayrıldığından 
ve terhisinden sonra eski işine tekrar alınması için yaptığı 
mütaaddit müracaatlarının münhal olmadığı cevabı verildi
ğinden bahsile eski vazifesine alınması için delâlet buyurul- 
masını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Ha
len Çamaltı Tuzlası Demirhane kadrosunda ve Tekel İda
recinin diğer iş yerlerinde münhal bulunmadığından müste-



dinin bugün için tekrar eski işine veya başka bir işe alın
ması mümkün olamamış, ancak idarenin iş yerlerinde ilk açı
lacak yere mumaileyhin tercihan alınması not edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu' 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3156 1 8 .1 .1956

17593/1G387 Naşide Gürkmen.
Nişantaşı Vali Ko
nağı Cad. No. 34, 
kat 6.
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Har
biye Ceza evinden şikâyet hakkın
da.)

Miistedi : Türk Komünist Partisi tahldkatiyle ilgili olarak 
tevkif edilen ve halen harbiye ceza evinde mevkuf bulunan kızı 
Gülören Görkmen’in yemek pişirmek için yapılan müracaatın 
reddedildiğinden ve ceza evindeki tabldotun yemeklerini kızı
nın yiyememekte ve sıhhatinin bu yüzden bozulmakta olduğun
dan ve diğer koğuşlarda bulunan kocası ile mektuplaşma hak
kının kaldırılmış bulunduğundan ve ceza evinin müdürünün 
keyfî hareketlerine tâbi olarak altı günde bir defa bahçeye çı
karıldığından bahis ve şikâyetle bu hallerin önüne geçilmesini 
ve kızının yemeğini pişirebilmesine ve kocası ile mektuplaşması
na günde iki defa açık havaya çıkarılmasına elzem olan temizli
ğin yapılmasına ve kanun hükümlerine riayetle tehdit ve baskı 
havasının kaldırılmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mevkufların 
askeri tevkifhanelerdeki yaşayış, idare ve muhafazaları hususi 
Ordu Dahilî Hizmet Kanunu ve talimatnamesi ve Askeri Muha
keme Usulü Kanunu hükümleriyle 1948 tarihli Askerî Ceza ve 
Tevkifhaneler Talimatı ve İstanbul Merkez Komutanlığı ceza 
evi iç yönetmeliği miinderecatı ile tâyin ve tesbit edilmiş olduğu 
Merkez Komutanlığınca tahsis edilen yerde yemeklerini hazır
lamak suretiyle bir kısım mevkuflar kendi aralarında kurduk
ları tabldottan iaşelerini temin etmekte ve Gülören’in mezkûr 
tabldottan istifadesine bir mâni olmadığı ve ceza evi tabibi ta
rafından yapılan muayenesinde hususi bir rejime tâbi tutulma
sını gereletirir sıhhi bir durumu olmadığı tesbit olunduğu, mev
kufların gerek dışarısı ve gerek diğer koğuşlarda bulunan mev
kuflarla görüşmeleri, yukarda gösterilen talimat hükmünce fev
kalâde bir sebep ve zaruret olmadıkça haftada bir güne mün
hasır bulunduğu tahkikatın henüz neticelenmemiş bulunması ve 
Gülören Görkmen’in kocasının da aynı suçtan mevkuf olması 
dolayısiyle diğer mevkufların tâbi olduğu rejime riayete mec
bur olacağına şüphe olmadığı ve kadın mevkufların ise ihtiyaca



Arzuhal Arzuhal sahibinin
N o. adı, soyad ı ve adresi

17655/16144 Arif Yıkıt.
Erenler Cad. de 
Bakkal Kahraman 
eliyle.
Adapazarı.

kifayet edecek münasip bir mahalle nakilleri hususunda bu de
fa Birinci Ordu Müfettişliğine emir verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına göre 
vâki istek haklanda encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E ncüm en kararı ve ne sebepten verildiği

3157 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Samanlığına 
ve içindeki zahiresini yakan şahıs 
halikındaki dâvanın neticelenme
diğinden şikâyet.)

Dilekçi : Malik bulunduğu samanlığı ve içinde bulunan sa
man ve zahiresi Haşan Okçu tarafmdan kasten yakıldığı sâbit 
olduğu halde müracaat etmiş olduğu ağır ceza mahkemesinden 
bugüne kadar bir netice elde edemediğinden bahis ve şikâyetle 
mağduriyetinin nazara alınarak suçlu haklanda lâzımgelen za
rar ve ziyanm tazmin edilmesini ve açmış olduğu dâvasının bir 
an evvel neticelenmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin samanlığı
nı yaktığı iddia olunan maznun Haşan Okçu hakkında tahkikat 
yapılarak sorgu hâkimliğine âmme dâvası açıldığı, ve ittihaz 
edilen son tahkikatın açılması kararı ile dosyasının Adapazarı 
Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edildiği ve duruşmanm halen de
vam etmekte olduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna 
uymıyan bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu ve
kâlet cevabından anlaşılan istek hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3158 18 . I . 1956

17659/16448 Satılmış ve Ali Bil
gin ve ar.
Dahiliye Vekâleti
müstahdemlerinden.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Maaşlarına 
zam yapılması hakkında.)

Dilekçiler : Bakanlık hizmetlilerinden olduklarını, ücret 
miktarlarının ayda 75 lira olduğunu, bu para ile geçinmek im
kânı olmadığım, başka ücretlilere zam yapıldığı halde kendile
rine yapılmadığını, mağdur bir durumda bulunduklarını be
yanla tahsisatı mestureden veya başka kaynaklardan kadrola
rına bir miktar zam yapılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Vekâletleri teşkilâ
tında mevcut müstahdemlerin ücretleri de 75 liradan 100 lira
ya çıkarılması teklif edilmiş ise de diğer vekâletlerde 75 er



-  e -

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

liralık hademe kadrolarının ipka edilmiş bulunması hasebiyle 
müstedilerin ücretleri de 75 lirada bırakılmasına zaruret hâsıl 
olmuş ve keyfiyetin de kendilerine tebliğ edilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3159 18.1.1956

17661/16450 Mehmet Yalçın.
Eski ören köyü Baş
öğretmeni.
Üzümlü - Fethiye - 
Muğla.

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrası 
ve Millî Eğitim kararlarının tas
hih edilmesi hakkında.)

Dilekçi : Rızaen ırza geçmekten dolayı Muğla Ağır Ceza 
Mahkemesine verilmiş ve mahkemece de, hâdisenin A f Kanu
nuna tâbi mevaddan bulunması hasebiyle, dâvanın düşmesine 
ve kamu hakkının ortadan kaldırılmasına karar verildiği hal
de Millî Eğitim Müdürlüğünün havalesiyle Fethiye Köy ö ğ 
retmenleri ve Eğitmenleri Disiplin Kurulunca, ırza geçmiye n- 
zaen teşebbüs ve fiiliyat icra edilmişçesine, 4274 sayılı Kanun 
gereğince meslekten çıkarılmasına karar verilmiş, valiliğe 
ve vekâlete yaptığı itirazlarda da haksız çıkarılmış ve Devlet 
Şûrasına bu bapta açmış olduğu dâvasının da reddedilmiş ol
duğundan bahsile Millî Eğitim Vekâletiyle Devlet Şûrası ka
rarlarında düşülen hatanın tashih edilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, Fethiye’
nin ören köyü başöğretmeni iken bir kız öğrencisine karşı 
iffete aykırı harekette bulunduğu anlaşıldığından, 4274 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesinin üçüncü bendine göre, îlce ve Î1 
Köy Öğretmenleri ve Eğitmenlerinin Disiplin Komisyonunca 
meslekten çıkarılmasına karar verilmiş; bu karar Vekâlet Di
siplin Komisyonunca da tasdik edilmiş ve bunun üzerine mu
maileyh Devlet Şûrasına baş vurmuşsa da dâvası 1 2 .IV . 1952 
tarihli ve 52/1075 sayılı ilâmla reddedilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağlan
mış olduğu anlaşılan istek hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8160 18.1.1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ye ae sebepten verildiği

17677/16465 Şükrü Seçil.
Sümerbank Basma 
Sanayii Müessesesi 
Ambar Memurıı. 
İzmir.

17685/16473 Kâmil Olgun.
înönü Mah. de. 
Siird.

(Arzuhal hulâsası : Namına tah
sis olunan arsanın iadesi hakkın
da.)

Dilekçi : İskân mıntakalanndan madut bulunan Eskişehir 
vilâyetinde 1953 senesinde 37 göçmen ailesi meyanında namına 
tahsis olunan 115 metre murabbamdaki bir arsanın 4 300 lira 
mukabilinde îsmet Çubukcuoğlu namında bir şahsa haksız ola
rak satıldığını beyanla mezkûr arsanın kendisine iade ettiril
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 1929 senesinde yurda 
gelmiş olan müstedlye bahseylediği ve satış yolu ile başkasının 
mülkiyetine geçen arsanın geriverilmesine ve memlekete geliş 
tarihine nazaran da muhacirlikle bir alâkası görülmeyip tama- 
miyle yerli mahiyetine girmiş bulunan mumaileyhe iskân mev
zuatı muvacehesinde yeniden bir gayrimenkulün verilmesi 
mümkü görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3161 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşı 
tahsis edilmesi hakkında.)

Dilekçi : 26 yıldan fazla Vakıflar İdaresi odacılığı yaptık
tan sonra yaş haddi dolayısiyle vazifesine son verildiğinden ve 
hizmet süresine göre emekliliğe hak kazandığından bahsile 
emekli maaşı tahsis edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin yaş had
dinden değil, vazifesini lâyikiyle ifa etmemesi yüzünden Siird 
Valiliğince vazifesine son verilmiş olduğu ve 1 . 1 .1950 tarihine 
kadar emekliliğe tâbi bulunmıyan odacılık hizmetinden dolayı 
mumaileyhe tazminat, ikramiye namı altında toptan ödeme ya
pılmaya ve geçmiş hizmetlerinden dolayı da emekli maaşı tahsi
sine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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17688/16476 Yaşar Dcmirci.
Tüccar Nevzat Gün
gör yanında.
Ağrı.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi En ümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hâzinedeki 
alacağının ödenmesi hakkında.)

Dilokgi : Müteveffa babası Eleşkirt tüccarlarından Şıh Ha
şan’ıu 15 Teşrinievvel 1330 tarihinde ciheti askeriye tekâlifi 
harbiye suretiyle bamazbata vermiş olduğu 855 aded koyunun 
bedeli alınmamış olduğundan ve kendisinin de ihtiyaç halinde 
bulunduğundan bahsilo bu koyunların bedelinin tarafına öden
mesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ödenme
sini istediği alacak, 459 sayılı (1324 senesi Temmuzundan 1339 
senesi sonuna kadar olan bilcümle matlubat ve düyunun ha
zînenin sureti mahsubuna dair olan) Kanun ahkâmına tâbi 
bulunmakta ve ancak alacak sahibi sözü edilen kanunun 6 ncı 
ve zeyli 1274 sayılı Kanunun birinci maddesiyle tâyin olunan 
müddatler zarfından resmî bir müracaatta bulunmadığından 
alacağı, hazine lehine zaman aşımına uğramış ve bu itibarla 855 
aded koyunun bedelinin tediyesine kanuni hükümlerin mutlak 
sarahati karşısında imkân görülmemekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta enciimenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3163 18 . 1 .1956

17725/16511 Cevdet Erden. (Arzuhal hulâsası : Dâvavekillik
Dâvavekili. Ruhsatnamesinin verilmesine da-
Gördes. ir.)

Dilekçi : Gördes’de, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 61 nci maddesinden faydalanarak hukuk dâvalarında dâva 
kabul ve takibeylemekte olduğundan ve ceza dâvalarında ise 
ruhsatnameli olmaması sebebiyle vekâletinin kabul edilmedi- 
ğindon bahsile kendisi gibilerine hizmet durumlarının göz önün
de bulundurularak dâvavekilliği ruhsatnamesi verilebilmek 
için bir kanun tasarısının hazırlanmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Avukatlık Kanununun 
tadili etrafındaki incelemeler evvelce teşkil «dilen mahsus ko
misyon tarafından yapılarak hazırlanan tadil tasarısı Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunmakta ve vâki talep üzerinde vekâletçe 
yapılacak bir iş görülememekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği d'işünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkmda encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3164 1 8 .1 .1956
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Arzuhal

No.

17728/16514

Dilekçi : Haksız olarak aleyhine verilen hükmü temyiz etti
ği halde dâva dosyasının hâkim tarafından Temyiz Mahkemesi
ne gönderilmediğinden, fakir ve sahipsiz bulunduğundan bahis 
ve şikâyetle hukukunun muhafazasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi aleyhine Ma
den Sulh Hâkimliğine açılan men’i müdahale dâvasının yapılan 
muhakemesi sonunda : Tarafların sulh olmaları hasebiyle dâva
nın karara bağlandığı ve müştekinin hükmü tatminkâr bulmıya- 
rak kanun yoluna başvurması üzerine, Temyiz Mahkemesi Ye
dinci Hukuk Dairesince kararın tasdik edilerek katileştiği ve 
yapılan muamelelerde her hangi bir yolsuzluğun bulunmadığı 
ve idareten yapılacak bir işlem olmadığı hususunun mumaileyhe 
tebliği için Elâzığ C. Müddeiumumiliğine yazılmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kaza merciince in
celenmiş ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle ke- 
sinbşmiş olan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce 
bir muamele tâyinine mahal olmadığıma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ayşe Turhan. (Arzuhal hulâsası : Mahkemei
Yukarısığik köyünde Temyize dosyasının göndcrilmedi-
Maden - Elâzığ. ğinden şikâyet hakkında.)

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

3165 18 . I . 1956

17735/16521 Ramazan üzdemir 
ve ar.
Muhtar.
Karakışla - Cevizli.

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerine 
sulh hâkiminin tâyin edilmesi hak
kında.)

Dilekçiler : 1953 yılında nahiyelerine tâyin edilecek hâkimin 
tâyini hakkında mükerrer müracaatlarına rağmen müspet bir 
netice elde edilemediğinden ve binanın mevcudolup her türlü 
müzaheretin taraflarından yapılacağından bahsile çektikleri ıs
tıraptan kurtarılmak ve mağduriyetlerine meydan verilmemek 
için zaruri ve mübrem olan hâkimin tâyinine emir ve müsaade 
buyurulmasmı istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kadro temin edildiği 
takdirde, sulh mahkemesi kurulması gereken diğer nahiyeler 
arasında dilekçilerin nahiyesi olan Cevizli nahiyesinin durumu 
da tetkik edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3166 18 . I . 1956
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Arzuhal

No.

17736/16522

17741/16527

Mustafa Kaya. 
Ayakkabıcı Mehmet 
Genç eliyle Kavak 
köyünde.
Arhavi.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Dört senelik 
hizmetinin terfi süresine eklenme
diğine dair.)

Dilekçi : Ankara Elektrik Sanat Okulu elektrik şubesinden 
mezun olduğunu ve Posta İdaresince barem harici vazifeye baş
ladığını ve dört senelik hizmeti nazara alınmıyarak yeni me
zunlar gibi 20 liralık kadroya tâyin edildiği ve bu dört senelik 
hizmetinin terfi süresine eklenmesi hakkında vâki müracaatı
na idarece kanuni imkân olmadığı cevap verildiğini ve bu hu
susta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının da reddedildiği
ni beyanla Posta, Telgraf İdaresinin ve gerekse Devlet Şûrası
nın kararlan hatalı bulunduğundan hakkının tanınması için 
gereken işlemin yapılmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin okul
dan mezun olunca aylığı kadro durumunun müsait bulunma
ması yüzünden emsali gibi ücretli olarak görevlendirilmiş ve 
mumaileyh aylıklı makinist kadrosuna tâyini halinde o zaman
20 lira aylığın tutan 60 lira olduğu ve eline daha az para geçe
ceğini nazara alarak ses çıkarmamış ve askere gittiği 14.V.1946 
tarihine kadar da katiyen bu mevzuda her hangi bir müracaat
ta bulunmamış ve bu hususta Devlet Şûrasına açtığı dâvası da 
müruruzaman ve bulunduğu maaşta bir terfi müddetini ikmal 
etmemesi bakımından reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış olduğu anlaşılan istek hakkında encümenimizce bir mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan re ne sebepten verildiği

3167 18 . 1 .1956

Eyüp Gollü.
Tüccar.
Cülalibe.v Mah. den. 
Siverek.

(Arzuhal hulâsası : Bıçak taşıyan 
ve yaralıyanlara daha ağır ceza 
kabul edilmesi hakkında.)

Dilekçi : Abdülkadiroğlu Ramazan adındaki serseri kendi
sini ve kardeşi oğlunu üç defa bıçakla yaralamış ve mahkeme
ce cezasının âzami haddi tatbik edilip infaz edilmiş olduğu 
halde üçüncü defa hapisten çıkan bu şahıs yolunu keserek öl
dürmek kastiyle kendisini üç yerinden yaralıyarak kaçmış ol
duğundan bahsile umumun selâmeti namına mâsum ve namus
lu insanlann mal ve canlannı korumak ve huzurlannı temin 
etmek için bıçak taşıyan ve yaralıyanlar hakkında İncelenmek
te bulunan kanunlara daha ağır ve müessir ceza müeyyideleri
nin kabul ve konulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznun Ramazan’ın 
bu kere de müstedi Eyüp Güllü’yü sol kürek altı nahiyesin
den biçakla yaralıyarak firar ettiği ve her ne kadar yapıla*)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

takibe rağmen yakalanamamış ise de hakkında öldürmeye te
şebbüs suçundan sorgu hâkimliğine talepname ile âmme dâvası 
açıldığı ve firari maznunun takibine sıkı bir surette devam 
edilmekte olduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3168 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Arazisinin 
Gebi elinden alınmaması hakkında.)

Müstedi : Sanatının rençberlik olduğunu, 30 seneden tahtı 
işgalinde bulunan ve bilâniza fâsıla ziraat yapmakta olduğu, 16 
bin metre kare arazisinin gûya hâzineye aidolduğu iddiasiyle 
Samsun Defterdarlığınca aleyhine dâva açılmış ve rüiyet edil
mekte bulunmuş ve bu araziye evvelâ 70 bin lira kıymet ko
nulmuş ve bilâhara dört bin lira takdir edümiş olduğundan bah- 
sile mezkûr araziye takdir edilen dört bin lira kıymet üzerin
den yedine bırakılmasını ve bu suretle 12 nüfustan ibaret olan 
efradı ailesinin elim ve acıklı duruma düşürmemeleri için dos
yanın celbiyle, gerekli tetkikatın icrasını ve haksız muamelenin 
önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan ve o mer
cie de intikal etmiş olduğu anlaşılan bir hususla ilgili istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3169 1 8 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı jan
darmaların da diğer memurlar gi
bi emekli hakkının tanınması ve 
istifadeleri hakkında.)

Müstedi : 20 yaşında jandarma meslekine girerek 48 yaşma 
kadar uzatmalı onbaşı ve çavuş olarak kalıp 28 sene bir polis 
gibi gençlik ömrünü karakol köşelerinde çürüttüğü halde emek
li hakkının tanınmadığından, diğer memurlara yapılan ölüm, 
doğum ve çocuk yardımlarından istifade edemediğinden ve 
Emeldi Sandığınca borçlanma suretiyle emekli hakkı verilme
diğinden bahsile bir polis memuruna kanunlar ne gibi hak ve 
istihkak veriyorsa müsavatı temin için kendi gibilerine de aynı 
hakkın verilmesini istemektedir.

3594/3587 Süleyman Sarı.
D. Parti îdar<* He
yetinden.
Balıkesir.

3593/3586 Kâmil Çakıl.
14 Mayıs Malı. 
Cad. No. 25. 
Samsun.
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Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarifli

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

3170 1 8 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
kaza olmasına dair.)

M istedi : 1954 ve 1955 yıllarında köylerinin kaza olması için 
müracaat ettiğini ve bugüne kadar kaza haline getirilmediğini 
beyanla har bakımdan kaza olmaya elverişli bulunan Çoban kö
yünün kaza haline ifrağ edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep halikında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3171 18 . I . 1956

3600/3595 Osman M. Orkoç.
Güvendik köyünde. 
Hınıs.

İdare Heyetinde. 
İzmir.

3607/3600 Murat Altuğ. (Arzuhal hulâsası : İkramiyeden
D. P. Gaziler Ocağı istifade edemediğine dair.

Müstedi : Uzun zamandan beri Tekel yaprak, tütün ve işle
me evlerine bağlı muvakkat işletmelerde tonga işçisi olarak 1954 
yılının on birinci ayına kadar çalışmakta olduğundan ve yeni 
çıkan bir kanunla devlet sektöründe çalışan işçilere yılda bir 
maaş ikramiye verildiği halde kendisi gibilerin bu kanun hü
kümlerinden istifade etmemekte ve istifade edip edemiyeceğini 
de bilmediğinden bahsile mezkûr kanunun tefsir edilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yetkisine sahibolmıyan 
encümenimiz bu bapta vâki istek hakkında bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3172 18 . I . 1956

3612/3605 Haşan Basri Ergin. 
Tapu Sicil Muhafız 
Muavini.
Gümüşane.

(Arzuhal hulâsası : Çıkarılacak 
intibak kanunundan istifade etti
rilmesi hakkında.)

Müstedi : Devletin tapu teşkilâtı hizmetinde 25 seneyi aşan 
bir müddetle çalıştığı halde maaşının kadrosuzluk yüzünden 30 
lirada kaldığını, sicilinde ufak bir leka olmadığını, hayat şart
lan ltarşısmda maddeten müşkül durumda olduğunu beyanla 
Maarif Vekâletinin yaptığı gibi yakında çıkarılacak İntibak
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Kanuniyle şimdiye kadar sürüklenen kadrosuzluk durumunun 
ve acıklı halinin giderilmesine delâlet buyurulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3173 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Maaş veya ik
ramiye verilmesine dair.)

M'istedi ; Büyük Harbde dokuz buçuk sene askerlik yaptığı
nı ve İstiklâl Madalyesiyle taltif edildiğini, emlâk ve arazisi bu
lunmadığını, ihtiyarlamış olup, efradı ailesini besliyecek kud
rette olmadığını beyanla, vatani hizmet tertibinden emekli ma
aşı bağlanmasını veya ikramiye verilmesini istemektedir.

Gareği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3174 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Elinden alı
nan arazinin iadesi haklımda.)

M üstedi: 22 nüfuslu bir aile reisi bulunduğu, geçimlerini 
temin eden ve ecdadından kalan ve zilyedi bulunan 100 dönüm
lük arazilerine Usta köyünden iki kişi muhtan da iğfal ederek 
gûya bu yerin köy merası olduğunu iddia ile dâva açtıklarını 
ve aleyhine haksız olarak alınan hükmün Temyizen tasdik edi
lerek elinden arazinin alındığını ve hükmü veren hâkimden şi
kâyetçi bulunduğunu beyanla dâva dosyasının bir müfettiş va- 
sıtasiyle tetkik ettirilmesini ve haksızlığın tamiri için lâzımge- 
len muamelenin yapılmasını ve mezkûr arazilerinin Toprak Ka
nunu gereğince kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ
lanmış ve Temviz Mahkemesince tasd:k ed’ümiş bulunan bir hu
susla ilgili istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3642/3635 Lisan Dcmirci.
Kapı köyü halkın
dan.
Ardanuç - Artvin.

3613/3606 Mehmet Eskici.
İlacıcamii Mah. den 
No. 4.
Çemişgezek.

3175 18 . 1 .1956



8647/3640

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi____İ_________

Ahmet Bulak. 
Kirenpo köyünde. 
Tuzluca.

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
nahiye haline getirilmesine dair.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Müstedi : Tuzluca kazasına bağlı Kirenpo köyü büyüklüğü 
ve civardaki 30 köyün merkezi olduğu gibi Van ve Ağrı vilâ
yetlerine giden yolun uğrağı bulunduğu, Tanm Kredi Koopera
tifi, jandarma karakolu ve ilkokulu bulunduğunu, nahiye ya
pılması için vâki müracaatlarının nazara alınmadığını beyanla 
bu köyün nahiye haline getirilmesini istemektedir.

G-ereği düşünüldü : Ysni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3176 18 . 1 .1956

3650/3643 Dr. Hıfzı İnal. (Arzuhal hulâsası : Memurlara
İstanbul Cad. verilen hakların tekaütlere de ve-
No. 150. rilmesine dair.)
İzmit. Müstedi : Memurlara, üç maaş ikramiye verildiği halde te

kaütlere yalnız yüzde on olarak bir maaşa tekabül eden bir pa
ra verildiğini, Tekaüt Sandığında tekaütlerden bir ferdin bu
lunmadığını, bütün memura Tekaüt Sandığından ödünç para 
verilip tekaütlere verilmediğini beyanla bu gibi aksaklığın ıs
lahı ve her hususta eşitlik ve terfihlerinin temin buyurulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3177 18 . I . 1956

3658/3651 Ali Ulvi Yücel. (Arzuhal hulâsası : Şehit oğlun-
Cumhuriyet Malı, de dan maaş bağlanmasına dair.)
Vakfıkebir. Müstedi : Oğlu mülâzim Necdet’in Birinci Cihan Harbinde 

savaştığı ve İstiklâl Mücadelesinde de şehit düştüğünü, 80 ya
sında çalışamıyacak durumda hasta ve sefalet içerisinde bulun
duğunu beyanla ölümüne kadar sefaletini önliyecek bir maaşın 
tahsis buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin tetkiki kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3178 18 . I . 1956
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A. ren hal

No.

3661/3654

Müstedi : Jandarma Umum Kumandanlığının yaptırdığı tah
kikat ve düzenlenen menfi sicille mahkemeye ve emekliye sevk 
edildiğini bu halin emsali görülmemiş bir haksızlık ve adaletsiz
lik olduğunu beyanla bu haksızlığın meydana çıkması ve hâdi
selerin aydınlatılması için Yüksek Meclisin yardımını talebet- 
ınektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

Celâletten Atlıhan. (Arzuhal hulâsası : Mahkemeye
Teşvikiye Ihlamur ve emekliye sevkı halikındaki hak-
Cad 10/1. sizliğin, meydana çıkarılmasına
İstanbul. dair.)

3179 18 . I . 1956

3675/3668 Kudret Argunı. 
Yüksek Mühendis (•■. 
Ij. I. Müessesesi Em
niyet Başmühendisi. 
Tavşanlı.

(Arzuhal hulâsası: 5434 sayılı Ka
nunun 65 nci maddesine ek bir 
fıkra ilâvesine dair.)

Müstedi : 5434 sayılı son Emekli Kanununun geçici 65 nci 
maddesinin A - K fıkralarında kendisi gibi maden mühendisle
rini alâdar eden ve hatıra gelen bir kısım hizmet yerlerinin 
borçlanma yoliyle emeklilik müddetine eklenebileceği bildiril
mekle beraber bu hizmet yerlerinden hiçbir farkı olmıyan ve 
maden nizamnamesinin 71 nci madde muaddel 2818 sayılı Ka
nunu ile Türk mühendisi kullanmaya mecbur tutulan ve Teş
viki Sanayi Kanunu ile de devlet tarafından da himaye edilen 
bâzı şirket ve müesseselerde geçen hizmetler her nasılsa unu
tulmuş bulunmakta olduğundan bahsile mezkûr kanunun geçi
ci 65 nci maddesine ek bir fıkra ilâvesiyle mağdur durumunun 
izalesini ve haklarının tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3180 18 . 1 .1956

3677/3670 Mehmet özgür. 
İlköğretmen MiifVl- 
tişi.
Samsun.

(Arzuhal hulâsası 
Kanundan istifade 
dair.)

6273 sayılı 
edemediğine

Müstedi : Askerlikte geçen müddetinin Maarif idaresince 
kıdemine sayılmadığıı terfi listesine dâhil edildiği halde sırf 
kadrosuzluk yüzünden bir yıl sıra beklediğini, arkadaşlarının 
maaşlarının 00 liraya yükseltilip kendisinin 40 lirada kaldığı*
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

nı ve mağdur edildiğini ve 1938 yılında kendisiyle beraber me
zun olan öğretmenler 6273 sayılı Kanunun verdiği haklardan 
istifade ettirildiğini beyanla kendisinin de mezkûr kanundan 
faydalanması ve haklarının verilmesi hususunda gereken mua
melenin yapılmasına emir verilmesini istemektedir..

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3181 18 . 1 .1956

3681/367-4 Miinip Atase ver. 
Eski polis komiser
lerinden.
Kars.

(Arzuhal hulâsası : Baba mirası
nın verilmesi hakkında.)

Miistedi : Erzurum’un kürt ve kürtlük olduğu Ruslar tara
fından kendilerine verildiğini beyanla, babasından miras kal
mış olan ev ile arazilerini evdeki kardeşi Ekrem’le teyzesi 
Şükriye zabıt ve işgal etmiş olduklarından ve bu yüzden efradı 
ailesi sefalet içerisinde kalmış olduğundan bahis ve şikâyetle 
Erzurum’daki baba ve ana mirasına karşılık olarak mübadil
ler misillû vilâyeti garbiyede yer verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3182 18 . 1 .1956

3682/3675 İsmail Hakkı Koç. 
Karadağ öğretmeni. 
Çan - Çanakkale.

(Arzuhal hulâsası : 788 sayılı Ka
nunun 34 ııcü maddesinin tefsiri
ne dair.)

Müstedi : Bir memurun kanunen cezalanmasını gerektiren 
bir suçu gerçekleştiği zaman hakkında umumi hükümler yürü
tülmekle beraber ayrıca inzibati cezalar da tatbik olunduğun
dan bahsilo mahkemesi bitmeden ve suç mahkemece tahakkuk 
ettirilmeden inzibati cezanın tatbikinin mümkün olup olmıyaca- 
ğma dair 788 sayılı Kanunun 34 ncü maddesinin tefsir edilerek 
tebliğ edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yetkisine sahibolmıyan 
encümenimizce bu bapta vâki talep hakkında bir muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3183 18 . I . 1956
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3685/3678

Arzuhal
No.

Bedir Şamlı.
Köprü So. Malı. Ha
vuzlu So.
Seyhan.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Soyadının dü
zeltilmesi hakkında.)

Müstedi : Nizami soyadının verilmesi için 1949 yılında Sey
han Nüfus Dairesine müracaat etmiş ise de nüfus hüviyet cüzda
nına Şamlı olarak soyadı yazılmış ve mahkemeye vâki müracaa
tı üzerine de bu soyadını düzeltmemiş ve büyük haksızlıklara 
mâruz kalmış olduğundan bahsile soyadının düzeltimesini ve 
yanlışlığa sebebiyet veren nüfus dairesi hakkında gereken tah
kikatın icra buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan ve o mer- 
cice de incelenmiş olduğu anlaşılan istek hakkında encümeni
mizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına, nüfus dairesi 
kanunsuz bir muamele yapmış ise müstedinin usulü dairesinde 
aidolduğu makama müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3184 18 . I . 1950

3689/3682 Ziya And.
7921/ Hacıkiliç Malı. Bah- 

çelievler - Yıldırım 
Cad. No. 54.
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : 5802 sayılı 
Kanunun tadil edilmesi hakkın
da.)

Miistodi : 4 . XII . 1951 tarihinde 60 lira asli maaşa yüksel
diğini kıdem zammı hakkında mensup bulunduğu askerî komu
tanlığa müracaatta bulunduğu halde buna imkân olmadığı ceva
bı verilmiş olduğunu ve 5802 sayılı Kanun gereğince yukarı de
receye yükselememiş bulunduğunu beyanla yükselme imkânları
nın sağlanması için baremle ve Terfi kanunları ile kabili telif 
olmıyan mezkûr 5302 sayılı Kanun hükümlerinin tadili ile devlet 
memurlarına teşmil edilen kanuni hakların da kendisine teşmil 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3185 18 . I . 1950

3695/3688 Zülfü Asar.
DDY Depo Memuru 
Diyarbakır.

Müstedi : Arapkir Ortaokulunda Fransızca öğretmen mua
vinliğinde ve gerekse askerlikte geçen beş senelik hizmetlerinin 
Maarif Vekâletince tanınmamakta olduğundan bahsile terfiden 
mahrum bulunduğu bu beş seneliğin terfi süresine eklendiril-

(Arzuhal hulâsası : öğretmen mu
avinliğinde ve askerlikte geçen 
hizmetlerinin tanınması hakkın
da.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı. soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mssi ve teraküm eden farklarının ödenmesi hususunda gerekli 
muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3186 18 . I . 1956

(A rzuhal hulâsası : Tarh, edilen 
vergiden şikâyet hakkında.)

Müstadi : Aksaray’da Hamzakadı Dağirmeni demekle mâ 
ruf ve 4 800 sehimli değirmenin 1947 den 1054 senesin a kadar 
vergilerinin kendisinden doksan dokuz lira on kuruş olarak 
tahsil edilmesinin kanuna aykırı bulunduğunun Dahiliye Vekâ
letine arz adlidiği hakla nazara almmıyarak bu paranın kendi
sinden tahsil edileceği bildirilmiş ve Maliye İtiraz Komisyonuna 
açmış olduğu dâvasının ve Temyiz Kazanç Komisyonuna vâki 
olan itirazının haksız olarak ’reddedilmiş olduğundan bahsile 
bu vergilerin kendisinden tahsil edilmesi vicdan va kanun hü
kümlerine münafi bulunduğundan evrakının celbiyle keyfiyetin 
tahkik ve tetkik edilmesini, mağduriyetinin ve yersiz kararla
rın ortadan kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin Devlet Şûrasına müracaatta 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimize a bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3187 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Dâvavekille- 
rinin ceza dâvalarında vekâlet 
yapması hakkında.)

Müstedi : Baro teşkilâtı oinııyan ve üç ruhsatnameli dâva- 
vekili bulunmıyan yerlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 61 nci maddesinden faydalanarak icrayı vekâlet yapma
ları için ya Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun tadil edil
mesini veyahut bir içtihat kararının çıkarılması için gereğinin 
ifasına müsaade buyurulmasını istamektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek halikında enciimanimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3710/3703 Mehmet Talu. 
8460/ Arzuhalci. 

Baskil.

3696/3689 Nesip Hamzakadı.
Kızılminare Mah. de. 
Aksaray.

3188 18 . 1 .1956
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3712/3705

Arzuhal
No.

izzet Horasanlı. 
Edebey köyiindo. 
İnegöl.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan Te ne sebepten verildiği

(Arzuhal h ulâsası 
edilmesine dair.)

Maas tahsis

Müstedi : 9 ncu Kolordu Kafkas Fırkası 3 ncü Taburunda 
serçavuş iken kumandanlıktan verilen vesika ile memleketine 
döndüğünde kuvvei inzıbatiyeyi teşkile memur edildiğini, sureti 
ilişik vesikalardan anlaşılacağı veçhile İstiklâl Savaşının sonu
na kadar maddi ve mânevi kuvvetlerle çalıştığı halde taltif edil
mediğinden ve vâki müracaatlarının nazara alınmadığından 
bahsile askerlik hizmetiyle birlikte fâsılasız 9 senelik hizmetinin 
nazarı itibara alınarak maaş tahsis edilmesine karar verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3189 İS . I . 1956

3745/3738 Mehmet Alpay.
Yd. P. Tğm. 117. 
<Tiıır. Mh. A. II. T b . 
6. Bl. Tk. K. 
Şenvıml - Mardin.

(Arzuhal hulâsası : 1841 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin tefsiri 
hakkında.)

Müstedi : 1841 sayılı Kanunla müteşekkil ve karargâhı An
kara’da bulunan Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı birlik
lerine tâyin edilecek subayların ihtiyat subayı da olabileceği 
kabul ve tesbit edilmiş bulunmakta ve bu teşkilâtta görev almış 
ve devamlı surette bu görevi ifa etmekte bulunan zâbıtanın hu
kuki durumlarının bir memuriyeti muhafaza olarak mı, yoksa 
mükellefiyetinden fazla bir nevi ihtiyari askerlik şeklinde mi 
kabul ve tavsif olunması icabedeceği hakkında kanunda sarih 
bir hüküm mevcudolmadığından ve bu durum mahzurlu ve mü
essif birtakım neticelerin doğmasına sebebiyet vereceğinden bah
sile mezkûr kanunun 7 nci maddesindeki müphem ve muhtacı 
tefsir cihetlerinin tefsiri ve muvazzaf devlet memuru hakların
dan istifade ettirilmesinin temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir istemek yetkisine sahibolmıyan en
cümenimizce bu bapta vâki istek hakkında bir muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3190 18 . I . 1950

3788/3781 Ömer Çavuş Gemici. 
Mescit Malı, de No. 
125 evde.
Havran - Edremit.

(Arzuhal hulâsası : Hizmeti vata
niye tertibinden maaş bağlanması 
hakkında.)

Müstedi : 1915 yılı Birinci Cihan Harbinde Marmara havza
sında Sultanhisar Torpido Muhribi ile îngilizlere ait denizaltını
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Arzuhal
No

3790/3783
4749/4740

3795/3788

Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne se^pten ver ild iğ i

batnnış ve bir gümüş madalya ile taltif edilmiş ve ayrıca da li
yakat madalyası tahsis edilmiş ise de halsn ihtiyarlamış ve fakru 
zaruret içerisinde kalmış olduğundan bahsile emsali misillû ken
disine de hidemati vataniye tertibinden maaş tahsis edilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3191 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Malul maaşı 
bağlanması hakkında.)

Müstedi : 94 ncü Alayın 3 ncü Taburu erlerinden kocası bu
lunan Abdürrahmanoğlu Hüseyin Bozkurt harb mâlûllüğiınden 
dolayı emekli maaşı almakta iken 29 . X I I . 1949 tarihinde vefat 
etmiş ve 12 yetim bırakmış olduğundan bahsile sefaletten kur
tarılması için 5434 veya 6216 sayılı kanunlara bir madde ilâve
siyle kendisine ve evlâtlarına maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3192 18 . I . 1956

Kılaptan Bozkurt. 
Saray Mah. de Niza- 
mettin Kefeli eliyle. 
Tevnellü köyünden. 
Ordu.

Yaşar Dalakçı. 
Karaca köyünde. 
Çatalca.

(Arzuhal hulâsası : Tarlasının 
teslim edilmesi hakkında.)

Müstedi : 7 dönümlük tapulu tarlasını köylerinden Hamdi 
Yazıcı namındaki şahsa icara verdiğini, icar bedelini mumaileyh 
vermediği gibi tarlasından çıkmak da istemediğinden ve tarla
nın tahliyesi hakkında açmış olduğu dâvada mahkemece kendi
sinden 400 lira para istenilmekte olduğundan ve fakir bulun
duğundan bahsile ne hakla bu paranın talebedildiğinin Çatalca 
Hukuk Mahkemesinden tahkikiyle tarlasının tarafına teslim 
edilmesi hakkında karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan ve o mer- 
cice de İncelenmekte olduğu anlaşılan istek hakkında encüme- 
nimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3193 18 . I . 1956
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3803/3796

Arzuhal
No.

A li Kıratlı.
Etibank Dem ir M a
denleri Müessesesi 
işçi sicil memuru. 
D ivriki - Cürek.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 788 sayılı Me
murin Kanununun müzeyyel mad
desinin 3659 sayılı Kanuna tâbi 
memurlara da teşmili hakkında.)

Müstedi : 24 Kânunsâni 1330 tarihinden 30 Nisan 1339 tari
hine kadar millî ordu hizmetinde çavuşlukla çalışarak bilâhara 
memuriyete intisabetmiş olduğundan bahsile, 788 sayılı Memu
rin Kanununun müzeyyel maddesinin 3659 sayılı Kanuna tâbi 
daimî kadrolu memurlara da teşmil edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3194 18 . I . 1956

3809/3802 Abdullah Demirci.
Ortaokul M üdür ve 
Türkçe öğretm eni. 
Simav.

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı 
Kanuna bir fıkra ilâvesi hakkın
da.)

Mastedi : İlkokul öğretmeni iken imtihan vererek ortaokul 
öğretmeni olduğunu, maddi olarak hiçbir hak kazanmadığını 
ortaokul öğretmenleri için yüksek tahsil kaydı konulduğundan 
mağdur duruma düştüğünü beyanla mâğduriyetine son veril
mek üzere 6273 sayılı Kanuna bir fıkra ilâvesiyle bir derece 
terfiine veya bir iki yıl kıdem verilmesi hususuna müsaade 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3195 18 . I . 1956

3816/3809
8381

Raii'e Çelebi.
H acı Mehmet köyün
den.
Yenicam i So. K u n
duracı Sadullah Y ıl
maz eliyle.
İnebolu.

(Arzuhal hulâsası : Merhum koca
sından bağlanıp bilâhara kesilen 
emekli maaşının tekrar verilmesi
ne dair.)

Dilekçi : Deniz subaylığından emekli müteveffa kocası Meh
met’ten maaş bağlanmış ve bilâhara haksız olarak on seneliği 
birden verilmek suretiyle Hazine ile alâkası kesilmiş bulundu
ğundan ve 20 senedir yoksulluk çekmekte olduğundan bahsile 
kocasından kalan emekli maaşının tekrar verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3196 18 . I . 1956

3818/3811
8380

Z iilfiye  Çakıroğlu. 
Karadeniz Mah. den 
Yeni Cami karşısı 
Kundurcaı Ahmet 
Çakır eliyle.
İnebolu.

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa ko
casından bağlanıp bilâhara kesi
len emekli maaşının tekrar veril
mesi hakkında.)

Dilekçi : Mahkeme başkâtipliğinden emekli müteveffa ko
cası Hafız Ahmet’ten maaş bağlanmış ve bilâhara haksız ola
rak on seneliği birden verilmek süratiyle hazine ile alâkası ke
silmiş bulunduğundan ve 20 senedir yoksulluk içerisinde kıv
ranmakta, dul ve ihtiyar bulunmakta olduğundan bahsile ko
casından kalan emekli maaşının tekrar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinin 3 ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3197 18 . 1 .1956

3820/3813 A li Göksu ve ar. (Arzuhal hulâsası : Köylerinin
Şehristan köyünde. Işhanı köyünden ayrılması ve
Sivau muhtarlık yapılması hakkında.)

Müstedi : Sivas’ın Işhanı köyüne bağlı Şehristan Mezraası 
köyü halkından olduğunu ve köylerinin bağlı bulunduğu köye 
iki buçuk saat mesafede bulunduğu ve bu köye gitmok için iki 
büyük ırmağı geçmek mecburiyetinde kalındığını gün ve can 
kaybına sebebiyet verildiğini ve köy bütçesi namına verilen 
paraların köylerinin imarına sarf edilmediğini ve köy halkının bu 
yüzden ıstırap çektiğini beyanla köylerinin îşhanı köyünden 
tefrik edilmesini ve eski usul veçhile bir muhtarlık teşkilâtının 
yeniden canlandırılmasını ve ihtiyar heyeti seçimine emir veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3198 18.1.1956
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3823/3816

Arzuhal
No.

M. Ahmet Mumcu. 
Kislik Malı. don. 
Zile.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İcrayi vekâlet 
yapması hakkında.)

Müstedi : 15 yıl adalet meslekinde şeref ve haysiyetle ça
lıştığını, sırf verilen maaşın azlığı sebebiyle istifaen ayrıldığı
nı, bir defaya mahsus olmak üzere adalet encümenlerinde bütün 
mevzuatından yapılacak imtihan ve mânevi evsafı haiz olanla
ra baro olmıyan yerlerde vekâlet icra etmek üzere ruhsatname 
verilmesini veya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 
nci maddesinin son fıkrasında yazılı yerine (yedi avukat veya 
dâvavekili olmıyan) yerlere teşmil edilmek suretiyle istikbal
lerinin daha müemmen bir hale getirilmesini ve bir avukatın 
ikamet ettiği yerden hariç kaza ve nahiyelerde yazıhane açsa 
dahi asıl ikamet etmekte olduğu yer esas tutularak yazıhane 
açtığı yerde kendilerinin icrai vekâletten menettirilmemeleri- 
nin temini zımnımda kayıt konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3199 18 . 1 .1956

3849/3842 Bahattin özcaıı. 
tçhisar Kağnı 
No. 4.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Mahkemeler
in. deki yemin şeklinin değiştirilmesi

halikında.)

Dilekçi : Usul kanunlarımızda yer almış olan yemin şekli
nin değiştirilmesini ve şümul sahasının da genişletilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3200 18 . 1 .1958

3853/3846 İbrahim Cengiz 
ve ar.
Dereçine köyünde 
îshaklı - Bolvadin

Müstediler : İdarelerinden âciz köylü kimselerden oldukla
rını/sefaletten kurtarmak millet ve memlekete de hizmet yap
mak gayesiyle çocuklarını Çifteler köyü enstitüsüne verdikle
rini, kendilerinin hiçbir kusuru olmadan bâzısının hastalık ve 
bazısının da bünyesinin zayıflığı yüzünden okuyamıyan ço
cuklarının yiyim ve giyim masraflarına mukabil aleyhlerine 
haddinden fazla tazminat dâvaları açılmış, bir kısmının hüküm

(Arzuhal hulâsası : Çocuklarına 
- ait köy enstitüsü taraf ından iste

nilen tazminattan kurtarılması 
halikında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

giymiş ve bir kısmının da mahkemelerde sürünmekte bulun
muş ve bu yüzden çocuklarının bazıları ailelerini terk etmiş 
olduklarından bahsile ödenmesi gayrikabil olan bu borç derdi
ne bir derman bulunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal etmiş olduğu an
laşılan bir hususla ilgili istek hakkında encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3201 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Kanunun neş
rinden evvel geçmiş olan hizmetle
rinin kabul edilmesine dair.)

Dilekçi : Sağlık memurlarının 1 Haziran 1928 tarihinden 
sonra şehremanetlerinde geçen hizmet müddetlerini fülî hizmet
lerinde sayan 3017 sayılı Kanun hükmünün bu kanunun neşri 
tarihinden önce emekliye ayrılmış olanlar hakkında da tatbiki 
adalet ve hakkaniyet icaplarından olduğundan bahsile evvelce 
geçmiş bu hizmetlerinin de kabulü ile emekli aylıkları hakkın
da ona göre muamele yapılması ve bu vaziyetin bir geçici mad
de ile sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3202 * 18.1.1956

3871/3834 Dr. İbrahim Akman. 
Mithatpaşa Cad.
No. 70.
Yenişehir - Ankara.

3878/3871

3872/3865

Niyazi Orhan. 
Emekli J. Kd. Yzb. 
Sanyer - İstanbul.

Hulûsi Akman.
D. P. Ocak İdare 
Heyetinden.
Seydiköy - İzmir.

(Arzuhal hulâsası : Polise tanılan 
hakların uzatmalı jandarma on
başı çavuşlarına da tatbik edilme
si hakkında.)

Müstediler : 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ge
reğince ve 1706 numaralı Jandarma Erat Kanunu mucibince 
jandarma ve polis vazifelerinin bir olduğundan, polis memurla
rından 25 seneyi doldurmuş olanlara diğer memurlar gibi emek
li hakkı tanınmış bulunduğundan ve 1861 sayılı Jandarma Ka
nununa göre 28 sene polis memuru gibi vazife yapan uzatmalı 
jandarma çavuş ve onbaşılara emekli ve yıpranma hakkı tanın
madığından, ölü, doğum ve çocuk yardımı yapılmadığından, 
mağdur duruma düşürülmüş olduklarından bahsile bu jandarma 
eratna da polislere tanınan emekli ve yıpranma hakkının tanın
masını ölüm, doğum ve çocuk yardımınnm yapılmasını ve mağ
duriyetlerinin nazara alınmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3203 18 . I . 1950

3879/3872 Şevki Çakar.
1472 So. No. 2.
Alsancak - İzmir

Dilekçi : 20 yaşında bulunduğu zaman gönüllü olarak hür
riyet kahramanı Enver ve Mahmut Şevket paşalar, Nizayi ve 
Fethi beyler ve Atatürk Mustafa Kemal Paşanın maiyetlerinde 
ve Hareket Ordusunda bilfiil bulunduğunu, teşkil ettiği çete 
müfrezesiyle birlikte Yanya Harbine iştirak ettiğini, Sekizinci 
Kolordu emrinde ve Birinci Cihan Harbine çavuş rütbesiyle gö
nüllü olarak 10 bin kişi çetesiyle katıldığını ve Harbiye Nâzın- 
nm takdirine mazhar olarak çavuşluktan milis binbaşılığına ter
fi ettirildiğini, Çanakkale, Basra ve İstiklâl harblerine iştirak 
ederek fedakârane çalıştığını ve birçok kumandanların maiye
tinde bulunduğunu ve halen ekmek parasına muhtaç düşmüş ol
duğunu beyanla hidematı vataniye tertibinden tensip buyurula
cak şekilde maaş tahsis veya ikramiye verilmesi suretiyle taltif 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3204 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hak
kında.)

3890/3883 Payam Pınar ve di- (Arzuhal hulâsası : Payampmar
ger köy muhtarlan. köyünün nahiye yapılması hak-
Çankın. kında.)

Müstediler : Köylerinin bağlı bulunduğu kaza ve nahiye mer
kezleri pek uzak olduğundan bu merkezlere gidip gelmekte çok 
müşkülât çektiklerinden bahsile mıntakalannın tam merkezini 
teşkil eden ve kaza olmaya elverişli bulunan ve işlerinin kolay
laştırılması noktasından Payampmar köyünün teşkilâtlı bir na
hiye haline getirilmesi hususuna delâlet buyurulmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3205 *18 . I . 1966



389 4 /3 8 8 7

Aruuhal
No.

Mehmet Barutçu. 
Burhaniye - K uyu
cuk.

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

(Arzuhal hulâsası : Mâlûl maaşı
nın artırılması halikında.)

Dilekçi : 46 nci Süvari Alayı erlerinden iken mâlûl olmuş ve 
mâlûl maaşı tahsis edilmiş ve 6 nci dereceden vazife mâlûlü 
olarak 5434 sayılı Kanun gereğince maaşının 51 liraya çıkarılmış 
ve hiçbir iş yapamaz bir hale gelmiş ve sefalet içerisinde kal
mış olduğundan bahsile zamanın şartlarına göre pek cüzi olan 
bu maaşının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3206 18 . I . 1056

3 89 7 /3 8 9 0 Ahmet Bircan.
D D Y  Tahmil Tahli
ye İşçileri Sendikası 
Başkanı.
İskenderun.

(Arzuhal hulâsası : Deniz Adam
ları Kanununun tatbiki ve geçmiş 
günlere ait müktesep haklarının 
I an 1 n m a s ı n a d air.)

Dilekçi : İskenderun, Mersin ve Samsun limanlarında vazife 
gören deniz servisine bağlı personel ne kara ve nc de deniz ka
nunları hüküm ve nimetlerinden istifade ettirilmemekte oldu
ğundan ve bu personelin dâvaları muallâkta kalmış ve mağdur 
duruma düşmüş bulunduklarından bahsile muallâkta kalan ve 
hâlâ mevkii tatbika konulmıyan Deniz Adamları Kanununun 
tatbiki ve geçmiş günlere ait müktesep haklarının tanınmasını 
ve mağduriyetlerine son verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut mevzuat muvacehesinde encü
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına ancak alâkalılar 
kanuni bir haklarının her hangi surette muhtel kılındığında mu
sir bulunmaları halinde de bu ihtilâfı tetkikiyle vazifeli kaza 
merciine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3207 18 . I . 1956

3898 /3891 Süleyman özcan. 
Fabrika Cad. i'ık - 
mazı No. 71. 
ödemifj.

(Arzuhal hulâsası : tera tetkik 
merciinin ve asliye hukuk dosya
larının tetkikine dair.)

Dilekçi : Ölçüsüz tahminen bir dönüm, iki evlikten ibaret 
ve tapuca mukayyet gayrimenküiü sahipleri Şakire ve Nazmi
ye’den 1 400 liraya ferağ mukabilinde haricen satmahnıp, niza- 
sız, fasılasız beş senedir kullanmakta olduğu halde mumailcyhi- 
malar vermiş oldukları Eatış senedinden gûya haberdar olma-



—  21 -

Arzuhal Arzuhal sahibinim
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepte» verildiği

dıklarmı vs bu senedin bedelsiz ve mukabilsiz olduğunu derme- 
yan ettiklerini, açılan zilyedlik dâvasında şahit ve ehlivukuf 
dinlemeden binnetice müddeialeyhanın yemin ile ilzam olunduk
larını, ispat hakkının tanınmadığını, mağdur edildiğini, veri
len kararda hatayı adlî ve hukuki bulunduğunu beyanla icra
nın, t2tkik merciinin 1954 1039 ve asliys hukuk mahkemesinin 
1954/912 sayılı dosyalarının tetkikini ve hataya düşürülmüş 
bulunduğuna taallûk edecek beyyinelerinin istimamı ve hatayı 
hukukiyenin refi ve izalesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup bu mer- 
cice de incelenerek karara bağlanmış olduğu dilekçinin istidası 
münderecatmdan anlaşılmış olan istek hakkında Anayasanın 54 
ncü maddesi mucibince encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müst adinin kanun yollarına müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3208 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Verilen hük
mün iadei muhakemesi talebim’ 
dair.)

Dilekçi : Rıza kızı Cennet Onay’ı rızası olmaksızın kaçırdı
ğı iddiasiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesince üç seneye mah 
kûm edilmiş ve bilâhara Temyiz Mahkemesince bu cezanın beş 
sene on ay ağır hapis cezasına yükseltilmiş ve kesinleşmiş oldu
ğundan bahsile isabetsiz olan bu karar hakkında iadei muhake
mede bulunmasına karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan ve Temyiz 
Mahkemesince incelenip kesinleşmiş bulunan kararlar üzerin
de her hangi bir tasarrufta bulunmasma Anayasanın 54 ncü 
maddesine göre imkân bulunmadığına ve bu sebebe mobni vâki 
talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal gö
rülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3209 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyet 
dosyasının tetkik edilmesi hakkın
da.)

Müstedi : Ortaokul mezunu olup şoförlükle iştigal ettiği 
bir sırada Burdur - Antalya arasında arkasından gelen bir şo
förün dikkatsizliği hasebiyle arabasının kamyonuna çarptır
ması yüzünden bir vatandaşın ölümüne sebebiyet verilmiş ve 
Burdur Ağır Ceza Mahkemesine« 16 ay hapis ve 666 lira ağır

3 90 5 /3 8 9 8  Z ih n i Taııer.
Ceza ev in de  hü küm 
lü.
îb ra d ı.

3900/3893 Musa Koçak.
Ceza evinde hükiun- 
lii.
Aksaray.



Arzuhal
No.

3 93 6 /3 9 2 9

3 95 0 /3 9 4 3

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

para cezasına mahkûm edilmiş ve bu hale seyrüsefer müdürü
nün yolcuyu tazyikle arabaya bindirip çıkış kâğıdı verildikten 
sonra sefere müsaade etmesi sebebolmuş ve kamyonun satılıp 
borçlu mâsum ve mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bah
sile mağdur ve mâsumiyetinin meydana çıkarılması için ağır 
ceza mahkemesindeki dosyasının Meclis tarafından incelenme
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan kararlar 
üzerinde her hangi bir tasarrufta bulunmasına Anayasanın 
54 ncü maddesine göre imkân bulunmadığına ve bu sebebe 
mehili vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3210 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen hizmetinin memuriyet hiz
metine eklenmesi hakkında.)

«17
Müstedi : Jandarma karakol mektebinden mezun olduğunu 

fiilî askerliğinden sonra iki defa temdidederek çavuşluğa ka
dar terfi ettiğini ve bilâhara kendi arzusu ile ayrılarak hususi 
idare tahsilât kâtipliğine tâyin edildiğini, jandarmada geçen 
hizmetlerinin kabul edilmediğini beyanla, mağduriyetine ma
hal bırakılmaması için jandarmada temditli geçen hizmetleri
nin memuriyet hizmetine eldenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal- olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8211 18 . 1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Mezun olan 
kalfalara da fen murlarına tanı
nan hakların verilmesi hakkında.)

Müstedi : Kalfa okulundan yetiştirilen mezunların Nafıa Ve
kâletinin kadro unvanları içerisinde okul mezunu kalfa isminin 
bulunmaması yüzünden Nafıa Vekâleti teşkilâtında vazife al
mak mümkün olamamakta bulunduğundan bahsile Nafıa Vekâ
letince hazırlanmış bulunan fen adamlarının yetkilerine dair, ta
limatnamede tahsil derecesinin fen memurları için tanınan yet
kilerin göz önünde tutularak orta kademede teknik kadrosunun 
mensuplarına da sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili

Mustafa Bayrak. 
Yapı ve Kalfa Okul
ları Mezun olanlar 
Cemiyeti Başkanı. 
Ankara.

Osman Ünsal.
Hususi İdare Tahsi
sat kâtibi.
Çiçekdağı.
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Arzuhal

No.

3906/3899

4 05 0 /4 0 4 2
8 58 7 /8 4 2 2

olan istek hakkında encümenimizce bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soya d ı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

3212 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Mahallelerinin 
müstakil köy haline getirilmesi 
hakkında.)

Dilekçi : Çaykara’nın Fotinos köyüne bağlı Veceno Promut 
mahallesinin Şenyurtlar isimnde müstakil bir köy olması hak
kında vâki müracaatlarından kaza idare kurulunca bir engel ol
madığı vilâyete bildirilmiş olduğu halde bugüne kadar bir ce
vap verilmediğini ve bu köyde hiçbir menfaat temin edilemedi
ğini beyanla bu müşkül durumdan kurtarılması için mahalleleri
nin müstakil köy olarak kurulmasına emir verilmesini ve bu işi 
sürüncemede bırakan ilgililer hakkında gerekli takibatın yapıl
masını köy namına istemelrtedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3213 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yeniden maaş 
bağlanması hakkında.)

Dilekçi : Kocası Ömer Kâmil Saimbeyli Nahiye Müdürü iken 
Millî Mücadelede ermeniler ile yapılan savaşın vazife uğrunda 
şehit edilmiş ve o vakitki kanuna göre ayda 95 kuruş maaş tah
sis edilmiş ve 1932 senesinde bu maaşın on seneliği birden veri
lerek alâkası kesilmiş olduğundan ve halen mâlûl ve çok perişan 
ve muhtaç bir vaziyette bulunduğundan bahsile 6216 sayılı Ka
nundan istifade edenler misillû kendisi gibilerine de yeniden 
maaş bağlanması hakkında Meclise bir takrir verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Zeliha Yazan. 
Göbelli köyünden 
Şehit Ömer Kâm ü 
karısı.
Feke.

îslâm  A ydın . 
Dernekte itsidacı. 
Fotinos köyünde. 
Çaykara.

3214 18 . I . 1956



—  a o

(Arzuhal hulâsası : Tekrar maaş 
bağlanması hakkında.)

Dilekçi : Kocası müteveffa Hüseyin’den kırk kuruş eytam ve 
eramil maaş tahsis edilmiş ve bilâhara 10 . III . 1930 tarihinde 
on seneliği birden verilerek alâkası kesilmiş ve halen sefil bir 
vaziyette bulunmuş olduğundan bahsile tekrar maaş bağlanma
sının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Ar nihai sahibinin
No. adı, soyadı ve adreri Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3215 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Polislere veri
len mesai ücreti hakkmdaki ka
nundan kendilerinin de istifade 
ettirilmesine dair.)

Dilekçi : Polislere fazla mesai ücreti verilmesine dair kanun 
lâyihasının Bütçe Encümenine havale edildiğini duyduğunu be
yanla haftada 72 saat geceli gündüzlü vazife gören gümrük 
muhafaza memurlarının da bu kanundan istifade ettirilmeleri
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3216 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köy bürola
rında ve arazi vergilerinde çalışan 
ücretli re yevmiyeli kâtiplik hiz
metlerinin tekaütlüğe sayılması 
hakkında.)

Dilekçi : Ücretli halk okuma odası köy büro kâtipliği ile yev
miyeli Bina ve Arazi vergileri tahrir kâtipliği hizmetlerinin te
kaütlüğe sayılmadığından bahsile mağdur kalmaması için bu 
hizmetlerin de tefrik edilmemesi hususunda bir ek madde tek
lif ve kabul buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4 8 9 5 /4 8 8 6  M uhsin  G üven.
H ususi evrak m em u
ru ve m utem edi. 
S inob.

4711/4702 Şaban öztürk.
Gümrük Muhafaza 
Memuru.
Tagucu.

4551/4542 Şet'ika Baytaş.
Narlı Mah. H araza- 
bey So. No. 27. 
Bursa,

3217 18 . I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4916/4907 Mehmet Arslan.
Defterdarlık odacısı. 
ITsak.

(Arzuhal hulâsası : Maaşına zam 
yapı 1 masın a dair.)

Dilekçi : Uşak Defterdarlık odacısı olduğunu almış olduğu 
ayda 75 lira ile dört nüfustan ibaret efradı ailesini geçindire- 
nıediğini beyanla maaşına zam yapılmak suretiyle refaha kavuş
turulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3218 18 . I . 1956

5009/5000 Ahmet Yalı. (Arzuhal hulâsası : Emniyet me
Yüzbaşı, Jandarma murlarına tanılan mesai ücretinin
Kumandanı. jandarma subaylarına da tatbik
Bolu. (dilmesine dair.)

Dilekçi : Emniyet memurlarına takdir buyurulan fazla me
sai ücretinin karara bağlanırken daha ağır şartlar içerisinde 24 
saat zabıta vazifesini gören jandarma subay ve astsubaylan- 
nın da bu kanundan istifade etmelerinin dikkate alınmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgi
li olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3219 18 . I . 1956

5284/5275 Mahmut Çolak. (Arzuhal hulâsası : Kiraya vermiş
Sakızlı Mah. So. 7(i ve müddeti bitmiş olan dükkânı
No. 20. nın tahliye edilmediğinden şikâ
Tarsus. yet.)

Dilekçi : 8 numaralı dükkânını dört seneden beri Mehmet 
Arslanyıkar ismindeki şahıs kiralamış ise de 15 Nisan 1955 gü
nü aralarındaki hususi anlaşma mucibince mezkûr dükkânı tah
liye etmesi icabederken tahliye etmemiş ve bu fuzuli işgalin 
men’i hususunda kaymakamlığa vâki müracaatının da semere
siz kalmış olduğundan bahsile bu fuzuli işgalin menedilmesi 
hakkında gerekenlere emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3220 18 . I . 1956



—  s a  —

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

(Arzuhal hulâsası : Polisler için 
kabul edilen Fazla Mesai Kanunu
nun kendisi gibilerine de teşmil 
edilmesine dair.)

Dilekçi : itfaiye teşkilâtında gece gündüz demeden ve ica
bında 48 saat hiç istirahat etmeden çalışmakta olduğunu, almış 
olduğu 165 lira aylık ile efradı ailesini gaçindiremediğini beyan
la polisler misillû fazla mesaiden istifade ettirilmeleri için po
lislere tatbik edilen kanunun teşkilâtlarına da teşmil edilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek halikında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3221 18 . I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet mu
amelesinin yapılması hakkında.)

D ilekçi: Trakya hudut boylarında muvazzaflık askerliğini 
yaparken sakatlandığını, sakatlık raporu verildiğini, 15 sene
dir sakat bulunduğunu ve tedavisine imkân olmadığını, mâlû- 
liyeti hakkında ilgili makamlara vâki müracaatının semeresiz 
kaldığını beyanla, durumunun incelenerek kanuni mâlûüyet 
muamelesinin yapılmasına tavassut buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Halli kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3222 1 8 .1 .1956

(Arzuhal hulâsası : Hizmeti vata
niye faslından maaş bağlanması 
hakkında.)

Dilekçi : Kocası Eskişehir Mebusu müteveffa îstemat, mem
leket uğrunda büyük yararlıklar göstererek kahramanlar sara
sına girmiş ve kendisine sağlığında nedense hidematı vataniye 
faslından bir maaş bağlanmamış olduğundan bahsile muma
ileyhin vârisi bulunan kendisine hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili

5429/5419 Atina özdam ar.
Ergenekon Cad.
No. 129.
F eriköy - Şişli - İs
tanbul.

5406/5396 İbrahim  Köklüoğlu.
H acıkadm  çeşmesi 
lyırşısında No. 46. 
Sam atya - İstanbul.

5290/5281 Rasim Cengiz.
<r İtfa iye Teşkilâtında

255 No. lu.
İstanbul.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3223 1 8 .1 .1956

5466/5456 A bdülkadir Gönüllü. 
Ulucami Cad. No. 12 
İskenderun.

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz yı
kılan evi hakkında tahkikat yapıl
masına dair.)

Dilekçi : İçinde 10 küsur senedir kiracı olarak oturduğu 
evi mülk sahibi Durmuş Yıldırım ve arkadaşları Millî Korun
ma Kanununa aykırı olarak sahte karar ve raporlarla kiracılık 
hakkını ve mesken masuniyetini ihlâl ederek yıktırılmış, Dahi
liye Vekâletine ve Devlet Şûrasına vâki müracaatlarının menfi 
bırakılmış olduğundan bahsile kanunsuz olarak yıktırılan ev 
hakkmda tahkikatın yapılmasını ve menfi bırakılan durumun 
incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza mercüne aidolan istek 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3224 18 . 1 .1956

5538/5528 Mehmet Yavuz. 
Toklular Mah. 
No. 41.
Elmalı.

(Arzuhal hulâsası : Mâlûıl maaşı 
tahsis edilmesi hakkında.)

Dilekçi : Elmalı Ceza Evi gardiyanı iken, sol el ve ayağına 
ânz olan felçten dolayı verilen rapor üzerine âdi mâlûl addiyle 
Emekli Sandığının kararı ile 1154 lira 62 kuruş toptan ödeme 
yapılmak suretiyle alâkasının kesilmiş olduğundan bahsile va
zife mâlûlü tanılarak mâlûl aylığı tahsis edilmesini istemek
tedir. *

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3225 18 . 1 .1956
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5558/5548

Arzuhal
No.

5500/5490

5511/5501

Mehmet Yılmaz. 
Erikli köyünde eğit
men.
Sertaç - Burdur.

Ali Sancı.
Aşağı Sülemiş köyü 
Eğitmeni.
Burdur.

İbrahim Çetin.
Yassı güme köyü 
Eğitmeni.
Burdur.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma 
için münasip bir müddet daha ve
rilmesi hakkında.)

Dilekçiler : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun yürür
lüğe girdiği tarihte geçici 65 ve 68 nci maddelerinde yazılı müd
det zarfında borçlanmada bulunamadıkları gibi sonradan ve
rilen ek müddetlerden de haberdar edilemediklerinden ve mağ
dur bir durumda olduklarından bahsile ücrette geçen sürele
rin emeklilik müddetine mahsubu hususunda gereken borçlan
mada bulunabilmek için münasip bir müddet daha verilmesini 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3220 18 . 1 .1956

5560/5550 Turan Alkan.
Belediye Merkez Za
bıta Teşkilâtında. 
Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Emniyet me
murlarına verilen haktan istifade 
ettirilmesi hakkında.)

Dilekçi : Belediye merkez zabıta teşkilâtında emniyet me
murları gibi vatandaşın sıhhat ve refahı için vazifeli olarak ça
lışmakta olduğundan bahsile kendilerinin de emniyet memur
larına verilen mesai ve gece zammından istifade ve faydalan
dırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3227 18 . 1 .1953

5562/5552
8375

Hüseyin Demirel. 
Ortaokul kâtip, he
sap memuru.
Çatalca.

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemediğine dair.)

Dilekçi : 18 . I . %931 tarihinden 12 . III . 1943 tarihine ka
dar 10 lira maaşla kadrosuzluk yüzünden terfi edemediğini ve 
bu müddete mukabil terfi ve tazminat verilmesi hakkında Dev
let Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedildiğini beyanla, 
müktesep hakkının ödenmesi için âdil bir kararın verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenip karara bağ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lanmış olduğu anlaşılan istek hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3228 18 . 1 .1956

Reis 
Konya 

A. Fahri Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

Necati Aras

Kâtip 
Elâzığ 

Selâhattin Tolcer
Afyon K. 

Sıtkı Koraltan

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu

Edirne Edirne
Cemal Köprülü Ilasan Maksudoğlu

Mardin 
Reşit Kemal Timuroğlu

Siird 
Suat Bedük

Trabzon 
Selâhattin Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 84)

•>---------



T. B. M. M. Matbaası



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 İ

Sayı : 45  

2 .IV  .1956 Pazartesi

Arzuhal
No.

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

18299/17025 Aslan Arpacı ve ar. 
(S. No. 1) Ayvalı köyünde. 

Lâdik.

(Arzuhal hulâsası : 4486 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin tefsi
ri ve toprak verilmesi talebinden 
İbarettir.)

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsirde bulunmak veya 
tefsir istemek yetkisini haiz olmadığından bu hususta zikredi
len sebepten muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilek
çilerin toprak isteklerinden dolayı aidolduğu makama müra
caatta muhtariyetlerine karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

3229 1 . I I .1950

18252/16980 İsmail Sarı. 
(S. No. 2) Belediye Reisi. 

Of.

(Arzuhal hulâsası : Of - Bayburt 
yolunun tamiri hakkında.)

18205/16935 Ali Çekiç.
(S. No. 3) Tilhabcş köyünde. 

Kilis.

(Arzuhal hulâsası : Müsadere edi
len kaçak afyon için ikramiye ve
rilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : İlgili vekâletlerin evrak arasında mev
cut cevaplarına göre dilekçilerin ileriye sürdükleri istekler ye
rine getirilmiş olduğundan bu hususlar hakkında zikredilen se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

> Karar No. Karar tarihi

3230 1 . I I .1950

2003/1999 
3970/3963 

(S. No. 4)

Raşit Aydm. 
Kadıköy bekçileri 
namına Yeldcğirmc- 
ni Taşlıbayır So.
No. 40.
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Mahalle bek
çileri ücretlerinin yeni bir kanun
la tâyin ve tesbiti hakkında.)



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

6395/6384 
(S. No. 5)

Bekir Sıtkı Bayrak- 
taroğlu.
Talâtpaşa Bulvarı 
No. 159.
Cebeci - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylık
larına zam yapılması ve bunların 
vergiden istisna edilmesi talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahalle bekçilerinin halen almakta ol
dukları ücretlerin artırılması ve emekli aylıklarının da tezyidi 
keyfiyeti yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasma ve 
mâlûl, emekli, dul vo yetim maaşlarına da Gelir Vergisi Kanu
nunda münderiç hükümlerle şümullü bir muafiyet tanmmış bu
lunmasına göre, dilekçiler tarafından vâki talepler hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3231 1. I I . 1956

18286/17012 Eşref Kuşçubaşı.
(S. No. 6) Mitatpaşa Cad.

No. 903.
Güzelyalı - İzmir.

18346/17072 Selâhattin Gcylâni. 
(S. No. 7) ve ar.

Şark ve Cenup
ihracatçıları.
İskenderun.

18312/17038 Şükrü Ayca.
(S. No. 8) Harb Okulu Binici

lik Bl. Sv. Kd. Bş. 
Çvş.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Arsasına vah 
müdahalenin meni hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Döviz kaçak
çısı addedilmelerinde isabet olma
dığından durumlarının Büyük 
Millet Meclisince incelenmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Naspınm dv 
zeltilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talep ve müracaatları, ka
za merciince incelenerek karara bağlanmış olan hususlara taal
lûk etmekte bulunduğundan, mszkûr talep ve müracaatların 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

3232 1. I I . 1956

18242/16970 Salim Saygı.
(S. No. 9) Millî Eğitim memu

ru.
Nallıhan.

17796/16580 îzzet Ertem.
(S. No. 10) Ibrahimpaşa yokuşu 

No. 9 da bakırcı. 
Kumkapı - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : öğretmen ma
aşlarının emsaline denk bir hale 
getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vergi kaçak
çılığının önlenmesi, Muamele Ver
gisinin hammaddeden alınması ta
lebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad:, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15421/14396 Habibe Öcal. 
16920/15766 Karakol So. No. 8. 
3288/3281 Şehremini - İstanbul 
3736/3729 

(S. No. 11)

18272/16999 Rasim Çevikol.
(S. No. 12) Ceza evinde hüküm

lü.
Nevşehir.

18281/17007 H. Yılmaz özaslan. 
(S. No. 13) Jandarma Kuman

danı Kıdemli Yüz
başı.
İnegöl.

18338/17064 Nevzat ve Emine 
(S. No. 14) Solmaz.

Aşağa Mahallede. 
Suşehri.

12832/11941 Ali Ataşçıoğlu.
(S. No. 15) Karagöz Cad. Ataş- 

oğlu Çıkmazı No. 4. 
Gazianteb.

10261/9533 Arslan Demir ve ar. 
İS. No. 16) Ceza evinde.

Şenkaya.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met karşılığı maaş bağlanması ve
ya yardım yapılması, aynı zaman
da memleket dâhil ve haricindeki 
hastanelerden birinde tedavi etti
rilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin evrak arasındaki ce
vabına nazaran müstedilerden İzzet Ertem’in ileriye sürdüğü 
vergi kaçakçılığını önleyici mahiyette şiddetli tedbirler alınmış 
ve Habibe ö ca l’ın tedaviye taallûk eden talebini ilgili resmî 
makamlara dermeyan etmesi lâzımgelmiş ve diğer hususlar ise 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı bulunmuş olduğun
dan, vâki taleplerin bu sebeplerden encümenimizce tetkik ko
nusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3233 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Fakir mah
kûmlara ceza evinde yatak veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzifi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Şâyi bir gay
rimenkulun tescili hakkında.)

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerin bu husustaki ce
vaplarına göre dilekçilerin istekleri yerine getirilmiş olduğun
dan mezkûr istekler hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3234 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Mahkeme hük
münden ve icra muamelesinden şi
kâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Haklarındaki 
tevkif kararının kaldırılması ve 
tahliyeleri hususunun bu suretle 
sağlanması talebinden ibarettir.)



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

14155/13189 Ahmet Hamdi Ya- 
(S. No. 17) zıcı.

Ceza evinde. 
Çarşamba.

13657/12717 E. Bilici ve ar. 
13658/12718 Kemeryent köyünde 
(S. No. 18) Muhtar.

Karacabey.

17708/16494 Kadri Kurtan.
(S. No. 19) Emniyet Âmiri. 

Kars.

18419/17143 Nejat Bayraktar. 
(S. No. 20) Kaymakam.

Kiraz.

6672/6661 Zeki Çağlar.
(S. No. 21) Lise Müzik öğret

meni.
Ordu.

(Arzuhal hulâsası : Gerek tevki
finde gerekse buna müteferri di
ğer adlî muamelelerde yolsuzluk 
bulunduğuna mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki taleplerin, 
kanun yoluna müracaatı istilzam eden hususlara taallûk ettiği 
anlaşıldığından, mezkûr isteklerin bu sebepten encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8235 1 . I I . 1950

(Arzuhal hulâsası : Karacabey es
ki Kaymakamı Kâzım özel’den şi
kâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Dâvasının red
di halikındaki kararın bozulması 
ve 42 lira alacağının yeniden hük
me bağlanması hususunun da te
min edilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmün- 
bih tazminatın affı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerden Nejat Bayraktar’ın af
fını istediği mahkûmünbih tazminat, hâzinenin şahsi haklan 
cümlesinden olduğu cihetle, Dahilî Nizamnamenin 54 ncü mad
desinde derpiş edilen cezalardan madut bulunmamasına, Kadri 
Kurtan’m taJebi ise, mahiyeti itibariyle, teşriî uzvun nazara 
alacağı hususlardan görülmemesine ve aleyhinde şikâyet vâki 
olan Karacabey eski Kaymakamı Kâzım özel hakkında aynı şi
kâyetten dolayı ceza tâyinine lüzum olmadığına merciince ka
rar verilmiş olduğu anlaşılmasına binaen, mesbuk taleplerin 
cümlesi hakkında bu sebeplerden encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3230 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : llkokıd öğret
menleri halikındaki intibak kanu
nundan kendisinin de tefsir veya 
tesis yoliyle faydalandırılman ta
lebinden ibarettir.)



- d  -

Arztuıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

18415/17139 Memniine Gürcan. 
(S. No. 22) ve ar.

Cihangir Coşkun So. 
No. 10/4.
Beyoğlu - İstanbul.

18416/17140 Yaşar Sarıtaş.
(S. No. 23) Şücaattin köyünde.

Seyitgazi - Eskişehir

17039/15875 Mustafa Kaplan. 
(S. No. 24) Defterdarlıkta. 

Muğla.

16994/15838 Son Yardım Derneği 
(S. No. 25) Reisliğine.

Kadıköy.
17579/16373 Cemil Tokyürek.
(Ö. No. 26) Erkek Sanat Ensti

tüsü Okul - Aile Bir
liği Başkanı. 
Erzincan.

17206/16019 M. Talât Ekimci. 
6917/6906 Devlet Orman îşlet- 

(S. No. 27) mesi Müdürlüğünde 
orman başkâtibi 2380 
Bandırma.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Atılay şehit
leri yetimlerine yapılan yardımın 
artırılması veya bunlara, birer 
mesken tedarik edecek miktarda 
para verilmesi talebinden ibaret
tir.)
(Arzuhal hulâsası : Köy enstitüsü 
mezunu öğretmenlerin durumları
nın ıslahı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından dermeyan edilen 
taleplerin, mahiyetleri itibariyle, yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile alâkalı olduğu anlaşıldığından, mezkûr talepler hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3237 1 . I I .1956

(Arzuhal hulâsası : .  Emekli San
dığından memurlara her vakit 
borç para verilmesini temin için 
bu mevzua tahsis edilen sermaye
nin tezyidi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli, dul 
ve yetimlerin Gelir Vergisinden 
muaf tutulmaları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Sanat ensti
tüsü mezunlarına yedek subaylık 
hakkı verilmesine dair.)

___  ... ........................  (Arzuhal hulâsası : Dinvanı Mu
hasebatça tahakkuk ettirilen zim
metin ref’i hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mustafa Kaplan ile son 
yardım derneğinin talepleri yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili olmasına, Cemil Tokyürek’in bahis konusu ittihaz eyledi
ği husus hakkındaki kanun yürürlükte bulunmasına ve Talât 
Ekimci ise Divanı Muhasebat ilâmında hüküm altına alınmış 
olan zimmet hakkında muhakemenin iadesi yoluna baş vurabi
leceğine göre, adlan geçenlerin bu cihetlere mâtuf müracaat- 
lan hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3238 . 1 . n . 1956



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

17155/15979 İbrahim Fidan.
(S. No. 28) Hocabey köyünden 

Belediye İnzibat Me
muru Osman elile. 
Sivas.

17101/15932 Ali Yaşar ve ar.
(S. No. 29) Selbeyi köyünde.

Karasu - Sinob.

17083/15914 İbrahim Akın.
(S. No. 30) Tüccar.

Feriske - Ermenek.

17274/16075 Hanifi llkhan.
(S. No. 31) Yörükselim Mah.

Arkbaşı Camii karşı
sında No. 12.
Maraş.

16989/15833 Hüseyin Karatepe. 
17797/16581 Eski; Yenitahta Mi- 
(S. No. 32) nare Cad. No. 5.

Eyüp - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Yanlış yapı
lan intikal muamelesinin iptali 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yol güzer
gâhının tesbitinde yapılan haksız
lığın telâfi edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ermenek’in 
Feriske nahiyesinde bir PTT şu
besi açılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Fazla mesai 
ücretinin verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik du
rumunun tesbiti ile şevkinin tehi
ri hakkında.)

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerden alınan cevaplara 
göre dilekçilerin istekleri yerme getirilmiş olduğundan, bunlar 
tarafından vâki talep ve müracaatlar hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3239 1 . I I .1956

18425/17149 Şükrü Kaya.
(S. No. 33) Astsubay 4. Mot.

Tas. Top. Taburun
da.
Bolayır.

5550/5234 Melih Yuluğ.
(S. No. 34) Selçuk Palas Otelin

de, eski Hadim kay
makamı.
Konya.

1437/1341 Kâzım Acar.
(S. No. 35) D. P. Başkam.

Çatalzeytin.

(Arzuhal hulâsası : Arazisine vâ
ki müdahalenin önlenmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeniden me
muriyete alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Abana kazası 
merkezinin Çatalzeytin nahiyesine 
nakli talebinden ibarettir.)



n ~

13194/12291 İbrahim Altunay ve 
(S. No: 36) ar.

Sarayözü köyünden. 
Lâçin - Çorum.

16917/15763 Hasbi Göktag.
(S. No: 37) Göl köyünde.

Simav.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Aruzhal hulâsası : Sınır ihtilâfı
nın halli haklımda.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Simav Gölü
nün kurutuluncaya lıadar sulu 
bir vaziyette tutulması halikında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülen is
teklerden bir kısmının idarece yerine getirilmiş, diğer bir kıs
mının da alâkalılar arasında muslihane bir şekilde halledilmiş 
olduğu anlaşıldığından mezkûr isteklerin cümlesi hakkında bu 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3240 1. I I . 1956

18380/17104 Yusuf Kal. 
20024/18670 Kür Bakkal, Hacı- 
20045/18690 cafer Malı. Hünnap 
20438/19046 So. No: 10/1. 
20772/19310 Üsküdar - İstanbul. 
(S. No: 38)
18366/17090 Mümtaz Bababalım. 
(S. No: 39) 57. P. Tugay Mali

ye §. Hs. Me. Y. Si
vil memuru.
Manisa,

18374/17098 Muzaffer Erol.
CS. No: 40) Lsmetp&şa Mah.'Nar- 

lıbahçe So. No : 15. 
Trabzon.

18378/17102 Haşan Memiş.
(S. No: 41) Yağmurlu köyünde, 

Kırşehir.
18396/17120 Celâl Açıkgöz ve ar. 
(S. No: 42) Yeniyapan köyü Mu.

ve diğer köyler muh
tarları
Çerikli - Kırıkkale.

(Arzuhal hulâsası : Ver etinin ar
tırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hizmetinin 
uzatılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik 
Bankasında tekrar tavzifi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Bir çift öküz 
alacak kadar para yardımı yapıl
ması halikında.)

(Arzuhal hulâsası : Yeniyapan 
istasyonu civarında bir geçit ya
pılması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Yusuf Kal’m almakta bu
lunduğu ücretin artırılmış olduğu bu baptaki vekâlet cevabın
dan anlaşılmasına ve diğer talep ve müracaatların mahiyetleri
ne göre, cümlesi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8241 -  İ H 1966



—  8

18367/17091 Nâzım Demir ve ar.
(S. No: 43) Çiftlik köyünden 

Şavşat.

18371/17095 Ramazan Bilir.
(S. No: 44) Merkez Ceza evinde 

tutuklu.
İsparta.

18376/17100 Sotu San.
(S. No: 45) Yüksekova sakinle

rinden 
Hakkâri.

18385/17109 Yusuf Gürcr.
2770/2763 Ycnikariye Başıbü-

(S. No: 46) yük yolu No: 54
Bostancı - İstanbul.

18389/17113 Dr. Ertuğrul özka-
(S. No: 47) yaoğlu.

Selimiye; Kavak İs
kelesi Cad. No: 42 
İstanbul.

18391/17115 Mediha Öngör.
(S. No: 48) Cumhuriyet İlkoku

lu öğretmenlerinden 
Kastamonu.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve udrcsi

(Arzuhal hulâsası : Arazilerine
orman idaresince vâki müdahale- 
nin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Asil faillerin 
yakalanarak mahkemeye tevdii ve 
kendi mâsumiyetinin de bir an ev
vel belirtilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
lerine vâki müdahalenin önlenme
si hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaş 
ve ikramiyesinin tadili hakkında.)

Encüncen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bir derece 
yükseltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İlkokul öğret
menleri Yapı Sandığında biriken 
parasının iadesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mediha Öngör’ün talebi, 
aidolduğu kanunda tadilât icrasını müstelsim ve binaenaleyh 
yeni bir teklif mevzuu ile ilgili bulunmasına ve diğerleri tara
fından vâla isteklerin ise kaza merciince incelenen veya aynı 
mercice karara bağlanmış olan hususlara taallûk ettiği anla
şılmasına binaen, mezkûr taleplerin cümlesinin bu sebeplerden 
dolayı encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma itti
fakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8242 1. n . 1956

17166/15900 Ali Sevgi.
(S. No: 49) Zugru köyünde

Büyükalmus - Tokad

17488/16283 Haşan Arar,
(S. No: 50) Ovmaağaç köyünde 

V«drkqpjiL

(Arzuhal hulâsası : Köy muhta
rından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzinece tef- 
fiz edilen 6 parça gayrimenkulun 
kendisine iadesi hakkında.)



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

17134/15961 Ahmet Yumuşak ve 
(S. No: 51) Fatma Yumuşak.

Gazipaşa Mah. Mek
tep So. No: 7.
Bilecik.

17149/15974 Mehmet Dülger.
(S. No: 52) Debi eki köyünde 

Bandırma.

17219/16029 M. Ali Değirmenci. 
(S. No: 53) Ardos köyünde

Hasankale - Erzu-

(Arzuhal hulâsası : Satışın geri 
bırakılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Askerler ta
rafından yakılan evinin hükümete 
tazmin ettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
disesi hakkında.)

Bir ölüm hâ-

17135/15962 Murat Alaşan.
(S. No: 54) Girdev köyünde 

Fethiye.

dıkları haklımda.)
3,7164/15988 Şefkat Madenciler. 
19282/17950 Bentbaşı Mah. 24. 
(S. No: 55) So. No: 18 

Bandırma.

(Arzuhal hulâsası : Fethiye kaza
sının Girdev Köyü ihtiyar Heye
tinin görevlerini kötüye kullan-

(Arzuhal hulâsası : Selânik’in 
Gevgili kasabasında bıraktığı sim
li kurşun madeni mukabilinde 
kendisine istihkak mazbatası veril
mesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki taleplerin ka
za mercilerince incelenmiş veya İncelenmekte bulunmuş olan hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından bu talepler hakkında zik
redilen sebeplerden encümenimizce tetkikat icrasına mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3243 1 .I I .1950

18261/16989 Rifat Molla.
(S. No: 56) Ketenciler köyünde 

Büyükderbent-îzmit.

18264/16992 Sadık Orlıan ve ar. 
(S. No: 57) Hapişki köyünde 

Bayburt.

18265/16993 İsmet özer.
(S. No: 58) ömerağa köyünde

Haçuvan - Ardahan.

18206/16936 Murat Tebeşir.
(S. No: 59) Zihçi köyünde 

Kars.

(Arzuhal hulâsası : 
edilmesi hakkında.)

Naklen iskân

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

Kredi sağlan-

(Arzuhal hulâsası : Devlet daire
lerinden her hangi birinde bir gö
reve tâyini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yasak bölge 
içinde kalan arazi bedelinin veril
mesi hakkında.).



-  i ö  -

18209/16939 Hüseyin Erol.
(S. No: 60) Durak Mah. de 71 

numaralı evde 
Lüleburgaz.

18224/16952 Mümin Sırt ve ar.
(S. No: 61) Tayfur köyünde 

Gelioblu.

18210/16940 Yusuf Turan.
(S. No: 62) İstiklâl Mah. Yalman 

Camii ittisalinde 
Eskişehir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebeptin verildiği

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mından istifade ettirilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mından faydalandırılmaları hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Kazanılan im
tihan sebebiyle Kuran hocalığına 
tâyini hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki müracaatla
rın son karan almaya salâhiyetli merciler tarafıdnan katî bir 
karara bağlanmamı? hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
bu müracaatlar hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve arzuhal sahiplerinin aidolduğu mercie müra
caat etmeleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3244 1 . I I .1956

18399/17123 Sabri Gül.
(S. No: 63) Şengan köyünde 

Genç - Bingöl.

18393/17117 Zafer Durmuşoğlu.
(S. No: 64) Samafor Mah. de 

Alpullu.

18365/17089 Sağlık Yapı Koope-
(S. No: 65) ratifi Başkanlığına 

Seyraııbağları No:80 
İncesu - Ankara.

18369/17093 Kami Bilgiç ve ar.
(S. No: 66) Devlet Demiryolla

rında 6. İş. bagaj 
hamalı 
Adana.

18375/17099 Hüseyin Cengiz.
(S. No: 67) Hoğik köyü hacikoğ- 

lu Komuııdan 
Tercan - Erzincan.

18377/17101 Evremiç Mahallesi
i S. No: 68) Muhtarı ve diğer 

mahalleler muhtar
ları
Gevaş - Van.

(Arzuhal hulâsası : Genç kaza
sına bağlı Şengan köyündeki he
yelan hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Alpullu Şe
ker Fabrikasında kendisine tekrar 
iş verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara İn
cesu semtindeki 17089 numaralı 
ada ve civarının parselâsyonu 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir
yolları 6. İşletmesinde çalışan 
servis hamallarının 24 saat istira
hat e tâbi tutulmaları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım Ha
zine arazisinin çiftçilere dağıtıl
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Gevaş kaza
sından toprak verilmesi hakkında.)
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18384/1710S Osman Ünver.
(S. No: 69) îvriz Köy Enstitüsü 

öğretmeni.
Ereğli - Konya.

18387/17111 Ömer Arık ve ar.
(S. No: 70) Muhtar Köpeç kö

yünde 
İskilip.

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Maaşlı kad
roya geçirilmesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Köylerine 
ait içme suyu hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve mü
racaatların son kararı almaya salâhiyetli idari mercice katı ka
rara bağlanmamış hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından bu 
talep ve müracaatlar hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi mucibince encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilerin usulüne tevfikan aidolduğu 
mercie müracaatları lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3245 1. I I . 1956

17989/16740 Sabri Açıkgöz ve 
21424/19915 Cafer Liman.
(S. No: 71) Ceza evi gardiyan 

lan
Gemlik.

18068/16804 Rıfkı Özlü.
(S. No: 72) Müh. Dp. Siv. MI. 

Memuru.
Başıbüyük.

18082/16818 Cemal Aral.
(S. No: 73) PTT memuru 

Samsun.

18030/16775 Mehmet Aydoğdu ve 
(S. No: 74) ar.

Arap Camii Malı.
256 No: da 
Galata - İstanbul.

18050/16787 Azmi Ağca.
(S. No: 75) Kölemusalı köyünde 

Tarsus.

18062/16799 Hasaıı Bulur ve ar. 
(S. No: 76) Kemik ve Mafsal 

Hastanesinde 
Eğridir.

(Arzuhal hulâsası : Doğum yardı
mından faydalandırılmaları ve İş
çi Sigortasına mütaallik hüküm
lerin kendilerine de teşmili hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretli hiz
metlerinin borçlanma yolu ile te
kaütlük müddetine ilâvesi esbabı
nın istiknıali hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığından istediği borç paranın bir 
an evvel adresine gönderilmesi 
hususunun sağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarihî ve mi
mari değeri haiz olan yeşildirek 
hamamının yıktırıl/maması hak
kında. )

(Arzuhal hulâsası : Hazerde ma
lûl kalan erlere de maaş bağlan
ması ve nakdi yardım yapılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Eğridir Ke
mik ve Mafsal Veremi Hastanesi
ne bir operatör tâyin edilmesi 
hakkında.)



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

18115/16851 Salâhaddin Bozacı- 
(S. No: 77) oğlu.

Sorgu Hâkimi 
Daday.

18098/16834 Ramiz Anıkbaş.
(S. No: 78) Akıncılar Mah. 2 

nci Karakolak So. 
No: 25/1 
Manisa.

21012/19521 Sahaflar Derneği
7689 Başkanlığına.

(S. No: 79) Sahaflar Çarşısında 
Bayazıt - İstanbul.

2333/2327 Ali Dereli.
(S. No: 80) Süleymaniye köyün

de
Yenişehir - Bursa.

2334/2328 Osman Dereli.
(S. No: 81) Kara köyünde

Yenişehir - Bursa.

2335/2329 Hüseyin Çelik.
(S. No: 82) Yenigün Mah. de 

Yenişehir - Bursa.

2336/2330 Gamber Dülger.
(S. No: 83) Kara köyünde

Yenişehir - Bursa.

2385/2379 Mustafa Yener.
(S. No: 84) Dere köyünde

Yenişehir - Bursa.

2386/2380 Yusuf Pelvan.
(S. No: 85) Dere köyünde

Yenişehir - Bursa.

2387/2381 Şaban Sevimli.
(S. No: 86) Tabakhane Mah. de 

Çıkmaz So. No: 53 
Yenişehir - Bursa.

2388/2382 Veli Şimşek.
(S. No: 87) Demirburga köyün

de
Yenişehir - Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Kadrosunun 
yükseltilmesi ve terfiinin sağlan
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Asker aylığı 
bağlanması haklımda.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye ma
lı dükkânların maliyet fiyatı üze
rinden Sahaflar Derneği üyeleri
ne taksitle verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Her türlü is
kân yardımından faydalandırıla
rak bir an evvel müstahsil hale 
getirilmeleri hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarıya dercedilmig bulunan taleplerin önce salahi
yetli idari makamlara karsı dermeyan edilmesi lâzungelecetfin-



—  IS  —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

den mezkûr talepler hakkında bu sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine nm-hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8246 1-. I I . 1956

18134/16870 Ali Tosun.
(S. No: 88) Süruri Mah. Emin 

Camii Cad. No: 9 
Kasımpaşa - İstan
bul.

18058/16795 Ayşe Deliktaş.
(S. No: 89) Osmanbey Mah. Or

takçı Hüseyin Aydın 
yanında.
Kangal.

18067/16803 Osman Ünal.
19301/17968 Şerampol Cad. Çır-
19341/18007 çır Fabrikasında
(S. No: 90) Mehmet Çobanoğlu 

yanında 
Antalya.

18003/16754 Mehmet Çiğdem.
(S. No: 91) Göre köyünde 

Nevşehir.

18189/16919 Abdürralıman Men-
(S. No: 92) teş.

M. J.K . K. Kd. Bçv. 
Tunceli.

18182/16915 Bayram Arslan.
(S. No: 93) Ceza evinde tutuklu 

Samsun.
18193/16923 Mehmet özyıldız.

289/287 Sarıgöl nahiyesi
19829/18484 Ayan Mah. de
(S. No: 94) Alaşehir.

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet de
recesinin iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
intikal eden gayrimenkullerin 
kendisine teslimi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım, şa
hitlerin mahkemece hükümden ev
vel celp ve istima edilmeleri esba
bının istikmali hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Nevşehir’in 
Göre Köyü İhtiyar Heyeti hakkın
da mahkemece verilmiş olan her a- 
et kararından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Nasbinin tas
hihi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere 
mahkûm edildiğinden hürriyetinin 
iadesi lâzımgeleceğine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkeme ka
rarından ve icra muamelesinden 
şikâyet.)

Gereği düşünüldü : Yukanya hulasaten dercedilmiş olan 
talep ve şikâyetler, adlî ve idari kaza mercilerince karara bağ
lanan hususlarla, mahkemenin hüküm ve muamelesine ve icra 
dairesi kararına taallûk etmekte olduğundan, mezkûr talep ve 
şikâyetlerin bu sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu ya- 
pılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3247 1 I I . 1956



— M -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18390/17114 Nuri özbay.
(S. No: 95) Ömerli köyünde 

Tirebolu.

18386/17110 Ahmet Kızıldemir.
(S. No: 96) Kabataş Karabalı 

So. No: 44 
İstanbul.

18382/17106 Eyüp Ertürk.
(S. No: 97) Akviran Kışla köyü 

yazılı yaylasından 
Obruk.

18381/17105 Necmettin Ekerınen.
19222/17890 İstasyon arkası
(S. No: 98) 12/3 No: da

Derincc - İzmit,

18379/17103 Hüseyin İskender.
19597/18257 Pronit köyünde
19178/17850 Hopa.
20684/19236
2397/2391

(S. No: 99)

18373/17097 Aziz Yavuz.
(S. No: 100) Kadaruksa köyünde 

Trabzon.

18368/17092 Hüseyin Pekkeskin-
(S. No: 101) yürek.

Döşeme Mah. 137 
So. No:20 
Adana.

18363/17087 Abbas Yeşilbaş.
(S. N: 102) Esnaftan Mustafa 

Tahan elile.
Mercan - Tercan.

18364/17088 Aziz Kurun.
(S. No: 103) Tatar köyünde 

Lüleburgaz.

18394/17118 Haşan Baran ve ar.
(S. No: 104) Gökmedrese 2 nci 

So. No: 2 
Sivas.

( Arzuhal hulâsanı : İcra, muame
lesinden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli tazmi
natının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Meralarının 
tahribedilmiş olmasından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Keseneklerin 
iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk be
delinin artırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma
aşı bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bono muhte
viyatının tediyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Toptan ödeme 
yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yardım san
dığındaki paranın iadesi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : İrsen mâlik 
ve zilyed bulundukları arazi hak
kında 5917 sayılı Kanunun tatbik 
edilmiş olmasından ve sair eden 
şikâyet.)



— 15 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı vc adresi

18400/17124 Haşan inci.
(S. No: 105) Eşrefpaşa Doğan tepr 

Mah. 574. So. No: 
547 de 
İzmir.

18397/17121 liasan Kuzoğlu. 
201S1/18822 Çağlar köyünde 
21982/20464 Devrek.

109/109 
1380/1378 

(S. N: 106)

(Arzuhal hulâsası : Şehit oğlun
dan maaş bağlanması hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Sigorta yar 
dimi yapılması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Düekçilerin ileriye sürdükleri talep ve 
şikâyetlerin incelenmesi adlî ve idari kaza mercilerine ait bu
lunduğundan mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamname
nin muaddel 53 ncii maddesi mucibince encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3248 1. I I .1956

18359/.17083 Şefika özsevim.
(S. No: 107) Çiçekli Mah. 4 So. 

No: 54.
Sivas.

18351/17077 M. Niyazi Hotman- 
(S. No: 108) oğlu.

Tepe köyünde - eski 
eğitmen.
Keşap.

18334/17060 Haşan Toprak ve ar. 
(S. No: 109) 1953 senesi 198/468 

mahreç No. lu tel sa
hibi.
Adıyaman.

18326/17052 Melâhat Başarıcı.
İS. No: 110) Oda Cad. Tellâlzâ- 

de So. No. 2/1 dai
re 6.
Kadıköy - İstanbul.

18303/17029 Tuncay Güngör.
(S. No: 111) izzettin Mah. Taş)>ı 

nar So. No. 18. 
Ankara.

18302/17028 Mürsel Yüksel.
(S. No: 112) Kozlu köyünde. 

Samsun.

(Arzuhal hulâsası : Kredi sağlan
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzifi 
hakkında■)

(Arzuhal hulâsası : Karagöz suyu 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Feride Kıymet, 
Başdoğan adındaki öğretmenden 
şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi Kütüphane 
memurluğuna tâyin edilmemiş ol 
masından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Kredi temini 
hakkında.)



1 8  —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adreri Encümen karan ve ne sebepten verildiği

18300/17026 Şahsuvar köyü Muh- 
(S. No: 113) tan ve diğer köyler 

muhtarlan.
İçme - Elâzığ.

18298/17024 Rıza Koçak ve ar. 
(S. N o: 114) Azuhalci Göçer 

eliyle.
Hınıs.

18276/17003 Rıza Güven.
(S. N o: 115) Altay Cad. No. 18.

Fatih - İstanbul.

18292/17018 Mehmet Somuncu. 
(S. N o: 116) Dökmetepe Bucak 

Merkezi halkı namı
na köy muhtarı. 
Turhal - Tokad.

18284/17010 Hacı Tomurcuk.
(S. No: 117) Selimiye Kavak İs

kelesi No: 11. 
Üsküdar.

18279/17006 Yakup Çakmanos. 
(S. N o: 118) Kuzuluk Köyü Muh

tarı.
Suşehri - Avanos.

(Arzuhal hulâsası : Uzunova kö
yüne köprü kurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine bir 
an evvel toprak komisyonu gön
derilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Durumuna 
uygun bir vazifeye tâyini hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Sulama ziraati 
için civar köylerden de arazi isten
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk edi
len bahçedeki mezruatm kaldı
rılmasına müsaade edilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine bir 
an evvel tapulama komisyonu gön
derilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talepler, ma
hiyetleri itibariyle, encümenimizce tetkik mevzuu yapılacak 
hususlardan olmadığı cihetle bu taleplerin cümlesi hakkında 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve icabında müstedile- 
rin aidolduğu mercie aynca müracaatta muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3249 1 . I I .1956

17227/16037 Talât Benli.
(S. No: 119) Yazıcıoğlu Mahal

lesinde Genel Meclis 
üyesi.
Gelibolu.

17222/16032 Naile Vergi ve arka- 
(S. No: 120) daşı.

Seyranbağlan İkin
ci 26/2 evde.
Ankara.

(Arzuhal hülâsası : Zarar ve ziya
nın ödenmesi hakkında.)

(Arzuhal hülâsası : Voltaj yüksel
mesi dolayısiyle yanmış olan rad
yolarının Ankara Elektrik İdare
line tazmin ettirilmesi hakkında.)



—  17 —

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

17178/16002 Sedat Erbil.
(S. No: 121) Mithatpaşa Cad. No: 

24/2.
Beyazıt • İstanbul.

17204/16017 Osman İlhan.
(S. No: 122) Güllük Mah. Tarla- 

yüzü Sok. No. 28. 
Eskişehir.

17202/16015 Hidayet Sayın.
(S. N:123) Karamazak Mah. In- 

cisigüzeller So. No: 
14 de Emekli Bnb. 
Naci Caner eliyle. 
Bursa.

17167/15991 
20443/19050 
6353/6342 

(S. No: 124)

17175/15999 
21508/20070 
6158/6147 

(S. No: 125)

17036/15872 
(S. No: 126)

17027/15863 
(S. No: 127)

17595/16389 
(S. No: 128)

17530/16324 
(S. No: 129)

Osman Yapar. 
Bıçakçı Çeşme Sok. 
Dcmirhun Mah. No : 
25.
İstanbul - Unkapanı.

Hüseyin özcan.
V. Kor. IV Ş. de 
Tğm.

Çorlu.

Naime Aydeniz. 
Firuzpaşa Mah. Ke
kik Sokağı No: 2. 
Milas - Muğla.

Nuri Ünsal.
Arpacı Ali Sok. No : 
38.
Yeniköy - İstanbul.

Hüseyin Güven ve 
arkadaşı.
Uzunçarşı îsmetiye 
Caddesi No: 5. 
İstanbul.

Melek Gülümser. 
Tepecik Mah. Limon
luk Geçidi No : 10. 
İzmit.

(Arzuhal hulâsası : İhbar ikrami
yesi verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Malullük taz
minatının Devlet Demiryolları 
İdaresinden tahsili ve bu idarede 
durumuna uygun bir göreve tek
rar tâyini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : öğretmenliğe, 
iadesi ve biriken maaşlarının tes
viyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vaktinden ev
vel sin tahdidine uğratılmış olma
sından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitim Ensti
tüsünde bir imtihan hakkı daha 
verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Eytam Sandı
ğındaki parasının iadesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Hasar mazba
tası karşılığında mal verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Dükkân tahli
yesinden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait 
mahlül hissenin kendisine teffizi 
hakkında.)
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17514/16308 Haşan Tanlı. (Arzuhal hülâsası : Mal sandığın-
(S. No: 130) örtülü köyünde. da emanet olarak bulundurulan

Doğubayazıt. • paranın kendisine iadesi hakkın
da.)

Gsreği düşünüldü : Hülâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatlar, kaza merciince halli lâzımgelen hususlara ta
allûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatların zikredi
len sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

18225/16953 Ahmet Saygı ve ar. 
(S. No: 131) Kocagöl köyünde 

terzi.
Manyas.

18236/16964 Halil Akran.
(S. No: 132) Turan Tren Cad. 

No: 67.
İzmir.

18241/16969 Naşidc Görkmen.
(S. No: 133) Valikonağı Cad.

No: 34/6.
Şişli - İstanbul.

18243/16971 İbrahim Delibaş 
(S. No: 134) ve ar.

Fevzipaşa Mah. 
Sungurlu.

18244/16972 Haşan Acılı ve ar. 
{S. No: 135) Başpınar Mah. den. 

Sungurlu.
18245/16973 Osman Demir ve ar. 
(S. No: 136) Turan Mah. den. 

Sungprlu.

18246/16974 Osman Cengiz ve ar. 
(S. No: 137) Sungurluoğlu Mah. 

den.
Sungurlu.

18257/16985 Ahmet Giray ve ar. 
(S. No: 138) Belediye Da. En. 

üyesi.
Hatay Mah. sâkinle- 
rinden.
Tarsus.

3250 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ev yaptırmak 
üzere yardım yapılması hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : ihtiyarlık ay
lığının toptan ödenmesi hakkın
da. )

(Arzuhal hulâsası : Askeri ceza 
evi muamelesinden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi malla
rını koruma ücretine itiraz.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi malla
rını koruma ücretine itiraz.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi malla
rını koruma ücretine itiraz.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi malla 
rını koruma ücretine itiraz.)

(Arzuhal hulâsası : Mahalle ara
sında verem hastanesi açılmaması 
hakkında.)
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Aı nihai 
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

18258/16986 Sıtkı Tosyalı. 
20064/18708 Şehitler Mah. Avdın 
20809/10343 So. No: 2/1.
(S. No: 139) Antakya.

18250/16978 Harun özhan.
(S. No: 140) Mülk köyünden. 

İspir.

18263/16991 Kefet Türksal.
(S. No: 141) Hamanıönü Erzu

rum So. No: 12. 
Ankara.

15462/14435 İsmail Kâhyaoğlu. 
15636/14599 Eskicami Malı. Cabi 
19209/17877 So. No: 5.
(S. No: 142) Tekirdağ.

16976/15821 Mehmet Üçer.
(S. No: 143) Merhaba Cad. Hacı- 

manav So. No: 14. 
Samatya - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Ev ve, arazi 
verilmesi hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yeniden eğit
menliğe alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî ceza 
evi muamelesinden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Tekirdağ çift
çi mallarını koruma kâtibi Rahmi 
Özbal’m hesaplan hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mavrato köyü 
içme suyu hakkında.)

18222/16950 Mehmet Arslaııdağ. 
(S. No: 144) T. B. M. Meclisi ye

ni yapısı kontrol şef
liğinde bekçi.
Ankara.

18223/16951. İbrahim öner ve ar. 
(S. No: 145) Taşuçan köyünde. 

Tuzluca.

18211/16941 İskender Mandabaş. 
(S. No: 146) Kuruçeşme öksüzço- 

cuk So. No: 14. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Kan Gütme 
Kanununa göre verilen sürgün ce 
zasının kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Meni israf at 
Kanununun Tuzluca köylerinde 
tatbiki hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ergene Çift
liği namiyle mâruf bataklık orma
nı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve şi
kâyetlerin kısmen adlî ve idari kaza mercilerince, kısmen de 
son karan almaya salahiyetli makamlarca incelenmesi icabe- 
den hususlara taallûk etmekte olduğu anlaşıldığındanı mezkûr 
talep ve şikâyetler hakkında bu sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve müstedilerin usu
lüne tevfikan aidolduğu makam ve mercilere müracaat etmele
ri lâzımgeleceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3251 1. I I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18267/16995 Nâzım öztiirk ve ar. 
18616/17332 Al Köyünde. 
18926/17634 Posof.
19265/17933 
(S. No: 147)

18275/17002 Ahmet Asım Argül. 
(S. No: 148) Çekirge’de Bağlarba- 

şı Otelinde.
Bursa.

18285/17011 Feramuş Yılmaz v<> 
(S. No: 149) ar.

Küçük Gelengeç kö
yünden.
Başköy - Erzincan.

18294/17020 Alâta Teknik Bahçi- 
(S. No: 150) vanlık Okulu öğren

cileri.
Erdemli - Mersin.

18308/17034 Hamdi Kurt ve ar. 
(S. No: 151) Kazanikebir köyün

de.
Şekerli - Siverek.

18327/17053 Hüseyin Akkuzu ve 
(S. No: 152) ar.

Sebze halinde kasap. 
Mersin.

18337/17063 Emine Benice. 
19551/18213 Balıklı köyü eğitme- 
(S. No: 153) ni (i al ip eşi.

Ezine.

18339/17065 Ali Düzgün ve ar. 
(S. No: 154) Kazancı köyünde. 

Hınıs.

18343/17069 Mehmet Akdeniz ve 
(S. No: 155) ar.

Şeytan köyünde. 
Hınıs.

18344/17070 Halil Oban. 
18494/17217 Tepe Mah. de Bak- 
(S. No: 156) kal.

Sarıkamif).

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Esaret müdde
tinin itibari hizmet müddetine ilâ
vesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Jandarma Baş
çavuşu Fâzıl Ergiivenden şikâ
yet.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat için 
arazi verilmesi veya daha yüksek 
meslekî tahsil görmeleri imkânının 
sağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İşgalleri altın
daki hazine topraklarının kendile
rine tevzii hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mersin’den ge
çecek devlet yolu güzergâhı hak
kında. )

(Arzuhal hulâsası : Tesçil kararın
dan şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası,: Toprak veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye arsa
sı üzerindeki dükkânların yiktml- 
rnaması hakkında.)



— 21 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

18347/17073 Vedia Argon .
(S. No: 157) Sakızlı Yalı So. No. 8 

Bakırköy - İstanbul.

18357/17081 Şemsi Demirci ve ar. 
(S. No: 158) Taşlı bayırda bilâ mi

mara.
Pendik - İstanbul.

18358/17082 Ömer Tevfik < Ji'n;. 
(S. No: 159) Cumhuriyet Mah. 

Sivrihisar.

18361/17085 İsmail Sürer.
(S. No: 160) Hacıkadm Mah. Çık

maz So. No: 76. 
Samatva - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : M üteveffa  'Fa
hir’in Şam’daki m etruk âtı hakkın
da. )

(Arzuhal hulâsası : Yeniden ser
maye kredisi verilmesi hakkında. )

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : imtihan evra
kı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Z eytinburnu  
semtinde iskân edilmesi hakkın
da.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve mü
racaatların, son kararı almaya salahiyetli mercilerce kati bir 
karara bağlanmış hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mez
kûr talep ve müracaatlar hakkında encümenimizce muamele ta
yinine mahal olmadığına ve müstedilerin aidolduğu mercie mü
racaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3252 1 II 1956

Reis M. Muharriri Katip
Konya Bingöl Elâzığ A fyon  K. Çorum Edirne

A. F. Ağ a oğlu N. Aras S. Toker S. Koraltan II. Ortakcıoğlu Köprülü

Edirne Erzincan M ardin Trabzon
H. Maksudoğlu T. Şenocak H. K. Timuroğlu S. Karayavuz

Arzuhal sayısı: 200

» a «



T. B. il. M. Matbaası



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 İ

— H| Sayı: 46 Oh —

4 .IV  .1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

18295/17021 Nokta Cantürk.
21825/20300 Kaşdibi köyünde.

1715/1713 Tirebolu.
(S. No: 1)

18304/17030 Hilmi Şener.
(S. No: 2) DDY Şube 24 Şefi 

S. 23309 
Zonguldak.

18307/17033 Nazmiye özeyvaz.
(S. No: 3) B. M. Meclisi Dilek

çe Komisyonunda 
Memur Adil Ildiç 
yanında misafir 
Ankara.

18332/17058 Rifat Damargüç.
19640/18299 Havacı Binbaşı 1.
(S. No: 4) Hv. Üs. den S. 2202 

Eskişehir.

18348/17074 Bayram Ali Köse.
(S. No: 5) Cumayani köyünde 

Çatalağzı.

18360/17084 Zeki İnanç.
(S. No: 6) Samanpazarında

Kahveci Ferhat elile 
Malatya.

18362/17086 Sabit Şen.
(S. No: 7) Sancaklar Mah. Fe

nerci So. No: 9 
Malatya.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tütün ikra 
miyesi verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Siirveyanlık- 
ta geçen hizmetinin diğer fiilî hiz
metlerine ilâvesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bir gayri-
menkule vâki müdahalenin önlen
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 4 ay on beş 
günlük gecikme müddetinin sıhhi 
izin süresinden sayılması hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Emine adın
daki kadından doğma çocukların 
kendi namına tesçili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İcra muame
lesinden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Bir alacak 
dâvası hakktnda.)



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

18268/16996 Fikri Başkaynak.
(S. N o: 8) Mescit Mah. de.

Çemişkezek.

18269/16997 A k if Özcan.
(S. N o: 9) İstiklâl Cad. Şeker

ci İsmail Pekşeker 
elile.
Gemlik.

18274/17001 İbrahim Zeki Döle- 
(S. N o: 10) ner.

Havuzbaşı Dere So. 
N o: 4/1
Çengelköy - İstanbul

18282/17008 Eda Dedeoğlu.
(S. N o: 11) Balıbey Mah. Ha- 

sıınlar So. N o: 10 
Antalya.

18287/17013 Muharrem Kurt.
(S. N o: 12) Za fer Cad. de Salâ- 

hattin Altaıı Otelin
de.
Orhaneli.

182SS/17014 M ihriban Taşdcmir. 
18578/17296 Börk köyünde 
(S. N o: 13) Ardahan.

18521/17242 İsmail Turnacılar.
18289/17015 Ölnerağa Mah. E-
19177/17849 mektar So. N o: 14
19616/18275 Eskişehir.
20343/18971
21585/20075
fS . N o: 14)

18291/17017 İhsan Akışık.
(S. N o: 15) Hükümet tabipliği 

gezici sağlık memu
ru S. 4540 
Mustafakemal pasa.

18293/17019 Hamit Haznedar.
(S. N o: 16) Çamurlu Mahallesi 

' 1 Unye.

(Arzuhal hulâsası : Oğluna ait 
istihlakin tamamının yegâne mi
rasçısı olması hasebiyle kendisine 
verilmen lâzımgeleceğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
zifi hakkında.)

Tekrar tav-

(Arzuhal hıdâsası : Dul maaşı 
bağlanması h ak kında.)

(Arzuhal hulâsası : Yevmiye ve 
tazminatının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı 
bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Tekrar ise aıln- 
ması, kendisini tahkir edenler 
hakkında- kanuni muamele ifası.)

(Arzuhal hulâsası : Sünnet ameli- 
yelerini yapması hususunda res
men müsaade edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mülkiyet hak
kının tanınmasına dair.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vaki taleplerin 
mahiyetlerine ve bunlardan bir kısmının kaza merciine inti
kal etmiş ve diğer bir kısmının ise halli bu merciin kararına



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

bağlı bulunmuş olmasına göre, mezkûr taleplerin bu sebepler
den encümenimizce Dahilî Nizamanmenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3253 1. n  . 1956

18217/16945 Hanefi Kanıcı. 
2921/2914 Takım 6211 yol bek- 

(S. N o: 17) çisi S. N o: 23167. 
Sarayköy.

18220/16948 Faruk Hacıbekir.
(S. N o: 18) Bafra.

18221/16949 İbrahim Güvel ve ar. 
(S. N o: 19) Cibali Haydarm ür- 

şit So. N o: 13.
Cibali - İstanbul.

18208/16938 Mehmet Çoban.
(S. N o: 20) Kırklar Mah. de. 

Çumra.

18203/16933 Haydar Tonç.
(S. N o: 21) Hınzırlı köyünde.

Karakulak - Tercan.

18202/16932 Kâmil Demir.
(S. N o: 22) Alacahan köyünde. 

Refahiye.

18201/16931 Salih Gümüş. 
20180/18821 Kızıksa köyünde.

896/894 Manyas.
(S. N o: 23)

17693/16481 Ummulıan Mete.
(S. N o: 24) Tefenni Hasaııpaşa 

köyünde.
Burdur.

17218/16028 Haşini Demir.
(S. N o: 25) Ada Mah. de.

Kızılçakçak.

(Arzuhal hulâsası : Anadolu-Bağ- 
dad demiryollarında geçen hizme
tinin şimdiki hizmetine ilâvesi.)

(Arzuhal hulâsası : 5917 sayılı 
Kanunun sureti tatbikinden şikâ
yet.)

(Arzuhal hulâsası : Nakliyat Ver
gisi alınmaması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik mua
melesinden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkemede 
Hazine hukukunun lâyikiyle mü
dafaa edilmediğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
tahliyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekten çı
karma kararının ref’i.)

(Arzuhal hulâsası : Yedek Teğ
men Kemal Şensoy ve İzzet Ku- 
maşçı’nm memuriyet vazifesini 
suiistimal ve müessir fiil ika ettik
leri hakkında ihbar.)



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

18266/16994 Nadir Çakır ve ar. 
(S. No: 26) Haraba Altınbulak 

köyünden.
Göle.

18255/16983 Ahmet Remzi Fenci. 
(S. No: 27) Paşakuyu Mah. den. 

Rize.

18254/16982 Nurettin Yazgan.
(S. No: 28) Emekli Dr.

Utku Mah.
İzmir Cad. No: 7. 
Manisa.

18248/16976 İbrahim Canbolat.
(S. No: 29) Başköy nahiyesinde. 

Erzincan.

18234/16962 Makbule Uçarer. 
18235/16963 Çınar Karakolu San- 
(S. No: 30) caktar Emirler Çeş

me So. No: 7. 
Samatya - İstanbul.

18231/16950 Ferman Keskin. 
18232/16960 Kuzik köyünde.
(S. No: 31) Karakeçi - Siverek.

18227/16955 Hakkı Sezgin.
(S. No: 32) Harmanlık Mah.

No: 7.
Kartal - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Bâzı gayri-
mmkullere vâki müdahale ve te
cavüzün önlenmesi.)

(Arzuhal hulâsası 
len yerin iadesi.)

İstimlâk edi-

(Arzuhal hulâsası : 6 aylık müd
detin hizmete ilâvesi.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenlcul- 
lere vâki müdahalenin men’i.)

(Arzuhal hulâsası 
tescilin iptali.)

Bir teffiz ve

(Arzuhal hulâsası : Bir men’i mü
dahale dâvasına ait muhakeme ve 
muameleden şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Vekâlet emri 
maaşının istirdadı haklımdaki mu
ameleden şikâyet.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vaki müracaat- 
lann kısmen adlî veya idari kaza mercilerince incelenerek 
karara bağlandığı, kısmen de bu mercilerce tetkik edilmek
te olduğu anlaşılmış ve diğer bir kısmın ise aynı mercilerce 
halli lâzımgelmiş bulunduğundan, mezkûr müracatlarm bu 
sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3254 1. n .1950

18413/17137 Şakir Güngördü.
(S. No: 33) İsmetiye Mah. Şer

betçi Sok. No : 32. 
Malatya.

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin E 
fıkrasına tevfikan yapılan emekli
lik muamelesinin iptali hakkında.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eııcüraeu karan ve ne sebepten verildiği

184-26/17150 İbrahim A lpat.
(S. N o: 34) Karaelmas Mah. In- 

cirsuyu Sok. No : 
5 /C .
Zonguldak.

18411/17135 H ayrettin Turunç. 
(S. N o: 35) A lbay V. J. K. Mi

safir icmalinde. 
İstanbul.

18409/17133 Kasım Korkmaz.
(S. N o: 36) Tatargazi köyünde. 

Malazgirt.

18402/17126 Veysel Gülener. 
19471/18135 Kasımpaşa Kadı 
1306/1304 Mehmet Mah. Yelpa- 

(S. N o: 37) ze Sokak No : 11/1. 
İstanbul.

2714/2549 Fatma Y ıldız.
(S. N o: 38) Çanta köyünde. 

Silivri.

18424/17148 Y usu f A kyıldız.
(S. N o: 39) B urcun köyünde.

Yenişehir - Bursa.

3760/3753 Sami Mater.
(S. N o: 40) Emekli A lbay  Bos

tancı Şen ve Esen 
Evler N o : 4.
Kadıköy.

4054/4046 Oğuz Cezzar.
(S. N o: 41) ve arkadaşları.

Hava Dikimevi işçi
lerinden 476 No. lu. 
Etimesgut.

18114/16850 Bayram Cabbar.
(S. N o: 42) Hisar Çandır köyün

de.
Antalya.

9834/9155 H afız Cenik. 
10342/9605 Panik K öyü Muhta- 
(S. N o: 43) rı.

Alucra.

(Arzuhal hulâsası : Istirdadedilen 
paranın tarafına iadesi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Nasbinin dü
zeltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köy arazisi
nin başkasi namına vâki tescilinin 
iptali hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İkramiye veya 
tazminat verilmesi hakkında.j

(Arzuhal hulâsası : Halikındaki ic
ra takibinin bir sene müddetle ge
ri bırakılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir an evvel 
iskân edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı
nın maluliyet derecesine göre tadi
li talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : 6452 sayılı Ka
nunla kabul edilen ilâve tediyeden 
kendilerinin de istifade ettirilme
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Halikındaki 
icranın durdurulması talebindin 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Giresun - Er
zincan vilâyetleri sınır ihtilâfı 
hakkında.)



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

2358/2204 
(S. N o: 44)

8206/ 
4853/4844 
5223/5214 
6157/6146 
7407/7388 

(S. N o: 45)

18418/17142 
(S. N o: 46)

3972/3965 
(S. N o: 47)

6547/6536 
(S. N o: 48)

6523/6512 
8863 

(S. N o: 49)

Yazıca Köyü M uh
tarı.
K ıbrısçık bucağına 
bağlı.
Bolu - Seben.

A. Semih Eskin. 
Avukat.
A li Mandacı Vekili. 
Anafartalar K onya 
Sok. Bursa Han. No. 
20.
Ankara. ,

Enver Kırker.
Nazmi Toker Cadde
si No : 2.
Kayseri.

Şükrü Yalçm kaya. 
Sular idaresi Şebeke 
A m irliği Kâtibi. 
Bakırköy - İstanbul.

H üccet Güney. 
Yerliçayız köyünde. 
Kurtkalc - Kars.

Halit Atamer. 
İstanbul Caddesi Ça- 
vuşoğlu Pasajı N o: 3. 
İstanbul - Bakırköy.

(Arzuhal hulâsası : Sınır ihtilâfı 
hakkındaki Kararname hükümle
rinin ya tatbik edilmesi yahut kal
dırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Malûl aylığı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bostancı Çele
bi Zaviyesi Vakfına ait tevcihi tev
lit talebinin yeniden incelenmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife malûlü 
sayılması veya muamele memurlu
ğuna nakledilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşı bağlanması talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Tekaüde şev
kinden evvel terfi ettirilmemek 
suretiyle mağdur edildiğine ve bi
naenaleyh durumunun ıslahı gere
keceğine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve mü
racaatlardan bir kısmının adlî ve idari kaza mercilerince ince
lenerek karara bağ-lanan hâdiselere, diğer bir kısmının da bu 
mercilere dâva şeklinde arz edilmesi lâzımgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğu anlaşıldığından, mezkûr talep ve müracaat
ların zikredilen iki sebepten encümenimizce tetkik mevzuu ya- 
pılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3255 1. I I . 1956

6513/6033 Giim ürdülü köyünde 
(S. N o: 50) M uhtar ve ar. 

Ceyhan.

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
Ceyhan kazası ile olan rabıtasının 
muhafaza edilmesi hakkında.)



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

1987/1851 Muhittin Ertem ve 
(S. No: 51) ar.

Aşağıkızılca halkın
dan.
Kemalpaşa - İzmir.

18433/17157 Pakize Uğuzoğlu.
(S. No: 52) B. M. M. Komiser 

Nazmi Ergiin yanın
da.
Ankara.

18422/17146 Mustafa Coşan.
(S. No: 53) Durak Mah. de. 

Lüleburgaz.

18421/17145 Hüseyin ¡Şenol.
(S. No: 54) Durak Mah.* 

Lüleburgaz.

18410/17134 Ali Elmacı ve ar.
(S. No: 55) Yeşilyurt Köy halkı.

Keçiören - Ankara.

18406/17130 Ali Rıza Erdoğan. 
(S. No: 56) Armutak köyünde D.

P. Ocak Başkanı. 
Divriği.

18401/17125 Sabri Toprak.
(S. No: 57) DDY Şube 67 memu

ru elile.
Derbesiye.

18404/17128 Mustafa Kurnaz.
(S. No: 58) Karga köyünde.

Tirebolu - Giresun.

18330/17056 Feyzullah Dalyan.
(S. No: 59) Karaören köyü Muh

tarı.
Şabanözü - Çankırı.

11702/10876 M. Ali Yılmaz.
(S. No: 60) Ilyas.Mah. Uzunköp

rü Cad. No: 53. 
Hayrabolu.

16999/15843 Refik At alay.
(S. No: 61) Çarşı içinde berber 

Nuri Tınmaz elile. 
Erdek.

(Arzuhal hulâsası : Kemalpaşa ka
zası merkez nahiyesine bağlı Aşa- 
ğılıızılca köyünün Tahtacı Tepe- 
köy Mahallesinin bağımsız bir köy 
haline getirilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşı
nın tahsisi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Satmaklığı ar
sa üzerine bir göçmen evi yaptı
rılması talebinden ibarettir.

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Başkalarının 
işgali altındaki hazine arazisinin 
muhtaç köylülere tevzii hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak ihti
lâfı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Burumuna uy
gun bir is bulunması hakkında.)

(Arzuhal hıdâsası : Refikasına 
yardım yapılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şabanözü C. 
Müddeiumumisi Ali Kalafatoğlu’- 
ndan şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrabolu 
Cumhuriyet Müddeiumumisi Fet
hi Ayanoğlu’ndan şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Haşan F ehm i 
Kapudağ’m aylıklarından kesilen  
aida tın  m irasçılarına iadesi ta le
binden ib a re ttir .)



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

15990/14933 Beypınar köyü Muh- 
(S. No: 62) tan ve diğer köyler 

muhtarları.
Gürün.

7592/7027 Muhsin Kayra.
(S. No: 63) İnönü Mah. Vakıf H.

Hüseyin Ağa Ahfa
dından.
Siird.

18434/17158 Hulûsi Şenel.
(S. No: 64) Firengülüs D. P. Bu

cak Başkanı.
Tarsus.

18435/17159 Yukarı Vizara Köyü 
(S. No: 65) Muhtarı ve diğer 

köyler muhtarları. 
Sürmene.

18403/17127 Pazar Köyü Muhtan 
(S. No: 66) ve ar.

Akyazı.

18432/17156 Abdullah Kahraman 
(S. No: 67) ve ar.

Gümüşlük Mah. dc. 
Milas.

18436/17160 Edip Aydınel.
(S. No: 68) Zaferhamit köyünde. 

Sivrihisar.

13976/13015 Ömer Ayan. 
13216/12311 Gazi Köyü Muhtan. 
13462/12545 Karaçayır - Sivas.
(S. No: 69)

(A rzu h a l hulâsası : Su ltansoyu  
H arasına tahsis edilen araziden  
bir kısm ının  m uhtaç zürraa dağı
tılm ası talebinden  ib are ttir .

(A rzu h a l hulâsası : S iird ’dek i H a
cı H iisyein  A ğa  vakfın ın  gelir fa z
lası hakknıda.)

(A rzu h al hulâsası : K adastroca  
B uduroğlu  H u lû si adına tesb it 
edilen  toprak ları hakkında.)

(A rzu h al hulâsası : Sürm ene - K ü 
çük dere yolunun yap tırılm ası hak
kında.)

(A rzu h a l hulâsası : A k ya zı için  
yapılacak elektrik  tesisatından  
köylerin in  de faydalandırılm ası 
talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Toprak ver il
mek ve lü zu m lu  kred i tem in olun
mak su retiy le  iskân edilm eleri 
hakkında.)

(A rzu h a l hulâsası : K oopera tif  
borçlarının  tec ili hakkında.)

(A rzu h a l hulâsası 
hakkında.)

S ın ır ih tilâ fı

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve mü
racaatların, son karan almaya yetkili idari mercilerce kati bir 
neticeye bağlanması gereken hususlara taallûk ettiği anlaşıldı
ğından, mezkûr talep ve müracaatlar hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin mezkûr 
mercilere usulüne tevfikan müracaatta muhtariyetlerine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

3256 1. I I . 1956

18161/16894 Arif özçiftçi.
(S. No. 70) Şeydim köyünden. 

Çorum.

(A rzu h al hulâsası : Beş bin lira 
lık  k red i tem ini talebinden  ibaret
tir.)



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

18143/16878 Nebi Ahmetoğlu 
18144/16879 ve ar.
18145/16880 Hessi köyünde. 
18146/16881 Malazgirt,
(S. No: 71)

18139/16874 Mehmet özdemir. 
18489/17212 Pazar köyünde rna- 
(S. No: 72) nifaturacı Ali Ünlü- 

türk eliyle.
Akyazı.

18128/16864 Şerafettin Avcı.
(S. No: 73) Badelâ köyünde. 

Posof.

18108/16844 Aslan Yılmaz.
(S. No. 74) Ahbunııs köyünde. 

İspir.

18002/16753 İsmail Şevket özta§- 
(S. No: 75) km.

Eski Yenitahta Mi
nare Cad. No: 16. 
Eyüp - İstanbul.

18007/16758 İsmail Kayar.
(S. No: 76) Muhtar.

Arik köyünde. 
Bingöl.

18023/16773 Haşan Meftun öz- 
19646/18305 güvenç.
(S. No: 77) Haseki Tramvay du

rağı Arapmanav So. 
No: 14.
Aksaray - İstanbul.

18033/16778 Hayrettin Yurt 
(S. No: 78) Türkvermez.

Tarım Okulunda. 
Bornova - İzmir.

18052/16789 Süleyman Gülsün 
(S. No: 79) ve ar.

Osmanlı köyünde. 
Havza - Edirne.

18054/16791 İbrahim Can.
(S. No: 80) Humeyli köyünde.

Oğuzili - Gazianteb.

(A rzu h a l hulâsası : 5826 say ılı 
K anun  m ucibince iskân edilm eleri 
veya  satınalacakları gayrim enkul- 
lere m ukabil tazm inat verilm esi 
talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : Babası Hoca  
H ilm i’ye a it gayrim enkullerin  ta 
pu daki kayıtla rın ın  buldurulm adı 
h akkında.)

(A rzu h a l hulâsası : D urum una  
uygun  bir iş bulunm asına da ir.)

(A rzu h a l hulâsası : F azla  kış y ü 
zünden  y ık ılan  evin in  ta m iri için  
kendisine yard ım  yap ılm ası hak
kında.)

(A rzu h a l hulâsası : G elir Vergisi 
K anununun 24 ncü m addesin in  1 
nci fık ra sı hükm ünden istifa d e  e t
tirilm esi hakkında.)

(A rzu h a l hulâsası : Tohum luk ve  
ç if t  h ayvan ı ih tiyacın ın  banka kre
d isi ile sağlanm ası hakkında.)

(A rzu h a l hulâsası : Ü crette  geçen  
hizm etlerinden  on y ıllığ ın ın  borç
lanm aya tâbi tu tu lm ası hakkın
da .)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir
yolları İdaresinde veya Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinde bir 
işe alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde 
yolsuz toprak dağıtıldığı hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Gazianteb Zi
raat Bankası Müdüründen şikâ
yet.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi ' ! ;: î Encümen karan ve ne sebepten verildiği

18055/16792 Nuri Özalp.
(S. No: 81) Solat köyünde. 

Göle.

18057/16794 Hüseyin Kanat.
(S. No: 82) Muhtar.

Çam köyünde.
Gediz.

18060/16797 Ali Şenkal.
(S. No: 83) Elektrik santral işçi 

mümessili.
Çankırı.

18063/16800 Kemal Karadenizli. 
2123/2118 Başvekâlet Umumi 

(S. No: 84)Murakabe Heyeti Mü
tehassıs Mv.
Ankara.

18075/16811 Mustafa özkol. 
18747/17460 Sazlı köyünde. 
21581/20071 Söke.

484/482 
2652/2646 
4750/4741 
5964/5953 

(S. No: 85)

18081/16817 Tayyip Bekçi.
(S. No: 86) Çayır köyünde.

Piraziz - Bulancak.

18088/16824 Ahmet Baskı.
(S. No: 87) Eskimezarlık gece

kondularında 
No: 288. 
Küçükçekmece.

18131/16867 Hikmet İbaş.
(S. No: 88) Yukarı mahalleden. 

Avanos.

18133/16869 M. Zeki Erman. 
(S. No: 89) Gazipaşa Cad. 

No: 66. : 
Zonguldak.

(Arzuhal hulâsası : İskân İdare
since namına temlik edilen toprak
lar hakkındaki tescil muamelesi
nin bir an evvel ikmal ettirilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mümin İnanç 
adındaki şahsın salma listesinden 
çıkarılmış olmasından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Çankırı Bele
diyesi Elektrik Santralinde ve 
Muhasebesinde çalışanların Emek
li ve İş kanunları muvacehesinde
ki durumları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ticaret Lisesi 
mezunlarından Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulunu ikmal edenlerin 
fakültelere kabulü hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : (Ali Yaylalı) 
denmekle mâruf araziye sahibolma 
hakkını haiz olup olmadığının ken
disine bildirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası •: Mısır veya 
arpa yardımında bulunulması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ev yeri veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Üret
me Çiftlikleri Merkez Atelyesinde 
tamir ettirdiği traktör için fazla 
alman paranın kendisine iadesi 
hususunun sağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ereğli Kö
mürleri İşletmesinin açacağı ve
rem paviyonu hakkında.)



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

18135/16871 Cafer Yalçmkaya.
(S. No: 90) Emrazı Sâriye Has

tanesi No: 5.
Üst kat.
Haydarpaşa - İstan
bul.

18095/16831 Hüseyin Kamlı ve 
(S. No: 91) arkadaşları.

Başhekim Köyünde. 
Boyabat.

18099/16835 Şemsettin Yorlı. 
19088/17762 Seyit Ömer Mahal- 
2105/2100 lesi Hüseyin Kâzım 

(S. No: 92) So. No: 29.
İstanbul - Topkapı.

18100/16836 Ali ve arkadaşları. 
(S. No: 93) Cami Mahallesi Muh

tarı.
Bayındır.

18198/16928 Osman Kabasakal.
(S. No: 94) Kavak Köyünde

Bakkal Osman Ata- 
lay eliyle.
Arlıavi.

18181/16914 Ali Başaran.
(S. No: 95) Motorcuları namına. 

Eceabat.

18171/16904 Halil Güçkava ve 
20057/18701 ar.
(S. No: 96) Kayserikapı Mah. 

Sivas.

18170/16903 İhsan Akdemir. 
18451/17175 Çandır Mah. Erdem 
18627/17343 So. No: 54 
18752/17465 Kayseri.
(S. No: 97)

(Arzuhal hulâsası : Nakdî yardım
da bulunulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine su 
temin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bir odalık yer 
verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hüseyinağa 
Camii hatibine verilmiyen ücretle
rin tesviyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisinin 
muayene ettirilerek katî raporu
nun yollanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Gümrük mu
hafaza motorlu personeline ikra
miye verilmesinin yerinde olmadı
ğına dair.)

'  (Aruzhal hulâsası : Sivas’ta inşa
edilen göçmen evleri ve bu inşaat
ta çalıştırılan muhacirlerin yev
miyeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Durumuna 
* uygun iş bulunması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve mü
racaatların, mahiyetleri itibariyle, aidolduğu idari makamlar 
tarafından incelenerek katî neticeye bağlanması lâzımgelen hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talep ve müra
caatlar hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ve müstedilerin usulüne tevfikan sözü ge
çen makamlara müracaatları lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3257 1. I I . 1956



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

17180/16003 Sıtkı Ulusoy.
(S. No: 98) Gar personelinden. 

Sivas.

16986/15830 Mehmet Şerif. Çün- 
(S. No: 99) gü.

Saray köyünde 
Özalp - Van.

16984/15828 Zekiye özgül ve di- 
(S. No: 100) ğcr ar.

Sarp köyünde 
Hopa.

17093/15924 Hilil İbrahim Yalçın 
(S. No: 101) Akçaeııiş Köyü Muh

tarı.
Elmalı.

17080/15911 A h m et Hamdi Bozok
(S. No: 102) D oğ a n cıla r  B e lcd iv e - 

ön ii So. No: 17 
C ide.

17066/15898 ism et Tellioğlu. 
17071/15903 A la ca  M ah. No: 66 
17584/16378 B olv a d in  - Afyon.
(S. No: 103)

17085/15897 Akif Zeki Günal.
(S. No: 104) B ü yü k  Cami Mah.

U zun Hamam So. 
No: 6.
B afra .

17054/15887 Hatice Rodoplu. 
17878/16647 Age Mah. Çallı So. 
(S. No: 105) No: 14.

Balıkesir.

16993/15837 ökkeş Okan.
(S. No: 106) Liman Puvantörü. 

İskenderun.

17023/15860 Mustafa Tan.
(S. No: 107) PTT Genel Md. Res

mî Daireler tahsil
darı.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : İkramiye ve
rilmemiş olmasından şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Eşi Hazel’in 
yurt dışı edilmemesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ciheti Aske- 
riyede alacakları olan kira bedeli
nin tesviyesi hususunun sağlan
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylüler ta
rafından istihsal, imal ve nakl
edilen orman emvali hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Cide kazasına 
bağlı köylerin köprasüzlu-k yüzün
den zarar görmekte olduklarına 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Üç sınıflı li
se programına göre imtihana ka
bul edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Lise bitirme 
imtihanından muaf tutulması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Bir an evvel 
serbest göçmen muamelesine tâbi 
tutularak nüfusa kaydedilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Li
man İdaresi doktorundan şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Kasa tazmina
tı verilmesi hakkında.)



~  13 ~

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

17038/15874 Hüseyin Kahraman- 
21179/19680 er.
6382/6371 Yeni Sinema civarın- 

(S. No: 108) da arzuhalci.
Niğde.

17936/16695 1. Hakkı Yazıcı. 
17052/15885 Muakkip.
(S. No: 109) Kınık.

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir iş ve
rilmesi veya eski görevine tekrar 
tâyini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi son fıkrası hükmünden 
eskisi gibi istifade ettirilmesi hak
kında.)

17069/15901 Mehmet Menteşe ve 
(S. No: 110) ar.

Boynuyoğun Köyü 
Muhtarı.
Tirebolu.

17077/15908 Haşan Nar ve ar.
(S. No: 111) Pancar köyünde. 

Babaeski.

17084/15915 Ali Korkut.
(S. No: 112) Fariske köyünde. 

Ermenek.

17078/15909 Mustafa Erçin ve ar. 
(S. No: 113) Baç Mah. Hastane 

Cad. No: 10/7 A. 
tzmit.

17098/15929 Süleyman Gürdal ve 
(S. No: 114) ar.

Adalet Dairesi Oda
cısı.
Burdur.

(Arzuhal hulâsası : Tirebolu’nun 
Güce köyünden geçerek Alucra 
kazasında nihayet bulan yolun ik
mali için yardım yapılması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Sel felâketin
den dolayı yardım yapılması hak
kında. )

(Arzuhal hulâsası : Ermerıek’in 
Fariske nahiyesinde belediye ku
rulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar eski 
işlerine alınmaları hususunun sağ
lanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
artırılması ve elbise verilmesi hak
kında.)

16958/15803 Ziya Akalin ve ar. 
(S. No: 115) D. P. âzasından 

Tutak - Ağrı.

16961/15806 Sefer Çolak.
(S. No: 116) Darphane ve Damga 

Matbaası Kapıcısı 
İstanbul.

(Arzuhal hülâsası : Muhtaç çift
çilere dağıtılan tohumluk hubu
bat bedellerinin icra marifetiyle 
tahsiline teşebbüs edilmiş olmasın
dan şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin 
artırılması veya ikramiye verilme
si ve çocuk zammının da ödenme
si hakkında.)



U  —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

16971 /15816  M ehm et Y üksel ve 
(S . N o : 117) ar.

A şağı çarşıda  M ani
fa tu racı A ş ir  Y eğ in  
e liy le  Çeltek k öy ü n 
de
Havzu.

16983/15827 Sait Taşangil.
(S . N o : 118) Posta  kutusu N o : 42 

M alatva.

17138 /15965  S üleym an Köşker.
(S . N o : 119) D eğ irm endere  K öyii 

E ğitm eni 
Göksün - M araş.

17464 /16259  C ercis  M im ar.
(S . N o: 120) İnşaat M iıtaahhidi 

M ardin.

17471 /16266  Ç uru A vaz ve arka- 
(S. N o : 121) d a şla rı.

IJrtap M ahallesi 
M uhtarı.
Tuğ - Tatvan.

17482 /16277  V acit T oloıı.
(S . N o : 122) M aliye  vergi m em ur 

yard ım cısı.
(tcd iz.

17484 /16279  M u sta fa  Ç olak ve 
(S . N o : 123) arkadaşları.

D oku m a fabrik ası - 
m am ul am bar işç ile 
rinden.
H ereke.

(Arzuhal hulâsası : Havza kaza
sına verilen kömür kontenjanın
dan Çeltik köyihıe de bir tefrik 
yapılması hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir si
nema makinesi ihtira etmiş olma- 
smdan dolayı kendisine ikramiye 
verilmesi icabedeceği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlerin 
maaşa geçirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mardin Nafıa 
Müdürü Fevzi Erer hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Su ihtiyaçları
nın eskisi gibi sağlanması hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası 
ğından borç para 
kında.)

■ Emekli Sandı- 
verilmesi hak-

(Arzuhal hulâsası : istihsal ve teş
vik priminden faydalandırılmala
rı hakkında.)

17489 /16284  M ehm et Ş era fettin  
1468 /1466  Engin , 

i S. N o : 124) Bakkal İzzet Çolak 
e liy le  - G ökçe köy. 
Ş alpazarı - Trabzon .

17498 /16202  A li A k ın c ı ve arka- 
(S . N o : 125) daşları.

Belediye Reisi. 
Nazimiye.

(Arzuhal hulâsası : Parasız yatılı 
olarak bir okula alınması hakkın
da, )

(Arzuhal hulâsası : 
bir ortaokul binası 
hakkında.)

N âzımiye’de 
yaptırılması



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

17522/16316 Şükrü Küçük.
(S. N o: 126) Yeşilhisar Keler Ma

hallesinde 
Nevşehir. 

17535/16329 Haşan Çınar.
(S. N o: 127) Yenikışla köyünde 

Boğazhyan.

17539/16333 Halil ve. ar.
(S. No: 128) On Temmuz Mahal

lesi M uhtarlığı 
Zonguldak. 

17546/16340 Ali Kemal Uğur. 
20971/19485 Kümbetir köyünde 

1625/1623 Andırın.
(S. No: 129)

17586/16380 M. Naz m i Turan.
(S. N o: 130) IIv. Kvv. Krh. A si

si ubaylann d ân H v . 
Silâhçı A tıcı Kel. 
Bşç.
Ankara.

17596/16390 Hasaıı Aralan.
(S. N o: 131) Biiyük Karaman Cad 

No: 17, kat 2 
Fatih - İstanbul.

16998/15842 Remzi Tamsuker.
(S. N o: 132) Kasımpaşa Kaptan- 

paşa Malı. Iîesne So. 
No. 15.
İstanbul.

17022/15859 Mehmet B ilgin ve 
18336/17062 ar.
(S. N o: 133) T. C. Ziraat Bankası 

şubesi 145 sayılı 
Kürkçüler Tarım 
Kredi K ooperatif 
Müdürü.
Adana.

17040/15876 Alâettin Kirman.
(S. N o : 134) Avukat.

Camiler Hademesi 
Düzenleme ve Y ar
dımlaşma Derneği 
Reisi.
İstanbul,

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şı bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitü
süne nehari olarak devam ettiril
mesi veya belge imtihanına tâbi 
tutulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Zonguldak’m 
On Temmuz Mahallesinde bir ilk
okul binası yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Andırın tah
rirat kâtibi Ilasan Kayıran'dan 
şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Astsubayla
rın bilgi imtihanları ve saire hak
kında.) ■

(Arzuhal hulâsası : Okul dışı li
se bitirme imtihanına girme hak
kının verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Liman İşlet
mesindeki işinden haksız yere çı
karıldığına ve bu işletmede bâzı 
yolsuzluklar yapıldığına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Tarım Kredi 
Kooperatifleri memurlarının ma
aş durumlarının ayarlanması ve 
istikballerinin teminat altına alın
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrat hade
mesi aylıkları hakkında.)



17041/15377 Aziz Karakullukçu. 
(S. No: 135) Camiikebir Mah. de. 

Koyulhisar.

17216/16026 Ali Kibar.
(S. No: 136) Ünye.

17207/16020 Mustafa Yazıcı ve ar 
(S. No: 137) ünbul Kolektif Şir

keti.
Karabük.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16

(Arzuhal hulâsası : Koyulhisar 
Hükümet Tabibi Kenan Erdem 
hakkmdaki tahkikat neticesine iti
raz.)

(Arzuhal hulâsası : DDY Malatya 
İşletmesi şeflerinden Ilalil Başdo- 
ğan hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
atından şikâyet.)

Demir tevzi-

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından vâki talep ve şi
kâyetlerin salâhiyetti idari mercilerce tetkik olunup, katî bir 
karara bağlanması icabeden hususlara taallûk eylediği anlaşıl
dığından mezkûr talep V3 şikâyetler hakkında bu sebepten en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin sözü geçen mercilere usulü dairesinde müracaatta muhtari
yetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3258 1 . I I . 1956

Reis Mazbata M.
Konya Bingöl

A. F. Ağaoğlu

Kâtip
Elâzığ Afyon K. Çorum Edirne

S. Toker S. Koraltan H. Ortakcıoğlu ('. Köprülü

Edirne
II. Maksudoğlu

Erzincan 
T. Şenocak

Mardin 
li. K. Timuroğlu

Trabzon 
»S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 188)

T. B. M. İM. Matbaası



Devre : X T. B. Mi 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 İ

—  41 Sayı : 47 S)*—

16. I V . 1956 Pazartesi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

14102/1.>138 Musa Toprak ve ar.
Celalli nahiyesi Acı- 
pınar köyü halkın
dan 
Hafik.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 
usulsüz zaptolunduğundan şikâ
yet.)

Müstediler : Köylerini Hafik kazasına bağlıyan bir yol 
movcut bulunduğu halde; Celalli Nahiye Müdürlüğü tarafından 
kendilerine yeniden bir yol yapma mükellefiyeti tahmil olun
duğundan ve bu meyanda birçok ekili arazilerinin de istimlâke 
dahi lüzum hissoluıımaksızın zaptedilmiş olduğundan şikâyetle 
hâdiseye vaziyed edilmesini istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu yolun 
Celalli nahiyesini Hafik kazasına bağlıyan nahiye yolu olup 
iddia olunduğu gibi köy yolu olmadığı ve yapılan bu yoldan 
önce nahiyenin yolu olmadığı, keza bu yolun yapılması sıra
sında hiçbir şahsın zorla çalıştırılmadığı ve köylülerin müsait 
zamanlarında müracaatları ile basit işlerde çalıştırılmış olduk
ları Sivas valiliği yazısına atfen bildirilmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Acıpınar köyünden 
geçen mezkûr yolun 1952 yılında 700 metre kısaltılmış ve gü
zergâhı değiştirilmek suretiyle daha müsait bir duruma getiril
diği, bu yol aynı zamanda nahiye ile civar köylerin muvasala
sını temin eden bir yol olması itibariyle her köyün kendi hu
dudu içerisindeki kısmı tamir ve ıslah etmek mecburiyetine 
rağmen yolda çalışanların ücretlerinin de tamamen ödenmiş ol
duğu; cebir ve tazyik iddiasının varit bulunmadığı; güzergâha 
tesadüf eden bâzı ekili arazilere iras olunan 350 liralık zara
rın da bu yoldan istifade eden 70 hanece tazmini talebinde bu
lunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletler işarına ve vâki zarar ziyan 
dolayısiyle alâkalıların kaza merciine müracaat haklan bulun
duğuna göre; talep hakkında encümenimizce tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

\ Karar No. Karar tarihi

3259 1. I I . 1956
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14227/13252 Haşan Çetinel.
16384/15306 Söyütlü Malı. d<> 

İğdır - Kars.

Amıha; Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası
lıiın dair.)

Tazmin iuU -

Müstadi : 1944 yılında, İran çapulcuları tarafından gasbolu 
nan 350 adod koyun bedelinin hazine tarafından ödenmesini is
temektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Umumi bütçede; bu 
gibi hâdiseler dolayısiyle tahaddüs eden zararları karşıhyacak 
bir tertip bulunmadığından müstedinin talebinin tervici müm
kün görülemediği bildirilmektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Dahiliye Vekâleti 
ile yapılan muhabereden anlaşıldığına göre; mezkûr sirkat hâ
disesine yataklık ettikleri anlaşılan çobanlar hakkında gerekli 
takibata tevessül olunup, delil kifayetsizliği sebebi ile ademita 
kip kararı verildiği, hakiki suç faili3rinin tesbiti hususunda da 
müspet bir netice alınamadığı, Tahran Büyükelçiliğimiz vası- 
tasiyle İran makamları nezdinde yapılan teşebbüsten de ara
dan 8 sene geçmiş olmasına rağmen keza bir netice alınamadığı 
bil dirilm sktedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin vâki işar atı muvacehesin
de talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3260 1 . I I .1956

16424/15341 İzzot Oktay. 
10918/10155 Bulak köyüm! 
1411/1409 Safranbolu.

(A ruzhal hulâsası : K endisini ait 
ik i ilâm ın verilm işi halikında,)

Müstedi : Safranbolu mahkemesi zabıt kâtibi iken aleyhine 
ikame olunan iftira dâvası neticesinde 3 ay hapis ve 1 000 lira 
tazminat ödemeye mahkûm edilip, hükmün temyizen bozularak 
dâvanın Bartın ağır cezasına nakli üzerine, mezkûr mahke 
mece hakkında ittihaz olunan 11.IV.1929 tarih ve 260-225 numa 
ralı beraet karan ile, Bartın avukatlarından Settar’la beyinlerin 
de cereyan etmiş bulunan dâva dosyasının Safranbolu Adliyesine 
gönderilmesi hususunda yaptığı mütevali müracaatlarından 
Bartın Adliyesinin sümmettedarik verdiği cevaplar yüzünden 
bir netice alamadığından şikâyet ederek; gönderilmesi usul 
hükümleri icabından bulunan bu ilâmatm mutlak surette ken
disine teslimi ve tevdiini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Keyfiyet Bartın Cum
huriyet Müddeiumumiliğine yazılıp, alınan 18 . ATI . 1953 tarih 
ve 501/681 sayılı cevapta; İzzet Oktay’ın istidasında yazılı 
dosyasının bugüne kadar bulunamadığı, evrak mahzeninde 
yapılan aramada da mevcut evrakın % 80 ninin çürüyüp toprak 
haline geldiği, % 20 sinin de elle tutulamıyacak vaziyette bu
lunduğu bildirilmiş olduğu açıklandıktan sonra; mezkûr dosya 
nm o tarihte mahkeme başkâtibi bulunduğu anlaşılan Ramazan
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

adındaki şahsın memuriyeti zamanında zıyaa uğratıldığı tah
min edilmekte ise de ölmüş olması itibariyle mumaileyh hak 
kında gerek bu bakımdan gerekse bu arada çıkan af kanunları 
sebebiyle zıya keyfiyetinden dolayı her hangi bir takibat ve 
muamele ifa olunamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce, aynı mahiyetteki 
vâki müracaatı üzerine; 5 . V . 1952 tarih ve 4072 sayılı bir 
karar verilmiş olmasına ve yerinde görülen vekâlet cevabına 
göre; talep hakkında encümenimizce yeniden tâyini muameleyt 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3261 1 . Iî . 1956

(A rzuhal hulâsası : Ifaili Partisi 
Reisi N ezir ’dcn vc bunun tahriki 
ile mal ve canına kastla teşebbüs 
ı d e nlerde ıı sikayı I .)

Müstedi : Muradiye kazası Ernis köyü Demokrat Parti ocak 
başkam olduğu için kendisine husumet besliyen ve malına, ca 
nına ve meskenine taarruz ve tecavüze kıyam ve bunları hima
ye edenlerden şikâyetle; haklarında tabikat icrasını istemek
tedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki; yaptığı 
şikâyetin doğru olmadığını bildirmiş bulunduğu ve keyfiyetin 
bir zabıtla da bu yolda tesbit edildiği ve istidada da adı geçen 
Bahri ’nin de eniştesi bulunduğuna nazaran bir muamele yapıl 
mamış olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3262 1 . I I . 195G

14912/13912 Mohmel Yaşar.
I). 1’ . O ca k  B a ş k a m  

lOrnis köyünde. 
.Muradiye.

14936/13936 Remzi K ılıçyaldır 
16340/15263 Sugediği Mah. 79 

So. No. 10.
Adana.

Müstedi : Rüyet ettiği dâvalarda kanunsuz ve usulsüz hare
ket ederek vatandaş hukukunun zıyaına ve bu meyanda kendi
sinin haklı dâvalarının da aleyhine neticelenmesine sebep ve 
âmil olan Adana Kadastro Hâkimi Cevdet Benker’in istidasında 
zikrettiği vazife suiistimallerine ilâveten kendisinin vekâlet Ce
za ve Hukuk İşleri Umum müdürlüklerince himaye edilmekte 
olduğundan şikâyet etmektedir.

(A rzuhal hulâsası : V azifesini su 
iistim al etm iş ulan Adana K adas
tro H â lim i C evdet Henker'den ş i
kâyet,.)



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

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; gerek 
kendisi tarafından ve gerekse müptelâ olduğu hastalık sebebiyle 
ve hapis bulunan eşi tarafından açılmış olan tescil dâvalarının 
bütün safahatı bertafsil açıklandıktan sonra; reddi mutazammm 
verilen h ".kmiin temyizen de tasdik edilip yapılan düzeltme ve 
iadei muhakeme taleplerinin de kabul edilmemiş olduğu, keza 
adı geçen hâkimin muahezesini mucip bir cihet görülemediği 
için hakkında muamele tâyinine mahal görülmediği bildiril
mektedir.

Gereci düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet cevabı muvace
hesinde talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
göremediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3263 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Beşiri Müdde
iumumisinden şikâyet.)

Müstedi : Kendisini ağır surette yaralamış olan bir şahsın 
Beşiri Müddeiumumisi tarafından serbest bırakıllığından ş'kâ- 
yet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılacak soruşturma
nın müştekiye tebliği hususundaki düşüncenin vekâletçe de 
tasvibolunmuş bulunduğu bildirlmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmeliğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3264 1 . II . 1956

15111/14110 Nasri Kandemir.
Mahkeme zabıt kâti 
bi
Şirnak.

Müstedi : Hazırladıkları b'r tertiple kendisini Şirnak’a nak
lettirmiş ve terfi-ne mâni olmuş bulunan Kozluk Müddeiumu
misi Celâl Diken ve Asliye hâkimi Haşan Fehmi özsan ile bu 
yer mahkeme başkâtip muavini Fethi haklarındaki vâki şikâ
yetinin Siird Müddeiumumimğince kendisinden s'kâvet olunan 
adı geçen müddeiumumiliğe tahkik eğrilmesindeki isabetsiz
likten bahsile; bu kişilerin buradan uzaklaştırılarak icabeden 
tahkikatın bundan sonra yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâlet:nin cevabi yazısında: Hâkim ve müddeiumumi 
hakkında Siird Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğince başkâtip hak
kında da Kozluk Müddeiumumiliğince yapılan tahkikat netice-

(Arzuhal hulâsası : Vâki şikâye
tinin haklarında ihbarda bulundu
ğu şahıslara tahkik ettirilmesin
deki isabetsizlik hakkında.)

15008/14007 Şerafettin Genç.
M. T. A. Petrol 
kampı yardımcı ser
vislerinde tornacı 
Raman - Batman.
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sinde haklarında muamele tâyinine lüzum görülmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

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

3265 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kendisini ka
çırıp ırzına tecavüz edenler hak
kında tahkikat ve takibat ifasına 
dair.)

Müstedi : Cebir ve şiddet ve silâh istimali ile kendisini ka
çırıp ırzına tecavüz etmiş bulunan Halil İbrahim ile buna yar
dım eden şahıslar hakkında tahkikat ve takibatta bulunulma
sını istemektedir. t

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznunlar hakkında 
yapılan hazırlık ve ilk tahkikat safhaları ve vâki gecikme se
bebi açıklandıktan sonra; son soruşturmalarının Manisa Ağır 
Ceza Mahkemesinde derdest bulunduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3266 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Eczacı Kı
demli Yüzba§ı Mümtaz Ünal’dan 
şikâyet.)

Müstedi : Eczacı Yüzbaşı Mümtaz’ın vâki yolsuzluklarım ve 
mumaileyhin orduda bırakılmasının mahzurlu olacağını belir
terek; hakkında icabeden kanuni muamelenin yapılmasını is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki ihbar 
üzerine yapılan tahkikat sonunda; 3 ncü ordu müfettişliği âmi
ri adliliğince ittihaz olunan 28 Haziran 1954 tarihli meni mu
hakeme kararından tasdikli bir suretin takdim kılındığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vazifeli adlî mercice icabeden kanuni 
muamelenin yapılmış olmasına göre, talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

15229/14223 Sıddık Kip.
Arzuhalci.
Çorum.

15170/14169 Fatma Uraş.
Paşa köyünde. 
Manisa.

3267 1. I I . 1956



—  6 —

Arzuhal
No.

15232/14226

15741/14698 
16074/15011

(Arzuhal hulâsası : Oğlunu öldü
ren kunlillerin serbest bırakıldıkla
rından şikâyet.)

Müstedi : izinden kıtasına dönmekte iken öldürülen oğ
lunun kaatillerinin serbest dolaştıklarından duyduğu teessürü 
ifade ederek hakikatin bir müfettiş marifetiyle meydana çı
karılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise faili olarak 
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk olunan Huriye hak
kında mezkûr mahkemece beraat kararı verilmiş olduğu, hâ
disenin oluşu ve cereyan eden adlî safha hakkında gereken 
açıklamada bulunulduktan sonra; öldürme suçunun hakiki fa
illerinin âmme dâvası zaman aşımı hududuna kadar ehemmi
yetle ve sıkı bir surette takibolunmasının bu yer müddeiumu
miliğine yazıldığı ve yapılan tetkikat seyrinde usul ve kanu
na aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3268 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : (Jümüşane 
Müddeiumumisi re Muavini ile. 
hâkimlerin keyfî harekı ilerinden 
şikâyet.)

Müstedi : 33 sayılı Tababeti Adliye Kanununun 4 ncü mad
desini değiştiren 3017 sayılı Kanunun 29 ve 31 nci maddelerine 
göre Sıhhat Müdürü sıfatiyle kendisine adlî vazife terettübetme 
mesiue ve vilâyette başkaca resmi tabip bulunmasına rağmen; 
istidada isimleri yazılı Gümüşane Müddeiumumisi ve muavini ile 
hâkimlerinin, kendisine besledikleri antipati sebebiyle, vâki 
mazeretine binaen bir vaka mahalline gitmek üzere yapılan da
vete icabet etmediğinden dolayı içtimai ve resmî mevkii nazarı 
itibara alınmaksızın, hakkında; cürmiimeşhut hükümlerine tev 
fikan takibata tevessül ile, Vilâyet İdare Kurulunun bu mevzu 
da verdiği vazife karan ile hâdis olan icabı ihtilâfı da 1684 sa
yılı Kanuna tevfikan Temyize intikal ettirmeğe lüzum görme
den ve tamamen hissi ölçülerle hareket ederek; keza reddi hâ
kim taleplerini dahi kanun çerçevesi içerisinde tetkik ve bir 
karara bağlamak zaruretini hissetmeksizin gayrikanuni ve keyfî 
harekette bulunduklarından şikâyetle; mâruz bırakıldığı bu 
haksızlık dolayısiyle icabeden kanuni muamelenin yapılmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Eir müfettiş tarafından 
yapılan tahkikata göre; Gümüşane merkezinde hiikiimet tabibi

Dr. Ekrem Aydın. 
Sağlık ve Sosyal 
Vardım Müdürü.
< Jümüşaııe.

Ali Rıza Çulcu.
</umhuriyol Malı. 
No. 41.
Eskişehir.
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Arzunal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

olmaması itibariyle Tababeti Adliye Kanununun 4 ncii maddesi 
gereğince, müştekinin otopsi için davet edilmesinde, keza şifahi 
ve yazılı taleplere rağmen hâdise mahalline gitmemesi itibariyle 
3005 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan, vazifei suiistimal su
çundan dolayı hakkında dâva açılmış olmasında mucibi muahe
ze bir cihet görülmediği ve kendisi halen sorguya çekilmediğine 
göre mahkemece vazife hususunda bir karar ittihaz edilmeme
sinde ve şu suretle vazife ihtilâfı bahis mevzuu olmadığından 
dosyanın Temyiz Mahkemesine gönderilmemesinde bir yolsuz
luk görülmediği ve adliye mensuplarının müştekiye husumet 
besledikleri de anlaşılamadığından dâvanın nakline de lüzum 
bulunmadığı ve yaptığı reddi hâkim taleplerinin de merciince 
reddedildiği belirtildikten sonra bu duruma göre; yapılan mua
melelerde bir yolsuzluk olmadığından ilgililer hakkında muame
le tâyin edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü': Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tamu

326Ö 1 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Çalınan iki 
atının kendisine teslimi veya bi
de linin ödenmesi hakkında.)

Müstedi : 18 . X  . 1952 gecesinde, Yüksekova kazasının Sa- 
kitan köyünde Rüstem Oğuz adındaki şahsın kapusu önüne 
bağladığı 4 atından ikisinin Tahir oğlu Hüseyin adındaki şa
hıs tarafından çalınmış olduğunu ve derakap yaptığı müraca
ata rağmen; hayvanlarının veya bedelinin kendisine teslim 
edilmemiş bulunduğundan şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Çalınan bu hay
vanların îranlı iki kaçakçıya verildiği anlaşılıp, hudut makam
ları üe yapılan temaslardan henüz müspet bir netice alınama
dığı, hâdisenin ehemmiyetle takibedilmekte olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin fail 
hakkında ayrıca tazminat talebinde bulunabileceğine göre, 
talep üzerinde encümenimizce yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

10470/15372 Ali Yayla.
Tekke köyünde. 
( ¡ümüsane.

3270 1 . I I . 1956



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

16614/15502 Sıddık A vcı. 
16733/15610 Karakilise köyünde 

Arciş.

16651/15536 Ali Arslan.
Mansuri köyünde 
Mardin.

(Arzuhal hulâsası : Mal ve canı
na karsı vâki, mütevali tecavüz
ler dolayısiyle Garp vilâyetlerin
den birinde yerleştirilmesi tale
bine dair.)

Müstedi : 40 nüfuslu bir aile sahibi olup Zeylan hâdisesi sı
rasında hükümet kuvvetleri ile birlikte müsellahan şakilerle 
mücadele etmiş bulunduğundan kendisine husumet besliyen şa
hıslardan memlekete dönmüş olanların daimî tecavüz ve teh
ditleri altında, mal ve candan emin olmıyarak huzursuzluk 
duymakta bulunduğunu ve nitekim; öldürülmek üzere evine ve 
değirmenine silâhlı tecavüzlerde bulunulduğunu, mahsullerinin 
yakıldığını ve 65 baş koyununun parçalandığını belirterek faili 
meçhul şahıslar tarafından yapılan bu tecavüzlerin failleri ken
disince malûm olduğundan bu şartlar altında memleketinde ka- 
lamıyacağından, Garp vüâyetlerinden birine yerleştirilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : îddia olunan hâdi
selerden ikisinin kendi tertipleri olduğu ve bu itibarla oğlu 
Mustafa Avcı ile müstedi hakkında takibata tevessül olundu
ğu, otlarının, kendi bekçisinin attığı bir sigaradan yandığı, evi
nin pençeresinden silâh atanların yakalanarak adalete tevdi 
olundukları, hayvanlarını öldürenlerin sıkı aramalara rağmen 
tesbit edilemediği ve tahkikata önemle devam edilmekte oldu
ğu ve mumaileyhin tezkerede belirtilen durumu ile bu yoldaki 
izamkâr müracaatlarını maksadı mahsusla yapmakta bulundu
ğu ve arz olunan bu duruma rağmen adı geçen köyde çift bek
çi ve jandarma devriyesi gezdirilmek suretiyle her türlü emni
yet tedbirlerinin aldınldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3271 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Sürgün ceza
sının infazının t O ay tehiri hak
kında.)

Müstedi : Kaçakçılık suçundan dolayı hapis ve para cezaları 
ile birlikte mahkûm edildiği sürgün cezasının kardeşinin asker
den terhisine kadar, 10 ay tehirini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : infazın iki ay son
raya bırakılmış olduğu ve müstedi hakkında yapılan muamele
lerde gayrikanunilik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre;



—  9  —

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

talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3272 1 . II . 1956

16684/15569 Cemal izci vc ar.
Yeni halde m anifa
turacı.
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : İmam - Hatip 
mektebi açılması hakkında.)

Müstediler : Hademei hayrata olan ihtiyaçlarını belirttik 
ten sonra; tedrisata müsait binanın mevcudiyetine ve sair ihti- 
yacatm da halk tarafından temin olunacağına işaret ederek; 
Man.sa'da bir İmam - Hatip mektebi açılmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: 5980 sayılı Kanuna 
göre, ancak; 15 vilâyette hatip okulu açılabileceğinden, her 
vilâyette açılmasına maddeten imkân bulunmadığı ve açılan 
okulların da valiliklerin müracaatları üzerine açılmakta olduğu 
belirtildikten sonra; bu istidanın bir örneğinin de aynen Manisa 
Valiliğine gönderilip yapılan hazırlıkların nelerden ibaret bu
lunduğunun sorulduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3273 1 . II . 1956

16604/15579 Selim Dağ ve ar.
Tekmanm A lim or 
köyünde.
Hınıs.

(Arzuhal hulâsası : Haşan Ağa ve 
oğlu Haşim adındaki kişilerden 
şikâyet.)

Müstediler : Köyleri halkının mal, can ve namusuna ta
nız edip huzurlarını münselip kılan mütegallibeden Haşan ağa 
ve oğlu Hâşim Akın adındaki şahıslann münasip bir mahalle 
gönderilmelerini, veyahut 19 haneden ibaret olan kendilerinin 
başka bir mahalde iskân olunmalannı istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gerek müstedile- 
rin ve gerekse kendilerinden şikâyet olunan şahısların alevi 
mezhebinden ve aynı zamanda o civardaki aynı mezhebin sâ- 
liklerinden olan 12 köyün dedeleri olduğu ve iddia olunan 
hâdiselerin eski zamanlara ait bulunduğu açıklandıktan sonra; 
adı geçen Haşim Akın’ın 3 seneden beri en küçük bir hareketi 
dahi görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül* 
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3274 1 . I I . 1950
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I6 6 9 5 / I 5 58 0

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

L û t t ' i  I- 

1953 se 
s ay ı l ı  t 

A n k a r a

'jvreıı.
nesi ve  15012 

el. sahib i .

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhııl hulâsası : Oğlunun, A n 
lara A dliye siner haksız yere 10 
ayılır tevkif olunup, işkenceye mâ
ruz bırakıldığından şikâyet.)

Müstedi : Tel müracaatında ezcümle; oğlunun, istidada 
adlan yazık Ankara Müddeiumumi ve hâkimler tarafından ha 
kikatler tahrif edilmek suretiyle 10 aydır mevkuf bulunduru
lup işkenceye mâruz bırakıldığından şikâyet ederek; acele iki 
muhakkik tâyinini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında. : Yapılan tahkikat so
nunda alâkalılann muahazelerini gerektirir bir yolsuzluk ve 
idareteıı yapılacak bir muamele görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3275 1 . II . 1956

I 6 6 9 7 /1 5 5 K 2  I la s a ı ı  I V I vü ii .

T o p r î ı k o c a k  k ö y ü  
eği l  ineni

Y e n iş e h i r  - B u rs a

! A r z u h a l  hul âsas ı  : Ö ğ r e t i n i n  
k a d r o s u n a  a l ı nması  h a k k ı n d a . )

Müstedi : Eğitmen kadrolarının tasfiyesi cihetine gidile
ceğinden duyduğu teessürü ifade ederek; kendisi gibi yatişmiş 
eğitmenlerin öğretmenlik meslekine mal edilmelerini iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Kendilerinlen isti
fade edilemiyenlere ait eğitmen kadrolarının Vekiller Heyeti 
kararma müsteniden tasfiye edilmekte ve tasarrufa abnmakta 
bulunulduğu açıklandıktan sonra; başanlı olanların tasfiyesi
nin bahis mevzuu olmadığı ve müstedinin öğretmen olabilmesi 
için öğretmen okulunda imtihana girip diploma alması lâzım- 
geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3276 1 . II . 1956

16710/15595 Ehnesor Köyü Muh
tarlığına
Başvartinik - Kema
li ve.

(A rzuhal hulâsası : K öylerine bir 
öğretm en verilmesi hakkında.)

Müstedi : Köylerine bir öğretmen gönderilmesini istemekte
dir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 272 nüfustan ibaret 
bulunan adı geçen köyde okul yapılmamış olduğu ve bu vilâ
yetçe henüz 400 ve buna yakuı nüfuslu olan köylerin, okul in
şaat plânına alınmış olduğu büdirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

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

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

327? 1 . I I .1956

1(5718/15601 Hüseyin Ozeelik.
Lise 4. I). öğrencile
rinden No: (541
Kost.nnomı.

(Arzuhal hulâsası : Para yardı
mında bulunutması hakkında.)

M üstedi : A ilesinin fakruhaiine binaen terki tahsile m ecbur 
kıldığım belirterek ; ikm ali tahsil için kendisine yardım  yap ıl
masını istemektedir.

M aarif Vekâletinin cevabi yasısında : B ütçede böyle bir tah
sisat olm adığı için m üstediııin dileğinin yerine getirilm esine im 
kân olm adığı bildirilm ektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encüm enim izce tâyini m uam eleye mahal g örü l
m ediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3278 1 . II 1956

1(5724/15603 Eşref Yıldırım .
Gürleşen köyiindt
Muhtar.
Savinıbevli.

(Arzuhal hulâsası : Maden tahar
risi için müracaatta bulunan M eh
met Bilgin ve Haşatı Tunç'a ruh
sat verilmemesi hakkında.)

Müstedi : Köyleri dâhilindeki arazileri üzerinde maden ta
harrisi ve işletme ruhsatı talebeden Mehmet Bilgin ve Hac an 
Tunç adındaki şahısların bu talepleri is‘af olunmıyarak; köy 
menafii bakımından mezkûr ruhsatın köy şahsiyeti adına tan
zim ve itasını istemektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Mer’i maden mev
zuatına göre, bu kabil talepler için arazi sahiplerine bu arazide 
mevcut madenler üzerinde her hangi bü' rüçhan hakkı tanınma
mış olup arama hakkı tesisinin tekaddüm hakkı istihsali ile baş 
lamakta bulunduğu,

4268 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi ile köy sınırları içinde 
bulunan mekşuf linyitler için köy şahsiyetlerine bir rüçhan 
hakkı tanınmış ise de ruhsat mevzuunun bununla bir ilgisi bu
lunmadığı;

Ruhsatname itası için müracaat olunup tekaddüm hakkı alı 
nan maden sahasının talep veçhile köy mânevi şahsiyeti namına 
itasına kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müs-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tedinin bu mevzuda doğacak bir ihtilâf dolayısiyle kaza merciine 
dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3279 1 . I I .1956

16736/15613 İsmail Hakkı Esini 
ve ar.
Çiftçiler namına. 
Eceabat - Bayramiç.

(Arzuhal hulâsası : Zatî ihtiyaç
ları için Sarihiz ormanından fay
dalanmaları hakkında.)

Müstediler : Yanmış olup, kabiliistifade kısımları orman ida
resince depolara kaldırılmış olan Sarıkız ormanındaki orman 
motrukâtınm yakacak ve sair mübrem ihtiyaçlarını gidermek 
üzere serbestçe taşımalarına müsaade olunmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr orman emva
linden yapılan istiflerden mutemetlere ve halka tarife bedeli 
üzerinden satış yapılmakta bulunduğu açıkland:ktan sonra; 
5313 sayılı Kanunun 18 nci maddesine göre ancak köylere zatî 
ihtiyaç verilmesi mümkün olduğundan; miistedilerin kaza hal
kından bulunmaları itibariyle bu haktan istifade edemiyecekleri 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun h'.iklimleri muvacehesin
de vâki talep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3280 1 . I I .1956

16737/15614 Seyit Ali Salın. 
Eğitmen.
Menteşe köyünde. 
Yenişehir - Bursa.

16762/15637 Kâzım Gürses. 
Eğitmen.
Mekir köyünde. 
Yenişehir - Bursa.

16760/15635 Mehmet Arslan. 
Eğitmen.
Orhaniye köyünde. 
Yenişehir - Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenler 
hakkında.)

Müstediler : Eğitmenlerin; ilk öğretim kadrolarına ithal 
olunmak suretiyle mesleke mal olunmalarını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İlkokul öğretmeni ola
bilmek için Öğretmen okullarından diploma almak icabettiği 
bildirilmektedir.

Gereği dişüniildü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesinde 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3281 1. I I . 1956

16765/15640 Comal Şirin.
Ortacami Bâlâ kö
yünde 
Tirebolu.

(Arzuhal hulâsası : Başöğretmen 
Arif önal’m vâki yolsuzlukların
dan şikâyet.)

Müstedi : Terfian yetiştirme yurdu müdürlüğüne tâyin 
olunmuş bulunan köy okulu eski başmualimi Arif önal’ın, is
tidada zikir ve beyan ettiği vaki yolsuzluklarından dolayı ve-
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kâlot müfettişleri tarafından hakkında tahkikat icrasını taleb- 
etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen öğretme
nin bu yolsuz hareketlerinden dolayı durumunun vilâyet in
zibat kurulunca incelenip, 4357 sayılı Kanuna tevfikan hak
kında 3 günlük maaş kesimi cezası verildiği gibi eksik çıkan 
demirbaş eşyaların da kendisine ödettirilmesine karar veril
diği ve bu kararın mumaileyhin itirazı üzerine Devlet Şûrasın- 
ca İncelenmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu üzerinde kanuni icabı 
yapıldığı anlaşıldığından talep hakkında bu bakımdan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi En ünıen karan ve ne sebepten verildiği

3282 1. H . 1956

Lice.

16783/1505') Osman özy ıld ız  ve (Arzuhal hulâsası : Mahkeme
ar. Başkâtibi Selâmi özcan'm başka
K aya Mah. de yere tâyin olunmaması hakkında.)

Miistediler : Uğradığı bir iftira yüzünden işten el çektiri
lip neticei muhakemede beraat etmiş bulunan mahkeme baş- 
k ' t ib i  Selâmi Özcan’m, dürüst ve verimli mesaisine binaen ka
zalarında bırakılmasını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Başkâtibin, 
vazifei ihmal suçundan dolayı mahkûm edildiği 1 ay 20 gün 
hapis ve 120 lira ağır para cezasının infaz olunduğu sırada 
5577 sayılı A f  Kanunundan istifade ettiği, zimmet sucundan 
dolayı da tahtı muhakemeye alınıp işten el çektirilmiş bulunan 
mumaileyh hakkında bu fiilden dolayı verilen beraat karan 
tem yiz olunduğundan henüz katileşmemiş olduğu ve münhal 
olmadığı için de muadil bir vazifeye tâyini hakkındaki talebi
nin de is ’a f edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi. —

Karar No. Karar tarihi

3283 1. I I . 1956

16787/15659 Osman Şenbahar. (A rzuhal hulâsası : Amaların hi-
Ilckim dede Mah. de mayesi hakkında.)
Savaş So. N o: 6 
Ur fa.

Müstedi : Amalan himaye edecek bir yardım teşkilâtı 
kurulmasını istemektelir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında:
Devlete ait böyle bir teşkilât mevcut olmamakla beraber; İs
tanbul, İzmir, Ankara ve Seyhan vilâyetlerinde; sağır, dilsiz
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ve körlere maddi ve mânevi her türlü yardımlarda bulunmak 
maksadi ile kurulmuş dernekler bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : M ahiyeti itibariyle vâki talep hakkında  
encümenimizce muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3284 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : ('içı-kli kainini; 
suyu. halkında.)

Miistedi : Değirmenini çevirmekte olan Çiçeklikaynak su
yunun köy ihtiyacı için alınmamasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısınla : Mezkûr suyun köye 
getirilmesi için bir teşebbüse geçilmediği belirtildikten sonra, 
müstedinin âtiye mâtuf bir endişe ile müracaat etmiş bulun 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

3285 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kaza iken na
hiye haline konulan <'ekerek kaza
sına bağlı Kadışehri’nin bağlı bu
lunduğu kaza merkezi re diğer vi
lâyet ve kaza m erkezlerine olaıı 
uzaklığı ve arazi menafi münase
betiyle; Zile vı Sorgun He nahifle 
arasındaki yolun yapılması hılı- 
binden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vilâyet ve köy 
yollarının vilâyet bütçesine konulan tahsisat ile Nafıa Vekâ
leti bütçesindeki yardım miktarına göre ele alındığı, nitekim 
Peyik - Kadışehir ve yine Çekerek - Kadışehir arasındaki yoi 
ve köprülerin 1953 bütçesine konulan tahsisatla yapılmaya 
başlandığı, ancak, bahsi geçen iki yol; il yolları meyanınn, 
dâhil olmayıp köy yolları şebekesi içerisinde bulunduğu ci
hetle köylerin yardımı ile toprak tesviyeleri yapıldığı vakit 
para ile yapılması icabeden ameliyenin de yardım tahsisatın
dan yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekalet cevabına göre

1 0 8 0 3 /1 5 6 7 4  Ahm et Şahin.

V a sfib ey  k öyünde 
K adışehri.

1 6 7 8 8 /1 5 6 6 0  M ehm et K ahram an. 
1 9 4 6 8 /1 8 1 8 2  Akalan köyünde  

*21835/20319 H arm ancık - O rh a 

neli.
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Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneiinıen kararı  ve ne sebepten verild iği

talep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3286 1 . II . 195G

16836 /15697  A k if  Ba.şüirk.
ve ar. Mehmet (Jetin. 
Eğitmen.
Yeııieeıniisliim kö
yünde.
İnegöl . Bursa.

(Arzuhal hulâsası : /eğitmenlerin 
ilköğretim  kadrolarına ma/ olun
ması talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Eu kabil eğitmenlerin 
bu kadrolara almabilmeleri için Öğretmen okullarında imtihana 
girip diploma almaları gerektiği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3287 1 . I I .1956

1 68 41 /15702  M ahm ut K ar.
Ç elikyurt Malı. 
M üsavim i.

( . !  rzuhal lı u-lâsası 
m esi hakkında,)

/’asanın veril-

Müstedi : Her iki gözden âmâ olduğu için Suriye hududu 
içerisinde kılan arazilerini işletmekte kendisine ve emsal dü
rümdakilere yardımcı olacak şahıslara dahi pasavan verilmesi
ni teminen bu mevzudaki kanuna bir ek madde ilâve olunmasını 
istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yakısına bağlı Mardin Valiliği
nin mevzu ile ilgili tezkeresinde : Mezkûr yerlerin, müstedinin 
tarihten 50 yıl önce vefat etmiş bulunan büyük babası adına 
kayıtlı olup Suriyeli eşhasın zilyedinde bulunduğu ve bu husus
ta Suriye mahkemelerine dâva açmış ise de henüz neticelenme
diğinden kendisine pasavan verilmediği, ancak, pasavan almak 
suretiyle Suriye’ye gidip bu işlerini takibedebileceği kendisine 
tebliğ olunduğu; buna rağmen tekrar pasavan verilmesi talebin
de bulunması üzerine; durumunun Pasavan Talimatnamesine 
göre incelenip gereği yapılması için Kızıltepe kaymakamlığına 
yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talimatnamelerin tadili, bunları tanzim 
eden makam ve mercilere ait bulunmasına binaen; vâki talep 
hakkında gerek bu bakımdan, gerekse valilik yazısı mündere- 
catı bakımından encümenini sce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

, Karar No. Karar tarihi

3288 1 . I I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

(Arzuhal hulâsası : Kazalarında 
sağlık m erkezi açılması talebinden 
ibarettir.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Adı geçen kazada müsait bir arsa temini ve gerekli hazırlıkla
rın yapılması hususlarının Erzincan valiliğine ve Nafıa Vekâle
tine yazıldığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3289 1 . I I .1956

(Arzuhal hulâsası : Parasız olarak 
leyli m ekteplerden birine yerleşti
rilmesi talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 915 sayılı 
Kanun gereğince yapılacak imtihanlara girip muvaffak olması 
halinde parasız yatılı okullardan birine alınabileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3290 1 . I I . 1953

(A rzuhal hulâsası : H âzineye ait 
zeytinliklerden borçlanma suretiy
le kendilerine de miktarı kâfi zey 
tin ağacı verilm esi talebinden iba
rettir .)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Danca’da bulunan 
mezkûr zeytinlikler askeri memnu mmtaka dâhilinde olup ve 
zeytin mahsulleri de her sene Mâliyece satılmakta bulunması 
itibariyle müstedilerin taleplerinin tervicine imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

16856/15714 Daniş Odabaşı ve ar. 
Cami Mah. de. 
D an ca - Gebze.

16853/15712 Sadık özdem ir.
A şçı Durmuş ö z d e 
mir eliyle. 
Beşikdüzü.

16846/15707 Halis M ert ve ar.
1953 senesi ve 42 
mahreç No. tel. sa
hibi.
Refahiye.

3291 1. I I . 1956



Ar*uhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsanı : B elediye T e
mizlik İşlerindeki hizmetine tali
matname hilâfına ve haksız yere  
nihayet verildiğinden şikâyeti mu- 
tazammın bulunmaktadır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan ihtara ve 
3 günlük yevmiyesinin kesilmesi cezası verilmesine rağmen isini 
ihmalde devam eden müstedinin hizmetine nihayet verildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3292 1. I I . 1956

(A rzuhal hulâsası: Mahkeme Baş
kâtibi tarafından zim m ete geçiri
len 350 lira parasının hükümetçe 
tediyesi hakkında.)

Miistedi : îzalei suyu suretiyle yapılan bir satıştan, namı
na mahkeme başkâtibine yatırılan 350 liranın bu şahıs tarafın
dan zimmete geçirilmiş olması üzerine; açmış olduğu dâvanın 
reddoîunduğuııdan ve mezkûr paranın ziyaır.dan hükümetin 
mesul olmasına binaen, umumi emvalden ödenmesi icabettiği 
halde ödenmediğinden şikâyetle; bu arada vefat etmiş olan mu
maileyhin zimmetine geçirdiği alacağının ödenmesini istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise oluşu aynı 
şekilde açıklandıktan sonra; mezkûr paranın tahsili için müs
tedinin müteveffa (satış memuru) başkâtibin veresesi aleyhine 
dâva açması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerinde görülen vekâlet iş’arma göre; 
talep haklanda encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3293 1 . I I . 1956

16885/15737 Hâş'm  Nahit Erbil (A rzuhal hulâsası : Kom ünizm le
N azifbey So. N o: 54 M ücadele adlı eserine ehem m iyet
Kadıköy. verilm ediğinden şikâyet.)

Müstedi : Kominizmle mücadele adlı eseri; bu mevzuda 
alınacak tedbirleri ihtiva eden ilmi bir eser bulunduğu halde; 
bir vekâletçe kitaptaki fikir ve mütalâaların şahsiliği ve vekâ
letin tarafsız lcalmak prensibi vo tahsisat bulunmadığı mütalâa

i «878/15731 Haşan Akpınar.
Işıklar Mah. Doğrul 
So. N o: 67 
Eskişehir.

16876/16876 Ahmet Poker.
A ltındağ Mah. 3 ncü 
Mulı. bölgesi No:156 
Ankara.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ve mucip sebebi ile, bâzı vekâletlerce de kitabın kendilerini 
alâkadar etmediği ileri sürülerek satın ahnmamasındaki isabet
sizlikten şikâyetle; Bütçedeki neşriyat tahsisatının kontrol edil
mesini ve eserinden; Meclis kitaplığı, askerî mektep ve karar
gâhlar ve vekâletler kütüphaneleri için miktarı kâfi mubayaa 
olunmasını ve okunmasının da teşkilâta tamim ve tavsiye olun
masını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Talim ve terbiye da
iresince incelenerek umumi kitaplıklara dağıtılmak üzere bir 
miktar satınalınması uygun görülen mezkûr kitaptan 50 nüs
ha satın alınıp parasının da müellife ödendiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında en
cümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3294 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : K oopera tif 
kâtibinden ve muhtardan şikâyet)

Müstedi : Kırşehir’in Çuğun nahiyesine bağlı Göllü köyü 
Zirai Kredi Kooperatifi tarafından yapılan kredi yar
dımlarından öksüzkale köy muhtarının hilâfı hakikat 
beyanname tanzim edip şahsına ve kooperatif kâtibi İb
rahim’e ; haksız ve mesnetsiz bir şekilde kredi temin etti
ğinden ve muhtaç çiftçilerin mağduriyetleri cihetine gittiğin
den şikâyetle; adı geçen köy muhtan ile kâtip hakkında gerek
li takibatta bulunulmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısına bağlı valilik yazısında : 
Köy muhtan Ahmet Karaman hakkında icabeden tahkikata te
vessül olunup ikmalini mütaakıp gereken takibatın yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabına tevessül olunduğu an
laşılmakla; vâki şikâyet üzerine encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3295 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Şerefiye na
hiyesinin arzuhalde belirtilen se
beplere binaen tam teşkilâtlı bir 
hale getirilmesi talebinden ibaret
tir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5442 sayılı II idaresi 
Kanununun muvakkat birinci maddesi gereğince kadro temin 
olunduğu vakit talebin nazara alınacağının müstedilere duyu-

169 2 6 /1 5 77 1  B ecek li k ö y  m u h ta r
lığ ın a  ve  d iğ e r  k ö y 
le r  m uhtarları. 
Ş e re fiy e  - Zara .

16888/15739 Osman Güzel.
öksüzkale köyünde 
Çuğun - Kırşehir.
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rulması lüzumunun Sivas Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 

encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3296 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Geçimlerinin 
bağlı bulunduğu orman işlerinin 
kendilerine verilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis orman 
larda tesbit olunan 7 500 kental enkazın (odunun); usulsüz 
katiyatın fazlalaşacağı ve iş bulma ümidi ile gün geçtikçe bu 
halin devam edeceği mülâhaza olunarak civar köylere pazar 
satışı için verilmeyip ancak zati ihtiyaçlara tahsis olunmuş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3297 1 . II . 195S

(Arzuhal hulâsası : Para cezasının 
bir kısmının taksite bağlanması 
hakkında.)

Müstedi : Mahkûm edildiği 2 700 lira para cezasına mukabil 
çekmekte bulunduğu hapis cezasının bakiyesinin 1 000 lirasını 
defaten, 700 lirasını da mukasseten ödemek kaydı ile, infaz 
olunmıyarak serbest bırakılmasını ve hapsen tazyik usulünün 
kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye isnadolu- 
nan suç ve verilen hapis cezası ve bu cezanın 23 . II . 1953 tari
hinde infaz edilmiş bulunduğu açıklandıktan sonra; 2 850 lira 
ağır para cezasını ödememiş olması sebebiyle mezkûr tarihten 
itibaren de bu cezanın hapsen infazına başlanılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5435 sayılı Kanunla tesbit olunan esas
lar dairesinde bu mevzuda infaz makamına müracaat etmesi 
lâzımgelen müstedinin vâki talebi hakkında bu bakımdan encü
menimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20120/18761 H. İbrahim Şankaya. 
16938/15783 Ceza evinde.

Diyarbakır.

16932/15777 ibiş Arık.
Kenzin köyünde. 
Tarsus.

3298 1 . II . 1956
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16940/15785 İsmail Kale.
Büyük Camii imanı 
ve hatibi.
Göksün.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İmamet vazi
fesinin uhdesinden alınması ve 
emeklilik hakkının tanınması ve 
ücretinin artırılması talebinden 
ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında : 60 lira aykkla 1950 yılında 
vakıflardan devralman müstedinin, ücretinin; 1953 bütçesi 
ile 100 liraya çıkarılmış bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin ücret talebi hariç diğer ta
lepleri için evvelemirde bu hususlarda son karar almağa sa- 
lâhiyetli mercie mürtcaatı ve kanuni haklarının muhtel kı
lınması halinds bu ihtilâfı halle vazifeli kaza merciine baş
vurması icabetmekte bulunduğundan bu bakımlardan encüme
nimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan vs ne sebepten verildiği

3299 1. I I .1956

16942/15787 Mehmet Çil ve ar. 
Muhtar.
Tinker köyünde. 
Hiç - Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : Köy okulları
nın bir an önce yapılması talebin
den ibarelir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Köy okullan inşa
atı nüfus miktanna göre sıraya konmuş bulunduğundan 3 ncü 
sırada gelen mezkûr köyde de sırası geldiginde okul yapıla
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep haklanda encümenimizce muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3300 1. I I .1950

-16943/15788 K. Tümer.
Türk Tüccarları Ve
kili; Perşembepazarı 
Galata - İstanbul.

Müstedi : Sınai Mülkiyet Kanunu ile, Alâmeti Farika Ni
zamnamesinin bugünün ihtiyaçlara cevap vermemekte bulun
duğundan; bunların yeniden ve günün ihtiyaçlarını karşılıya- 
cak şekilde ele alınıp tedvin olunmasını ve millî markalanmı- 
zm himayesi esbabının istikmal buyurulmasmı ve bu işleri ted
vire memur İktisat ve Ticaret Vekâleti Sanayi Umum Müdür
lüğü Mülkiyet Dairesindo çalışan istidada isimleri yazılı mü
dür ve memurların tahsil ve lisan bakımından kifayetsiz olduk- 
lan ve bu yüzden bâzı ihtilâtlara sebebiyet verileceğinden bah-

(Arzuhal hulâsası : Sınai mülki
yeti ile ilgili mevzuatın yeniden 
tedvini ve İktisat ve Ticaret Ve
kâletinin mülkiyet işleri ile iştigal 
cdeıı daire kadrosundaki memur
ların kifayetsizlikleri hakkında.)
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sile; bunların yerine lisan bilen kifayetli memurların getiril
mesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Memuri
yete intisap tarihlerinde mer’i mevzuata göre vazifeye alınmış 
olan bu memurların sınai mülkiyet işlerinde bir memurdan faz
la salâhiyet sahibi bulunmadıkları ve mafevklerinin gerekli 
formasyonu haiz bulundukları ve aynı dairede fazla olarak, lü
zumlu ahvalde kullanılan bir mütercim bulunduğu, Avrupa’da 
1952 yılında yapılan kongrelere iştirak olunup gerekli tetkikat 
yapılmış olduğu açıklandıktan sonra; hazırlanan ihtira beratı 
kanunu lâyihasının Başvekâlete sunulmuş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ve kadroya kifa
yetli memur alınması mevzuu ile ilgili bulunan talep hakkında; 
encümenimizin kanun teklifine yetkili bulunmaması ve adı ge
çen kifayetsiz memurların yerlerinin değiştirilmesi ve tekaüde 
sevk muamelelerinin ifası da yetkili son karar mercilerine aid- 
olması bakımlarından tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3301 1 I I . 1956

16957/15802 H idayet E vci ve ar.
Tahtakale Uzunçarşı 
başında hurda esva 
satıcısı, 
fstanbul.

(Arzuhal hulâsası : öteden beri 
üzerinde; müstamel elbise ve hur
da eşya satmakta bulundukları be
lediyeye ait bir arsadan uzaklaş
tırılmak istenildiklerinden şikâ
yeti mutazammmdn.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Kaldırılması isteni
len kulübelerin çok işlek bir yer olan Uzunçarşı Caddesinin sağ 
ve sol yaya kaldırımlarında ve kiiçük sanayi ve ticaret mınta- 
kasında bulunduğu ve pazar yeri olmadığı halde, buraya dük
kân yapmaya başlamaları üzerine, Şehrin İntizamı ve Yapı 
Yollan Kanununa mugayereti bakımından bu kişilerin bura
dan uzaklaştırılmasına kanuni zaruret hâsıl olduğu bildiril* 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3302 1 I I .1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

16978/15823 Necip Çamur. (Arzuhal hulâsası : Köy muhtarı
Aktaş köyünde T). P. Abdülkerim TuranlIdan şikâyet.)

Ocak Başkanı. Müstedi : 10 yılı mütecaviz bir zamandır köy muhtarlığı ya-
pan Abdülkerim Turanlı’nın dilekçede yazılı olduğu şekilde vâki 
vazife suiistimallerinden dolayı hakkında takibat icrasını iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin meni 
muhakemesine mütedair bulunan Vilâyet idare Heyeti kararı
nın ikinci derecede tetkiki için Devlet Şûrasına gönderilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3303 1 . I I . 1956

16988/15832 Hüseyin Kanal v< 
ar.
Şaplı a nahiyesi (.’aııı 
köy Muhtarı 
Oediz - Kiitahva.

(A rzuhal hulâsası : E şref A rık an 
re oğullarına verilen 15 000 lira 
lık zirai kredi hakkında,)

Müstedi : Kasım Oktay adında bir şahıstan 20 bin lira be
delle satmalınıp toprağa muhtaç köylüye dağıtmak istedikleri 
300 dönümlük arazinin, öteden beri köylü üzerinde baskı yap
makta olan ve fiilen ziraat ve çiftçilikle alâkası bulunmıyan 
Eşref Ankan ve oğulları tarafından 32 bin lira bedel verilmek 
ve alım satımları akim bırakılmak suretiyle ellerinden alındığın
dan ve kanuni şartları haiz olmadıkları hakkmdaki vâki ihbar 
ve şikâyetlerine rağmen kendilerine, bu alım için Ziraat Banka
sınca 15 bin lira zirai kredi verildiğinden bahsile mesuller hak
kında takibat ifasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Açılan kredinin Eş
ref namına değil oğulları Ahmet, Hıfzı, Galip Ankan ve iki to
runu adına açılmış olduğu ve mezkûr para ile 30 dönüm mik- 
tannda arazi satmalıp namlarına tescil ettirmiş bulundukları, 
Hıfzı Ankan'in Marshall Plânından faydalanarak müşteki muh
tarın bizzat tasdik ettiği beyanname ile, ziraat erbabından ol
masına binaen traktör almak üzere müracaat etmiş bulunduğu, 
arazisini satan şahsın da malını dilediğine satmasının tabiî bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3304 1. H . 1956
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17014/15852 Cemal Hansoy.
H aliçfeneri Hamamı 
M uhittin Mah. As- 
tarcı So. No. 16. 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vazifesine ia
de olunması hakkında.)

Müstedi : 1337 yılından beri çalışmakta olduğu Denizyolları 
İşletmesindeki başmakinistlik vazifesinden, bu işletmenin 5842 
sayılı Kanunla, son defa banka haline konulması üzerine mük
tesep haklarma riayet olunmaksızın mücerret 25 hizmet senesini 
doldurmuş olmasına bakılarak tekaüde sevk edilmiş bulundu
ğundan şikâyet ederek; tekaütlük ikramiyesine istihkak kesbe- 
dinceye (30 hizmet yılını dolduruncıya) kadar vazifesinde çalış
tırılıp işbu kanuni hakkını almasının temin buyurulmasım iste
mektedir.

Denizcilik Bankası Türk Anonim Şirketi Umum Müdürlüğü
nün cevabi yazısında : Mezkûr kanunun; Banka Yönetim Ku
rulunu kadro tanzimi hususunda serbest bıraktığı ve Denizyol
ları İşletmesinden devralacağı personeli seçmekte de keza muh
tar kıldığa, kadroya alınıp alınmama mevzuunun sicil ile bir 
ilgisi olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesinde, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3305 1. I I . 1956

17016/15854 Him met Erkan.
H v. Ikm. Mrk. Ast. 
Sb. Baş. Çvş. 
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : Terfiinin te
mini için nasbinin 1 gün ileri alın
ması hakkında.)

Müstedi : Astsubaylar hakkında çıkarılan r.on kanunla; 
terfi için konulmuş olan 3 yıllık müddeti 30 Ağustos’tan bir gün 
sonra ikmal ett:ği için terfiin:n bir yıl geri bırakıllığından 
duyduğu teessürü ifade ile; mağduriyetine mahal kalmamak 
üzere, nasbinin bir gün ileri alınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâetinin cevabi yazısında : 5802 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi muvacehesinde; talebin yerine 
getirilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmü muvacehesinde; 
talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3300 1 . II . 1956

17109/15939 Remziye Güldeniz.
Yeni mahalle Cami 
Cad. No. 9/A. 
Bozöyiik.

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı
nın artırılması hakkında.)

Müstedi : 25 sene evvel vefat eden kocası; Bursa Osmanlı 
Bankası veznedarı A li’den kendisine bağlanmış olan 21,5 lira



A rzuha l
No.

17131/15958

maaşının bugüne kadar hiçbir zam görmediğinden şikâyet et
mektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletin'n cevabi yazısında : Adı geçen 
banka genel müdürlüğünden alman cevabi yazıda müstedinin 
Galata memurin servisine müracaatında, dileğinin menfaatin» 
uygun bir şekilde tetkik olunacağının bildirilmiş olduğu be
lirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
enciimenimizce yapılacak bir mlamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3307 1 . II . 1956
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(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük mu
amelesinin iptali hakkında.)

Müstedi : Muvazzaf muamele memuru iken 1944 yılında, 
âmiri olan şube reisinin tamamen hissî ve indî olarak verdiği 
bir sicile dayanılarak 3360 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
H fıkrasına göre disiplinsizlikten sicillen tekaüde sevk edilmiş 
bulunduğundan şikâyet ederek; tamamen haksız vo mesnetsiz 
olan bu muamelenin iptali ile tekrar muvazzaf muamele me
murluğuna tâyin kılınmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Eskişehir As
kerlik Şubesinde görevli iken yetkili ve müteselsil sicil âmirle
rince mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve muh
tar âmirçe de teyidedilen 1944 sicil üzerinden zikrolunan mad- 
dei kanuniyeye tevfikan tekaüde sevk edilmiş bulunan müste
di hakkmdaki mezkûr sicilin salâhiyet ve esas bakımlarından 
kanun ve mevzuat hükümlerine uygun bulunduğu ve mumai
leyhin 1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi muvacehesinde tek
rar muvazzafa nakline imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, hakkmdaki tasarrufun mev
zuata tevafuk ve ademi tevafuk noktasmdan tekaüde sevk olun
duğu tarihte vazifeli kaza merciine müracaat etmiş bulunması 
icabettiğine ve esas hakkında da encümenimizce tetkikat ifası, 
Umumi Heyetin emsal müracaatlar münasebetiyle taayyün ve 
takarrür eden içtihadlan muvacehesinde mümkün bulunmadı
ğına göre; vâki talep üzerine; bu bakımlardan tâyin muamele
ye mahal gürülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M. Zeki E r gün. 
Cum huriyet Mah. 
Bağlar Cad. No. 44. 
Eskişehir.

3308 1. I I . 1956



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

17229/16039 Selâhattin Çilli.
Çilli köyünde. 
Samandağ] - Hatay.

(Arzuhal hulâsası: Har ab olan ev
lerini tamir ettirmek üzere, dede
sine ait Zürri Vakıftan kendisine 
yardım yapılması talebine dair
dir. )

Başvekâletin cevabi yazısında : Mezkûr vakıf hayrî vakıf
lardan olması itibariyle; gelir fazlası hayrî hizmetlere meşrut 
bulunduğundan miistediye yardım yapılmasına imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3309 1. I I .1056

17250/16051 Yusuf Gür.
Gelir eski tebliğ me
muru 
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : 35 senelik 
ücretli hizmetlerine karşılık teka
üt aylığı bağlanması veyahut bir 
tazminat verilmesi talebinden iba
rettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5655 sayılı Kanuna 
göre 1950 tarihinde açıkta kalan mumaileyhe ancak tekaüt aida
tının geri verildiği, müddeti hizmeti itibariyle tekaüt aylığı 
bağlanması mümkün bulunmadığı gibi başkaca yardımda bu
lunulmasına da mevzuatın müsaidolmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3310 1. I I .1956

17255/16056 Niyazi Balya,
Sabık Fırnaz köyii
Muhtarı
Kalkan.

(Arzuhal hulâsası : İskân Kanu
nunun 43 ncü maddesine istina
den, kaymakam tarafından haksız 
olaralc vazifesine nihayet verildi
ğinden şikâyeti mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin bu baptaki işanna nazaran; 
müstedinin vazifesine nihayet verilmesine ve lüzumu muhake
mesine dair olan kaza idare heyeti karanmn vilâyet idare 
heyetince bozulduğu ve yeni seçimde de muhtarlığa yine mü»- 
tedinin getirilmiş bulunduğu anlaşıldığından, vâki talep lizcrl-
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ne bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3311 1 . I I .1956

17257/16058 Ali Güzel ve ar.
M uhtar; Badıran kö
yünde
Karakocan - Elâzığ.

(Arzuhal hulâsası : Köy okulları
nın bir an önce yapılması talebin
den ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1953 programına 
dâhil okul inşaat ve tamiratı için gönderilen tahsisattan ayrı; 
bu köy için tahsisat tefrikine imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında muamele ifasına mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3312 1. I I .1956

17268/1606i) Şakir Şener ve ar.
Belediye Reisi. 
Gölpazarı.

(Arzuhal hulâsası : Gölpazarı Or
taokulu öğretmen kadrosunun ta
mamlanması talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr okulda bir 
müdür ve 3 öğretmenden başka; İngilizce, beden eğitimi, re
sim - iş ve müzik derslerini okutan ücretli 3 öğretmen daha bu
lunduğu, asıl öğretmen ihtiyacının gelecek yıllarda tamamlana
cağı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3313 1. I I .1956

17269/16070 Sami Aydınoğlu.
Tğm. Askerlik $u 
besi Başkan vekil i. 
Tunceli.

(Arzuhal hulâsası : Memur evle
rinden birinin kendisine tahsisi 
hakkında yaptığı mütaaddit mü
racaatların semeresiz kaldığından 
ve tahsiste sıraya riayet olunma
dığından şikâyeti mutazammtn- 
dır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye ihtiyacı
nı karşılıyacak bir odalı bir ev tahsis olunduğu ve tahsis olun
mak istenen iki odalı diğer bir evi de beğenmediği, yapılan 
tahsislerde usulsüzlük bulunmadığı bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3314 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köyleri hal 
kından olup çalışmaya muhtaç du
rumda bulunan ilişik listede ad
ları yazılı gençlerin Kayseri Aske
rî Ana Tamir Fabrikasına çırak 
olarak Icabul olunmaları talebin
den ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr fabri
kanın hali inşaatta olup çırak okulu da açılmamış bulunduğun
dan talebin tervicine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17279/16080 Mehmet Kargı ve ar. 
tsabey köyü. 
Çayıralan - Yozgad.

3315 1. I I . 1956

17293/16094 Tahir Sakız.
Savurkapı Mah. d* 
Mardin.

Gereği düşünüldü : Vekâletçe mahallen yaptırılan incele
mede; iddiaların gayrivâridolduğu anlaşılmış bulunmasına bi
naen; vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3316 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Mardin Nafıa 
Müdürünün istidada 8 madde ha
linde belirtilen vâki yolsuzlukları
nın tesbiti için bir müfettiş gön
derilmesine dairdir.)

17298/16099 Mehmet Doyuran.
Kurşunlu Cad. H<> 
kimzade Mah. de. 
Edremit.

(Arzuhal hulâsası : 20 senedir hü
kümet konağı olarak kullanılan 
binasının bu yüzden haraboldu- 
ğundan şikâyetle bedeli icarın ar
tırılması talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr binanın 
tahliye edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine ve vekâlet
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17315/16116 Hikmet Saatçi ve ar.
Bakkal Kapucuçeş- 
me Cad. No. 43. 
Eyüp - İstanbul.

17324/16125 A liA k if Eralp.
Pirleç Malı, de 
Kütahya.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

cevabına göre; talep hakkında encümenimizce tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3317 1 . I I .1956

(Arzuhal hulâsası : Sair tarihî ca
milerimizde olduğu gibi hayırhah 
kişiler tarafından Eyüp Camii dâ
hiline konulmak istenilen havuz 

ı için mümanaat olunduğundan is-
kâyeti mutazarnmındır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta yapılan 
müracaatı üzerine talep; Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne in
celetilip, havuzun inşasına bu müdürlükçe müsaade olunmadığı 
gibi, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca da İstanbul ca
milerinde, harim dâhilinde fıskiyeli havuz yapmak öteden beri 
âdet olmadığı ve e3eri orijinal şekline aykın eklerin velevki 
zinet için olsa bile yapılmasına katiyen izin verilemiyeceği ka
rarlaştırılmış bulunduğa için havuz yaptırılmasına müsaade edi- 
lemiyeceği bildirilmiştir.

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

Karar No. Karar tarihi

3318 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kütahya ga
zetesinin 2 Şubat 1955 tarihli nüs 
kasında çıkan «Niçin Okumuyo
ruz» başlıklı yazısı ile din ve mu
kaddesatımızı hurafe ve safsata 
olarak tavsif eden ortaokul öğret
menlerinden Hüseyin Temuçin ’ 
den şikâyeti mutazarnmındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Diyanet İşlerinden 
vekâlete intikal ettirilmiş bulunan mezkûr makale dolayısiyle 
adı geçen öğretmen ve yazısı hakkında gerekli tahkikatın ya
pılması için teftiş kuruluna yazıldığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3310 1. I I . 1966



Arzuhal Areuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan m ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İlk memuri
yete duhulünden önce vukubulan 
bir şikâyet üzerine yapılan bir 
tahkikatta şahit sıfatiyle ifadesini 
müracaat olunduğu halde verilen 
meninıuhakeme kararında suçlu
lar arasında göründüğünden duy
duğu teessürü ifade edip, sicilim 
geçirilen bu kaydın kaldırılması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut mevzuat muvacehesinde vâki 
talep hakkında enciimenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8320 1 . H . 1956

(Arzuhal hulâsası : İlişik «Siner
ji» ler ve «.Kondisyonel Refleks
ler ve ruh hastalıkları» adlı ki
taplarında yazılı ve ruh hasta
lıklarım önleyici buluş ve keşif 
terini; vâki müracaatı üzerine in- 
celiyen üniversite âli heyeti şa
yanı kabul bulduğu halde; bu he
yete başkanlık eden Profesörün 
hissî hareketleriyle baltalanmış 
bulunduğundan şikâyetle; bu ka
bil halk keşiflerinin üniversitece 
âdilâne bir şekilde incelenmesini 
temin edecek olan bir kanun ya
pılması ve işine Yüksek Meclisçe 
bakılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâleti cevabi yazısına bağlı 
üniversite rektörlüğü ve Psikiyatri Kliniği ordinaryüs profe
sörlüğü tezkerelerinde yazılı mütalâalan ve encümenimizin, bu 
sıfatla bir kanun teklifine yetkili bulunması muvacehesinde 
vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

8321 1 . n . 1956

(Arzuhal hulâsası : Atabey Gazi 
Camiinin tamiri için tahsisat veril
mesi talebinden ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında ; Mezkûr camiin, Vakıflar

17336/16136 M ustafa Göbüt vo av.
Atabey Gazi Malı. 
Muhtarı.
Kastamonu.

17335/16135 İsmail Çağlar^!, 
öğretmen. 
Malkar«.

17331/16132 Arif Mustafa Yeııer.
PTT Bölge Başmü
dürlük Saymanı 
Çankırı.
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Umum Müdürlüğünün tamir programına alındığı bildinlmek- 
tedir.

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

Karar No. Karar tarihi 

3322 1. I I . 1956

] 7342/16142 Lâstik ve Kauçuk (Arzuhal hulâsası : Ham kauçuk
Sanayii işçileri Sen ve diğer kimyevi maddelerin bir
dikası Başkanlığına an evvel ithali talebinden ibaret
Kışla Cad. No. 15. tir. )
Rami - İstanbul. iktisat ve Tiraret vekâletinin cevabi yazısında : E. P. U. 

camiasına dâhil memleketlerden ithali istenilen ham kauçuk 
ve kimyevi maddeler için yetkili bankalara vâki tescil talepleri 
vekâlete intikal ettikten sonra; gerekli tetkikat yapılarak müra
caat sırasına göre peyderpey ve muntazaman is’af edileceğinin 
mezkûr sendikaya tebliğ edilmiş bulunduğu ve işçilerimizin 
hammaddesizlik yüzünden işsiz kalmak gibi bir vaziyete düşme
leri ihtimali olmadığı bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi 

3323 1. I I . 1956

17343/16143 Adem Kılıç ve ar. (Arzuhal hulâsası : Eğitmen
Yoncalı köyünde. Adem Çapkın’vn kanunsuz ve yol
Şavşat. suz hareketlerinden şikâyeti mu- 

tazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Valilikten alınan 
malûmata nazaran; vâki iddiaların vârit bulunmadığı bildi
rilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi 

3324 1. I I . 1956

17351/16151 Hüseyin Âdemoğlu (Arzuhal hulâsası : Mülhak vakıf
ve ar. lardan olan camiler hayrat hade
Yusufpaşa Camii melerinin aylıklarının artırılması
imamı. talebinden ibarettir.)
Urfa. Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mülhakadan olan Yu-



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

17374/16174 Osman Oğuz ve ar.
îğneada nahiyesinde 
Kırklareli.

17378/16176 İbrahim Kabataş.
Hasanşeyh köyü 
Muhtarı.
Reşadiye.

sufpaşa Vakfı gideri; 1950 yılında Vakıflar Nizamnamesinin 
51 nci maddesine tevfikan denkleştirildiği, gelirde bir artış 
vukubulduğu takdirde bu arada ferraşlık ücretinin de tezyidi 
cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3325 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köyleri hudu
du içerisinde, 6 000 dönüm mesa- 
hı sathiyesi bulunan bataklık ha
lindeki iki gölün kurutulması ta
lebine dairdir.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazismda : Bu göllerin, kanal 
açmak suretiyle kurutulmasına imkân bulunmadığına göre; 
ancak dışardan toprak nakledilmesi icabettiği açıklandıktan 
sonra; çok pahalıya mal olacak bu işin rantabl bir mevzu olma 
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre: 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

3326 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bâzı köylerin 
tesiri altında hazırlanan bir rapo
ra istinaden, yıllardan beri zatî 
ihtiyaçları için, makta, gösterilen 
117 sayılı ornıan bölgesi yerine 
köylerine çok uzak ve henüz genç 
bir orman olan 118 sayılı havza
nın gösterildiğinden şikâyeti mu- 
tazammındır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu 117 nu 
maralı orman havzası muhafazaya ayrılmış bulunduğundan bu 
köy ihtiyaçlarının kesime müsait durumda olan 118 sayılı or 
mandan karşılanmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi



17386/16184 Hüsnü Tuncay.
İkinci ilkokul öğret
meni ; Bahariye 
Şair Lâtif So. No:33 
Kadıköy.

17387/16185 Mukaddes Tunador.
İkinci ilkokul öğret
meni; Ortanca So. 
No: 66
Pendik - İstanbul.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  32

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
ne dair.)

Terfi talebi-

Müstediler: Kadrosuzluk sebebiyle terfilerinin iki yıl gecikti
rilmiş olduğundan bahsile; mezkûr müddetin halen almakta 
olduklan maaştaki kıdemlerinden sayılarak, 1953 Haziranından 
muteberen terfi etmelerinin teminini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Ancak; kadro temini 
ile 1 . VH . 1952 tarininde terfi ettirilmiş olan müstedilerin; iki 
yıllık gecikme müddetlerinin terfi tarihlerinde nazara alınarak 
3 yıllık terfi müddetinden önce terfi ettirilmelerine; 837 sayılı 
Yüksek Meclis karanmn ve 4598 sayılı Kanun hükümlerinin 
müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mevcut kanun hükümleri muvacehesinde; 
talepler hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3328 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Oturduğu ma
halle köy okulunun bulunduğu ye
re 2,5 saatlik bir mesafede olup 
bu yüzden şiddetli kıs günlerinde 
'■ocuğunu, okula göndermesi müm
kün bulunmadığı halde; hakkında, 
para ve hapis cezası verilmekte 
olduğundan şikâyeti mut azaminin
dir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : ilkokul tahsili mecbu
ri bulunduğundan 4274 sayılı Kanuna tevfikan yapılan cezai ta
kibatta bir kanunsuzluk olmadığı, ancak; yeni hazırlanan ilköğ
retim kanunu lâyihasmda okullara uzak olan köylerde ikamet 
eden öğrencilerin durumlannın göz önünde bulundurulduğunu, 
bugün için bu çocukların ilköğretim mecburiyetinden istisna 
olunmalan hususunda vekâletçe de yapılacak bir muamele bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri ve vekâlet ce
vabı muvacehesinde vâki talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17394/16192 Mehmet Çelik.
Zemevan köyünde 
Yusufeli.

3329 1 .Ü .19 56
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17420/16217 Ömer Karadeniz. 
18794/17507 istasyon Polis Kara

kolunda Bekçi Veli 
Erdoğan eliyle 
Sivas.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Çocukları
nın; Sivas’ta bir işe yerleştirilme
si talebine dairdir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin çocukla
rının evvelce 4 ncü İşletme Yol Dairesine amele olarak alındık
ları ve bilâhara ameliyat trenlerinin lâğvedilmesi üzerine bun
ların işlerine son verildiği ve açılacak münhallere göre tekrar 
işe alınacaklarının kendilerine tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı re ne sebepten verildiği

3330 1. I I .1950

17430/16227 Mustafa Karasu ve 
ar.
Elmalı Köyü Muh
tarı
Tercan.

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
su ve okul ihtiyaçlarının bir an 
önce giderilmesi talebinden iba
rettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr köyün içme 
suyunun programa alındığı okul inşası taleplerinin de yerine ge
tirilememiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; ta
lep hakkında encümenimizce muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3331 1 . n  . 1956

17432/16229 Hüseyin Tükmen ve 
ar.
Taşpmar köyünde 
Hotamış - Karapı
nar - Konya.

(Arzuhal hulâsası : Mezru arazi
lerinin su istilâsına mâruz bulun
duğundan bahsile; acilen gerekli 
önleyici tedbirlerin alınması tale
binden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki müracaatları 
üzerine alman tedbirlerle hasarın genişlemesine meydan bırakıl
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3332 % . I I . 1950
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Arzuhal
No.

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

171-11/k;:::’7 Haindi öztürk ve ar. (Arzuhal hulâsası : Halkın feda
iv. Ciııcirop köyün kârlığı ile yapılmakta olan köy ca
de eaiıii mutemetleri mii için gereken yardımda bulu
Ardahan. nulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında encüme- 
nimizce muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3333 1 . H .1956

1744(1 ' ! ,;2İ2 Mü si cv’on Unutmaz:. (Arzuhal hulâsası : Köylerinin
Evci köyünde; Ocak memnu mmtaka dâhiline alınması
Başkanı yüzünden lıarabolan menkul ve
I •• ;,r. gayrimenkul, fabrika ve motör gi

bi tesislerine mukabil kendisine 
yardımda bulunulması talebinden
ibarettir.)

Dah liye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin Evci 
köyünde iskân olunmak suretiyle nüfusuna göre iskân hakkı
nın verilmiş olduğu, eski köyü olan Kerimbey’lideki gayri- 
menkulleri hâzineye intikal etmia bulunduğu açıklandıktan 
sonra; yasaklığı kaldırılan bölge sakinlerine her ne kadar ev 
için yardım yapılmış ise de dilekçinin malî durumu iyi oldu
ğundan bu yardımdan faydalandınlmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3334 1. n  . 1956

1" 150/1G:. ! ! Earine Cıısal ve ar. (Arzuhal hulâsası : Şehidolan ko
'¡Vkke 'lalı. 135 ha calarından uzun yıllardır almakta
ninle kayıtlı bulundukları tütün ikramiyele-
Bozöyük. lerinin 1952 yılında kesildiğinden 

şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine geti
rildiği anlaşılan talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3335 1. I I . 1956

174(58/IG2C3 Vasfi Erkut. (Arzuhal hulâsası : Haksız yere
Cevheri Mnlı. Xo: 71 vazifesine nihayet verildiğinden
Malatya. şikâyet.)

Müstedi : Malatya Askerlik Şubesinde 115 lira ücretle
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daktiloluk yapmakta iken nahak yere vazifesine nihayet veril
diğinden şikâyetle; tekrar münasip bir yere tavzifini istemek
tedir. ı

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Teskerede 
yazılı hal ve hareketleri ve verilen menfi sicil üzerinde; müs- 
tedinin vazifesine nihayet verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3336 1 . I I . 195ö

17524/16318 Havva Yalçmkaya. (Arzuhal hulâsası : Oğlunun ba§-
Mesudiye köyünde. ha bir köy enstitüsüne nakli hak-
Datça - Muğla. kında.)

Müstedi : Konya’nın Ereğli kazasının Ivris köy enstitüsün
de okuyan oğlu Cahit Yalçmkaya’nm; bu yerin havası ile im- 
tizaoedemediğinden başka bir enstitüye naklini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bir enstitü talebesinin 
başka bir yere nakli için doktor raporuna istinaden sıhhi -bir 
mazereti veyahut disiplin kurulu kararının bulunması icabet- 
tiği, adı geçen talebenin böyle bir mazereti ve hakkında veril
miş bir karar bulunmadığından nakline imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3337 1 . I I .1956

18706/17419 Mehmet Kurnaz. 
18911/17619 ve ar.

Kayabaşı köyü hal
kından Manifaturacı 
Mehmet Emin özer 
eliyle.
İslâhiye.

(Arzuhal hulâsası: Kayabaşı - Ha
şan Lök köyleri arasında yapıla
cak olan yolun ye,çim vasıtaları 
olan arazi ve bahçelerine zarar 
vermeksizin eski güzergâhtan ge
çirilmesi talebine dairdir.)

Gereği düşünüldü ; Eski yolun tevsi ve varyantı dolayısiy- 
le istimlâki zaruri görülen cüzi arazi parçalarına kıymet tak
dir ettirilerek hiçbir vatandaşın mağdur edilmiyeceği Vekâlet 
işarından anlaşılmasına, buna rağmen hakları muhtel kılınmış 
kimseler bulunduğu takdirde kaza ve mercilerine müracaat 
haklan mahfuz bulunmasına binaen, vâki talep üzerinde bu 
bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3338 1. I I . 1956
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

1871G/17429 Seydo Sürücü ve 
Mustafa Rüzgâr. 
Bayır Malı, de çiftçi 
ailesi namına. 
Reyhanlı.

(Arzuhal hulâsası : Vâlcı müraca
atlarına rağmen toprak ihtiyaçla
rının giderilmediğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : îş programı gereğin
ce bu mahalle toprak tevzi komisyonu gönderildiği vakit müs- 
tedilerin; köylerinde, mümkün bulunmadığı takdirde Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun 41 nci maddesi mucibince civar 
köylerde topraklandırılmalan hususunun temini için Hatay va
liliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3339 1. I I .1956

18721/17434 Bahir Sural ve ar. 
Mehmet Biner. 
Baldıran köyünde. 
Kırıkhan.

(Arzuhal hulâsası : Kore Türk 
Birliğinde vatani hizmetini ifa et
mekte olan evlâtlarının terhisleri
nin emsallerine nazaran gecikti
rildiğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

Millî Müadafaa Vekâletinin cevabi yazısmda : 1930 doğum
lu ikinci tertip meyanında bulunan bu erlerin vatana dönüşle
rinin terhislerine nazaran 5 - 7 ay gecikebileceğinin Başvekâ
lete arz olunup, Vekiller Heyetinin 19 Kasım 1952 tarihli top
lantısında görüşülerek bu hususta yapılacak muamelenin uygun 
görüldüğüne karar verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında ncümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3340 1. I I .1956

18722/17435 Sabri Bara. (Arzuhal hulâsası : Maddi imkân-
Molu köyünde. sızlıkları yüzünden köylü tarafm-
Kayseri. dan ikmali mümkün bulunmıyan

köy yolunun fennî bir şekilde, 
âcilen yaptırılması temennisinden 
ibarettir.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılında; bir kıs
mına kömür curufu dökülmek suretiyle geçit temin olunan mez
kûr yolun; miistedinin arzu ettiği gibi standart bir yol haline 
getirilmesi için gelecek yıllarda daha geniş imkânlarla ıslahı
na yardım edileceği bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

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

Karar No. Karar tarihi 

3341 1. I I . 1956

18727/17440 Cemal Mermut. (Arzuhal hulâsası : Asılsız bir id
Ceza evinde hüküm dia yüzünden §ahsi hürriyetinden
lü. mahrum ve mahkûm edilmiş bir
Diyarbakır. kimse olduğundan gedikli olarak 

Kore’ye gönderilmesi talebinden 
ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Muvazzaf hiz
metini ifa ile ihtiyata sevk edilmiş bulunan müstedinin; gerek 
bu durumu, gerekse 15 sene hapse mahkûm bir kimse bulun
ması itibariyle Askerlik Kanununun değişik 69 ncu maddesi mu
vacehesinde askere alınmasının mümkün bulunmadığı bildiril
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3342 1. I I . 1956

18728/17441 Mustafa Kavlak. (Arzuhal hulâsası : Ceyhan Sulh
Tüccar; Atatürk Cad. Hukuk Mahkemesinde bulunan
No: 18 952/673 sayılı tahliye dâvasını;
Ceyhan. dâvâlıyı iltizam ve vazifesini sui

istimal etmek suretiyle aleyhine 
neticelendirmiş bulunan mezkûr 
yer Sulh Hukuk Hâkimi Ali Ba
hadır hakkında gereken tahkika
tın yapılması talebine dairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adana Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğince ihzari mahiyette yapılan soruşturmaya 
ait evraka nazaran; adı geçen hâkimin mezkûr dâvalarda ta
rafları himaye ettiği hakkında birgûna delil bulunmadığı gibi 
görülen dâvalar neticesinde verilen ve Temyizen de tasdik olun
muş bulunan kararlarda da bir yolsuzluk bulunmadığı anlaşı
larak; mumaileyh hakkında muamele tâyinine mahal görülme
diği bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

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

Karar No. Karar tarihi

3343 1. I I . 1956

18732/17445 İsmail Akdeniz ve (Arzuhal hulâsası : Zir ve Bâlâ
aı\ köyleri ile birleştirilerek Ulu kö
Ulu köyzir yünde belediye teşkilâtı kurulması
Torul. talebine dairdir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her iki köy nüfu
sunun 1568 kişiden ibaret olması dolayısiyle 1580 sayılı Kanu 
nun 2 nci maddesi gereğince dileğin is’afına şimdilik imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3344 1. I I . 1956

18737/17450 Dursun Saltan. (Arzuhal hulâsası : Köy enstitü
Başöğretmen; Çakır leri ile öğretmen okullarının bir
köyünde leştirilmesini derpiş eden kanun
Çorum. lâyihasının bir an önce kanuniyet 

kesbetmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Talep; 6234 sayılı Kanunla yerine ge
tirilmiş olduğundan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3345 1. I I . 1956

18739/17452 Kemal Çelik. (Arzuhal hulâsası : 51 nci Tü
Emre Mah. çaybo- men Muhafız Bölüğünde askerli
yunda No: 16 ğini yapmakta olan kardeşinin,
İsparta. mezkûr bölük erlerinden birinin 

ölümü ile hiçbir alâkası bulunma
dığı halde mezkûr Tümen Kuman
danlığı tarafından suçu kabullen
meye, icbar, darp ve tahkir ve nâ- 
hak yere tevkif olunduğundan 
şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletten alınan malûmata nazaran; 
mezkûr tümen kumandanı hakkında tahkikat ifası için salâhi
yetti âmiri adliye emir verilmiş ve işin kaza merciine intikal 
eden bir hususla ilgili bulunmuş olmasına göre; talep hakkın-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

da bu bakımlardan encümenimizce muamele ifasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3346 1. II. 1956

(Arzulıal hulâsası : Akdağmade- 
ni kazasının Evc-ü Köyünün Pey- 
nirlik mevkiindeki ormanı tahri- 
betnıekte olan Mehmet özbulut 
hakkında mahallî orman teşkilâtı
na vâki ihbar ve müracaatından 
henüz bir netice alamadığından 
ve memurların alâkasızlığından şi
kâyeti mutazammmdır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tetkikat neti
cesinde ihbarm hakikata uygun bulunmadığının anlaşıldığı, key
fiyetin müstediye de bu yolda duyurulduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3347 1 .H .1956

18741/17454 Haşan Ünlii.
Karapirin atalanın- 
dan
Akdağmadeni.

(Arzuhal hulâhası : Köylerinin 
içme suyu ihtiyacının acilen te
mini talebine dairdir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyün içme suyu 
işinin ön plâna alınıp gerekli teşebbüse geçilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan istek hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tariüi

18742/17455 Salih Erik.
Erik Köyü Muhtarı 
Mesudiye.

3348 1. e  . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hâzineden sa- 
tmalmış bulunduğu bir gayrimen
kulun kadastro memurluğunca 
haksız olarak ikiye taksim edilme
si üzerine Antalya Asliye Hukuk 
Mahkemesince açtığı dâva ile il
gili ilk keşif raporu değiştirilmek 
suretiyle hakkının ziyaa uğratıl
dığından şikâyeti ve bu baptaki 
dosyasının bir adalet müfettişine 
inceletilmesi ve dâvasının Ankara 
mahkemelerinde rüyet olunması 
talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, bahis mevzuu 
keşif zabtının dosyasında bulunduğu ve müttehaz hükmün 
temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileşmiş olduğu anlaşıl
masına, nakli dâva talebinin ise kaza merciinin kararma bağlı 
bulunmasına binaen; vâki talep hakkında bu bakımlardan tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3349 1 .n .1956

18745/17458 Şerife Patlar.
Kılıçaslan Mah. Çay- 
başı Ahmet çıkmazı 
No. 4.
Antalya.

(Arzuhal hulâsası : Tahrif olunan 
bir satış ilmühaberi ile;  ferağda 
bulunan ve üzerine ferağ olunan 
şahsın aynı kimse olmasına rağ
men; 35 yıldır zilyedi bulunduğu 
bir arazi için usulsüz olarak mua
mele yapan İspir Tapu Sicil Me
muru Bekir Sıtkı Araz’dan şikâ
yeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletten alman malûmata nazaran; 
adı geçen memur hakkında usulü dairesinde tahkikat ifa olunup 
neticede men’i muhakemesine karar verilmiş ve mezkûr tescil 
muamelesinin iptali mevzuu da kaza merciince İncelenmekte 
bulunmuş olmasına binaen vâki talep hakkında encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18755/17468 Maksut Yılmaz.
Vartenik köyünde. 
İspir.

3350 1. I I . 1958
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18756/17469 İbrahim Savrun.
298 - 523 sayı ve 
24 . VI . 1953 tarihli 
tel sahibi.
Kadirli.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Muhtelif su
retlerle vazifesini suiistimal ile, ih- 
tilâsen zimmetine para geçirdiği 
yapılan ihbar üzerine tahakkuk 
eden İdarei Hususiye Tahakkuk 
Memuru Ekrem Akçalı’nm; me
muriyetten ihracı gerekirken Ka
dastro Sicil Memurluğu gibi daha 
ehemmiyetli bir vazifeye inha 
olunduğundan .şikâyeti mutazam- 
m indir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin ve
saiti nakliye defterlerini zayi etmiş olmasından ve para almak 
yetkisi olmadığı halde iki şahıstan para aldığından dolayı hak
kında yapılan tahkikat neticesinde verilen lüzumu muhakeme 
kararının ikinci derecede tetkik olunmakta ve halihazır vazi
fesinden de vazgeçerek kadastro kâtipliğine naklolunmak üze
re bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3351 1. I I . 1956

18757/17470 Tahir Hacı. (Arzuhal hulâsası : Devlet Demir-
Türk Hava Kurumu yollarından birinde bir vazifeye
Tahsildarı. tâyin olunması talebine dairdir.)

Tortum. Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3352 1 . n  . 1956

18758/17471 Temel Yılmaz ve ar. (Arzuhal hulâsası : Dâvavekili
Arzuhalci. Fehmi Aktan’m istir dadolunan
Bulancak. ruhsatnamesinin iadesine dair bu

lunan Arzuhal Encümeni kararı
nın kaldırılması hakkında.)

Müstediler : Zimmet, ihtilâs ve vergi kaçakçılığından ve 
son defa dolandırıcılıktan mahkûm olup; sair suçlar dahi işle
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Arzulıal

No.

18764/17477

miş bulunan dâvavekili Fehmi Aktan’ın; noterlik, dâvave- 
killiği ruhsatı hükmen istirdadolunmuş bulunduğu halde, Mec
lise yaptığı bir müracaat üzerine Arzuhal Encümeni tarafından 
istirdadolunan ruhsatının iadesine karar verilmiş bulunduğun
dan bahsile; Avukatlık Kanununa mugayir bulunan mezkûr 
kararın kaldırılarak mumaileyhin meslekle alâkasının kesilme
sini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen dâvave
kili hakkında daha evvel, isnadolunan aynı fiillerden dolayı 
mahallî yüksek dereceli hâkimlikçe 18 . V III . 1952 tarihinde, 
Avukatlık Kanununun 83 ncü maddesinin 3 ncü bendi mucibin
ce 100 lira ağır para cezası verildiği, bilâhare; 1953 ve 1954 yıl
larında yapılan şikâyetleri inceliyen mahallî yüksek dereceli 
hâkimlikçe; adı geçen dâvavekili hakkında evvelce tecziye 
olunduğu aynı fiillerden ötürü tekrar karar ittihazına mahal 
olmadığına karar verilip her iki kararın da katileşmiş bulun
duğu, bu itibarla vekâletçe idareten yapılacak her hangi bir 
muamele görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin is’armı müeyyit bulunan dos
ya münderecatına göre, yetkili hâkimlikçe tetkik ve karara 
bağlanmış olan hususatla ilgili bulunan şikâyet mevzuları üze
rinde bu bakımdan encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

1 Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
ad'., soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3353 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan 
göçmenlerinden olması itibariyle 
oğlunun askerlik hizmetini mahal
lî mürettebi olan İstanbul’da yap
masına müsaade edilmesi talebin
den ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
oğlu Hüseyin Muradınaerdi’nin 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
değişik 2 nci maddesi gereğince hizmetinin 6 aya indirilmesi ve 
en yakın bir birliğe gönderilmesi için gerekenlere emir veril
miş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

Raif Muradıııaerdim 
Taşlıtarlada C. lerde 
1261 de.
Rami - İstanbul.

3354 1. n  . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

18771/17484 Faik Sözdener ve ar. (Arzuhal hulâsası : Yaz mevsimin-
Kaptan A r if  So. de susuz kalan Suadiye - Kaptan-
Erenköy - İstanbul. arif ve civar sokaklardaki evlerin

bu sıkıntılı durumdan kurtarıl
maları için asfalttan gelen boru
dan irtibatının kesilerek ana bo
ruya bağlanmaları, keyfî olarak 
ve taahhüt hilâfına su sarfiyatı 
yapanların sularının kesilmesi ve 
bu sokaklar sâkinlerinin bu mü- 

\ him ve mübrem ihtiyaçların katı
olarak giderilmesi talebinden iba
rettir.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Son senelerde büyük 
bir inkişaf gösteren Anadolu yakasının; yaz aylarındaki su ih
tiyacının verilebilen günlük su miktarının oldukça üstüne çık
mış olması râkım farkları ve şebekenin bâzı noktalarındaki 

, boru çaplarının küçüklüğü gibi sebeplerle, bâzı mahdut mınta-
kalardaki bâzı evlere günün her saatinde gereği gibi su veril
mediği açıklandıktan sonra; alman mevzu tedbirlerle bunların 
ihtiyaçlarının da giderilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

3355 1 . I I . 1956

■20656/19208 Haşim Nihat Erbil. 
Avukat.
M ühürdar Cad.
No. 81.
Kadıköy.

(Arzuhal hulâsası. : Hayat paha
lılığı azaltılabilir mi adlı eserinin 
tab’ını sabote edenler hakkında 
takibat icrasına dair.)

Müstedi : Hayat pahalıhlı azaltılabilir mi adlı eserinin tab’- 
mı sabote edenler hakkmdaki vâki şikâyeti üzerine; Arzuhal 
Encümenince ittihaz olunan 13 . VII . 1953 tarihli karara itiraz 
ederek ezcümle : Adliye Vekâletince İstanbul müddeiumumili
ği tarafından yapıldığı bildirilen tahkikatın eksik ve yanlış ya
pıldığını, nitekim bu iddiasını müeyyit objektif delillerini Yük
sek Meclise daha önce takdim ettiği diğer bir istidasında belir
tilmiş bulunduğunu, komünizmle mücadeleyi istihdaf maksadiy- 
le hazırladığı ve pahalılığın azaltılması, Türk parasınm değer
lendirilmesi ve dinî tedrisata ehemmiyet verilmesi gibi mevzu
ları ihtiva eden bu eserini basmıyan ve kötüliyen matbaacı ile, 
emniyet memurunun hareketlerinin bir komünist sabotajından 
başka bir mahiyet taşımadığını beyanla; buna rağmen vâki şi
kâyetinin takipsiz bırakılmasının keza eserinin, memleketin mü
nevver zümresini teşkil eden memurine okutulmamasındaki isa-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vc no sebepten verildiği

betsizliği izab. edip eserini tabetmiyen ve sabote etmiş bulunan 
matbaacı ve emniyet memuru haklarında âmme dâvası açılma
sını ve bidayeten yapılan adlî tahkikata fesat karıştırıldığından, 
vazifelerini suiistimal edenlerin neticei tahkikata kadar İstan
bul ve Ankara’dan uzaklaştırılmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi
ne tevfikan Arzuhal Encümeni mukarreratma itiraz etmek 
münhasıran mebuslara tanınan bir hak bulunmasına ve müste- 
dinin mevzuubahis ademitakip karan aleyhine vazifeli kaza 
merciine müracaat hakkı dahi bulunmuş olmasına binaen vâki 
talep üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3356 1. I I .1956

Reis 
K onya 

A. Fahri Ağaoğlu

M. M. 
B ingöl

K âtip 
E lâzığ 

S. Toker
A fy o n  K. 

S. Koraltan

Çorum
II. Ortakcıoğlu

E dirne 
C. Köprülü

Edirne
II. Maksudoğlu

E rzincan 
T. Şenocak

M ardin 
R. K. Tinıuroğlu

Trabzon 
S. Karayavıız

(Arzuhal sayısı : 110 )

T. B. M. ftf. Matbaası



Devre : X
T. B. M. M.

içtima : 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 !

— Ö Sayı : 48  H*—

18 .IV  .1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

20724/19262 Zeki Akbay ve ar.
Emekli Binbaşı. 
Çemişgezek.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Mütekaidine 
ikramiye verilmediği hakkında.)

Müstediler : Memurine ikramiyeleri ödenmiş bulunduğu hal
de mütekaidine el’an bu hakkın tanınmamış bulunmasının; bu 
zümrenin malûm olan durumlarının; Meclisin yüksek ıttılaına 
arz olunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta
lep yerine getirilmiş bulunduğundan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3357 1. n .1956

20806/19340 M uzaffer Y iğit.
Fırat Mah. No. 10. 
Malatya.

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücade
le zammı hakkında.)

Müstedi : Millî Mücadelede, PTT İdaresinde maaşlı olarak 
sebk’eden telgrafçılık hizmetinden dolayı Memurin Kanununa 
tevfikan iktisabettiği mücadele zammı hakkının, tekaüde sevkı 
sırasında 2904 sayılı Kanundan bahsile tanınmamış olduğundan, 
bu mevzuda açtığı dâvanın ve Yüksek Meclise vâki müracaa
tının Arzuhal Encümeninin 10928 numaralı karan ile reddedil
mesindeki isabetsizlikten şikâyet ederek mezkûr hizmetinin iki 
kat olarak tekaütlük müddetine ilâve edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni mukarreratına itiraz; 
ancak mebuslara tanınmış bir hak bulunmasına ve mezkûr ih
tilâfın halli kaza mercüne aidiyetine binaen vâki talep hakkın
da bu bakımlardan encümenimizce yeniden tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3358 1 . I I . 1956
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No
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

20:599/19413 Faik (îürkaynak.
Nasrettin Malı, do 
Akşehir.

En tiıııoıı kararı ve ııe «*b<‘ i>ten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul 
kiraları halikındaki kanun lâyiha
sın la  1940 - 1915 yılları arasında 
yapılan binaların kiralarının da 
teshili talebine dair.)

Müstedi : Milli Korunma Kanununun bâzı maddelerini ta
dil eden G084 sayılı Kanunda meskût geçilen, 1940 - 1945 yılla
rı arasında yapılmış olan b'.nalarm kiralarına da ne m'ktar 
zam yapılacağının İncelenmekte bulunan gayrimenkul kiralan 
hakkmdaki yeni kanun lâyihasında nazarı itibara alınıp tesbit 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kanuniyet kesbetmiş bu
lunmasına binaen, talep hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3359 1. I I . 195G

20910/19427 Eteni Çek ve ar.
Kuyum cular Derne
ği B ?ş’ :anı 
Corum.

(Arzuhal hulâsası : E snaf V ergi
si Kanununun tadili hakkında.)

M istediler : Çomm’da icrai sanat etmekte bulunan kuyum
cu esnafından, dükkân icarlarına göre alınan asgari 180 lira 
Kazanç Vergisinin fazlalığından şikâyet ederek; vergilerinin ge
liri'ri ile mütenasip bir hadde getirilmesi için gerekli kanun ta
dilâtının yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Şikâyet -nevzuunu teşkil eden Esnaf 
Vergisi Kanunu kaldırılmış bulunduğundan talep hakkında cn- 
cümenimizce muamele ifasına mahal görülmediğine karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

3330 1 . II . 1956

20334/19450 Samih öken  ve aı 
Savur - Mardin.

M ast edil er : 1923 - 1929 yılları arasında haksız ve sebepsiz 
yere Garba teb’idedilmiş bulunmalanndan doğan maddi ve 
mânevi zararlarına karşı tazminat verilmek suretiyle içinde bu
lundukları sefaletten kurtarılmalarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; vâki talep hakkında 
encümenimizco tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Tazminat ta
lebine dair.)

3331 1 . II . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eı cümen karan ve ne sebepten verildiği

20939/19455 Murat Akkauş.
5. Zh. Tug. 5. Tank 
Aly. 2. Bl. er. 
Mamak - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Bir tazminat 
hükmünün infazı hakkında.)

Müstodi : Tarihten 18 yıl önce cereyan eden Diyarbakır Ka- 
raköprü vakıasında öldürülen 30 şahıs meyanmda bulunan ba
basından dolayı mahkeme hükmü ile verilmesi kararlaştırılan 
taz.ninatın ödenmesini istemektedir.

G öreği düşünüldü : Müstedinin yedindeki ilâmla birlikte alâ
kalı infaz mercüne müracaatta muhtar bulunması itibariyle vâ
ki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3332 1 . II . 1956

20947/19461 Hüsnü Odabaşıoğlu.
Emekli Tümgeneral. 
Türkiye Eski Muha
ripler Birliği Başka
nı.
Kadıköy.

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununda bir tadilât hak
kında.)

Müstedi : Emekli Sandığı Kanununda yapılan bir tadilâtla 
şehit yetimlerinin yıllardır çekmekte olduklan sıkıntının gide
rilmiş bulunduğundan dolayı bu yetimler adına şükranlannı 
arz etmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre, vâki mâruzât hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3333 1 . II . 1956

21002/19511 Yusuf Al t ay. (Arzuhal hulâsası : Ziraat Banka-
Sağlık memuru stndan 1 500 lira mesken kredisi
Çaycli - Rize. temini hakkında.)

Müstedi : Ev almak için Ziraat Bankasından kendisine 
krdi temini hususunda Yüksek Meclise yaptığı müracaat 

> üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 24 . VI . 1953 
gün ve 7344 sayılı kararda Emlâk Kredi Bankasına müracaat 
etmesi lüzumu tebarüz ettirilmiş ise de kendisinin Emlâk 
Bankası mevzuatına göre arsası olmadığı gibi plânlı bir ev de 
yapamıyacağından bu Bankadan bir kredi temin edemiyeceğini 
beyanla; bulunduğu yer köylerinde nakli mümkün bir şekilde 
yapılıp satılmakta olan binalardan birini satınalmak üzere 
Ziraat Bankasınca kendisr'ne 1 500 liralık bir mesken kredisi 
açılması esbabının temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve müstedi, bu mevzuda tes- 
bit olunan şeraiti haiz ise Ziraat Bankasına müracaatta muh-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

tar bulunduğuna göre, vâki talep üzerine encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3364 1 . I I . 1956

21036/19542 Cafer Mesudiveli.
Boğdoğan Köy ö ğ 
retmenleri Birliği 
Başkanı 
Yenipazar.

(Arzuhal hulâsası : İlkokul öğ
retmenlerinin aylık derecelerine 
miitaallik kanun lâyihası hakkın
da.)

Müstedi : İlkokul öğretmenleri ile ilkokul öğretmenli
ğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim 
Vekâleti teşkilâtında çalışanlann aylık dereceleri hakkmda- 
ki kanun lâyihasının görüşülmesi sırasında köy enstitüsü me
zunu öğretmenlerin aylık derecelerindeki ayarlamanın da göz- 
önünde bulundurulmasını istemektedir. 1

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha 6273 sayı ile kanuniyet 
kesbetmiş bulunduğuna göre, talep hakkında encümenimiz
ce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3365 1.H .1956

21044/19550 Faika özturga.
Taşkasap, Ahmethik- 
met So. No: 24 ba
yan Refika özata- 
ken eliyle 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması 
hakkında.)

Müstedi : Millî sarayların büyük sanat değeri olan ve zaman 
la yıpranmış bulunan kumaşlarını tamir etmek üzere vazifelen
dirilip, bunu şahsi hiçbir menfaat gözetmeksizin göz nuru dök
mek suretiyle başararak vazifesi başında ölen kocası sanatkâr 
Millî Saraylar İdaresi Mensucat Dokuma Mühendisi ve Müte
hassısı Necati Turgay'm; sebk’eden bu tarihî hizmetinden dolayı 
kendisine ve mâlûl bir vaziyette bulunan kısma vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereji düşünüldü : Müstedinin aynı meal ve mahiyette daha 
önco yaptığı müracaat üzerine verilen 8. IV . 1952 gün ve 2895 
sayılı kırarda da açıklandığı üzere; Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 15 nci maddesiyle kanun teklif etmek hakkı, ancak mebus
larla, Heyeti Vekileye tanınmış bulunduğundan, encümenimizce 
talep hakkında; bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3366 1. H . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ' o adresi E ncü m en kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : ilkokul öğret
menlerinin aylık derecelerindeki 
intibaka mütaallik kanun lâyiha
sında mütekait öğretmenlerin du
rumlarının da göz önünde bulun
durulması hakkında.)

M İstediler : Muhtelif sebeplerle; terfi ve kıdem bakımından 
mağdur bir duruma düşen ilkokul öğretmenlerinin bu durumla
rının telâfisini istihdaf edip Yüksek Meclise sunulmuş olan ka
nun lâyihasında aynı duruma düşmüş bulunan mütekait öğret
menlerin mağduriyetlerinin telâfisi cihetinin derpiş olunmadı
ğından, duydukları teessürü belirterek, mezkûr kanunun kendi- 
lerne de teşmilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha 6273 sayı ile kanuniyet 
kcsbetmiş bulunduğuna göre, talep hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine kırai" verildi.

Karar No. Karar tarihi
i ------------ --------------

3367 1. n . 1956

21098/19G02 Sabri Unutcr ve ar.
Emekli öğretmenleri
adına
A yd ın .

21114/12282 A. E. C. Sözen.
Ilalidağa Cad. No:74 
Kadıköy - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Hayatın ucuz
latılması hakkında.)

Müstedi : Müstahsıla yapılan bunca yardımlara ve tanınan 
muafiyetlere rağmen; bu zümrenin kârlarından fedakârlık yap
mak suretiyle hayatın ucuzlamasında müessir bir rol oynıyacak- 
larını beyan ettikten sonra; ölen binlerce veremli gençlerin bu 
musibetten kurtarılmaları için bunlara ucuz ve kuvvetli gıda 
temin edilmesinin ve bu ciddî tehlike ile bu yolda mücadele 
olunması mevzuunun ele alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre; vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3368 1. I I . 1956

21626/20112 Mustafa Demir.
Posta kutusu 148. 
Aksaray - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Sayın Cum
hur Reisimize hususi bir tayyare 
hediye olunması hakkında.)

Müstedi : istiklâl mücadelesi ve Türk inkılâbının mümtaz 
siması ve Türk demokrasisinin kurucusu Sayın Reisicumhuru
muz Celâl Bayar’a; Türk milletinin bir sevgi nişanesi olmak 
üzere hükümetimizce hususi bir tayyare satınalınıp hediye olun
masını arzuladığını belirtmekte ve Türk milletinin arzusunun 
da keza kendi isteğinin aynı olduğunu ifade etmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında



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

21695/12360 Hayri Sürekçioğlu.
Tığcılar Malı. Ka
vaklar Cad. No. 14. 
Adapazarı.

encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3369 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal En
cümenindeki muameleli dilekçesi 
hakkında.)

Müstedi : istiklâl mücadelesinde seb’keden yararlıklarından 
bahsile; 15 senedir Başvekâlette tahkikat ve tetkikatı tekem
mül edip Arzuhal Encümenine intikal ettirilen muameleli dilek
çesi üzerinde icabeden muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebini ihtiva eden mevzuubahis müracaat üzerine 7663 
sayılı bir karar ittihaz olunmuş ve talebin yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunduğuna göre yeniden yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3370 1. I I . 1956

21819/20303 Bedros Keşişyan. 
4862/4853 Gül Mah. Atillâ So. 

No. 27.
Antakya - Hatay.

(Arzuhal hulâsası : Maddi hata 
ile muallel bulunan Varlık Vergi
sine mevzu teşkil eden tarlalarının 
iadesi hakkında.)

M istedi : 1939 yılından beri çiftçilik yapmadığı, 250 dönüm
den ibaret 800 lira kıymetinde 9 parça arazisinden başkaca hiç
bir arazisi de olmadığı halde; büyük çiftçi addolunmak suretiy- 
el, adına 20 bin lira Varlık Vergisi tarholunduğundan ve bu 
tarhiyatm, arz ettiği durumu itibariyle maddi hata ile muallel 
bulunduğu halde; o tarihten beri tevali eden müracaatları ile 
ve kaydon sabit ve 4530 sayılı A f Kanunu ile de bu kabil ver- 
gihrin terkini cihetine gidilip bu durum yabancı gazetelerle 
dahi efkârı umumiyeye duyurulmuş iken buna rağmen mezkûr 
tarhiyattan dolayı arazilerinin 1 067 lira gibi bir bedelle müza- 
ycdeten satılmasındaki haksızlık ve adaletsizlikten bahsile; 
Yüksek Meclise yaptığı müracaatlar üzerine Arzuhal Encüme
nince verilen 2136 ve 7395 sayılı ve bu tarhiyatm katî ve nihai bu
lunmuş ve Arzuhal Encümeni kararlarına itiraz hakkının da 
münhasıran milletvekillerine tanınmış ve 4530 sayılı Kanunla, 
Varlık Vergisi tarhiyatmdan dolayı bu kanunun neşri tarihin
den sonra müracaat olunamıyacağı yazılı bulunmuş olduğundan 
yapılacak bir muamele bulunmadığı yolunda verilen kararların 
da, keza bünyesinde maddi hata bulunan bir verginin kabulü 
mânasını mutazammın, dolayısiyle haksızlık ve adaletsizliğin de
vamını tecviz mânasına geleceğini tebarüz ettirerek; kanunsuz
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Ar/uhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi En aıııoıı kararı ve ne sebepten verildiği

olarak tarholunan bu Varlık Vergisinden dolayı yine kanunsuz 
satılıp ve kanunsuz tescil ettirilen tarlalarının iadesini talebet- 
mektcdir.

Gereği düşünüldü. : Müstedinin aynı meal ve mahiyetteki 
müracaatları iiz:rine münderecatı istidada belirtil 2n kararların 
verilmiş oLnasına ve iddia olunan maddi hatanın ıslahı ise alâ
kalı vergi dairesine taallûk eden bir vazife bulunduğuna göre; 
vâki talep hakkında bu halamlardan yeniden tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3371 1 . II . 1956

21850/20334 Cemal Tezbaşaraıı.
Eşref Tön;>'emen ha 
nında.
Gerede.

Müstedi : Birçok vatandaşlar emlâk ve araziden mahrum bir 
vasiyette; ne cemiyete ve ne de devlete faydalı bir durumda bu
lunmadıklarını beyanla; bunların da diğer vatandaşlar gibi 
maddi imkânlara sahip kılınmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümonimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3372 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Emlâk ve ara
ziden mahrum vatandaşlara da 
maddi imkânlar sağlanması hak
kında.)

21950/20135 İsmail Sümer.
İncirli Mah. Hüse- 
yinbev So. No. 13. 
Bursa.

(Arzuhal hulâsası : Gümrük sını
fında açılan bir münhale tâyini 
hakkında.)

Müstedi : Yüksek Meclise vâki müracaatı dolayısyle Arzu
hal Encümenince ittihaz olunan 1952 tarih ve 2119 sayılı Karar
da miinderiç Gümriik ve İnhisarlar Vekâletinin 18 Nisan 195J 
tarihli yazısında : Mağduriyetinin göz önünde bulundurularak 
açlacak ilk münhale tâyininin d'iş'in. ilmekte olduğu yaz.lı bu 
landıığu halde, e l’an tâyin edilmediğinden bahsile; mağduriyeti
ne mahal bırakılmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen; vâki talep hakkında 
enciimenimizce yapılacak bir muamele olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3373 1. I I . 19D6



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

21967/20450 Sami Kaptan.
Yunus Mah. de. 
Burhaniye.

(Arzuhal hulâsası : Hayvan 'kre
disi tenlini hakkında.)

M'istedi : Çobanlıkla iştigal etmekte ve 25 koyunu bulundu
ğunu beyanla; geçimini temin edebilmek üzere kendisinin 20 
koyuna daha sahip kılınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3374 1. I I .1956

(Arzuhal hulâsası : Ankara Bele
diyesi Bahçeler Müdürlüğünde ça
lışmakta iken, müdür tarafından 
partizan bir düşünce ile, haksız ve 
sebepsiz olarak işine nihayet veril
diğinden şikâyetle; eski hizmetine 
tekrar alınması ve açıkta kaldığı 
müddete ait tazminatın mumailey
he ödetilmesi talebinden ibaret
tir.)

• Gereği düşünüldü : Vekâletten alınan malûmata nazaran, 
izin tecavüzü ve mazeret beyan etmemesi üzeine vazifesine ni
hayet verildikten sonra tekrar münasip yevmiyeli başka bir 
hizmete alındığı halde bu kere yine eski işine iadesinde ısrar 
ederek verilen emir ve hizmetleri ifada temaruz gösterip diğer 
işçlere de suimisal teşkil ettiğinden dolayı ikinci defa işine son 
verildiği anlaşılan müstedi hakkında; Belediye Memur ve Müs
tahdemler Nizamnamesi muvacehesinde teşriî yoldan yapılacak 
bir muamele olmadığına, tazminat hususundaki vâki iddiasın
dan dolayı da alâkalı kaza mercüne müracaata muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3375 1 . n . 1956

20225/18862 Mevlût Aydoğan. 
21970/20410 Atkaracalar nahiyesi 

1017/1015 Hoca Mah. de. 
1607/1605 Kurşunlu - Çankırı. 
2919/2912 
5227/5218 
6667/6656

21993/20474 Haşan Demirci.
Eski Vakıflar Mü
dürlüğü Bahçıvanı 
Resul yanında. 
Çemberlitaş - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ma
aşı bağlanması ve yahut kendisi
ne bir iş temini hakkında.)

Müstedi : Hizmeti askeriyesini ifa etmekte iken yakalandığı 
zatürree hastalığının, bilâhara ihtiyat askere alındığı vakit tü
berküloza çevrildiğini, heyeti sıhhiyece muayenesi hususunda 
yaptığı müracaatların da nazara alınmıyarak askerliğinin ta- 
mamlatıldığından ve gün geçtikçe artan bu hastalığı yüzünden 
iş de bulamadığından şikâyet ve tazallümühal ederek; askerlik



Arzunal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ne sebepten verildiği

22137/20617 Halil öztoprak.
Aktil köyü Bebe mez
rasında.
Elbistan - M araş.

vazifesi sırasında tutulduğu bu hastalık sebebi ile kendisine 
mâlûliyet maaşı bağlanmasını, veyahut geçimini temine medar 
olacak bir işe yerleştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mâlûliyet iddiasından ve iş talebinden 
dolayı alâkalı makama ve ihtilâf vukuunda da kaza merciine 
müracaatta muhtar bulunan müstedinin vâki müracaatı üzeri
ne encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3376 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir vaiz tâyi
ni hakkında.)

Müstedi : Bütün mezheplerin esası Kuranı Kerimden mülhem 
olduğu halde; uydurulan bid’atların, dolayısiyle Alevilik ve 
Sünnilik gibi ekiliğin bertaraf edilmesi için, halkı bu mevzuda 
aydınlatacak, devlet bütçesinden aylıklı bir vaiz tâyin olunma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3377 1 . II . 1956

1389/1387 Fehmi Kayıtkan. 
Kemalpaşa Mah. si 
Nalbant çıkmazı 
No: 5 
İnegöl.

(Arzuhal hulâsası : Yapılan bir 
kanun teklifinin kabulü hakkın
da.)

Müstedi : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 65 nci maddesinin J bendine bir fıkra ilâvesi hak
kında yapılan kanun teklifinin kabul olunup olunmadığının 
kendisine bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3378 1 . II . 1956

1480/1478 Fatma Altaş. (Arzuhal hulâsası : Mesken temi-
2408/2402 Mecidiye Mah. Her- ni hakkında.)
5084/5075 cayi So. No: 20. . . .  _  . ..  __ _ . . .

_ ... t -t i i Mustedı : En büyüğü 13 yaşında 7 çocuklu 211 lira geliri
ı a toy s an m . 0]an küçük bir memur ailesi olup, şiddetli geçim darlığı 

çekmekte olduğundan ve çocuklarının fazla olması yüzünden 
kendilerine kiralık ev dahi verilmediğinden ve oturmakta ol-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

duklan evden de çıkarılmak istendiklerinden bahsile; ta- 
zallümühal ederek; 9 nüfuslu aile efradının sokakta kalmala
rına mahal bırakılmıyarak muhacirler misillû kendilerine 
bir odadan ibaret bir mesken temin olunmasını istemekledir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3379 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale
bine dair.)

Müstedi : Kuvai Milliye Gizli Teşkilâtına cephane gön
derip, başkaca malen yardımda bulunduğundan dolayı sâkıt 
hükümetçe emvalinin yağma ve Divanı Harbçe' idama mahkûm 
edildiğini, Anadoluya kaçarak Millî Mücadelenin nihayetine 
kadar fiilen hizmet ektiğini beyanla, halen fakru zaruret içe
risinde mefluç bir durumda bulunduğundan kendisine yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkın
da encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3380 1 . I I .1956

1562/1560 Ali Rıza Kmcı.
Değirmencimi Mah. 
No: 72 

»cni:!!.

1587/1585 Ömer Esen. * (Arzuhal hulâsası : Mesken yar-
Günay köyünde dmıı yapılması hakkında.)

Ulukışla Niğde. M'istedi : Meskene olan ihtiyacına binaen kendisine yardım
da bulunulması için ilgililere emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkında 
encümenimzce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3381 1 .n .1955

1678/1676 Fahri Tamuzun. (Arzuhal hulâsası : Tedavüldeki
Cedit Mah. Dik So. paramızın G70 milyon eksiltilmesi
No: 19 hakkında.)
İzmit.

Müstedi : Paramızın iştira gücünün artırılması, dolayısiyle 
pahalılığın önlenmesi için, tedavüldeki paramızın G70 milyon ek
siltilmedi suretiyle tedbir alınmasını istemektedir.

Gereci düşünüldü : Mahiyetine binaen, vâki talep hakkında
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ene İmenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Ki cümen kararı ve ne sebepten verildiği

3J82 1. I I . 11/56

(Arzuhal hulâsası : Mesken temi
ni hakkında.)

Müstedi : Sağır, Dilsiz ve Körler Cemiyeti atelyesinde cüzi 
bir maaşlı geçinmekte olan körlere birer mesken temin olunma
sını istemektedir.

Gereği d.işünüldü : Mahiyeti itibaiyle vâki talep hakkında 
enciimenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3333 1. I I . 1956

1710/1703 Rahmi Kocadoğan.
Körler dokuma atöl
yesi işçileri namına 
Ulucanlar cr yokuşu 
No: 15 
Ankara.

1722/1720 İsmet oadak. 
Kültür Derneğinde 
Hazım Yıldızhan 
eliyle 
Elâzığ.

(Arzuhal hulâsası : Tahsiline de
vamının temini veya bir memuri
yete yerleştirilmesi hakkında.)

Müstedi : Malî vaziyetinin tahsile devamına müsait bulun
madığını belirterek; bu imkânın sağlanmasını veyahut bir me
muriyete yerleştirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3384 1. I I .1956

2122/2117 Emiri Bingöl.
Emekli Yarbay. 
Tabakhane Tokmak 
So. No. 9.
Tokad.

* (Arzuhal hulâsası : Arzuhal En
cümenince karara bağlanan 980/ 
1119 sayılı müracaat dosyasının 
yeniden tetkik buyurulması hak
kında.)

Müstedi : Yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine, Arzuhal 
Encümenince encümene davet edilmeden ve hakkı müdafaasına 
müracaat olunmaksızın aleyhine bir karar verilmiş bulundu
ğundan bahsile, bu baptaki 980/1119 saydı dosyasının yeniden 
tetkik buyurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümenince yapılacak tetki- 
katın müracaat sahiplerinin huzuru ile olacağına dair Dahili 
Nizamnamede her hangi bir hüküm mevcut bulunmamasına ve 
karara bağlanan işlerin yeniden tetkik olunabilmesi ise; 57 nci 
madde hükmüne tevfikan mebuslardan birinin muayyen müd*
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det içerisinde yapacağı itiraz ile mümkün bulunduğundan ta
lep hakkında bu bakımlardan tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3385 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin 
artırılması hakkında.)

Müstediler : Odacılara verilmekte olan ücretin azlığından 
bahsile bugünkü hayat şartlarına göre artırılmasını istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Mevcut kadrolar muvacehesinde, talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3386 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale
bine dair.)

Müstedi : Rus ve Ermeni işgali sırasında gösterdiği feda
kârlıkla tanınan Şeyh Numan Efendinin kızı olduğunu ve ili
şik hasar mazbatasından da anlaşılacağı üzere bütün emval ve 
emlâkinin Ermeniler tarafından tahribedilmiş bulunduğunu be
lirterek; halen bedeni ve maddi imkânlardan mahrum bir du
ruma düşmüş bulunduğundan icabeden yardımda bulunulması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu kabil hasar ve zarar karşılığı yapı
lacak yardımları derpiş eden kanunlarla konulan müddetler 
içerisinde alâkalı mercilere müracaat etmesi icabeden müstedi- 
nin; vâki talebinden dolayı encümenimizce yapılacak bir mua
mele olmadığına, kanuni bir hak iddiasında musir bulunduğu 
takdirde bu ihtilâfı tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatta 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3387 1. H . 1956

3398/3391 Hatice Şerif Atalay.
Kötek nahiyesinde 
Merkez halkından. 
Kağızman.

3376/3369 Sadettin Sarpkaya 
ve ar.
Kaymakamlık oda
cısı.
Yerköy.

3408/3401 Mustafa Kalkan 
ve ar.
Muhtar.
Karasu köyünde. 
Ağrı.

(Arzuhal hulâsası : Nüfus 
cezalarının affı hakkında.)

para

Müstediler : Nüfus para cezalarının affını ve tescil olunmı- 
yan birleşmelerden olan çocuklarının cezasız olarak tescilini 
derpiş etmekte bulunan lâyihanın bir an önce kabul olunmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi En ‘ümcn kararı ve ne sebepten verildiği

encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3388 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
masına dair.)

Müstedi : Hicaza gitmek üzere kendisine maddî yardımda 
bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3389 1 . I I .1956

3440/3433 Tevfik Gülay.
Alağanur köyünde. 
Şalpazarı - Vakfıke
bir.

3496/3489 Saliha Kırmızıkuşak. 
Adiloba köyünde. 
Manisa.

(Arzuhal hulâsası : Halası Fatma 
Seçel’in muayene ettirilmesi hak-r 
kında.)

Müstedi : Şuuru muhtel bir durumda olan halası Fatma Se
çerin, bu haliyle medeni haklarını istimale ehil bulunmamasına 
rağmen; gayrimenkullerini Fevzi Seçel adındaki şahsın satınal- 
makta bulunduğundan bahsile; muayenesi hususunda ilgililere 
emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müracaat; temlik ve tescil muamelesini 
ifa ile vazifedar memurlara taallûk eden bir hususla ilgili ve 
senet iptali mevzuunun da keza vazifeli kaza merciince hükme 
bağlanması icabetmekte bulunduğundan bu bakımlardan vâki 
talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3390 1 . I I . 1956

3505/3498 Zekcriya Ergun. (Arzuhal hulâsası : Hâkim hak-
Olur Nahiye Muhta- kındaki yersiz şikâyetlerin nazara
rı alınmaması hakkında.)
Oltu. Müstedi : Kendisini halk hizmetine verip adaletin tecellisi 

için çalışan hâk'.m Feridun hakkında yapılan asılsız şkâyetlerin 
nazara almmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğne karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

3391 1. I I . 1956
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3566/3559

Arzuhal
No.

Ali Topçu.
Taşlıtarla Ordu Cad. 
Hakverdi Doğrama- 
evi No: 233 
Rami - İstanbul.

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

(Arzuhal hulâsası 
bine dair.)

Yardım tale-

Müstedi : Marangozlukla iştigal etmekte olup, maddi vazi
yetini ıslaha medar olmak üzere kendisine maddi yardımda bu
lunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3392 1. I I . 1956

3567/3560 Suphi Magavacı ve 
ar.
Atatürk "Sanatoryu
mu hastaları Kat 2 
No: 33!)
Keçiören - Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Veremli muh
taç kimselere ait mektuplar için 
pul muaflığı tanınması hakkında.)

Müstediler : Tedavi görmekte olan veremlilere gösterilen 
alâka ve ihtimamdan duydukları memnunluğu beyanla; bunlar 
arasında çok muhtaç durumda bulunanlara ait mektuplar için 
pul muaflığı tanınmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3393 1. I I . 1956

3590/3583 Hüseyin Oin ve ar. 
Hatay Mah. 77 nei 
So. No: 10 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Mesken yeri 
verilmesi hakkında.)

Müstediler : Günün geçim şartlan muvacehesinde sıkıntılı 
bir durumda kaldıklannı beyanla; kendilerine birer mesken 
yeri verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen; vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3394 1. I I .1956

5052/5043 Sedat Bilgitay.
Yenişehir Bülbül 
Mah. Vişne So. No 
37
Beyoğlu.

Müstedi : 1943 yılında emniyeti suiistimalden vâki mah
kûmiyeti, 5677 sayılı A f Kanunu ile, bütün neticeleri ile bir
likte ortadan kalkmış olmasına rağmen; ofisçe iadei memu
riyet ettirilmediğindcn şikâyeti mutazammın müracaatları üze

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal En- 
c ¡menince, hakkında ittihaz olu
na: ı 600 saydı Kararın yeniden 
tetkikiyle tavzih buyurulmadı ta
lebine dair.)



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

rine Arzuhal Encümenince ittihaz buyurulan 600, 3100 ve
3284 sayılı kararların tatminkâr bulunmadığını beyanla; mez
kûr kararların yeniden tetkik ve tavzihini ve karara bağ
lanmasını istemektedir. ı

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni mukarreratına iti
raz etmek hakkı Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi ile 
münhasıran mebuslara tanınmış bir hak bulunmasına, keza su
reti iddiaya nazaran; 5677 sayılı Kanunla tanınan bir hakkın 
muhtel kılındığına göre, ofis ile müstedi arasında bu mevzuda 
tahaddüs eden ihtilâfın tetkik ve halli dc kaza merciini ilgi
lendirmekte olmasına binaen; vâki talep hakkında gerek iti
raz ve gerekse vazife cihetinden encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
i _ _ _ _ _  _________

' 3395 1 . H .1956

5490/5480 Yarlik Gül. (Arzuhal'hulâsası : Arzuhal En-
B allu l Mah. Paşa- ciimenince karara bağlanan bir
bakkal So. N o: 38 müracaat dosyasının yeniden tet-
A rapların  fakirha- kiki hakkında.)
neninde
T a k v im  - B ovo»1 t

Müstedi : Murisinden kendisine intikal ettiği halde Peruz 
adındaki kadın tarafından, 1920 yılındanberi fuzulen işgal 
edilmekte bulunan evinin tahliyesi hususunda açtığı dâva ile 
ilgili olarak Yüksek Meclise yapmış olduğu müracaatların 
Arzuhal Encümenince lâiki ile tetkik olunmaksızın karara bağ
lanmış bulunduğunu beyanla; evrakının tekrar tetkkı ile 
evinin tahliyesine veyahut adı geçenden 30 bin lira a’marak 
kendisine ödenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mahiyetteki mütevali 
müracaatları üzerine, ihtilâfın hükmon halledilmiş bu’unması 
bakımından muamele ifasına mahal görülmediği hakkında bir 
karar verilmiş bulunmasına ve Arzuhal Encümeni mukarrera- 
tınm itirazen tetkik olunabilmesi ise; Dahilî Nizamnamenin 
57 nci maddesine göre mebusların talep ve müracaatları ile 
mümkün bulunduğuna göre; vâki talep üzerine bu bakımlar
dan tekrar yapılacak bir muamele olmadığına kara verildi.

Karar No. Karar tarihi

3396 1 . n .1956

5596/5585 H ayrettin Tasan. (Arzuhal hulâsası : Muhtekir ve
Şehsafi köyünde. karaborsacılar hakkında.)
Havza.

Müstedi : Piyasa kontrolsüzlüğü yüzünden pervasızca millî 
bünyemizi kemiren muhtekir ve karaborsacılar hakkında daha 
ağır müeyyid ''br konulmak suretiyle şiddetli tedbirler alınma
sını istemektedir.
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Arruh&l
No.

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

Gereği düğünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkın
da encümenimizce bu sıfatla tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3397 1. I I . 1956

'5600/5589 îrmaksirt köyü muh
tarı ve diğer köyler 
muhtarları. 
Çarşamba.

(Arzuhal hulâsası : Karaborsacı
lara karşı şiddetli müeyyideler ko
nulması hakkında.)

Müstediler: Mmtakalannda çay, şeker ve çivinin karaborsa 
metaı haline konulduğundan şikâyet ederek; muhtekirlerle şid
detli mücadele olunmasını ve haklarında ağır müeyyideler ko
nulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen talep hakkında en
cümenimizce, bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3398 1. I I . 1956

5655/5644 Mehmet Eser. 
Ballıca köyünde. 
Tarsus.

(Arzuhal hulâsası : Kumar iptilâ- 
sınm önlenmesi hakkında.)

Müstedi : Verem âfetinin memlekette yayılmasına ve kök
leşmesine âmil olan kumar iptilâsının önlenmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3399 1. I I . 1956

5807/5796 Duran Kaya. 
Muhtar.
Üzengi köyünde. 
Yıldızeli - Sivas.

(Arzuhal hulâsası : Yıldız ırmağı 
üzerindeki yıkılan köprünün bir 
an önce yapılması hakkında.)

Müstedi : Kendi köyleri ile istidada zikrolunan diğer bir-
çok köylerin tarlaları, şehir ve kasaba ile muvasalasını temin 
eden yegâne köprü olan Yıldızırmağı köprüsünün yıkılması ile 
çok müşkül bir duruma düştüklerini belirterek; bir an önce ya
pılması için alâkalılara emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3400 1. n  . 1956
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Arzuhal

No.

5815/5804

6015/6004

Demirah Süleyman 
ve ar.
Blatça köyünde. 
Koçana Makedonya. 
Yugoslavya.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Türkiye’ye 
hicret etmelerine müsaade olun
ması hakkında.)

Müstediler : Türkiye’ye gelip vatandaşlığımıza girmek is
tediklerini, ancak; geldikleri vakit hiçbir hak iddia ve talebet- 
miyeceklerine dair Türkiye’de akrabalanndan biri tarafından 
taahhütname verilmesi yolundaki şartı; Türkiye’de akrabaları 
olmadığı için yerine getirmeleri mümkün bulunmadığı ve bu se
beple kendileri istenilen her türlü taahhütte bulunmaya hazır 
olduklannı beyan ederek; anayurda gelmelerne müsaade edil
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Emsal müracaatlar dolayısiyle Devlet 
Vekâletinden alman cevabi yazıya nazaran; bu mevzuda hazır
lanmış olan talimatnamenin elçilik ve konsolosluklara tebliğ 
olunduğu, ayrıca serbest göçmen sıfatiyle yurda gelmek istiyen- 
lerden yazılı şeraiti haiz bulunanlara serbest göçmen vizesi ve
rilmesinin uygun görüldüğünün yazıldığı anlaşıldığından müs- 
tedilerin de usulen mahallî konsolosluğa başvurmalan gerekmek
tedir.

Vâki talep üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan» ve ne sebepten verildiği

3401 1 . I I .1953

Saim Karalcoç. (Arzuhal hulâsası : Fuzulen işgal
Namazgah Mah. olunan bağ yerinin iadesi hakkın-
Havlucu So. No. 13. - da.)
BursA Müstedi : Ankara’nın Cebeci mevkiinde babasından kalan 

8 dönümlük bir bağ yerinin 1926 senesinde bâzı şahsi kararlarla 
Harita Umum Müdürlüğünce fuzulen işgal olunduğundan şikâ
yetle ; iade olunmasını istemektedir.

Ankara V aliliğinin cevabi yazısında : Mezkûr yerin; Harita 
Umum Müdürlüğü ihtiyacı için 1341 tarih ve 2131 sayılı Menafn 
Umumiye karariyle istimlâk olunup bedeli istimlâkinin de %  20 
fazlasiyle 1943 tarihinde Ziraat Bankasına yatırıldığı ve vere
seden bâzılannm (bu arada müstedinin de) paralarını almış ol- 
duklan bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Valilik cevabına göre talep hakkında en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3402 1. I I . 1956
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Anuhal

No.

6047/6036

6080/6069
6304/6293

6164/6153

Mehmet Güden. 
Camicedit Malı. Ala
calar So. No. 32. 
Sındırgı.

Amıhal «ahibinia
adı, soyadı ve adresi Encümen karan r t  ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ahmet Kara
gül- hakkında takibat ifasına da
ir.)

Müstedi : Defol demek suretiyle kendisine hakarette bu
lunan Balıkesir Mebuslanndan Dr. Ahmet Karagiir hakkında 
gerekli kanuni takibatın yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mütekaddim muamelenin ifası için 
usulü dairesinde ilgili adlî makama müracaat etmesi gereken 
müstedinin vâki talebi hakkında; bu bakımdan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3403 1 . I I . 1956

İsmail Bozkurt 
ve ar.
D. P. Kaza 
Heyetinden. 
Arpaçay.

(Arzuhal hulâsası : Demokrat 
Parti Kaza İdare Heyetinin usul- 

tdare süz olarak fesholunduğundan şi
kâyet.)

Müstedi : Arpaçay’da yapılan vilâyet meclis umumi adayı 
yoklamasına iştirak eden Demokrat Parti Vilâyet îdare Heyeti 
Balkanı Ahmet Yılmaz’m, delegelerin arzusu hilâfına seçtir
mek istediği kişiler lehine baskı yaptığından ve delegelerin 
mutavaat etmeleri üzerine toplantıyı terk edip usulü dairesin
de seçilmiş olanlann seçimlerini de kabul etmediği gibi, ka
za idare heyetini de haksız olarak feshetmiş bulunduğun
dan şikâyet ederek; bir müfettiş izamı ile durumun tahkik etti
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki mafevk parti kademelerini il
gilendiren bir hususla alâkalı bulunan talep hakkında mahi
yeti itibariyle encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3404 1. n .1956

Mustafa Aşkı Arı- 
kan.
Yenimahalle Muhaç 
So. Durak 8 de 
No. 162.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı
ğının tadili hakkında.)

Müstedi : Balkan ve Birinci Cihan harbleri sırasında Gelibo
lu Mahkemei Seriye Baş kitabetinde geçen hizmetinin; Mülkiye 
Tekaüt Kanununun 2 ve 1683 sayılı Kanunun 23 ncü maddeleri
ne tevfikan tekaütlük müddeti hizmetine iki kat olarak ilâvesi 
icabettiği halde bunun nazara alınmadığından bahsile; dosyası
nın tetkik buyurularak emekli aylığına mezkûr müddete teka
bül eden miktarda zam yapılmasını ve noksan tahakkuk ettiri
len maaşlarından teraküm eden farkların da kendisine ödenme
sini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika; müstedinin,
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tezkerede yazılı tarihler arasmda harb mevkii olan Gelibolu’da 
geçen hizmetinin iki kat olarak sayılması gerekirken ancak (1) 
kat olarak nazara alındığı anlaşıldığından tekaütlük m'lddetine 
1 sene 5 ay 16 günlük itibari müddeti hizmetinin de ilâvesi ile 
maaşının, 73 liraya yükseltildiği ve 1. V . 1951 tarihinden iti
baren 75 lira 50 kuruş üzerinden tadil olunup, tescil olunmak 
üzere Divanı Muhasebata gönderildiği ve ahiren alman bir tez
kere ile de mezkûr tescil muamelesi tekemmül ederek maaş 
farklarının tediyesi için de gerekli tebligatın yapıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3405 1 . H .1956

6207/6196 Kagıp Tanju.
Şeker Fabrikası me 
murlarmdan.
Amasya.

Müstedi : Ordudan tekaüde sevkı hakkmdaki muamelenin, . 
kanuni mesnedi bulunmamasına binaen kaldırılması için Yi'kıek 
Meclise yaptığı müracaat üzerine ittihaz olunan; Arzuhal En
cümeninin 20. X I . 1950 günlü ve 265 say’ lı kararında m 'nderiç 
vekâlet cevabının, dolayıslyle emekliliğinin istinadettirilmekte 
olduğu menfi sicildeki kanaat ve mütalâanın nelerden ibaret 
bulunduğu hususlarında gayrivazıh bulunduğunu beyanla, bu 
cihetler açıklandığı takdirde tekaüde sevkı hakkındaki kararın 
yanlış olarak verildiği anlaşılacağından bu yanlış muamelenin 
düzeltilmesi esbabının istikmal buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr idari tasarruf tarihinde mer’i 
bulunan 3410 sayılı Kanunla; bu kabil muamelenin mevzuata te
vafuk ve ademitevafuk ciheti vazife bakmmdan Askerî Tem
yiz Mahkemesine mevdu vezaif cümlesinden bulunduğu gibi, 
zikrolunan Arzuhal Encümeni kararında da açıklandığı üzere 
ordu sicil müessesesinin haiz olduğu ehemmiyet ve mahiyet ba
kımından buna mâtuf müracaatların Arzuhal Encrmenmce tet
kik olunmaması da Umumi Heyetin mümasil işler dolayısiyle 
tebellür eden müstakar içtihadı iktizası olduğundan bu bakım
lardan vâki talep hakkında encümenimizce de muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Ordudan te
kaüde şevki baklandaki mesnetsiz 
muamelenin kaldırılması hakkın
da.)

3406 1. I I . 1956



Arauhal
No.

6291/6280

6410/6399
6888/6877
7080/

(Arzuhal hulâsası : Kanada’da 
uçuculuk tahsili yapmakta iken 
bir kaza neticesinde şehidolduğu 
ihtimal dâhilinde görülerek kendi
sine bu yolda tebligat yapılan oğ
lunun durumunun katî netice alı
nıncaya kadar araştırılması tale
binden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Vazife uçu
şunda kaybolan hava teğmeni Ali Haşim înalakdere’nin gay
bubeti hakkında Ottava Hava Ataşeliğinden alınan yazı
nın gönderildiği açkılandıktan sonra; 23 . IX  . 1955 den 
7 . IX  . 1955 tarihine kadar gündüzleri 10, geceleri de 5 tay
yare ile yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadığı foto 
filosundan bir tayyare ile de bölgenin fotağrafı dahi aldırıla
rak incelemelerde bulunulmuş, normal arama ekiplerinin 
bu hâdiseyi de faaliyetleri içerisinde takibetmekte bulunduğu 
bildirilmektedir. >

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal ıthibinis
adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

3407 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Sakarya Hu
kuk Mahkemesinde, karısı aleyhi
ne açtığı tapu iptal dâvasında; 
müddeiyatını ispat etmiş bulun
masına rağmen; muhakemesinin 
kasden aleyhine neticelendir ildiği; 
bu; Adliye Vekâletine vâki müra
caatı üzerine adliye müfettişleri 
tarafından yapılan tahkikat ile 
anlaşılıp Ceza Umum Müdürlüğü
ne tevdi kılman raporla da sabit 
olduğu halde; hâkimler hakkında 
kanuni takibat yapılmadığından 
şikâyeti ve hukuk ve ceza mahke
melerinde açtığı dâvalarla ilgili 
mahkeme dosyalarının celp ve tet
kiki ile hukukunun korunması ta
lebini mutazammındır.)

Gereği düşünldü : İstidalar münderecatına nazaran, vâki 
şikâyetinden dolayı usulü dairesinde tahkikat icra olunup 
neticede takibatı müstelzim bir cihet bulunmadığı anlaşılarak 
müstediye tebliğ olunmuş bulunmasına ve vekâlet cevabına

Sefer Gökmen. 
Anafartalar Cad. Sa
karya Ap. Alat kat 
Avukat Aziz Baban' 
eliyle.
Ankara.

Emin înalakdere. 
Maarif Vekâleti Or
ta öğretim Umum 
Müdürlüğü Şube 
Müdür Muavini. 
Ankara.
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göre açılan tapu iptal dâvasının da reddolunarak temyizen 
tasdik edildiği, Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde açılan diğer dâ
valarının dt. kısmen karara bağlandığı ve kısmen de takip
sizlik yüzünden muameleden kaldırıldığı anlaşıldığına göre; 
kaza mercilerince hükme bağlanmış veya bağlanması gereken 
işlere Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvace
hesinde hiçbir gûna müdahale olunamıyacağından vâki şikâ
yet ve talep üzerinde bu halamlardan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3408 1. I I . 1&56

(Arzuhal hulâsası :' Iiuhu İslâm 
adlı eserin bâzı kısımlarının ince
lenmesi hakkında.)

Müstedi : Balıkesir Müftüsü Mehmet Hamdi Erdemir tara
fından yazılıp Diyanet İşlerince tasdik ve bütün din mücssesele- 
rine tavsiye olunan ilişik Ruhu İslâm adındaki eserde (x) işa
retli 3 meselenin ehemmiyetine binaen incelenmesini istemek
tedir.

Gsreği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3409 1 . II . 1956

6871/6880 Saffet öner. 
‘2712/2705 Yağcı ve sabuncu; 
5518/5508 ve ar.

Şen Lokantası sahibi 
Iiasim Birgülen 
Biga.

6848/6837 Bahaettin Sobutay.
Asmalımescit So. As- 
malımescit Ap. No:2 
Beyoğlu - İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Sureti ilişik 
Millî Müdafaa Vekâletine hitaben 
yazılı istida miinderecatından da 
anlaşılacağı üzere vatan için sebk- 
eden yararlı hizmetleri ve bu ara
da nıağdurini siyasiye meyanm- 
da geçen 9 yıllık menfa hayatı ve 
15 yıllık sair devlet hizmeti ve ha
len yardıma muhtaç ve perişan 
bir- durumda olduğu göz önünde 
bulundurularak; ya emekli aylığı 
bağlanması veyahut vatani hiz
met tertibinden münasip bir ay
lık tahsis olunması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedi; tekaüt aylığına kanunen müs- 
tehak bir durumda bulunduğu halde bu haktan mahrum bıra
kılmakta ise evvel emirde alâkalı idari mercie müracaat edip; 
hakkını bu yoldan istihsal edemediği takdirde vazifeli kaza



Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, suyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebepten verildiği

merciine müracaat etmesi gerektiğinden bu bakımdan, bu mev
zuda encümenimizce bir muamele ifası mümkün bulunmadığı 
gibi, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması keyfiyeti de 
yeni bir kanun teklifi ile ilgili olup encümenimizin, bu sıfatla 
buna yetkili bulunmaması itibariyle bu talep üzerinde de keza 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Gereği düşünüldü : Encümenimizin kanun teklifine yetkili 
bulunmaması ve zikrolunan vakıf arazisi üzerinde hakkı tevli
yetten doğacak her hangi bir ihtilâfın halli de vazifeli kaza 
merciine ait hususlardan olması itibariyle; vâki talep hakkında 
bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Karar No. Karar tarihi

3410 1 . II . 1956

7155/7143 Şükrü Arslan ve ar.
Dükkânönü Mah. de 
Palu.

(Arzuhal hulâsası : Palu ve Ka- 
rakoçan’da evlâdı vakfa meşrut 
zürri vakıf topraklarının: Toprak 
Kanunu şümulü içerisine alınıp 
tevzi olunmak ihtimali muvacehe
sinde; bu evlâdın karşılaşacakları 
müşkül durumdan bahsile, bu ka* 
bil vakıf arazisinin hususi mülki
yet mevzuuna alınmasını derpij 
edecek olan lâyihai kanuniyenin 
bir an önce meriyete konulması, 
mümkün görülmediği takdirde 
haklarının siyanet olunması tale
binden ibarettir.)

3411 1 . n . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibini»

No. adı, soyadı ve ad re« Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

7198/7186 Ali Rıza Tuza.
Akçeşme Mah. No: 7 
Konya.

(Arzuhal hulâsası : Asgari aylık 
derecesini 14 olarak tâyin ve tes- 
bit eden 4620 sayılı Kanunla bu
dereceye, dolayısiyle bareme inti
bak ettirilen memurların kaldırı
lan 6 ve 15 nci derecelerde geçen 
fazla müddetlerinin 14 ve müta- 
akıp derecelerde geçmiş sayılması
nı derpiş eden Arzuhal Encüme
nince müttehaz mütaaddit karar
lara, keza bu baptaki mütaaddit 
ilâmlara uyularak terf i durumları 
ıslah, olunmakta ve maaş farkları 
dahi ödenmekte iken; ahiren itti
haz olunan 10 . XI' . 1954 tarih 
ve 19/22 sayılı Tevhidi İçtihat Ka
rarı ile; aksi bir içtihatta bulunu
larak geri kalan memurların bu 
haktan mahrum bırakılıp t er file
rinde de bu kanunun meriyet ta
rihinin mebdeen kabul edilmesi 
ile mağdur edildiklerinden; mez
kûr kanunun muvakkat 1 nci 
maddesinin tefsir veya tadili, ve
yahut Arzuhal Encümeninin kati
leşmiş olan kararları dairesinde 
barem derecesinin düzeltilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde, bahis mevzu tevhidi içtihat karan 
üzerinde yapılacak bir muamele olmadığı gibi; hâdisesine ve 
şahsa muzaf ve maksur bulunan Arzuhal Encümeninin mezkûr 
kararlannm da başkalanna teşmil ve kıyasen tatbiki gayrica- 
iz bulunması ve encümenimizin kanun veya tefsir teklifinde 
bulunmaya da yetkili olmaması bakımlanndan vâki talepler 
hakkında bu bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3412 1. H . 1956



Arzuhal
No.

7364/7345

7460/7439

(Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı 
Kanun tatbikatı ile ilgili olarak 
çıkan bir tevhidi içtihat kararın
dan önce, bu kanuna göre; emsal
leri meyanmda terfi intibakları
nın yapılmasına başlanıldığı hal
de; mezkûr içtihadın çıkması ile 
emsallerinden birçoklarının istifa
de ettikleri iki yıllık terfi kıde
minden mahrum bırakıldığından 
şikâyeti ve mağduriyetinin telâfisi 
talebini ihtiva etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup, yine bu 
merciden sadır olan bir tevhidi içtihat karan ile ilgili bulunan 
talep hakkında bu bakımdan tâyini muameleye mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 24 -
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3413 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : İskânı için 
yapılmış olan evin aile efradının 
esbabı istirahatine elverişli olma
dığından ve verilen arazinin de zi- 
raate elverişsiz ve kifayetsiz bu
lunduğundan şikâyeti mutazam- 
mm 6 . IV  . 1955 tarihli, önce tak
dim ettiği arzuhali de göz önünde 
bulundurulmak suretiyle; kanuni 
hakkı olan arazinin temini talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan arzuhal üzerine 1841 sayılı 
bir karar ittihaz olunup müstediye tebliğ olunmuş bulunmasına, 
ve vekâlet muamelesi aleyhine kaza yoluna müracaat olunabile
ceğine göre talep hakkında bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Muhsin öztürk. 
Mıgısı köyünde. 
Erzincan.

Hüseyin Güngör. 
Devlet Demiryolları 
deposunda memur. 
Kayseri.

3414 1 . II . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve m  sebepten verildiği

8142/8038 Ahmet Çıtnk ve ar. 
Kadınhanı köyü 
muhtarı.
Konya.

(Arzuhal hulâsası : Muhacir sıfa
tı ile kendilerine tahsis olunan bi
rer ev ve gayrikâfi miktardaki 
araziden başka, 1939 senesinde, 
2510 sayûı İskân Kanunu ile bu
na müteferri arazi tevzi talimat
namesine tevfikan verilen 10 ar 
dekarlık meyva ve sebze bahçele
rini 16 yıldır imar ve ihya etmek 
suretiyle tahtı tasarruflarında bu
lundurdukları halde; mezkûr yer
ler için Millî Emlâk İdaresince 
aleyhlerine men’i müdahale ve ec
ri misil dâvası ikame olunup ta
hakkuk ettirilen meblâğın da ken
dilerinden tahsiline tevessül olun
duğu gibi, evlâtları tarafından 
köy şahsiyeti mâneviyesinden alı
nan yerler hakkında da keza adı 
geçen idarece takibata geçildiğin
den şikâyeti, dolayısiyle mezkûr 
yerlerin adlarına tescili için emir 
verilmesi talebini mutazammm- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza merciince İncelenmekte ve 
kısmen de bu mercice incelenip karara bağlanması gerekmekte 
bulunan bir hususla ilgili olan vâki talep hakkında, encümeni
mizce bu bakımlardan tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3410 1 . H . 1950



7448/7427 Emin Susever.
Kantar şefi S. 46090 
Haydarpaşa.

7450/7429 Mehmet Atalan.
Garda katar şefi 
S. 37205
Sirkeci - İstanbul.

7451/7430 İsmail Erdinç.
DDY Garda şefimi 
S. 9540 
Eskişehir.

7452/7431 Abdürrahman De
yen.
Garda kondoktor 
Haydarpaşa.

Arrahal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7453/7432

8368/8236

8369/8237

8370/8238

Kemal Ersoy.
Katar şefi S. 4267 
Haydarpaşa.

Ömer Çolak.
Katar şefi S. 12288 
Elâzığ.

Mevlût Yeııibertiz. 
Garda kondoktor 
S. 51592 
Malatya.
Remzi öktem. 
Katar şefi S. 19735 
Malatya.

âc —

(Arzuhallerin hulâsası : Demir
yolları İdaresinin ek ağır ve me
suliyetti hizmetlerini derulıde et
miş olan katar personelinin; fiilî 
hizmet zammı alamamak; terfile- 
rinde ve kilometre zammında da 
sair personele nazaran daha dııv 
bir durumda bırakılmakla mağdur 
bir duruma düşmüş oldukların
dan; vâki mağduriyetlerinin telâ
fisi için 5434 saydı Kanunla, Tah
sisatlar Nisamnamesinde gereken 
tadilâtın yapılması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 ve 52 
aci maddeleri muvacehesinde; vâki talep hakkında encüme* 
nimizce yapılacak bir maumele olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan re ne se^pten verildiği

3416 1. n .1950

18710/17423 Kemal Aksu ve ar. 
(S. No: 1) D. P. Reisi.

Ardahan.

18712/17425 Sabri Sezer, 
i S. No: 2) Muhtar.

Akpınar köyünde. 
Daday.

(Arzuhal hulâsası : Ardahan’ın 
vilâyet haline getirilmesi talebin
den ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkule 
tecavüzün def’i hakkmdaki 5917 
sayılı Kanun tatbikatının; kifa
yetsiz ve tesirsizliğinden şikâyeti 
dolayısiyle bu kdbîl ihtilâfların se
ri usulü muhakeme ile, ceza mah
kemelerince hallolunması ve mü
tecavizlere verilecek cezaların artı
rılması talebini mutazammmdır.)



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

21150/19652 Mehmet Emin Nal- 
(S. No: 3) çacı.

Çavuşoğlu Mah. No: 
7.
Afyon.

7150/7138 Zeki Aktan.
(S. No: 4) 6055 - 61659 No. w  

19 . X I I . 1955 tarih
li telgraf sahibi.
Şişli - İstanbul.

7151/7139 Mehmet Anıl.'
(S. No: 5) PTT Dağıtıcı ve Hal 

Bakıcıları Cemiyeti 
namına Genel Sekre
ter.
İstanbul.

7153/7141 Nurzar Zırhlı.
(S. No: 6) Maliye Muhasebe 

Müdürü Nadir 
Eyupoğlu yanında. 
Sinob.

7360/7341 Osman Çetin ve ar. 
(S. No: 7) Bozviran köyünde.

Geyve - Pamukova.

7362/7343 Ayşe YenigÜn.
(S. No: 8) inhisarlar veznedarı 

Şefik Kmav yanın
da.
Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : 4712 sayılı 
Kanundan istifade ettirilerek 
emekliliğinin esas rütbesi üzerin
den tadilini teminen mezkûr kanu
nun tefsiri talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin tadilini derpiş eden hü
kümet lâyihasının tetkikinde; mev
cut kanuna göre emeklilik hakkını 
kazanmış olanların durumlarının- 
da göz önünde bulundurulması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncıt mad
desinin tadilini derpiş eden hü
kümet lâyihasının tetkikinde; mev
cut kanuna göre emeklilik hakkını 
kazanmış olanların durumlarının - 
da göz önünde bulundurulması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ölü babasın
dan kendisine; 6216 sayılı Kanuna 
tevfikan maaş bağlanması esbabı
nın temin buyurulmast talebinden 
ibarettir.) -

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitüle
rinde mükerrer olarak sınıfta ka
lanlardan alınması gereken tazmi
natın 1954 yılından sonra affını 
derpiş eden kanunun; 1946 yılma 
kadar teşmili talebinden ibaret- 
tir.) s

(Arzuhal hulâsası : Zevcinden al
makta olduğu aylığın 10 yıllığı pe
şin ödenmek suretiyle kesilmiş ol
duğundan; yetim kız çocuklarına 
iadcten maaş tahsisini derpiş eden 
6216 sayılı Kanundan faydalandı
rılması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ne Sebepten verildiği

7374/7355 
(S. No: 9)

7376/7357 
(S. No: 10)

7418/7397 
(S. No: 11)

7157/7145 
(S. No: 12)

7158/5146 
(S. No: 13)

Ahmet Turas. 
Sakarya Bölgesi îşçi 
Sendikaları Federas
yonu adına. 
Eskişehir.

Pâkize Ekin. 
Tarlabaşı Atlas So. 
No. 28.
Beyoğlu - İstanbul.

Cemal Tekin. 
Emekliler Derneği 
namına.
Elâzığ.

Kahraman Zincir 
lioğlu.
Çay Mah. Saka Cad. 
No 113.
İskenderun.

Mustafa Baş. 
Pirazizşıhlı köyünde. 
Giresun.

(Arzuhal hulâsası : İşçilere sene
lik ücretli izin verilmesi ve resmî 
tatil günlerinde tam ücret öden
mesini derpiş eden kanun lâyihdsı- 
nm bir an önce kesbikanuniyet 
eylemesine yardımda bulunulması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Babalarının 
vefatı tarihinde evli iken bilâhara 
dul kalmış olanlara da; babaların
dan maaş bağlanmasını derpiş 
eden kanun teklifinin bir an önce 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memurlara 
verilmekte olan tahsisat 5 e çıka
rılmak suretiyle bu sınıfın terfih
leri düşünülürken, daha muzdar 
durumda bulunan; emekli, dul ve 
yetimlere ait tahsisatın ikide bı
rakılması hakkı adle muvafık ola- 
mıyacağmdan; bu zümrenin du
rumunun da göz önünde bulundu
rulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İş kazası ve 
meslek hastalığı sebebi ile bağlan
makta olan aylıklar kifayetsiz bu
lunduğundan ve ikramiye veril
mediğinden; mezkûr kanunun adi
lâne bir şekilde tadil olunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Verem hasta
lığına musabolup Balıkesir has
tanesinde yatmakta ve tedavi gör
mekte bulunduğundan fakrü ha
line binaen çıktığı vakit daha faz
la sefalet çekmesine mahal kalma
ması için kendisine para yardımı 
yapılması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

7465/7444 
(S. No: 14)

7472/7451 
(S. No: 15)

7442/7421 
(S. No: 16)

7435/7414
(S. No: 17)

Sait özkut. 
Kahramanlar 1413 
So. No. 7 /A. 
İzmir. .

Pakize Dinçsoy. 
Bahçelievler 35. So. 
No. 56/1 Aktan Ap. 
Ankara.

Mehmet Dölen.
İşçi Sendikaları Bir
liği Reisi._ »Bursa.

H. Mehmet Büyük
baş ve ar.
Kayseri.

(Arzuhal hulâsası : Jandarma ön- 
yüzbaşı iken, 1938 senesinde yaş 
haddine tâbi tutulup, yine Dahi
liye Vekâletinin tensibi ile meslek
ten ayrılmadan maaşlı olarak 
muhtelif kıta ve müesseselerde 14 
yıl daha çalıştırılmak suretiyle 35 
yıllık bir devlet hizmeti mesbuk 
bulunduğu halde; adaletsiz bir 
hüküm ihtiva eden Emekli Sandı
ğı Kanununun 89 ncu maddesi 
yüzünden ikramiyeden mahrum 
bırakıldığından şikâyeti, dolayı- 
siyle mezkûr maddei kanuniyenin 
tadili talebini ihtiva etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Babalarının 
vefatı tarihinde evli olup bilâhara 
dul kalmış olanların da 6216 sayı
lı Kanundan istifadeleri esbabı
nın temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6452 sayılı 
Kanunla; devlet sektöründe çalı
şan işçilere verilmekte olan bir 
maaş tutarındaki ikramiyenin, hu
susi sektörde çalışanlara da teşmi
li, ve sosyal adaletin tesisi için bu
nun da 3 maaşa iblâğ olunmak su
retiyle vâki ikiliğin giderilmesi ve 
asgari işçi ücretleri günün geçim 
şartlarına uygun bulunmadığı 
için % 100 artırılması esbabının 
istikmal buyurulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçimleri; 
aldıkları mahdut miktardaki kira 
paralarına bağlı olanların devam 
etmekte olan mağduriyetlerine ni
hayet verilmesini teminen kiralar 
üzerindeki tahdidatın kaldırılması 
talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildi}!

7447/7426 Ahmet Akyol ve ar. 
(S. No: 18) Esnaflardan 

Şefaatli,

7445/7424 Nazmi özdemir.
(S. No: 19) 2 No: lı genelev pat

ronu 
Trabzon.

7444/7423 Melek Yürekli. .
(S. No: 20) 4 Nu. Iı genel ov 

patronu 
Trabzon.

7464/7443 Şakir Yorulmaz ve 
(S. No: 21) ar.

Bakkallar Derneği
Başkanı
Diyarbakır.

7152/7140 Kahraman Yüce ve 
(S. No: 22) ar.

Esnaftan
Diyadin.

7470/7449 Mehmet Şener.
(S. No: 23) İnşaat mütaahhidi 

Gediz.

7463/7442 Emine Binnaz Beşer 
(S. No. 24) Karagümriik Nak- 

kaşsai So. No. 6. 
İstanbul.

7471/7450 Nuri Gündüz.
(S. No: 25) Sağlık merkezi sıh

hat memuru S. 828. 
Tavşanlı.

(Arzuhal hulâsası : Defter tutma 
külfetlerini tahmil etmek ve dük
kân kiralarına ait iradı gayrısâ- 
fi miktarında indirme yapmak ve 
işçi yevmiyelerinde geçim haddi
ni, günün şartlarına, sair mükel
leflerden alman vergi miktarları
na göre tâyin ve tesbit etmemek 
suretiyle; küçük esnafı ve işçiyi 
müşkül duruma sokan 6582 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun tadil 
olunması talebine mütedairdir.)

» » » »

» » » »

» » » »

» ' » » »

» » »

(Arzuhal hulâsası : 6216 saytlı 
Kanun şümulüne alınmak sure
tiyle iadeten maaş tahsisi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Terfie hak ih
raz ettikleri halde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemediklerinden 
temini esbabının istikmal buyurul- 
mast talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arauhal iahibîmn
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

7436/7415 Kâzım Birinci.
(S. No: 26) Merkez gezici sağlık 

memuru S. 2063. 
Bursa.

7430/7409 Hurşit Ura*.
(S. No: 27) Sıhhat memuru 

S. 657.
Kütahya.

1538/1536 Muharrem Erözcaıı. 
(S. No: 28) Çengeloğlu So.

No. 27.
Çengelköy-îstanbu 1.

(Arzuhal hulâsası : Terfie hak ih
raz ettikleri halde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemediklerinden 
temini esbabının istikmal buyurul- 
ması talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Devlet Şûra- 
sınca reddolunmuş bulunan yetim 
aylığı tahsis talebinin, kendisinin 
âmâ ve muavenete muhtaç bir du
rumda bulunmasına binaen Emek
li Sandığı Kanununda yapılacak 
bir tadilâtla yerine getirilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun ve tefsir teklifi ile il
gili bulunan talepler hakkında encümenimizce; bu sıfatla ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3417 1. H . 1956

6619/6608 Sıdıka Acar.
(S. No: 29) Küçükkuyu nahiyesi, 

Ayvacık.

7149/7137 Ahmet Kırım.
(S. No: 30) Tepeören köyünde.

Bulancak - Giresun.

7146/7134 Kemal Çeliköz.
(S. No: 31) 1729 So. No: 56.

K arşıyak a  - Izmiı;.

(Arzuhal hulâsası : Deruhde etti
ği bir dâva dolayısiyle kendisine 
ödedikleri 210 lira ücreti vekâle
tin, mebus seçilmesi dolayısiyle iş
lerini takibedemiyen Çanakkale es
ki Mebusu Nusret Kirişcioğlu’n ■ 
dan alınarak kendisine iade olun
ması talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Kendisine ağır 
bir isnat ve iftirada bulunan Te- 
peköyü muhtar ve azalan hakkın
da takibatta bulunulması talebim 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Hazine ve 
memleket menfaatine olarak yap
tığı haklı bir ihbar yüzünden ça
lışmakta olduğu İzmir Liman İn
şaat Bölge Müdürü tarafından va
zifesine nihayet verildiğinden şi
kâyeti mutazamtrundır.)
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Atzuhal

No.

7154/7142 
(S. No: 32)

7371/7352 
(S. No: 33)

7462/7441 
(S. No: 34)

7461/7440 
(S. No: 35)

7449/7428 
(S. No: 36)

7446/7425 
(S. No: 37)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kasım Arslan. 
Belvene Okulu öğret
meni.
Oerze.

Hüseyin Katilar. 
Nasrettin Mah. So. 
100 No. 2.
Karacabey.

Nedim Badem ve ar. 
Toprak ve İskân Mü
dürlüğünde ve göç
men misafirhaneleri 
personeli namına. 
İstanbul.

Yusuf Ziyaaddin 
Tuna.
Serencebey Yokuşu 
No: 47.
Beşiktaş - İstanbul.

Abdurrahman Uy
gun.
Dere Mah. de.
Muş.

Mustafa Yaşar. 
Karşıyaka Mah. Bah
çe So. No: 23.
İzmir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Teftiş görme
diği için zayi olan iki yıllık kıde
minin 837 sayılı Meclis Kararın
dan bahsile nazara alınmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak 
takdim kıldığı ilâm ile dahi sabit 
bulunduğu üzere, Galiçya cephe
sinde malul kaldığından ve halen 
ihtiyar ve muavenete muhtaç bir 
duruma düştüğünden; aylık bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Top
rak ve İskân Müdürlüğünde ve 
göçmen misafirhanelerinde yevmi
ye ile çalışanlara ikramiye veril
mediğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı
nın 80 lira maaşı asli tutarı olan 
550 lira üzerinden tadili ile tahak
kuk edecek farklarla, ikramiyenin 
tediyesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muş Askerlik 
Şubesinin tahtı icarında bulunan 
binasından alacaklı bulunduğu 
3 550 lira bedeli icarın bir an ev
vel ödenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ver etli hiz
metlerinden dolayı; 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 65 nci mad
desine tevfikan borçlandırılması 
için PTT U. Müdürlüğüne vaktin
de müracaat etmiş bulunduğu hal
de, bu idarece müddeti içerisinde 
sandığa intikal ettirilmemiş bu
lunduğu için emeklilik hakkının 
zıyaa uğratıldığından şikâyeti mu 
tazammmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi- Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

7443/7422 Abdurresul Karabi- 
(S. No: 38) ber.

Midede M ah. 4i). So. 
No. 68.
Adana.

7477/7456 Mustafa Karalezli. 
3789/3782 Şabaniye Mah. 120. 

(S. No: 39) So. No. 153.
Adana.

•7473/7452 Veli öztürk ve ar. 
(S. No: 40) Liman işçilerinden. ' 

İskenderun.

7469/7448 Hüseyin Doğan.
(S. No: 41) Jandarma Birliğinde 

uzatmalı onbaşı. 
Mustafakemal paşa.

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan 
Harbinde aldığı yaralardan mâlûl 
kaldığı için aylık bağlanması hu
susunda Maliye ve Millî Müdafaa 
vekâletlerine yaptığı müracaatlar
dan bir netice alamadığından adı 
geçen vekâletlerdeki dosyalarının 
celp ve tetkik buyurularak huku
kunun korunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kırım Türk
lerinden olup İkinci Cihan Har
binde Almanya’ya iltica ederek bi- 
lâhara 1950 yılında yurda geldi
ğinden; iskân hakkı talebetmiye- 
ceğine dair daha önce kardeşi ta
rafından verilmiş olan taahhüde 
de tekrar Almanya’da iade olun
maması için, her ne kadar kerhen 
iştirak etmiş ise de; bu taahhüt, 
kanuni hakkını iskat etmiş olamı- 
yacağından emsalleri nıisüllû is
kân hakkının tanınması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir
yolları İskenderun Liman Müdür
lüğünde, D cetveline dâhil işçi ola
rak çalışmaktalarken, Münakalât 
Vekâletine vâki bir şikâyetleri yü
zünden haksız ve sebepsiz yere iş
lerine nihayet verildiğinden; vazi
felerine iade olunmaları talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Malî hüküm
lerin tatbikinde temditti jandar
ma eratının hizmetli durumunda 
bulundurulacağım derpiş eden 
(>348 sayılı Kanundan doğan bu 
mağduriyetlerinin telâfisi için 
Emekli Sandığı Kanununda ya
pılmakta olan tadilâtta; bu züm
renin durumlarının göz önünde 
bulundurulması talebinden ibaret
tir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

7466/7445 Mehmet Karçin.
(S. No: 42) Denizcilik Bankası 

T. A. O. İşletmesin
de müstahdem. 
Trabzon.

(Arzuhal hulâsası : Yegâne vârisi 
bulunduğu halası müteveffa Mah- 
bub’a ait Ziraat Bankasının tasar
ruf hesabında bulunan 670 lira
nın veraset ilâmı ibraz etmiş bu
lunmasına rağmen kendisine öden
mediğinden şikâyeti mu ta zammın - 
dır.)

Gereği düşünüldü : Halli, kaza mercilerinin karanna bağlı 
hususatla ilgili bulunan taleplerin bu bakımdan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3418 1 . II . 1956

7456/7435 İsmail Gözütok.
(S. No: 43) Sarı Dökmeciler Der

neği Reisi; Tersane 
Cad. Alacamescit 

* So. No: 53
Galata - İstanbul.

7454/7433 Şeref Kayaboğazı.
(S. No: 44) Neva So. No: 24

Kasımpaşa - İstan
bul.

7425/7404 İbrahim Yalçın. 
(S. No: 45) Mıgısı köyünde. 

Erzincan.

(Arzuhal hulâsası : Sanatlarında 
kullanmakta oldukları potanın fa
hiş fiyatla satılmasını önlemek 
için tevzie tâbi tutulmasını temi
ne n neşrolunacak sirkülere ithali 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul te
mizlik işleri kadrosunda çalışan iş
çilerin almakta oldukları ücretle
rin azlığı yüzünden mâruz kaldık
ları sefalete nihayet verilmek üze
re; bunlara da bir insan gözü ile 
bakılarak ücretlerinin 200 liraya 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : tskân hakkı 
olarak yaptırılan evin; köyün ci
varında ve sel yatağı üzerinde ya
pıldığından, verilen arazilerin de 
gayrikabili istifade ve kanuni 
istihkaklarından noksan verildi
ğinden şikâyeti mutuzammındır.)

7433/7412 Hakkı Yılmaz. 
(S. No: 46) Mıgısı köyünde 

Erzincan.

t  •» » »
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7369/7350 Ziya Yılmaz.
(S. No: 47) Kemaller köyünde 

Hayrabolu.

Arrahal Arzuhal sahibini»
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebcpt«* rerüdyp

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde 
bulunan, tevzie tâbi 1 470 dekar
lık arazinin ihtiyaçlarına binaen 
kendilerine verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Son karan almaya salahiyetli idari mer
ciler tarafından henüz katî bir karara bağlanmamış hususata 
taallûk eden talepler hakkında encümenimizce yapılacak bir 
muamel olmadığına ve müstedilerin, aidolduğu mercilere mü
racaat etmeleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3419 1 . II . 1956

7368/734!» Dr. Kâmil.
(S. No: 48) Belediye üyesi; Ca- 

miikebir Mah. Ziva- 
jiökalp So. No: 8 
Diyarbakır.

7427/7406 Mehmet, Avdın.
(S. No: 49) D. P. Bucak Başkanı 

Taraklı.

7344/7325 Salim Çelik.
(S. No: 50) Bahçelievlcr 3. B. 

No: 439 
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır 
merkez kazası belediye seçimine 
ait dosyanın celp ve tetkik buyu
rularak Seçim■ Kanununa mugayir 
ve müdafaaları nazara almmaksı- 
zm; müstakil namzetler lehine it
tihaz olunmuş bulunan Yüksek 
Seçim Kurulu kararının kaldırıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hile ve fesat 
karıştırıldığı yaptırılan tahkikatla 
sabit olduğu halde; ilişik olarak 
takdim kılınan ve kanuna muhalif 
olarak ittihaz olunduğu anlaşıla
rak olan Sakarya Vilâyeti Seçim 
Kurulunun ikinci karan ile Yük
sek Seçim Kurulu kararının ince 
lenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bahçelievlcr 
Ortaokulu son sınıfında ikmale 
kaldığı 4 dersten, fakir ve kimse
sizliğine binaen tatil devresinde 
işçi olarak çalışmakta olduğu Zon
guldak’ta imtihana girip muvaf
fak olduğu halde; tabiat bilgisin
den aldığı 5 numara ile vasatiyi 
tutturamadığı için mezuniyet hak
kının zayi olduğundan ve Şûrayı 
Devlete açtığı idari dâvanın da 
reddedilmiş bulunduğundan hah■
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Arzuha 1 Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

si!e; mezkûr 5 numara muteber 
addolunup liseye devam hakkı ta
nıtarak istikbalinin kurtanlma.sı
in '' ’hiı-ufrn ib a re tt ir . >

E ncü m en  k a ra rı r* ne sebepten ver ild iğ i

7 148/713li Ahnıcl Asar.
8477 Paşalı Çavan köyün- 

(S. No: 51) de.
I*’ethiye.

(Arzuhal hulâsası : Üzerinde er 
¡tapmak imar ve ihya da bulun
mak sureliyle 15 yıldır zilyedin
de bulundurduğu gayrimenkulun 
hükmen elinden alındığından şi
kâyeti m ııtazammındır.)

Gereği düşünüldü : Kaza m ercilerinin kararm a iktiran eden 
bir hususla ilg ili bulunan taleplerin bu bakım dan encümenimis- 
ce tetkik m evzuu yapılaım yaeagına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3420 1 . II . 195G

. 18749/17462 Mustafa Yavuzko- 
(S. No: 52V yuııcu.

1953 senesi 135 - 5İS 
ntahreo No. hı tel. sa
hibi.
Kadınhaıı.

21942/20425 Mahmut Akta*. 
2981/2974 Şişli Izzotpaşa So. 
5517/5507 No. 7 -9  
6274/6263 İstanbul.
6342/6331 

(S. No: 53)

(Arzuhal hulâsası : Absan köyü 
hududu içerisinde bulunan ve yıl
lardır arazilerini sulamakta istifa 
de ettikleri bu suyun başka köyle
re akıtılması yolunda Konya Va 
'isi Kemal Hadimli tarafından ka
dim hakları ihlâl olunarak girişi
len teşebbüsten şikâyeti mutazam 
mitidir.)

(Arzuhal hulâsası : Fethi Şener 
aleyhine İstanbul Asliye .9 nen 
Hukuk Mahkemesinde açmış oldu
ğu tazminat dâvası; lehine karara 
bağlandığı halde nüfuzlu olan dâ
vâlı ve avukatının kendisini ızrar 
maksadı i!< hileli yollardan karan 
temyiz edip hakkının ziyama uğ- 

' rastıklarından şikâyeti ve Temyiz 
/' neii Hukuk Dairesinde bulunan 
055/350S saydı dosyasın m tetkik 
buyurul ması talebini mutazam - 
m indir.)

Gereği düşünüldü Kaza mercilerinde İncelenmekte bulu-
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A rzu h a l
No.

3683/3676
3465/3458

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

M. Paker ve Melih 
Günel.
Marmara Ticaret evi 
İthalât ve Ilır. Konıs. 
Voyvoda Cad. Çm ar 
Han.
Galata - İstanbul.

Encüm cn kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal En
cümenine verilen bir istidaları ol
madığı hakkında.)

Müstedi : Kâtip umumilikten almış olduğu 2 Mart 1955 
tarihli matbu ihbarnamede dilekçisinin 3465 numara ile Arzuhal 
Komisyonuna verilmiş olduğu bildirilmekte ise de mezkûr ko
misyona sunulmuş her hangi bir dilekçelerinin bulunmadığı 
gibi bunun bir yanlışlık eseri olması icabetmekte ve bahis 
mevzuu olan dilekçe sahibinin her hangi bir maksatla ünvan 
ve adreslerinin kullanılmış olduğu zehabını uyandırmakta ve 
mezkûr istidanın m sal ve maksadı her ne ise bunun tarafla
rından verilmemiş bulunmakta olduğu ve firmaları ile Jıiçbir alâ
kası bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin beyanına göre bu hususta 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3422 1. I I .1950

3592/3585 Mehmet Dağtaş. (Arzuhal hulâsası : Domuz hay-
Soma Cad No. 12. vanlarının yakalanıp satılması için
Kınık. yardım talebine dair.)

Müstedi : Billûmum çiftçileri tbüyük zararlara sokmakta 
olan yaban dcmuzlan hakkında ziraatça toplu surette imhası 
cihetine gidilmekte ise de yine bu muzir hayvanların takibi
nin devamlı tutulmaması yüzünden çoğalmış! bulunduğundan 
ve bunları yakalayıp ecnebilerc satmak suretiyle sürümünü 
büyütmek mümkün olacağından ve çiftçi de arzu ettiği rahata 
kavuşacağından bahsile Hükümetin kendisine iadeli yardım 
yapılmasını ve bu domuzların etlerinin muhafazası için Hükü
metin soğuk hava depolarının birinden bedeli mukabilinde is
tifade ettirilmesini istemektedir.



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

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tariüı

3423 1. I I .1956

3608/3601 Yusuf Demirbağ. 
Ankara Otelinde. 
Bolu.

(Arzuhal hulâsası 
ne dair.)

Yardım talebi-

Müstedi : Hayatta kimsesi olmadığını beyanla 300 ilâ 
500 lira gibi ufak bir yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Bütçesinden her hangi bir kim
seye nakdi yardımda bulunabilmek için bu babta daha evvvel 
bir kanun çıkarılması lâzımgeleceğine mebni vâki talep hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3424 1. I I . 1956

3626/3619 Remzi Yıldırım.
E. K. î. işletmesi 
Korunma Servisi 
bekçilerinden. 
Kandilli.

(Arzuhal hulâsası : Yarıda kalmış 
olan yolun ikmal ve inşası hak
kında.)

Müstedi : Araplı yaylaları arasında Bolu Mezre altı, Aldı han
ları nam mevkiler çevresindeki sahadan geçecek yol için 1952 
senesinde beş bin lira tahsisat verilmiş ve bu para yola sarf 
edilmiş olup yolun inşaatı durmuş ve yol battal ve geçilmez 
bir hale gelmiş olduğundan bahisle mezkûr yolun bir an ev
vel ikmal ve inşaası için gerekli tahsisatın verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tayinine mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

3425 1. n  . 1956

3648/3641 Ali özgedik. (Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyet
5751/5740 Ceza evinde. dosyasının tetkik edilmesi hakkın-

Bolu. da.)

Müstedi : Düzce Asliye Ceza Mahkemesince haksız olarak 
20 ay mahkûmiyetine karar verilidği kanunen mahkûm olma
sına imkân olmadığını, karisiyle çocuklarının perişan bir va
riyette bulunup bir koldan mahrum olduğunu beyanla hakkı
nın ve adalelin meydana çıkarılması için mahkemedeki dosya



Arzuhal Arzuhal sahibini»
No. adı, soyadı ve adresi Kn fümen kararı ve ne sebepten rerildiği

sının celp ve tetkik edilmesini ve kanuni muamelenin yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin kanun yoluna müracaatta 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encüemnimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Çatalca

3426 1. I I . 1956

3654/3647 Zülfikâr Toker. (Arzuhal hulâsası : Kadro verile-
Mal müdürlüğü Tuh- rek terfi ettirilmesi hakkında.)

sil Seıvıs SHı Müstedi : Çatalca Malmüdürlüğü Tahsilat Servisi Şefliğini
^  ifa etmekte ve 25 lira kadroda 35 lira almakta olduğundan v«

kadrosuzluktan terfi edemediğinden bahsile 20 - 35 lira asli 
maaşta fazla geçirmiş olduğu müddetlerinin nazarı dikkate alı
narak emsali arkadaşları gibi imkân dâhilindeki kadrolara yük
selmesine karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol 
madığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3427 1 . I I .1956

3657/3650 Mustafa Demir
Hava köyü Camii 
İmamı
Fındıklı  - Riz<'

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin ar
tırılması hakkında.)

Müstedi : Hava köyü camiinin 7 senelik imam ve hatibi bu 
lunduğnnu, yıllık ücretinin köy bütçesinden 25 lira olduğunu 6 
nüfus ailesinin maişetinin temininde çok müşkilât çektiğini be
yanla imkân nispetinde geçimi için bir ücretin tahsis edilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aidolduğu makama müra
caatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimiz
ce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3428 1. I I . 1956

3662/3655 Mustafa Kaya 
Muhtar.
Kurtoğlu köyünde 
Kangal

(Arzuhal hulâsası : Okul tahsisa
tının fazlalaştın İması hakkında.)

Müstedi : 100 haneli 535 nüfuslu köylerine vilâyet ve vekâ
letçe bir ilkokul yapılmasına lüzum görülmüş ve 27 bin lira tah
sisat konmuş ise de bu paranın okulun inşası için çekilecek taş
larını dahi temin edemiyeceğinden ve okulsuzluk yüzünden ço
cuklarının cahil ve perişan kalmakta olduklarından bahsile bu



okul tahsisatının takdir edeceğiniz miktarda  ̂ fazlalaştırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin tetkiki alâkalı merciin tetkikine 
tâbi bulunmakta olduğundan bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  4 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3429 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Devlet daire
sinde çalışmasına müsaade edil
mesi hakkında.)

Müstedi : Köy başöğretmeni iken bir kadın öğretmenin vâki 
isnadı üzerine hiçbir tahkika lüzum görülmeden disiplin kurul
ları tarafından 4274 sayılı Kanuna tevfikan ve vekâletçe tasdik 
edilmek suretiyle meslekten ihracına karar verilmiş ve bu ka
rarın iptali için Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının da red
dedilmiş olduğundan ve Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komis
yonuna vâki müracaatının da 15 . XII . 1952 gün ve 5163 sayılı 
Kararı ile aleyhinde verilen kararın aynen kabul edilmiş bulun
duğundan bahsile soıı çıkan ve sonsuz sevinç içerisinde bırakan 
6234 sayılı Kanun gereğince fuzulen çiğnenen hakkının tezahürü 
ile iadei meslek etmesi mümkün değilse, diğer devlet dairelerin
de çalışabilmesine emir ve müsaade buyurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin daha önce kaza merciinde ve se
lef komisyon tarafından incelenip karara bağlanmış olduğu an
laşılmış olmasına ve mahiyetine göre encümenimizce bu hususta 
tekrar tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3430 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım ya
pılması hakkında.)

Mlistedi : Ani olarak ahırının yıkılması yüzünden çift ve sa
ğım hayvanları ölmüş, malsız ve fakir bir duruma düşmüş ve 8 
nüfustan ibaret efradı ailesinin maişetini temin edemez bir hale 
gelmiş olduğundan bahsile taksitle ödenmek şartiyle Ziraat Ban
kasından bin lira yardımın yapılması için gerekenlere emir ve
rilmesini istemektedir.

Goroği düşünüldü : Müstedinin usulü dairesinde aidolduğu 
makama müracaatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3693/3686 Yemen Tayf ir
Toplacık köyünde 
Bayburt

3676/3669 Hüseyin Yılmaz.
Albayrak Cad. Bah
çe So. No. 12 
Söke

3431 1 . II . 1956
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3700/3693 Abdürrahman Kır- 
güz.
Ceza evinde hükümlü 
Dinar

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal bulması : Aleyhinde ve
rilen ve kesinleşmiş olan hükmün 
tekrar tetkik edilmesine dair.)

Mastedi : Adam öldürmek suçundan Dinar Ağır Ceza Mah
kemesince altı sene hapis cezasına mahkûm edilmiş ve hükmün 
kesinleşmesi üzerine tashihi karar talebinde bulunmuş ise de 
Temyiz Başmüddeiumumiliğince taraflarca temyiz edilmeyip 
kesinleşmiş olan hükmün tashihan tetkik olunamıyacağı teb
liğ edilmiş olduğundan ve hükümde adlî hata bulunduğundan 
bahsile tashihi karar istidasının ilgililerce ele alınarak tetkik 
olunmasını ve kararın bozulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin yazılı emir yoluna müraca
atta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce 
bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve rıe sebepten verildiği

3432 1 . II . 1956

3722/3715

3721/3714

Cemal Afar 
Şirin Bursa 
1 iyesi eliyle 
Sarkışla

Bakka-

Mustafa Koç 
Şirin Bursa Bakka
liyesi eliyle 
Şarkışla

(Arzuhal hulâsası 
ve elbise yardımı 
kında.)

: Ok ul kitap 
yapılması hak-

Mastediler : Aaile durumlarının fakir olması yüzünden köy
leri halkınca yapılan yardımla ortaokulda okumaktalar iken 
köylerinin yıkıldığından ve mahsu de olmadığından yardım ya
pılmamakta olduğundan bahsile okulda okumak için gereken 
elbise ve kitr,p yardımlarının yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vakâ talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3433 1 . II . 1956

3762/375Î3 Musa Yıldız (Arzuhal hulâsası : Yardım tale-
G449/6438 Arzuhalci Cemal bi hakkında.)

Göktepe eliyle; Gür- 
leyik köyünde 
Cide.

Mastedi : Reisi Cumhur hazretlerine yazı ile vâki müracaatı 
üzerine 10 lira yardın yapılmış ise de ihtiyacının iki bin lira 
olduğunu 300 lira bankaya borcu olup vaziyetinin çok kötü bu
lunduğunu beyanla durumunun tetkik edilerek yardım yapıl
malını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vakâ talep hakkında 
cnciimenimizco muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3434 1 . II . 1956



Aızuh&i Arzuhal uahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3767/3760 Bedir Şamlı
Köprü So. Malı, de 
Adana

Müstedi : Radyodan işittiğine göre geldiği memlekette babası 
vefat etmiş ve kendisinin de komünist zannı altma konulmuş ol
duğundan bahsile şahsi olarak muhakemesinin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarifli

3435 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Komünistlik 
isnadından dolayı muhakeme edil
mesi talebini dair.)

3793/3786
3786

Osman Başarır 
Yeni Ceza evinde 
hükümlü 
Inıralı

(Arzuhal hulâsası : Meşrut en tah
liyesinin yapılmasına dair.)

Müstedi : 1 . VIII . 1953 tarihinden evvel yeni ceza evle
rinde bulunduğundan bahsile hakkında eski ahkâmın tatbiki 
ve 6123 sayılı Kanunun tadili ile bu husustaki kanunun siya- 
netini ve üçüncü devreye geçişi tarihinin yeni ceza evine dühul 
tarihinden itibar edilmesi ve bu suretle meşruten tahliyesinin 
yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 1 . V III . 
1953 tarihinde iş esası üzerine müesses ceza evlerinde bulun
mayıp merkez ceza evlerinde bulunduğundan 6434 sayılı Ka
nundan faydalanmadığı ve 6123 sayılı Kanun hükümlerine tâbi 
olduğu ve iyi hal gösterdiği takdirde, meşruten tahliyeden isti 
fade edeceği ve keyfiyetin dilekçiye tebliğinin yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3436 1 . II . 195G

3 8 0 4 /3 7 9 7 Ahmet Yılmaz 
Tnkapanı Atlanı.ı 
Cad. No: 12 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Su borusu ve
rilmesi h ak kında.)

Müstedi : Köyüne bir hayır olarak su getirtmek arzusunda 
olduğundan bahsile ücreti mukabilinde ithal veya memleketi
mizden namına yedi bin metre su borusu verilmesi için gereken
lere emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aidolduğu makama müra



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

caatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3437 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : NATO Birli
ğinde bir vazifeye tâyin edilmesi
ne dair.)

Müstedi : Askerlik hizmetini yaptıktan sonra Levent nahi
yesi köy kâtipliğine tâyin edilip halen bu vazifede çalışmakta 
ise de almış olduğu ücret maaşla aile efradının idaresini temin 
edemediğini beyanla memlekette yeni açılan NATO Şirketinde 
kendisine lâyik ve münhal bir vazifeye tâyin edilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3438 1. I I . 1956

3807/3800 Mehmet Kocabış
Akçadağ Davut na
hiyesi Mezra köyün
de
Malatya

3808/3801 Bekir Doğan 
Davut bucağı Büyük 
köy Eğitmeni. 
Akçadağ.

(Arzuhal hulâsası : NATO Birli
ğinde bir işe tâyin edilmesine 
dair.)

Müstedi : Akçadağ eğitmen kursundan mezun olduğunu 
8 nüfus efradı ailesini almış olduğu 40 lira ücretle geçindire- 
mediğini bütün memur ve müstahdemlerinin maaşlarına zam 
yapıldığı halde kendisinin bu zamdan istifade etmediğini beyan
la, Akçadağ bölgesinde NATO Birliğinde lâyık olan bir işe tâ
yin edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3439 1. I I . 1956

3812/3805 Şadiye Akıncı. 
Nailbey Mah. 
So. No. 20 
Elâzığ

Dal
(Arzuhal hulâsası 
rilmesine dair.)

thramiye ve-

Dilekçi : Altı erkek evlâdı olduğunu, yoksul ve muhtaç bir 
durumda olup bir geliri olmadığını beyanla, cümlesinin infak 
ve iaşelerine ve refahlarına medar olmak ve bir yuva kurıhak 
için ikramiye verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında



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

encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3440 1. I I . 1956

3813/3806 Yunus Kırtay (Arzuhal hulâsası : Bir ev yap-
5607/5596 Eşref paşa 624. So. ması için bankalarca yardım, edil-
7696/ No. 14. meşine dair.)

İzmir. Dilekçi : Umumi harb malûlü olduğunu, tahsis edilen az 
miktardaki mâlûliyet maaşı ile efradı ailesinin maişetini temin 
etmek ve ev kirası vermek pek müşkül olduğundan bahsile ge
rekli bankalarca yardım edilerek bir ev yaptırmaklığını ve ma
aşından uzun bir vâde ile kesilmesi hususuna emir ve müsaade 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
I .......  . ----

3441 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Müslüm Abat 
köyünün ermeni köyü olduğuna 
dair.)

Müstedi : Müslüm Abat köyünün rum köyü olmayıp ermeni 
köyü olduğu ve 1942 de hiçbir arazi tesbiti yapılmadığı ve bu 
köyde verilen arazilerin ihtiyaçsız ve çiftçi olmayıp bâzılannm 
da babası oğluna kendi adına olan bütün araz’yi tapu ederek 
arazisi yokmuş gibi iltimasla arazi alınmış olduğundan bah
sile bu cihetlerin tetkiki ve 1942 yılında hangi memur tara
fından tesbit edilmiş olduğunun tahk k buyurularak haksızca 
verilen bu arazilerin fakir ve ihtiyaçlı çiftçilere verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aidolduğu makama müra
caatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümeni
mizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3442 1 . II . 1956

3819/3812 Kayhan Solıta. (Arzuhal hulâsası : Ziraat Ban-
Gündiiz Mah. de kasma olan borcunun taksite bağf-
Kırıkhan - Hatay lannıasma dair.)

Dilekçi : 1953 senesi yağmur âfeti dolayısiyle kış mahsu
lünün mahvolduğunu, biriken sular yüzünden pamuk ekemo- 
diğini ve bu arada askere alındığını ve bu sebeplerle Ziraat

3815/3808 Abubekir Sarıtaş
Balıarşcy köyü Muh
tarı 
Zara



Arzuhal
No.

3845/3838

3850/3843

Bankasına olan borcunu veremediğini, Ziraat Bankası tara
fından arazinin satışa çıkarıldığını beyanla bu satışın durdu
rulmasını ve borcunun da taksite bağlanarak mağduriyetten 
kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3443 1 . H . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kurulan na
hiyenin merkezinin değiştirilmesi 
hakkında.)

Müstediler : Merkezi Kılandıras köyü olmak üzere Karadi- 
rek adiyle kurulan nahiyeden esas itibariyle memnun iseler de 
bu nahiyenin merkezinin Ürküt köyü olması her bakımdan mü
sait bulunduğundan ve bu hususta yüksek makamlara ve Da
hiliye Vekâletine yapmış oldukları müracaatlara verilen ce
vapta dileklerinin nazara alınacağı bildirildiği halde bir tetkik 
yapılmadan mezkûr nahiyenin Kılandıras merkez intihabedil- 
miş olduğundan bahsile hakikatin meydana çıkması için yeni
den bir tetkikat icrasına emrü müsaade buvurulmasını iste
mektedirler.

Gareği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3444 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale
bine dair.)

Dilekçi : Çiftçilikle iştigal ettiğini çok fakir olup on ço
cuğu bulunduğunu arazisinin az olması yüzünden geçim zor
luğu çektiğini beyanla her hangi bir yardımın yapılmasını is
temektedir.

Gareği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hüseyin Bozkurt 
Sandıma köyünde 
Bodrum

A li ö z tü rk  ve ar. 
Ürküt köyünde 
Sandıklı

3445 1. I I . 1956
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3851/3844

Arzuhal
No.

Kenan Karamanlı- 
oğlu
Yalıköy Kuyu So. 
No. 31
Beykoz - İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Emeldi maa
şının 10 seneliğinin birden veril
mesine dair.)

Dilekçi : Sünıerbank Beykoz deri ve Kundura Sanayii mü- 
essesesinde işçi olarak 12 sene çalıştıktan sonra yaş haddinden 
emekliye sevk edildiğinden ve üç ayda bir almakta olduğu 
yüz lira emekli maaşı ile kendisini ve ailesini geçindirmek im
kânsız olduğundan bahsile küçük çapta bir ticaret yapmak 
ve bir mesken sahibi olmak gayesiyle emekli maaşının 10 sene
lik tutarının verilmesine emir buyurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3446 1 . II . 1956

3867/3860 H anefi Kurt,
Simithacılı köyünde 
Tarsus

(Arzuhal hıdâsası : Köydeki ba
taklığın kurutulması hakkında.)

Müstedi : Köy evlerinin bir tarafında bataklık bulunduğu
nu, çok yağan yağmurlardan bu bataklığın büyüdüğünü ve ev
lerinin zemininden sular çıkıp yatılmaz bir hale geldiğini, yazın 
ise zuhur eden sivrisinek yüzünden köye girilmez bir vaziyet hâ
sıl olduğunu beyanla bu bataklığın kurutulup köy halkının 
refaha kavuşturulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aidolduğu makama usulü 
dairesinde müracaatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkın
da encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3447 1 . I I . 1956

3876/3869 Ahmet Eker ve ar. 
Kılılı göçmenlerin
den 
M araş

(Arzuhal hulâsası : Hazine malın
dan arazi verilmesine dair.)

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını, dev
letçe verilen arazi bataklık olup bir mahsul alamadıklarını ve 
bu yüzden 36 haneden ibaret göçmen kafilesinin Ziraat Banka
sına ikişer bin lira borçlan bulunduğunu beyanla köylerine en 
yakın Balıklı denilen ve hâzineye aidolan araziden arazi veril
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin aidolduğu makama usulü 
dairesinde müracaatta muhtar olmak üzere vâki talepleri hak-



-  11 -
Arzuhal

Nu

3877/3870

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

landa encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3448 1 . I I .1956

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli bir 
işe tâyin edilmesine dair.)

Dilekçi : 30 yıl hizmetinden sonra vali tarafından emekliye 
sevk edildiğini, ayda 140 lira maaş almakta ve 6 nüfuslu olup 
beher nüfusa günde 75 kuruş isabet etmekte olduğunu, üç çocu
ğunun mektepte okumakta bulunduğu evi ve malı ve hiçbir yer
den geliri olmadığım, 52 yaşında olup 15 sene hizmet edecek 
kudrette olduğunu ve tekaüt maaşiyle hayatının idamesine im
kân olmadığını beyanla Rize Sümer mağazasında ve karayolla
rında yevmiye ve ücretli her hangi bir işe tâyinine müsaade bu- 
yurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin girmek istediğini beyan et
tiği makamlara usulü dairesinde müracaatta muhtar olmak üze
re vâki talebi hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3449 1 . I I . 1956

Hüseyin Kurtuluş 
Vilâyet evrak me
murluğundan emekli 
Rize

Hüseyin Danış (Arzuhal hulâsası : İaşe ve idare-
Kara durak köyün- sini temin edecek tahsisatın veril-
deıı meşine dair.)
Hamidiye - Vezir
köprü

Müstedi : Aslen Artvin’li olup Harbi Umumide muhacir ola
rak Vezirköprü kazasına gelip yerleştiğini ve orada evlendiğini 
ve şimdiye kadar karısının arazisiyle iaşesini temin etmekte 
iken eşiyle arası açılması yüzünden perişan bir halde bulundu
ğunu Birinci Cihan Harbine ve istiklâl Mücadelesine iştirak et
tiğini 65 yaşında ihtiyar olduğunu beyanla Evkaf İdaresine ait 
metrük kalmış han, dükkân ve hane gibi gayrimenkulden gerek 
Borçlanma Kanunu gereğince ve gerekse iskân yoliyle birinin 
verilmesini, olamadığı takdirde iaşe ve idaresini karşılıyacak bir 
tahsisatın takdir buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3450 1 . II . 1956
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3889/3882

Arzuhal
No.

3896/3889

3901/3894
5954/5943

Hacer Tuna 
Buğdaypazarı Mah. 
Mânici So. No: 1 
Çankırı

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

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Maas tahsisi

Müstedi : Kore’de kaybolan oğlu İbrahim Tuna’dan maaş 
tahsisi hakkında Emekli Sandığına vâki müracaatında bu hu
susta bir kanun tasarısı hazırlanmakta olduğu cevabı verilmiş ve 
Millî Müdafaa Vekâletinin emirleri gereğince gerekli ilâm alın
mış ve alâkadar makama sunulmuş olduğundan bahsile hakkın
da yapılması lâzımgelen işlemin yapılması için alâkadarlara emir 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istihsal ettiği ilâm mucibin
ce gereğinin yapılması, mezkûr ilâmın tevdi edilmiş bulunduğu 
alâkalı makama aidolduğuna göre bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3451 1 . II . 1956

Mehmet Kemal Çay- 
lan
Cihannüma Mah. 
Kapancı So. No: 1 
Beşiktaş - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Ev kiraları
nın mâkul bir had dâhilinde tedi
yesine dair.)

Dilekçi : Eline geçen 395 lira maaşa mukabil 180 lira ev ki
rası verdiğinden ve bakiye kalan para ile geçinmek müşkül ol
duğundan ve 1939 senesinde aylığının 80 lira ve ev kirasının da 
10 lira iken kira bedellerinin asgari on misline yükselmiş olması 
kendisini ve emsalini şaşırmış bir vaziyete düşürmüş bulundu
ğundan bahsile kiraların işledikten sonra tediye edilmesine ve 
bedellerinin 1939 bedellerine nispetle mâkul bir had dâhilinde 
tediyesine mütedair incelemenin ilgili encümen tarafından ya
pılmasına müsaade buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gayrimenkul kiralan hakkındaki 6570 
sayılı Kanun hükümlerine göre vâki talep hakkında encümeni
mizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3452 1 . II . 1956

İdris Kahraman 
Şapşallar köyünde 
T. H. K. Şubesi Baş
kanı Hakkı Tokatlı 
eliyle 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Kore’de kay
bolan oğlundan maaş bağlanması 
hakkında.)

Dilekçi : 1929 doğumlu oğlu İbrahim Kore cephesine sevk 
edilmiş ve 1950 tarihinde Kunuri Savaşından dönmemiş oldu
ğundan bahsile kendisiyle eşi Ayşe’ye harbte kaybolan oğlun
dan maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununun 78 nci maddesi gereğince gaipliğine 
hükmolunan tarihten itibaren beş sene geçmedikçe maaş bağla-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

namıyacağı kaydı bulunduğundan ötürü müstediye maaş bağla
namamış ve kendisine de Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünce 
bilgi verileceği 6 Eylül 1954 tarih ve 215 sayılı yazıdan anlaşıl
mış ve mezkûr kanunun maddesi değişmedikçe kanuni müddet 
olan beş seneyi beklemekten başka yapılacak bir işlemin bulun
mamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

- 3453 1 . II . 1956

3907/3900 Halil Akderc 
Çarşı başında bak
kal Şıh Hüseyin 
Durdu yanında 
Maras

(Arzuhal hulâsası 
pılması hakkında.)

Yardım ya-

Müstedi : Ev, bağ, bahçe ve tarladan mahrum olduğu gibi 
askerlik yaptığı sırada «Mitral yeterliği» denilen hastalığa ya
kalandığını, İstanbul Haydarpaşa Hastanesinden sakat raporu 
alarak memlekete döndüğünü, sanatı olmadığını, reçberlik ya
pamadığını, mağdur bir durumda olduğunu beyanla bir yardım 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aidolduğu makama müraca
atta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce 
bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3454 1 . II . 1956

3914/3907
■5691/5680

Mehmet Ali Demirci 
Ceza evinde hükiim- 
iü
Tarsus

(Arzuhal hulâsası : Mahkûm ol
duğu 1 250 lira ağır para cezası
nın ödenmesinin taksite bağlan
masına dair.)

Dilekçi : Ölüme sebebiyet suçundan dolayı Maraş Ağır 
Ceza Mahkemesince üç sene dört ay hapsine ve 1 250 lira ağır 
para cezası ile tecziyesine karar verilerek tebliğ edilmiş bulun
duğundan ve para cezası da hapse tahvil edilip halen infaz edil- 
mekta bulunmuş olduğundan bahsile mezkûr para cezasının üç 
taksitte ödenmesi için lâzımgelen kolaylığın gösterilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : 5135 sayılı Kanun hükümlerine göre 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3455 1 . II . 1956
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3953/3946 
5725/5714

Arzuhal
No.

İbrahim Dunç 
A. Şingirik köyünde 
Dicle

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3968/3961 Mustafa Uğurlu 
Haseki Nevbahar 
Malı. Tevfikfikret 
So. Bostan çıkmazı 
No: 7
Aksara v İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bir iş verilme
si hakkında.)

Dilekçi : İlkokul mezunu bulunduğunu, sağ elinin iki par
mağı sakat olduğunu köy enstitüsüne alınmadığını, dokuz nü
fuslu bir aile olduğunu, Krom İşletmesine ve sair yerlere mü
racaat ettiği halde bir vazifeye giremediğini beyanla Şark Krom 
İşletmesinde veya Dicle Hastanesinde bir iş verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aidolduğu makama müraca
atta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce 
bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3456 1 . II . 1956

(A rzuhal hulâsası 
sine dair.)

Yer verilme-

Müstedi : Dört nüfuslu bir aileden ibaret olduğunu, sanatı
nın dokumacı olup evi ve dükkânı olmadığı, dükkân tutmaya 
vaktinin müsait bulunmadığı müşkül bir durumda olduğunu 
beyanla göçmen vatandaşlar gibi bir ikamet yeri verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3457 1 . II . 195G

3978/3971 Hüseyin Yalçmkaya (Arzuhal hulâsası : Emekli maa-
Karabaş Mah. İstik- sının 10 seneliğinin birden veril-
lâl Cad. No. 22 m esi hakkında,)
İzmit Dilekçi : 30 seneden fazla askerî ve mülki hastanelerde ve 

on bir sene de İznik Kâğıt Fabrikasında sanatkâr usta olarak 
çalışmış ve 60 yaşını geçmiş ve barapor 30 lira aylıkla emekliye 
sevk edilmiş bulunduğundan ve bu para ile efradı ailesini ge- 
çindirememkte ve hiçbir geliri bulunmamakta olduğundan bah- 
sile bu maaşının 10 seneliğinin defaten kendisine verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep baklanda encümenimizce bir muamele tâvinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar t-ırihi 

3458 1 . II . 1956



—  l ö  —

4047/4039

Arzuhal
No.

Ramazan Tunç 
Emrazı Sâriye Has
tanesinde servis 3 
koğuş 4 te 
İzmir

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

(Arzuhal hulâsası 
bine dair.)

Yardım tale-

Müsted’ : Sekiz seneden beri akciğer tüberkülozundan ıstırap 
çekmekte ve halen îzmir Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesinde yat
makta olduğunu, fakir ve kimsesiz mağdur bir durumda bulun
duğunu beyanla maddi bir yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında en
cümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3459 1. II .1356

4049/4041 Süreyya Izgi (Arzuhal hulâsası : Er verilmesi
Sakiler Malı, de halikında.)
Z’ le Müstedi : Turhal Şeker Fabrikasında işçi olarak çalışmakta 

iken ânz olan bir sızı neticesi iki ayağını kaybettiğini eşinin ve
fat etmiş ve bir çocuğiyle duvar köşelerinde kaldığından bütün 
teşebbüslerinin akim kalmış ve belediyenin ayda vermiş olduğu 
15 lira maişetini temine kâfi gelmemekte bulunmuş olduğundan 
bahsile biç olmazsa sığınacak bir ev verilmesine delâlet buyu 
ulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında en
cümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

34SC 1 . I I .1953

4066/4058 Haşan Doğan ve ar. 
Muhtar
Astokomu köyünde 
Çayırlı

(Arzuhal hulâsası : 440 dönüm 
eayırın beyanname sahiplerine 
tevzi edilmesine dair.)

Müstediler : Çiftçi olduklarını, köyleri ile hemhudut olan 
Mercan arsasında bir hudut ihtilâfı çıkmış ve 1951 senesinde bu 
ihtilâf sona ermiş ve köylerine gelen Toprak Komisyonu tesbit 
eylediği Hazine arazisini muhtaç halka dağıtmış ve fakat 440 
dönüm olan ve köylerinin hududunda kalan çayır taksim edil
memiş olduğundan bahsile köylerinde arazisi olan 119 muhtaç 
çiftçi hayvanlarının ihtiyacını temin edecek başka yerleri bulun
madığı cihetle mezkûr 440 dönüm çayırın beyanname sahipleri
ne tevzi edilmesi için 41 numaralı Toprak Tevzi Komisyonuna 
gereken emrin verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin aidolduğu makama müra-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

caatta muhtar olmak üzere vâki talepleri hakkında encümeni
mizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3461 1. I I . 1956 _

4150/4141 Haşan Şen
Dinar Cad. No. 91 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bir vazifeye 
tâyin edilmesine dair.)

Dilekçi : Orman İşletme Bakım Memuru iken kadro tasarru
funa tâbi tutulup şimdiye kadar açılan kadrolara da tâyin edil
mediğini ve bir vazifeye tâyin edilmesi halikındaki müracaatı 
üzerine Arzuhal Encümeni tarafından verilen 11 .1 .1955 gün 
ve 412 sayılı karara itiraz eder olduğunu beyanla durumun ye
niden incelenerek müspet bir karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği mahiyeti itibariyle en
cümenimizce tetkik edilecek hususlardan olmamakla beraber 
Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince itiraz hakkı yal
nız mebuslara tanınmış olup iş sahiplerine böyle bir hak veril
memiş bulunmasına binaen vâki son müracaat hakkında da zik
redilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3462 1. n . 1956

4174/4165 Seyfettin önen.
Topçu Karakol So. 
No. 19
Büyükdere - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Sebepsiz ola
rak emekliye sevk edildiğine dair.)

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fık
rası gereğince sebepsiz olarak emekliye sevk edildiğini, keyfi
yet incelenerek adaletin tecellisini ve bir haksızlık varsa mü- 
sebebipleri hakkında takibat yapılmasına dair olan müracaatı 
üzerine Arzuhal Encümeni tarafından verilen 11 . I . 1955 gün 
ve 381 sayılı Karara itiraz eder olduğunu beyanla durumun 
yeniden incelenerek müspet bir karara bağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği mahiyeti itibariyle 
encümenimizce tetkik edilecek hususlardan olmamakla beraber 
Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince itiraz hakla 
yalnız mebuslara tanınmış olup iş sahiplerine böyle bir hak ve
rilmemiş bulunmasına binaen vâki son müracaat hakkında da 
zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3463 1. I I . 1956
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4476/4467
5901/5890

Arzuhal
No.

Fatma Gemici 
Y eniyol Güzel ilen i
şin A p. D. 2 
Dışkapı - Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Boşanma dâ
vasının Ankara’da görülmesi hak
kında.)

Dilekçi : Kocası aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının 
salâhiyet noktasından reddedildiğini, Antalya’da avukat tuta
cak kadar parası olmadığım beyanla Ankara’da boşanma dâ
vasının görülmesi için kendisine salâhiyet verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve mevcut kanun 
hükümlerine göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3464 1 . I I .1956

4479/4470 Şcfika Tosyalı 
Demirlıisar Cad. 
No. 8
Balat - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Hazine arsa
larından birisinin bedelsiz temlik 
edilmesine dair.)

Dilekçi : Trafik dersi tatbikatı sırasında vukua gelen bir 
kaza neticesinde vefat etmiş olan Vefa Lisesi talebesinden oğ
lu Cemal Yeter’in ölüm tazminatı ile oğlunun hâtırasını tazi- 
zen tesis etmek tasavvurunda bulunduğu bir istirahat evinin 
inşasını alacağı tazminatla karşılamaya imkân olamıyacağından 
bahsile vefatından sonra mülkiyeti tamamen Darüşşafaka mües- 
sesesine bırakılmak şartiyle Hâzineye ait arsalardan birinin 
bedelsiz olarak namına temlikini; mevzuat buna müsait bulun
madığı takdirde bu hususta bir kanun teklif edilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Hazine arsalanndan birinin zikredilen 
maksatla kendisince temliki veya bu hususta bir kanun teklifi 
encümenimizi ilgilendiren hususlardan olmadığına göre vâki 
talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3465 1 . I I .1956

4487/4478 Ilay ri Puslu 
înccar Mah. 223. So. 
No. 51 
Tarsus

(Arzuhal hulâsası 
inesi hakkında.)

Tedavi edil-

Dilekçi : Müptelâ olduğu verem hastalığı dolayısiyle dev
letçe berayi tedavi Heybeliada Hastanesine gönderilmiş ve 
henüz şifa bulmadan memleketine dönmüş olduğundan bahsile 
10 nüfuslu bir a'leden müteşekkil bulunan yuvalanndan bu 
hastalığın uzaklaştırılması için Heybeliada’da tedavi edilme
sine emir buyurulmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin alâkalı vekâlete müraca*
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

atta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce 
bir muamele tâyjıine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3466 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kapatılan hu
dut yolunun açılmasına dair.)

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu çingeneler 
yüzünden hududun kapatılıp ana ve baba ve kardeşlerinin 
demir perde içerisinde kalıp ıstırap ve sefalet çekmekte olduk
larını ve anavatana gelmek istedikler'ni beyanla kapatılmış 
olan demir perde yolunun açılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin alâkalı vekâlete müracaatta 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3467 1 . H . 1956

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun tah
sil masraflarının hükümet tarafın
dan temin edilmesine dair.)

Dilekçi : Oğlu Gürbüz Siyasal Bilgiler Fakültesi birinci 
sınıfında öğrenci olduğunu maarife olan hevesi mevcut ise de 
kendisinin malî durumu çocuğunun bu arzusunu yerine geti
recek vaz'yette olmadığından bahisle oğlunun mektep masraf- 
lannın hükümet tarafından temin edilmesini istemektedir.

Gereği lüşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3468 1 . n  . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale
bine dair.)

Dilekçiler : Kendilerinin Çanakkale ve Galiçya şehitleri 
aileleri olup, her nedense el uzatılmamış, ihmal edilmiş, İnhi
sarlar idaresinden temin ve tahsis edilen cüzi bir para ile şim
diye kadar avutulmuş, maddi ve mânevi ıstıraplar çekmiş ol- 
duklanndan bahsile vaziyetleriyle mütenasip her hangi bir yar
dımın yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında

4556/4547 Hediye özerkaıı vc 
ar.
Köşk Mah. de 
Gerze

4544/4535 Ali îpek
Bekdik Mah. de 
Nevşehir

4494/4485 Hüseyin Kılıç.
14 Mayıs Çeşmesi 
No 14 
Ankara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3469 1 . I I .1956

4599/4590 Em in Dalkılıç 
Emekli Tuğbay; Is- 
mailiye So. N o: 5 
Beşiktaş - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Serbest Kira 
Kanununun çıkarılmaması hak
kında.)

Dilekçi : 5, 80 metrelik kiraların serbest bırakılmaması hak
kında bir müracaatın vâki olduğunu gazetede okuduğunu ve bu 
kanun çıkacak olursa pek kötü bir durumun meydana gelmiş 
olacağını ve adalet kaidelerini altüst edeceğini beyanla böyle 
bir kanunun çıkarılmasından tevakki olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep halikında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

3470 1 . I I .1956

4G70/46G1 A r if A l kan 
Karagüm rük Keçeci
ler, Çıkmaz So. N o: 
13/1 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası 
bine dair.)

Yardım tale-

Dilekçi : Babası ile kardeşinin Balkan Harbinde vefat ettik
lerini ve kendisinin de Birinci Cihan Harbine iştirakle fazla so
ğuklar neticesi ayaldanndan sakat olarak barapor askerlikten 
ihracedildiğini ve yaşının ilerlemiş olduğunu ve bakacak kim
sesi bulunmadığını beyanla bir ev veya bir arsa verilmek sure
tiyle yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3471 1 . I I .1956

4739/4730 Rıza özdem ir 
Belediye Temizlik 
İş. M üdürlüğünde 
işçi N o: 270 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Maaşına zam 
yapılması talebine dair.)

Dilekçi : Taksi kazası dolayısiyle yaralanıp dokuz ay meş
guliyetinden mahrum kaldığını ve yüzde yirmi sakat olduğunu, 
al mi} olduğu 94 lira aylık ücretle efradı ailesini geçindirmedi
ğini beyanla maaşına miktarı kâfi zam yapılmasını istemektedir.

Gsreği düşünüldü : Müstedinin mensup bulunduğu makama
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

müracaatta muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encüme
nimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3472 1. I I .1956

4834/4834 Orhan Bayraktar 
İstanbul Çıkmazı 
N o: 30 /3  
Düzce

(Arzuhal hulâsası : Tescil edile
memiş birleşmelerden doğan ço
cuklarının tesciline dair.)

Dilekçi : Tescil edilmemiş birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tesciline ait kanun lâyihasının ne vakit 
kanuniyet kesbedip meriyete gireceği hakkında kabilse malû
mat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarJri

3473 1 . I I .1956

4845/483G Mehmet Bokurt 
Batı - Trakya Göç
menleri Yardım  Ce
m iyeti ikinci Başka
nı
Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Kiraların 
serbest bırakılmaması hakkında.)

Dilekçi : Kira Kanunu hakkında gazetelerde okuduğuna 
göre bâzı mebusların serbest bırakılmasına taraftar olduk
larını, serbest bırakıldığı takdirde halkın yüzde doksan be
şinin gayrimemnun ve perişan olacaklarından bahsile kirala
rın serbest bırakılmaması için talebinin Meclis zabıtlarına 
karardan evvel konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gayrimenkul ikralan hakkındaki 6570 
sayılı Kanun meriyete girmiş olmasına göre vâki talep 
hakkında encümenimizce bir muamele tayinine lüzum olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3474 1. D . 1958

4854/4845 Emniyet teşkilâtı 
mensuplan
Fat.ua

D ilekçi: Emniyet mensupan için 75 lira mesai ücreti ve
rilmesinde Yüksek Meclisin gösterdiği alâkadan dolayı minnet 
ve şükranları hakkındaki telgrafın Meclis huzurunda okun
masını saygı ile istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre vâki talep hakkında

(Arzuhal hulâsası : Emniyet men- 
suvlarına verilen 75 lira mesai 
ücreti hakkında minnet ve şükran 
edildiğine dair.)
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encümenimizce bir muamele tâyinine lüzum olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3475 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir memuri
yet talebine dair.)

Dilekçi : Jandarma başçavuşlarından olup 22 sene hizmet
ten sonra ve 45 yaşında iken yaş hddi sebebiyle emekliye sevk 
edilmiş ikramiyeden mahrum bırakılmış ve genç denebilecek 
bir yaşta bulunmuş olduğundan bahsile ikramiyeyi alabilmesi 
için orduda veya hükümetin devair ve müesseselerinden birin
de istihdam edilmesinin temin buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3476 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Nakliye işin
de kullanılan traktörlerden şikâ
yet.)

Dilekçi : Sivasta çiftçiler ve gerekse esnaflar birer traktör 
alarak bütün nakliyat işlerini yapmakta ve arabacılara iş 
bırakmamakta ve bu yüzden arabacılar Kazanç Vergisini verme
mekte ve perişan bir durumda olduklanndan bahsile traktörle
rin nakliye işleri yapmamalarının temin buyurulmasını, olama
dığı takdirde de Kaznç vergilerinin haddi lâyikıne indirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin alâkalı vekâlete müracaatta 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3477 1 . II . 1953

(Arzuhal hulâsası : Daimî bir iş 
verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Sivas işletmesinde altı senedir muvakkat amele 
olarak tamirat ve inşaat işlerinde çalıştığını senenin 12 ayında 
iş verilmediği ve beş çocuğu olduğunu beyanla demiryollarında 
daimî olarak bekçilik veya makasçılık gibi bir iş verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin alâkalı vekâlete müracaatta

5149/5140 Ömer Baş
Beybcsli köyünde 
Kavak - Samsun.

5138/5129 Z iya  Sayın
Arabacılar namına 
Sivas

4935/492G Mehmet Başaran
Gülbucağl Mah. A s
ma So. N o: 35 
Bartın
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muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce bir 
mamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3478 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yevmiye ve 
ücretli geçen müddetinin borçlan
mak suretiyle emekli süresine ek
lenmesi hakkında.)

Dilekçi : îş Kanununun tatbikinden çok evvel saat ücretli 
veya yevmiyeli olarak geçen 10 senelik hizmetinin Emekli San
dığı tarafından nazan itibara alınmadığından ve mağdur bir 
vaziyete düşmüş olduğundan bahsile bu mağduriyetinin telâfisi 
için bu hizmetinin on seneliğinin borçlanmak suretiyle emekli 
süresine eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep hakkında encümenimizca bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3479 1 . II . 1956

5150/5141 Cemal Çulhaoğlu 
Nişanca B ilgiçler 
So. No. 15 
F atih  - İstanbul

5191/5182 Halil Yalçın 
9098 / Iiozça köyünde 

İncesu - Kayseri.

(Arzuhal hulâsası 
masına dair.)

Maaş bağlan-

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Savaşında fâsı- 
lâsız yedek subay olarak hizmet ettiğini Bağdad ve Afyon cep
helerinde iki defa yaralandığını, efradı ailesini zor geçindirdi
ğini, çok muhtaç bir durumda olduğunu beyanla emsali misillû 
kendisine de maaş tahsis edilmesini istemektedir.

G öreği düşünüldü : Müstedinin alâkalı vekâlete müracaatta 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3480 1 . II . 1956

5839/5828 Mustafa İkinci
llıtiyareddin Mah.
No. 29
K onya

(Arzuhal hulâsası : Emekli mua
melesinin malûl olarak düzeltil
mesi ve maaşlarının verilmesine 
dair.)

Dilekçi : Millî Mücadele yıllarında telgraf memuru olarak 
geçen hizmetinin iki kat hesaplanması ve emeklilik işleminin va
zife mâlûlü olarak düzeltilmesi hakkındaki müracaat üzerine 
Arzuhal Encümeni tarafından verilen 7 . X I I . 1954 gün ve 132
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

sayılı Karara itiraz eder olduğunu beyanla durumun yeniden in
celenerek müspet bir karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği mahiyeti itibariyle en
cümenimizce tetkik edilecek hususlardan olmamakla beraber 
Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince itiraz hakkı yal
nız mebuslara tanınmış olup iş sahiplerine böyle bir hak veril
memiş bulunmasına binaen vâki son müracaat hakkında da zik
redilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3481 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köy yolları
nın yapılması için malzeme veril
mesi hakkında.)

Müstediler : Köy yollarının malzemesizlik yüzünden yapılma
dığından ve çok sıkıntı çektiklerinden bahsile hayati ehemmi
yeti olan yollannm yapılması için devletçe malzeme verilmesini 
istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu bucak yo
lunun açılabilmesi için vekâletçe vilâyet vasıtasiyle gerekli yar
dımların yapıldığı ve bu yardım neticesi de 2 . X  . 1952 günü 
bine yakın vatandaşın büyük bir merasimle çalışmaya başlamış 
bulunduğu Trabzon Valiliğinin 3084/9098 sayılı yazısına atfen 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin yollarının yapılması için 
gerekli yardımın yapılmış olduğu vekâlet cevabından anlaşılmış 
olmasına göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3482 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kredilerinin 
iadesi halikında.)

Müstedi : Ziraat Bankası Osmaniye şubesince tesis edilen 
ticari kredi ile işlemekte olduğunu, kredi karşılığı olan bütün 
gayrimenkullerin banka lehine birinci derecede ipotekli bulun
duğunu ve banka hesabı carisini tamamen ödediği halde mev
cut ipoteğine mukabil ticari kredisinin devamı talebinin ban
kaca reddedildiğini beyanla ipotek mukabilinde Ziraat banka
sının kendisine kredi tesis etmesi hususunda emir verilmesini 
istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi mumaileyhin kre
dileri, bizzr.t itiraf ettiği veçhile gayrimenkullerini ortağından

14946/13945 Yusuf Yargıcı
Belediye üyesi, tüc
cardan 
Osmaniye

14930/13930 Gorgor köyü ve di
ğer köy muhtarları 
Sürmene



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

14948/13947 Rceep Durgun 
15144/14143 Kâtipmuslâhaddin 

1626/1624 Mah. Kazancıselim 
7537 So. No. 9

Haliçfeneri - İstan
bul.

kaçırmak için bankalarını alet etmiş olduğu anlaşıldığından 
kredisinin kapatılmış olduğu ve mevzuatlarının bu suretle ha
reket eden kimselere münasebetlerinin devamına müsait bu
lunmaması hasebiyle kredisinin iadesi mümkün olamamış bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre vâki istek hakkında encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3483 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : 184 liralık bo
no bedelinin alınamadığına dair.)

Müstedi : Selânik mübadili olduğundan ve bakiye istihkakı 
mukabilinde eline verilmiş ve zıyaa uğramış olan 184 lira 39 
kuruşluk bononun bedelini alamadığından bahsile hakkı mük
tesebinin tanınmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin mübadele 
ve teffiz işlerini kesin olarak tasfiye eylemiş bulunan 4796 sa
yılı Kanun hükümlerine göre haklarında yapılacak her hangi 
bir muamele görülemediği ve zıyaa uğradığı beyan ve iddia 
olunan 184 lira 39 kuruş değerindeki bono karşılığının öden
mesine de sözü geçen kati tasfiye kanunu muvacehesinde me- 
sağ bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Devlet Vekilliğinin ceva
bına göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3484 1 . II . 1956

14952/13951 Mehmet Cengiz 
Deydin köyünde 
Şevketiye - Manyas

Müstedi : Birkaç yıldan beri bâzı vatandaşlar mahrem ola
rak define kaçırmaları başgöstermiş ve bunların bâzılarını en 
yakın âmir ve memurlar himaye etmekte olduklarından bahis 
ve ihbarla hükümetçe münasip tedbirin alınmasını istemektedir.

Dahiliye -Vekâletinin cevabi -yazısında : Muhbir Mehmet 
Cengiz’in saf karakterli bir şahıs olup ana ve babasından ken
disine intikal eden mallarını satarak define bulmak hülyasına 
kendisini kaptırdığı ve bu uğurda paralarını sarf ettiği ve son 
iki sene zarfında aldığı ruhsat ile dört yerde arama yapmış ise 
de bir şey elde edemediği, bu haleti ruhiye içinde aynı şekilde 
Maliye Vekâletine ve daha birkaç makamlara ihbarda bulun
duğu tesbit edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

(Arzuhal hulâsası : Define kaçak
çıları hakkında tedbir alınmasına 
dair.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3485 1 . II . 1956

14957/13956 Hüseyin özufacık
Şehitler Cad. No. 55
dükkânda
Gazianteb

(Arzuhal hulâsası : İplik fiyatla
rının yükseldiğinden şikâyet.)

Müstedi : 20 numara iplik fiyatının yükselmesi ve kara
borsaya intikal etmiş olması kendisi gibi küçük sanat ve doku
macılarım mağdur ve köylü vatandaşları da mutazarrır edece
ğinden bahis ve şikâyetle bu iplik işinin önlenmesini ve mağdu
riyetten kurtarılmasını istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Keyfiye
tin ilgisi bakımından işletmeler Vekâletine intikal ettirilmiş 
ve alman 3/7412 sayılı cevapta; Sümerbank fabrikalarında 
imâl edilen iplik fiyatlarında her hangi bir artırma yapılmadı
ğı ve bugün piyasada hissedilen bu cins iplik darlığı karşısın
da küçük sanat erbabının korunması maksadı ile Malatya fab
rikası mâmulii 20 numara ipliğin münhasıran kooperatifler si
parişlerine tevcih edildiği belirtilmekte ve dilekçe sahibine, de 
bu yolda cevap verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3486 1 . I I .1956

149G1/13960 Tosunlar köy İhti
yar Heyeti 
Sarayköy 

14959/13958 Yenice köyü Muh
tarı
Sarayköy

(Arzuhal hulâsası : Yapılacak re
gülâtörün Kamara mevkiinde ku
rulması hakkında.)

Müstediler : Sarf edilmesi takarrür eden paraya bir mik
tar daha fedakârlık yapılarak Regülâtörden Yenice Hamamı 
karşısında bulunan Kamara mevkiinde kurulduğu takdirde 
mevcut 200 bin dönüm arazinin sulanması sağlanacağından ve 
çok mühim miktarda istifadeler ve refah temin edileceğinden 
bahsile Yenice, Saraköy ve Burhaniye kanalının behemehal 
Kamara mevkiinden başlanılmasının temin buyurulmasmı iste
mektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında ; Yenice köyü ile köp
rübaşı arasında arazi birden yükseldiğinden regülâtör yerini 
boğazda Kamara mevkiinin üst tarafa almakla sağ sahildeki 
sulama sahasını yeter derecede artırmak mümkün olamıyacak 
ve buna mukabil arazi şartları balonundan her iki sahilde uzun
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
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tulde galeriler yapmak icabedecek ve tesis masraflan elde 
edilecek fayda ile kıyaslanacak derecede artacağı ve önümüz
deki yıllarda ucuz enerji ile, su imkânlan da müsaidolduğu 
takdirde Ye nice köyü ve civannda ve Menderesin sağ sahilin
deki yüksel, arazinin de pompaj suretiyle sulanması mümkün 
olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3487 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsam : Semavî âfet, 
yüzünden bahçelerinin ve ekinle
rinin mahvolmasından dolayı yar
dım talebine dair.)

Müstediler : Medan maişetleri olan bağlarından başka zi
raat edecek araziye malik olmadıklarını, âfeti semaviyeden ya
ğan dolu yüzünden mahsullerinin ve ekinlerinin hasara uğra
dığından perişan bir duruma düştüklerinden bahsile lâzımgelen 
muavenetin yapılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Kars valiliğinin 
yazılarında : Müstedilere ait nıeyva bahçelerinin 7 . VI . 1952 
tarihindeki yağan doludan zarar gördükleri ve hasar nispetini 
teşkil eden komisyonca tesbit edilerek Vergi Usulü Kanununa 
göre vergi ve banka borçlarının tecili cihetine gidilmek sure
tiyle yardım yapıldığı ve başka türlü bir yardım tahsisatının 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman cevabi yazıya göre vâ
ki istek halikında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3488 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köy öğretme
ninden şikâyet.)

Müstedi : Köylerinin ilkokul öğretmeni Hilmi Sürücü is
mindeki şahıs köy halkına bâzı çirkin sözler sarf etmek sure
tiyle ikiye ayırmış ve birtakım ağiüa yakışmıyacak sözlerle ha
karette bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle bu öğretmen 
halikında gereken tahkikatın icrasiyle kanuni muamelenin ya- 
pılmasını ve tecziye edilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yapılan 
inceleme neticesinde müstedinin iddia ettiği hususlann hiçbi
risinin varit olmadığı tesbit edilmiş ve bu durum üzerine mu*

14973/13972 İbrahim Can
Taşlık köyünde 
Seyitgazi

14968/13967 îshak Ağır ve ar.
Zavur İlah, de 
Kağızman - Kars
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maileyh öğretmenin şahsan hakarette bulunmuş ise mahkeme
ye başvurması gerektiğinin dilekçiye tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen icabeden incelemeyi yapmış olan vekâletin yuka- 
nya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3489 1 . I I . 1950

(Arzuhal hulâsası : Yardım ya
pılması hakkında.)

Müstedi : 1932 doğumlu torunu Osman’ın, askere daveti 
üzerine sefalete düçar olacağından ve 65 yaşında ihtiyar bu
lunduğundan bahsile geçiminin şimdiden emniyet altına alın
masını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin toru
nunun askere alındığında 4109 sayılı kanunun hükümlerine tev 
fikan gerekli yardımın yapılacağı Tekirdağı Valiliğinden alı
nan 249/4004 sayılı yazıdan öğrenilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3490 1 . I I . 1950

14974/13973 Server Şen
istiklâl Mah. de 
Muratlı - Çorlu

14975/13974 Servet Uzunal (Arzuhal hulâsası : Ankara §o-
Hacı Yusuf Atmaca förlük kursuna girmesine dair.)
eliyle
g aira Müstedi : Hayrat Nahiyesi ilkokul mezunu olduğunu 1935

doğumlu olup hevesli bulunduğu Ankara Şoförlük Kursuna 
girmek istediğini, yatısız olduğundan giremediğini beyanla 
bu kursa girmesinin veya başka lâyık bir iş verilmesinin te
min buyurulmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bahsi ge
çen kursa kabul olunabilmek için ilkokul mezunu olmak ve 130 
lira kurs ücreti ödemek gerekmekte bulunduğu kursun yatı
sız olduğu daha fazla bilgi için mezkûr kurs müdürlüğüne baş
vurmanın lâzımgeldigi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
bu bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3491 1 . I I . 1956



—  28 —
Arzuhal

No.

14983/13982

14987/13986
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Boti A bay  (Arzuhal hulâsası : Arazi ve yay-
K içun A şireti 300 la. ihtilâfının halledilmesine dair.)
çadır halkı adına; 
A şiret Reisi 
Cizre

Müstedi : Yıllardan beri yaz aylarında göçerek istifade et
tikleri yaylaklariyle, işledikleri araziden faydalanmalarına Ha- 
mo Kaya ve arkadaşları tarafından mümanaat edildiğinden ve 
bunlara,istihkaklarından fazla arazi verildiğinden bahis ve şi
kâyetle bu dertlerinin tedavisi ve vatandaşların birbirlerine hak 
geçmemesi için âdil bir müfettiş tarafından keşif yaptırılmasını 
ve taleplerinin dinlenmesi hakkında icabedenlere emir veril
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahalline gönderilen 
heyet tarafından tarafların arzuları dâhilinde ve müştereken 
gösterdikleri hududun tesbit ve işin halledilerek krokiye rapte- 
dildiği, ileride ikinci bir şikâyete mahal kalmamak üzere heye
tin verdiği rapor ve hudutları gösterir kroki kaymakamın baş
kanlığında teşekkül eden kurulca 7 . V III . 1953 gün ve 50 sayı 
ile karar altına alınarak taraflara tebliğ edildiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3492 1. I I . 1956

A li Kestane 
Yeni Mah. Paşababa 
So. N o: 30 
Rami - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Tarlasında 
bulunan definenin kazı işinin ya
pılması hakkında.)

Müstedi : Batapu mülkiyet ve tasarrufunda bulunan İstan
bul’un Rami bucağındaki tarlası içinde bulunan definenin gece 
yabancı şahıslar tarafından çıkarılması istenilmiş ve bunun ön
lenmesi gerek kendisi ve gerekse Hâzinenin menfaatlerinin te
minine matuf bulunmuş ve bu definenin tarlasında muayyen bir 
yerde kazılarak elde edilmesi hakkmdaki müracaatlarının da 
reddedilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle mezkûr definenin 
Millî Emlâk Müdürlüğünce kanuni şartları ikmal edilmiş ol
makla kazı işinin bir gün önce yapılması ve kendisinin ve Hâzi
nenin hukuklarının siyanet edilmesi hususuna delâlet buyurul- 
masım istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin define 
araştırmak istediği yer eski eser mıntakası olmadığından bura
da araştırma yapılmasında bir sakmca bulunmadığı İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile yapılan muhabereden anla
şılmış ve vekâletçe yapılacak başka her hangi bir muamele bu
lunmadığı ve mumaileyhin İstanbul Valiliği ile temas ederek 
izin almasının uygun olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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göre bu bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3493 1 . I I .1956

14994/13993 İsmail Oğuz
Uzun So. N o :
Kırtasiyeci
Trabzon

(Arzuhal hulâsası ;  Köylerine ait 
163 su ihtiyacının sağlanması hakkın

da.)

Müstedi : Yıllardan beri susuz bulunan köylerinin susuzluk
tan kurtarılması için gereken yardımm yapılması hakkındaki 
vâki müracaatının semeresiz kalmış olduğundan bahsile içme su
yuna kavuşulması için bir an evvel yolunun yapılmasına delâ
let buyurulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin köyüne 
1952 yılında verilen 1 500 metre su borusu ile köyün beş ma
hallesine bir depo ve sekiz çeşme yapılarak sularının akıtılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğu anlaşıldığından artık bu hususta encümenimizce 
bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3494 1. I I . 1956

14995/13994 Fuat Bcgü vc ar.
N ailbcy So. N o : 29 
K adıköy - İstanbul

Müstediler: Nailbey sokağının açılması için daha evvelce bir
çok gayrimenkul istimlâk edilmişken bu defa aynı mahalde bulu
nan küçük bir arsada bâzı şartlarla inşaata müsaade edildi
ğinden bahis ve şikâyetle belediyenin tetkik ve tahk k etmeden 
yeni açılmakta olan bu sokağın ortasına bu inşaatı yaptımu- 
yacağını üm:detmekte ve gayrinizami bu inşaata izin verilme- 
mes'ni istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin dilek- 
ç;leri üzerinde gereken incelemeler yapılmış bir zühul eseri 
olan şikâyet konusu inşaat sah'bine verilen ruhsatın iptal edi
lerek eski halin iade olunduğu sonucuna varıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerne ge- 
tirilmin olduğundan artık bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Gayrinizami 
inşaata izin verilmemesi hakkın
da.)

3495 1 . II . 1956
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15002/14001 Hasım Yanık ve ar. (Arzuhal hulâsası : Serbest göç
men olarak tabiiyete alınmaları 
hakkında.)

Pınarbaşı Kalebahço 
Cad. N o: 21 
Bursa

Müstediler : Yunanistan’ın îskeçe kasabasına bağlı köyler 
halkından olduklarını, şimdiye kadar nüfusa tescil edilmedik- 
ler'ni, vâki müracaatları üzerine 900 zer lira harç vermek 
suret V e  vatandaşlığa kabul ed'leb;leceklerinin kendiler'ne teb
liğ edildiğini ve bu halin mağduriyetlerin’, mucip olacağım 
bevanla serbest göçmen olarak tabüyete alınmalarını istemek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin 
7 . IX  . 1948 tarihinde gezi parar>ortu ile yurda gelerek halen 
Bursa vilâyetinde ikamet etmekte oldukları, emniyet müdür
lüğünce ellerine birer ikamet tezkeresi ver'lmiş olan bu kişi
lerin 2510 savılı Kanunun 7 ve iskân muafiyetleri nizamname
sinin 13 ve 18 nci maddelerinde gösterilen müddet iç'nde mü
racaatta bulunmadıkları cihetiyle iskân yoli^le vatandaşlığa 
alınmalarına imkân olmadığı, bu it'barla haklarında Vatandaş
lık Kanunu gereğince işlem yapılması icabettiği ve bu husu
sun dilekçilere tebl'ğ ed'lmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüllü : Mah'yetine ve Devlet Vekilliğinin ce
vabına göre vâki istek hakkınla encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verild\

Müstediler: Devlet ormanlarının kaçakçılar tarafından 
tahribolunduğundan ve ilgili memurlarca bu husustaki mü
racaatlarının nazarı idkkate alınmadığından ve usulsüz ke
sim yapıldığından bahis ve şikâyetle ormanların selâmeti vo 
Hâzinenin siyaneti için kaçakçılığın kökünün ortadan kal
dırılmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Orman 
Başmüdürlüğünce mahallinde yaptırılan tetkikat neticesinde 
müştekilerden Osman Çelik'in kesim yapmak istediği tapulu 
tarlasının devlet ormanına bitişik olmasından kendisine ke
sim izni verilemediği, ihbar ettiği kaçak kimseler hakkında 
mazeretsiz olarak ifade vermekten ve tahribat sahalarını gös
termekten çekindiği, civar ormanlarda iddia edildiği şekilde 
usulsüz kesi’u bulunmadığı ve iddialarının hakikata uygun ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yaptırmış olan vekâletin yu*

Karar No. Karar tarihi

3496 1 . II . 1956

15012/14011 A li Even ve ar.
Karadurak Mah. de 

■ Kandıra

(Arzuhal hulâsası : Devlet orman
larının tahribolunduğundan şikâ
yet.)



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

15015/14014 Sabri Ateş
Yenidoğan Malı. T el
sizler semti k im ; 
ocağında No. 723 
Ankara

15021/14020 Bilâl Atabek
Emekli öğretmen 
Karasu - Sinob

karıya alman cevabına göre bu bapta encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3497 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kumlu saha
nın kendisine verilmesi hakkında.)

Müstedi : 11 nüfuslu bulunduğiı yevmiye aldığı 3 - 4 lira 
ile geçinemediğini perişan bir durumda olduğunu beyanla 
efradı ailesini geçindirmek ve barındırmak için Ankara’da Gü
vercin istasyonunun alt kısmında Hazine ve Orman Çiftliğine 
ait kumlu sahaların tesbit edilerek kendisine verilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara - İstanbul 
şosesinin imtidadı boyunca 13 ncü kilometreye kadar Eti
mesgut dere mecrasımn kum ocağı olarak işletilmesinin sıhhi 
bakımdan mahzurlu bulunduğu Sıtma Savaş Başkanlığının 
16o2 sayılı yazısında açıklanmış bulunduğundan müstedinin 
isteğinin yerim ff-'tirile^iveceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin ceva
bına göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

3498 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şının teehhürle ödendiğinden şi
kâyeti hakkında.)

Müstsdi : üç ayda bir ödenmekte bulunan emekli aylığının 
zamanında verilmediğinden ve özel idareden aylık alan emekli
lerin ödenekleri de Emeldi Sandığından neden alınamadığından 
bahis ve şikâyetle yıllardır çeşitli şikâyetlere sebebolan bu ma
nasız ve haksız ikiliğe, bu israf ve suiistimal ocağına bir an ev
vel son verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi emeklinin 
dilekçesinde bahseylediği teehhür, Sinob vilâyetinin emekli is
tihkaklarını karşılıyacak ortaklık payı taksitini zamanında san
dık enirine ödememesinden ileri geldiğini, mahaza; sandık his
sesini muayyen müddeti zarfında ödemiyen mahdut birkaç vilâ
yete münhasır bulunan bu gibi gecikmeler son zamanlarda itti
haz olunan esaslı tedbirlerle kısmen önlenmiş ve bu meyanda Si
nob vilâyetinin haliye ve sabıkadan borçlu bulunduğu ortaklık 
payı tamamen talısil olunarak 1952 yılında emekli aylıklarının
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gecikmeye mahal bırakılmadan gününde tediyesi sağlanmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Müstedi : Incirliova Belediyesinde mübadil muhacirlerden 
Şevket ile nikâhı icra kılınmış ve kısa bir müddet sonra kocası 
hastalanmış ve hastaneye gidiyorum diye kendisinden ayrılmış 
ve bir daha avdet etmemiş, hayat ve mematmdan bir haber alına
mamış ve bu kocadan doğan çocuğunun nüfusa tescili de evlen
me ihbariyesinde hane numarası yazılmadığından İzmir nüfu
suna kaydolunamamış ve beş altı sene sonra da köylerinden 
Mehmet Akmeşe ile birleşerek bu birleşmeden üç çocuğunun 
dünyaya gelmiş evvelki ve sonraki çocuklarının nüfusa tescilleri 
için vâki müracaatlarının da yüzüstü kalmış olduğundan bah
sile çocuklarının tescil işinin neye mütevakkıf ise yapılması 
hakkında lâzımgelenlere gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aydın Valiliği ile 
yapılan muhabere sonunda : Evlenme akitlerini yapan încirlio- 
va Nahyesi Nüfus Memurluğunca Şevket’in nüfus kütüğünde 
kayıtlı bulunduğu mahal ile hüviyeti ve hattâ tabiiyeti tesbit 
edilmeksizin evlenme akdi yapıldığı ve ancak dilekçesinde son
radan birleştiği Mehmet’ten doğan çocuklarının tescil muamele
sinin evliliğin ortadan kalkması ile mümkün görüldüğü anla
şıldığından kanunsuz akdin iptali için mahkemeye müracaat et
mesinin müstediye tebliği Denizli Valiliğine, Şevket’le evlenme
sinden doğan ve adı geçenin nüfus kütüğüne yazılı bulunduğu 
mahallin tesbit edilememesinden dolayı mektum kalan çocuğu 
Ahmet’in babasına izafeten anası hanesine kaydının temini Ay
dın Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3499 1 . II . 1956

15023/14022 Feriştah Akmeşe 
Uyanık köyünde 
Sarayköy -• Denizli

(Arzuhal hulâsası : Çocuklarının 
nüfusa tesciline dair.)

Karar No. Karar tarihi

3500 1 . II . 1956
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15025/14024 Nadire Işık
îzzetpaşa Malı. Bey
zade So. No. 12 
Elâzığ

15026/14025 Ahmet Işır 
Nevşehirli 
Şefaatli bucağında 
mukim 
Yerköy

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun iki 
ay noksan askerlik hizmet hakkı
nın tatbikine dair.)

Müstedi : 1340 doğumlu ortaokul mezunu oğlu Nihat 18 
aydır askerlik vazifesini ifa etmekte olup Askerlik Kanunu ge
reğince ortaokul mezunlarının iki ay noksan hizmet görmesi ge
rekirken bu haktan istifade ettirilmemiş olduğundan ve saire- 
den bahsile mağduriyetine meydan verilmeden emsallerinin 
istifada ettirildiği İlci ay noksan hizmet hakkının oğluna da 
tatbik edilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce As
kerlik Kanununun beşinci maddesine eklenmiş olan fıkra 5673 
sayılı Kanunla kaldırılmış olduğundan mezkûr kanunun neş
ri tarihinden sonra silâh altına alınmış olan müstedinin oğlu 
1310 doğumlu Nihat Işık'm hemdoğumluları ortaokul mezunla
rı gibi 24 ay muvazzaflık hizmetine tâbi tutulması gerektiğini 
ve askerlik hizmeti sonundan ayrıca iki ay indirilmesine kanu
ni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Geraği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanuni hü
kümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce tâyini mu- 
amaleya mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3501 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : îş verilmesi 
hakkında.)

M istedi : Terzilik, sanatı olduğunu; şunun bunun dükkâ
nında işçililde çalışıp az yevmiye ile geçinemediğini perişan bir 
durumda olduğunu beyanla meslekine göre askerî dikimhane
den veya her hangi bir müesseselerden birinde iş verilmesini 
istemektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : îş ve işçi Bulma 
Kurumu Umum Müdürlüğü teşkilâtı vasıtasiyle müstediye iş 
tominine çalışılmış ise de Şefaatli nahiyesinde terzi kalfası ola
rak çalıştığı, münhasıran daimî bir iş olarak resmî müesseseler- 
de terzilik yapmak istediği ve fakat bugüne kadar bu nevi 
münhal bir vazife zuhur etmediğinden kendisine iş bulunama
dığı bildiril-nektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve yukarıya alman 
vekâlat cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

3502 1. I I . 1956
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15027/14026 Necmettin Erasoğlu 
Hacıkadın Malı. Or- 
taminare So. No. 4 
Küçükpazar - İstan
bul

15032/14031 Mehmet Koşmana 
ve ar.
Göçmen, Çavuşlu kö
yünde
Karaali - Balâ

(Arzuhal hulâsası : Vakıf medre
senin evlâdı vakfa devir ve tesli
mine dair.)

Müstedi : Mütevellisi bulunduğu (İkinci Selim kızı Fatma 
Sultan) vakfından olan (Siyavuşpaşa) medresesi yanlışlıkla 
mazbut medreseler arasında idarei hususiyeye devredilmiş ve 
açılan dâva aleyhine neticelenmiş olduğundan bahsile mülhak 
ve zürri bulunan mezkûr medresenin evlâdı vakfa devir ve tes
limini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Mevzuubahis işe ait 
dâva İstanbul Kadastro Hâkimliğince verilip Temyiz Mahke
mesi Birinci Hukuk Dairesince tasdiki mutazammın 2151/1027 
sayılı Karann düzeltme yoliyle incelenmesi hakkında dâvacı 
Naşid’in vefatı dolayısiyle diğer mütevelli ve müstedi Necmet
tin Erasoğlu vekili Yusuf Haşim tarafından verilen dilekçenin 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 442 nci maddesi gere
ğince reddedilmek suretiyle kesinleşmiş ve idareten yapılacak 
bir işlemin bulunmadığının dilekçiye tebliğ edilmiş olduğu Ad
liye Vekâletinin 14972 sayılı yazısından anlaşılmış ve 3 . III . 
1340 gün ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun 2 nci mad
desinde; (Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veyahut hususi vakıflar 
tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif 
Vekâletine devir ve raptedilmiştir.) denilmekte olduğuna göre, 
dilekçe sahibinin mülhakadan olan vakfına ait medresenin devir
den istisna edilmesi lâzımgeleceği yolundaki iddiası vârit görü
lememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekilliğinin yukanya alman ce
vabına göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3503 1 , II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yaptırılan 
göçmen evlerinin usulsuz ve gay- 
rifennî olduğu hakkında.)

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Balâ kazası
nın köylerine iskân edilmiş, verilen topraktan başka ev de yap
tırılıp verilmiş ise de usulsüz ve gayrifennî yapılan evlerin yağ
mur yağışında sulara gark olmakta olduğundan bahsile maddi 
ve mânevi zarardan ve hastalıktan kurtarılmalan için bu evle
rin bir an evvel tamir ve ıslah edilmesini, hakiki çatı ve kire
mit yapılmasının temin buyurulmasmı istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : 1951 yılında inşa edi
len bir kısım göçmen evleri o zaman kabul edilmiş olan proje
lere göre damlı olarak yaptmlmış ve kış aylarında bu evlerin
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damlan aktığı ve sıvalarının döküldüğü yaptırılan keşiften an
laşılması üzerine evlerin çatüı olarak yapılması uygun görül
müş ve bu evlerin damlarının çatıya tahvili için keşif cetve
line nazaran aradaki farkın göçmenlere yardım şeklinde veril
mesi Ankara Valiliğine 1419 sayılı yazı ile tebliğ edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3504 1 . II . 1956

15035/14034 Aarif Akyol. (Arzuhal hulâsası : Eski yolun
yerinde bırakılmasına dair.)

Müstedi : Bucaklarının yol nispetinden tamamen mahrum 
vaziyette olup evvelce yapılmasına karar verilen ve yapılmakta 
olan güzergâhın indî ve hissî bir düşünce ile tebdil edilmesi çok 
fazla masrafa mal olacağından bahsile bitaraf bir fen heyeti 
tarafından her iki güzergâhın görülerek ve halkın da arzulan 
sorularak her bakımdan mahzurlu bulunan yeni güzergâhtan 
vazgeçilerek yol için lüzumlu bütün vasıflan haiz bulunan eski 
yolun yerinde bırakılmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu işe dair 
mahallinde yapılan inceleme neticesinde mezkûr güzergâhın 
tesbitinde teknik ve iktisadi faktörler göz önünde bulundurul
muş ve bu sebeple indî ve hissî düşünce ile hareket edildiği id
diasının vâridolmadığı ve yapılan işlemde bir usulsüzlük görül
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3505 1 . I I . 1950

(Arzuhal hulâsası : Uşak işletme 
Müdüründen ve Bölge Şefinden 
şikâyet hakkında.)

Müstediler : Uşak Orman İşletmesi Müdürü Ahmet Çakmak 
ve Banaz Bölge Şefi Mustafa Orhan Gökgöz’ün kaçakçılarla iş 
birliği yapmak suretiyle vazifelerini suiistimal ettiklerinden 
bahis ve ihbarla bu şerefsizlerin derhal yakalanarak adaletin 
pençesine teslim edilmelerini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : îddia olunan hususlar 
mahallinde müfettişe tetkik ettirilmiş olup, alınan raporda: îh-

15042/14041 Hüseyin Kıral ve ar.
Sarma köyü muhtarı 
Banaz - Uşak

Ilortma köyünde 
Karaman - Acıpayam
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15046/14045 Ayşe Eseoğlu
2 nci taş ocak arka 
sokak numarasız ge
cekondulardan 
Mecidiyeköy - İstan
bul

15056/14055 Ali Rıza Yüksel
Berber; Eski demir
ciler arasında No:56 
dükkânda 
Nazilli

barın takma adla yapıldığı ve ileri sürülen iddialardan birinin 
tahakkuk etmediği, ihbarın daha ziyade kaçakçılara göz açtır- 
mıyan işletme müdürünü kötülemek ve sındırmak gayesini güt
tüğünü ve binnetice her hangi bir kimse hakkında yapılacak mu- 
ameb olmadığı kanaatına varılmış ve bu husustaki evrakın mu
ameleden kaldırılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göro bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3506 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Türk tâbiiye
tine alınması hakkında.)

M'istedi : Çocuklariyle birlikte Rodos’tan pasaportla Ana
vatana geldiğini İstanbul Emniyet Müdürlüğünden verilen ika
met tezkeresiyle Mecidiye köyüne yerleştiğini ve vatandaşlığa 
alınmaları için Veldiler Heyetinden karar alınmasının ve 850 
şer lira ücret verilmesinin icabettiği bildirilmiş ve bu parayı 
tedarik etmeye imkân bulunmamış olduğundan bahsile ücrete 
tâbi tutulmaksızın Türk tâbiiyetine geçirilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Rodos doğumlula
rından olan müstedi ile çocuklarının daha önce vekâlete vâki 
müracaatları üzerine Vekiller Heyetinin 3/13636 sayılı karar
ları gereğince durumlarının tetkiki İstanbul Valiliğine yazıl
mış ve alınan cevapta vaziyetlerinin Vekiller Kurulu kararı
nın şümulü dışında kalması hasebiyle muhacir ve mülteci sıfa- 
tiyle vatandaşlığa alınmaları kabil olmadığı işar kılınmış ve 
5887 sayılı Kanunun 97 nci maddesindeki hare muafiyetinden 
istifadeleri de bahis mevzuu olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümcnimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3507 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Vakıflara ait 
dükkânın kendisine satılmasına 
dair.)

Miistedi : Nazilli'de vakıflara aidolup kiracısı bulunduğu 
dükkânın uzun vâde ile kendisine satılması için karar ittihaz 
buyurul jıasını istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vakıflara ait gayrimenkul- 
lerin müzayedeye çıkarılmadan peşin para veya mukassaten be-
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del takdiri suretiyle şahıslara satılmasına mevzuat hükümleri 
müsait bulunmadığından müstedinin dileğinin yerine getirilme
sine imkân olmadığı gibi musakkaf gayrimenkullerin uzun vâ- 
debrle şagilbrine, satılması hakkında bir tasavvurda bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ce
vabına göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3508 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Sulama üc
retlerinin alınmaması halikında.)

M'istedibr : Mezru arazilerinin hasara uğramasından do
layı bankaya ve kooperatife olan bütün borçlarının tecil edil
miş ve sulama kanalından arazilerini de sulamış iseler de mez
kûr hasar yüzünden köy halkı fakir düşmüş, olduğundan bah- 
sile bu seneki su parası borçlarının affedilmesini ve duçar ol
dukları bu müşkül durumdan kurtarılmasını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : 3538 sayılı Kanun ge
reğince, Nafıa, Maliye ve Ziraat vekâletlerince müştereken tes- 
bit ve tatbik mevkune konulan Konya ovası sulama ücretleri 
tarifesi, sulama karşılığında tatbik edilmekte olup dilekçe sa
hiplerinin de kabul ettikleri gibi, sulamanın yapılmış bulunma
sı hasebiyle sulama ücretinin alınmamasına kanuni bir imkân 
görübmemekte olduğu bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3509 1. I I . 1956

15060/14059 Muhtar ve âzaları 
Aptitolu köyünde 
Çumra - Konya

15061/14060 Murat Yaşar ve ar.
D. P. Ocak Başkanı 
Musa Sofular kö
yünde 
Seben

(Arzuhal hulâsası : Köy muhta
rından şikâyet hakkında.)

Müstediler : Köylerinin muhtarı Yunus Cankurtaran ve kar
deşi Yağmen, yeğeni Rifat Yaşar ve âzadan Durmuş Altıntaş 
köy halkına fuzulen baskı yapmakta olduklarından mesken ve 
şahsi hürriyetlerine tecavüz ettiklerinden ve saireden bahis ve 
şikâyetle bunlar haklarında kanuni muamelenin yapılmasını ve
1950 - 1952 köy bütçesinin incelenmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen köy muh
tarı Yunus Cankurtaran ile arkadaşları hakkındaki şikâyet üze
rine yaptırılan tahkikat neticesinde : iddia olunan suçlar sabit 
olmadığından kaza idare heyetince 30 . I . 1953 gününde veri
len men’i muhakeme kararının, vilâyet idare heyetinin 51/11
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15062/14061 Ilamdi Gürpınar
Belediye Encümen
âzasından
Mut

15068/14067 Abdullah İzmir 
Kirmit bucağında 
Ceyhan

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sayılı kararı ile tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3510 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kredi isteği 
hakkında.)

Müstedi : 1951 senesinin kurak gitmesinden hasılâtının ol
madığını 1952 Ekim yılında tohumları fahiş fiyatla hariçten 
aldığım bu seneki hasılâtm da borçlarını karşılıyamadığmı be
yanla 500 dönümlük tarlalarının ipotek mukabili ve beş sene 
vâde ile on bin liranın Ziraat Bankasmdan verilmesine emir 
buyurulmasmı istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazışma bağlı T. C. Ziraat Banka
sı Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi mumaileyhe, 
ödeme gücüne göre kooperatifçe gerekli yardımın yapılmış ol
duğu diğer taraftan kuraklık sebebiyle ödeyemediği borcunun 
ertelenmesi cihetine gidilerek icabeden formalitesi ikmal edil
miş bulunduğu, bankaca ipotek mukabilinde çevirme kredisi 
açılmasına Banka Kanununun 12 nci maddesi muvacehesinde 
imkân görülmediği ve bu hususun ilgiliye izah edilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman cevabi yazıya göre vâ- 
la istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3511 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Öğretmen 
Hüseyin Olcay’dan şikâyet.)

Müstedi : Kiremit köyünden öğretmen Hüseyin Okay ve 
ailesine verilen 60 dekarlık tarlayı 5127 sayılı Kanuna göre kö
ye iade etmesi icabederken hile ile kendi namına tapuya tescil 
ettiğini ve aynı şahsın talebesinin namusunu kirlettiğini ve ha
len metres hayatı yaşadığı bu kadından çocuğu nüfusa tescil 
ettirerek ikramiye ve çocuk zammı aldığını, Ali Osman namında 
bir göçmenin evini sahtelikle satınalarak başkasına sattığını ve 
aldığı parayı iade etmeden metresine tapuda takrir vermek su
retiyle hibe ettiğini, Başvekâlete, Tarım, Maliye ve Maarif ve
kâletlerine ve Toprak ve îskân Umum Müdürlüğüne şikâyei. 
etmiş ise de bir netice alamadığını beyanla keyfiyetin tetkik ve 
neticelendirilmesini istemektedir.
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Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin ihbar et
tiği hususlar hakkında Seyhan valiliğinden alman yazıda Bul
garistan’dan yurda gelen mumaileyh öğretmene iskânca verilen 
malların 5127 sayılı Kanuna göre köye teslimi bahis konusu ola- 
mıyacağı, Mustafa ve Fatma ve Fethiye’den mumaileyhin sa- 
tmaldığı 2 500 metre bağ yeri ile Bulgaristan göçmenlerinden 
Ali Osman, karısı Sedef’ten satmalmak suretiyle 2 parçada üç 
bin metre kare bağ yeri ile üç dekar tarlasının tapuya bağlanmış 
olduğu, mumaileyh öğretmen Hüseyin Okay’m öğretmen Naciye 
ile resmen evli bulunduğu halde mumaileyhin öğrencisine yap
mış olduğu sarkıntılık suçu tebeyyün ettiğinden Vekâlet inzi
bat Komisyonunca bir yıl kıdem indirme cezasına çarptırıldığı 
ve asıl karısı zina dâvasını takibetmemesinden, takipten düştü
ğü diğer kısımları da A f Kanununun şümulüne girdiği ve gay
rimeşru yaşadığı kadından doğan çocuğun 5524 sayılı Kanuna 
göre nüfusa tescil ettirdiği, kendisine çocuk doğum ikramiyesi 
verilmediği, Mayıs 1952 tarihinden itibaren çocuk zammı öden
mekte olup kanunsuz ve Hâzinenin zararını mucip bir hareket 
olmadığı göçmen Ali Osman ve karısı Sıdıka’dan satmalınan 
bir evin şartsız ve bedelsiz olarak gayrimeşru yaşadığı Mediha 
Ağıran’a hibe ettiğinin kayden anlaşılmış olduğu ve iskân ba
kımından yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz olduğu yetki
ye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan Devlet Vekilliğinin 
yukarıya alman cevabına göre bu bapta encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3512 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yarım kalan 
köy yolunun yaptırılmasına dair.)

Müstedi : Konya Vilâyeti’nin Sille Bucağı Bilecik Köy yo
lunun yanm kalan, 1,5 kilometrelik kısmının taşlık olması 
ve köy halkının kudretinin de kâfi gelmemesi yüzünden ya
pılamadığından bahsile bu yolun devletçe yapılmasını ve köy
lerinde gaz madeninin bulunup bulunmadığının hâzık bir mü- 
kondisi tarafından keşfettirilmesini istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Konya Valiliğinden alı
nan yazıda : Köv yolları arasında bulunan Bilecik Köy yolunun 
yanm kalan bir buçuk kilometrelik yapımı için çavuş ve mal
zeme vilâyetçe verilmek suretiyle Köy Kanunu hükümleri dâ
hilinde yanm kalan yolun yapılması imeci ile mümkün oldu
ğunun müstediye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına

Ahmet Tekin 
Muhtar; Bilccik kö
yünde
Sille - Konya
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müstedi gaz madeninin keşfi hakkında aidolduğu makama 
usulü dairesinde müracaatta muhtariyetine karar verildi.

'  Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

3513 1. I I .1956

15072/14071 Talât E rgin
Hüküm et karşısı 
N o: 5 /A  yazıhanede 
Gebze

(A rzuhal hulâsası : Taş ocağı aç
ma ruhsatnamesinin verilmesine 
dair.)

Müstedi : Kendi tarlasına açmak istediği taş ocağına ait 
bütün muameleyi ikmal ettiği halde ruhsatname işinin sürün
cemede bırakıldığından bahis ve şikâyetle bir an evvel mezkûr 
ruhsatnamenin verilmesi için lâzımgelenlere şiddetle emir ve
rilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin açmak 
istediği ocağa ait bâzı muamelenin noksan kalmasından ötürü 
ruhsatnamesinin verilmediği, bu kere formalitesi ikmal edile
rek gereken ruhsatın mumaileyhe verildiği Kocaeli Valiliğinin 
28 . X I . 1952 tarihli yazısından anlaşılmış olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine 
getirilimş olduğundan artık bu hususta encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3514 1. I I .1956

15077/14076 M ecidiye köyü ve d i
ğer köylüler ihtiyar 
heyetleri
Palamut - Akhisar

(Arzuhal hulâsası : Pirinç, ziraa- 
tinin menedilmesi hakkında.)

Müstediler : Köylerinde yapılan çeltik ekimleri sağlıkların! 
tehlikeye koyduğundan ve birkaç kişinin ticareti için sağlık du
rumlarının bozulmasına sureti katiyede rıza gösteremiyecekle- 
rinden bahis ve şikâyetle mahallinde incelemeler yapılarak pi
rinç zeriyatının yasak edilmesini, olamadığı takdirde pirinç mm- 
takasmdan uzak bulunan köylere göç etmek mecburiyetinde ol
duklarını beyan etmektedirler.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Yaptırılan incelemelerde, mezkûr köylerde münferit ve mahdut 
miktarda yapılan ekimlerin esasen iktisadi bir varlık temin et
mediği, umum sağlık bakımından da mahzurlu bulunduğu anla
şılmış ve bu hususta Ziraat Vekâleti ile tam bir mutabakata va
rılmış bulunmakta ve bu duruma göre 1953 yılından itibaren 
3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanununun 17 nci maddesinin vekâlet
lerine verdiği yetkiye istinaden müstedilerin köylerinde kesik 
sulama çeltik ekimine müsaade edilmiyeceği bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili vekâlet cevabına göre bu
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hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3515 1 . n  . 1956

15083/14082 Orhan Gürgen (Arzuhal hulâsası : Lisan müsa-
Savcı yardım cısı baka imtihanına girmesi hakkm-
Zonguldak da.)

Müstedi : Birleşmiş Milletlere aday olarak gösterilecekler 
haklandaki lisan müsabaka imtihanını İngilizce ve Fransızcadan 
kazanmış’ olduğunu, aldığı bir yazıda isminin Birleşmiş milletle
re gönderilmediğini ve Tulâne Üniversitesinin kendini kabul et
tiğini ve kendi hesabına Amerika’ya gitmek üzere Maarif Vekâ
letinden döviz müsaadesi verilmiş bulunduğunu ancak sevdiği 
adalet meslekinden ayrılmamak için 4489 sayılı Kanun gereğince 
vekâletçe açılan imtihana girerek vekâlet hesabına paralı veya 
parasız olarak gitmek için izin istediğini ve yabancı memlekete 
gönderilmesinde mahzur bulunduğundan imtihana iştirak ettiri- 
lemiyeceğinin kendisine tebliğ edilmiş olduğuna ve bu tebliğin 
kanuna uygun olmadığını beyanla bu hastalığın tamirini ve be
hemehal imtihana sokulmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Tulane 
Üniversitesinin kendisini kabul etmiş olduğundan Amerika’ya 
öğretimde bulunmak üzere gitmek istemektedir. 4489 sayılı Ka
nunun memurların bilği, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere 
yabancı memleketlere gönderilmelerini âmirdir. Bu kanuna göre 
mumaileyhin 22 . IX . 1952 tarihinde yapılan lisan müsabaka im
tihanına iştirak ettirilmemiş ve mezkûr kanun mucibince me
murlar tahsil yapmak üzere yabancı memleketlere gönderilemez- 
ler. Nitekim Vekiller Kurulu 8 . III . 1950 günlü prensip kara
rından da 4489 sayılı Kanun uyarınca memurların yabancı mem
leketlere tatbikat ve staj yapmak üzere gönderilebilecekleri an
laşılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3516 1 . n  . 1956

15091/14090 Şerafettin Y iğ it (Arzuhal hulâsası : Parasız bir
Eref^M uhasebe Bii- yatılı okulda okuması hakkında.)

tosu  sahibi Mehmet Müstedi : Samsun 23 Nisan İlkokulunu iyi derece ile bitir- 
h N 4 ’ diğini ailevi durumu kendisini okutmaya müsait bulunmaması,

anasız ve babasız bulunması ve geçindirmeye mecbur olduğu 
bir kız kardeşinin bulunması okuma hevesini artırmakta oldu-
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ğundan bahsile her hangi bir parasız yatılı okulda okuması için 
fırsat verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1952 - 1953 öğretim 
yılı için lise ve ortaokullara parasız yatılı öğrenci 30 Haziran 
ve 1 Temmuz 1952 tarihlerinde yapılan seçme imtihanı ile alın
mış ve yapı enstitülerine de her yıl ilkokul mezunları arasında 
bütün vilâyetlerde yapılan müsabaka imtihanına girip basan 
gösterenlerden alınmakta ve bu tarihlerde yapılan bu imtihan
lara iştirak etmiyen müstedi Şerafettin Yiğit hakkında vekâlet
çe yapılacak bir işlem bulunmamakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3517 1 . II . 195G

(Arzuhal, hulâsası : Ek görev üc
retini alamadığına dair.)

Müstedi : Uşak’m Gökez köyü tek öğretmenli ilk okulunda 
49 ay sebk eden hizmetinden dolayı ayda 10 lira hesabiyle veril
mesi lâzımgelen 490 liranın verilmediğinden vilâyet aleyhine 
Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının da lehine neticelenmiş 
bulunduğundan ve Kütahya Valiliğinden halen bir cevap alama
mış olduğundan bahsile ilişik Devlet Şûrası ilâmının infaz etti
rilmesi esbabına emir verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Tek ve çift öğret- 
menli köy okullarında çalışan başöğretmenlerin 1 . V I . 1933 ta
rihinden 1 . 1 .1945 tarihine kadar 12 yıllık ek görev ücretleri 
1C51 ve 1952 yılı bütçesiyle Kütahya Vilâyet Özel İdaresince 
ödenmeye tahammülü olmadığından her yıl bu borcun yüzde 
10 - 20 sinin ödenmesine çalıştığı ve bu arada müstedinin de 
ek görev ve ücretinden 405 liralık istihkakından 60 lirasının 
1952 yılında ödeneceği adı geçen valiliğin 9900 sayılı yazısın
dan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir alacağın ödenmesi hükmünü tazam- 
mun eden bu kabil Şûra ilâmlarının umumi hükümler dairesin
de icra ve infaz edilmesi lâzımgeleceğinden dilekçinin mezkûr 
hükümlere tevfikan mahallî icra dairesine müracaatta muhtar 
olmak üzere vâki talebi baklanda bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi *

15093/14092 Haşan Poker
Ilisarbaşı Malı. N o: 
21, Menteşe İlkokul 
Örctmeni 
Milâs

3518 1. I I . 1956
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15097/14096 Ilâm it Durmuş 
ve ar.
Gülbahar Malı, den 
Rize

(Arzuhal hulâsası : Yol güzergâ
hının değiştirildiğine dair.)

Müstediler : Devlet yolu olan sahil şosesinin evvelce tesbit 
ve tasdik edilmiş olan güzergâh üzerine dükkân ve sair binalara 
raslaması dolayısiyle istimlâk külfetinden kaçınılmak gaye
siyle yol güzergâhının değiştirileceğini haber aldıklarını beyan
la bunun tahakkuku halinde hem kendilerinin felâkete ve hem 
de devletin zararına meydan verilmemesi için yeniden tatbik et
tirilmesini istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu Rize Dev
let yolunun mahallinde icabeden bütün etüdler yapılmış ve en 
uygun güzergâh seçilmiş olup tatbik edilen güzergâhta her han
gi bir değişiklik bahis mevzuu olmadığı, kimin gayrimenkula 
yola raslarsa umumi hükümler dairesinde parası verilmekte ve 
bu bedellere de kaani olmıyanların kaza mercilerine müracaat 
hakları da mahfuz bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3519 1. I I . 195S

15100/14099 A bdülkadir Günbeyi 
15915/14861 M ençek hanında çay

cı K ad ir eliyle 
Urfa

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında.)

Kredi veril-

Müstedi: Köylerindeki yedi parça arazide 27 hissesi olduğun
dan ve hiçbir iş göremediğinden Urfa Ziraat Bankasına yardım 
için müracaat etmiş ise de menfi cevap aldığından ve fakir bu
lunduğundan bahsile emsali misillû Ziraat Bankasınca gereken 
yardımın yapılmasına emir verilmesini istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
durumu T. C. Ziraat Bankasınca incelettirilmiş ve neticede mu
maileyhin arazisini bir şahsa 20 bin liraya ipotek ettirdiği, ban
kadan istediği kredi için başkaca teminat gösteremediği ve esa
sen çiftçilikle de ilgisi bulunmadığı anlaşılmış olduğundan dile
ğinin is’afma imkân olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3520 1 . I I . 1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. Kâtip 
Elâzığ 

S. Toker
Afyon K. Çorum Edirne

8. Koraltan H. Ortakcıoğlu C. Köprülü

Edirne Erzincan Mardin Trabzon
H. Maksudoğlu T. Şenocak R. K. Timuroğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 112)

T. B. M. ili. Matbaan



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 İ

Siıyı : 50

25 .IV . 1956 Çarşamba

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

J 5103/14102 Hüseyin Cabbar
Krtuğrul Malı. Kes- 
ırıekaya So. No: i) 
Tekirdağ

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Linyit made
ninin elinden alındığından şikâ
yet.)

Müstedi : Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden imtiyazını ala
rak işletmekte olduğu linyit madeninin kaymakamlıkça elinden 
kasden alınıp başkasına verildiğinden bahis ve şikâyetle uğra
mış olduğu bu haksızlıklara, sebebiyet verenlerin tecziye edil 
meşini ve gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müşteki Hüseyin 
Cabbar’a Keşan kazası sınırları dâhilinde arama ruhsatı veril
diği ve bu ruhsatname sahası ile Osman Çetintaş adındaki va
tandaşa Edirne vilâyetince verilen arama ruhsat sabası arasın
da hudut ihtilâfı tahassül edildiği ve tanzim edilen rapora göre 
müşteki tarafından açılan iki ocağın kendi ruhsatnamesi sahası 
içinde kaldığı fakat açılan üçüncü ocağın ise Osman Çetintaş’m 
ruhsatnamesi sahası içine girdiğinin tesbit edildiği ve Ticaret 
Vekâletince verilen 9/16619 sayılı kararla ccakların kendi sa
hasında kalan ikisinin müstediye teslim edildiği ve Osman Çe
tintaş’m ruhsatı sahasına tecavüz etmek suretiyle açtığı üçün
cü ocaktan mumaileyhin menedildiği ve cereyanı halin bundan 
ibaret olup hâdisede mevzuata aykırı bir cihetin bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3521 1. H . 1956

15109/14108 Ahmet Yiğit
Arapoğlu köyünde 
Çaycuma - Zoııgu! 
dak

(Arzuhal hulâsası : Köy okul ye
rinin isabetsiz olduğuna dair.)

Müstedi : Köylerinde* yapılacak olan yeni okul yerinin isa 
betsiz olduğu ve eski okul yeri hem köylerinin orta yerine düş
mekte ve hem de köylünün her bakımdan okul irtibatını temin
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ederek faydalanmalarını sağlamış olacağından bahsile yapılacak 
okul yerinin bitaraf bir müfettişe havale edilip keşfinin yapıl 
masını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedinin köyünde 
inşa edilecek ilkokulun yerinin Nafıa Müdürlüğü mühendisi. 
Millî Eğitim teknik stajyeri ve memuru ve Köy İhtiyar Heye 
tinden müteşekkil bir komisyon tarafından tesbit ve mütaahhide 
teslim edildiği mezkûr okul yerinin seçiminde hiçbir isabetsizlik 
bulunmadığı, yerin matluba muvafık olduğu, bütün köyün de 
bu yeri uygun bulduğu yalnız Muslubey mahallesi halkının şi
kâyetçi olduğu bunda bir benlik dâvası görüldüğü, başka hiçbir 
sebebin mevcudolmadığı, inşaatın bitmek üzere bulunduğu va
liliğin 8234 sayılı yazısından anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3522 1 . I I . 1956

f Arzuhal hulâsası : I mavi - Ha
tip okulunun ihzari kısmının açıl
ması hakkında. I

Müstediler : İstanbul’da açılan imam - Hatip Okulunun 
1951 - 1952 yılı ihzari kısım da açılmış olduğu halde vâki müra
caatlarına okul müdürlüğünce bir dershane odası ve öğretmen 
kadrosu temin edilmediğinden talebe alınamıyacağı cevabı ve
rilmiş olduğundan bahsile ihzari kısmına kira ile dershane ola
rak bir oda temin edeceklerinden geçen yılda ders gören ihzari 
kısım talebelerine imtihan ile dâhil edilmelerini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul imam - Hatip 
Okulunun bina durumunun müsaidolmadığı ve önümüzdeki yıl
larda diğer sınıfların da teşekkül edeceği dikkate alınarak bu 
yıl için ihzari öğrenci alınmaması hususunda okul müdürlüğün
ce verilmiş olan kararın Vekâletçe de uygun görülmüş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15127/14126 Halit Başar ve ar.
Zincirlikuyu Ucbas 
Kuran Kursu 
Karagrümrük - İstan
bul

3523 1 .n  1956
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5135/14134 Ali Rıza Doğaıı 
Komüsyoııou 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Denizden çı
karılacak kömürlere müsaade tez
kiresi verilmesine dair.)

*.
Müstedi : Denizlerden çıkarılacak deniz kömürlerinin şe

hir haricinde istimlâkine ve şevkine evvelce Ticaret Vekâletin
ce müsaade edilmiş ise de bilâhara fazla kül ihtiva etmemek 
şartiyle ve yalnız mahallî ihtiyaçlara hasredilmesi ve harice 
şevkine müsaade edilemiyeceği Türkiye Kömür Satış ve Tevzi 
Müessesesince bildirilmiş olması mağduriyetini mucibolduğun- 
dan bahsile menafii umumiye ve âmme hizmetini teminen işbu 
kömürlere usulü dairesinde nispî resim alınarak imrariye tez
keresi itası suretiyle taşralara şevkine müsaadenin temin bu- 
yurulmasını ve 325 sayılı kararın ilga veya tadil edilmesini is
temektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu 
kömürler Ereğli Kömürleri isletme Müessesesinin imtiyaz sa
hası dâhilinde olup 3867 sayılı Kanun gereğince bu saha için
deki bilcümle kömürlerin çıkarılıp satılması mezkûr işletmenin 
inhisarında bulunmakta ve mevcut talimatnameye uygun ola
rak yedi lira fiyatla satılmakta ve bir kısmı Çatalağzı Elektrik 
Santralinde yakılmakta olduğu, tamamiyle denizden kömür çı
karılması mevzuu, faydalan ve mahzurlan üzerinde durulmak 
suretiyle inceleneceği ancak dilekçinin bu suretle kömür çıkar
mak isteyip istemediğinin katî olarak tesbiti lâzımgelmekte ve 
bu cihetin mumaileyhten sorulduğu vereceği cevaba göre gere
ğinin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encürrenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3524 1. I I .1956

15136/14135 Hüseyin Ceran (Arzuhal hulâsası : Yanlış yere
Karapınar kazası teslim edilen portakallarının be-
Hankapı Malı, de , delinin verilmesi hakkında.)

Müstedi : Adana'dan Ereğli istasyonuna göndermiş olduğu 
portakallarının eşya ve emtiası olnuyan Hüseyin Cesur namın
da birisine verilmek suretiyle mağdur edildiğinden ve bedeli
nin alınması için işletme Müdürlüğüne vâki müracaatına da 
nihayet verilmemiş olduğundan bahsile mağduriyetden kurtarıl
ması hakkında bu işin teehhürüne meydan verilmemeyi esba
bının istikmaline delâlet buyurulmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Adana’dan 2 X I I . 
1951 tarih ve 1/385 sayılı seyri seri nakliye evrakı ile Ereğli 
istasyonuna gönderilen ve yanlışlıkla Hüseyin öesur adında bir 
»ahsa teslim edilmiş olan 055 kilogram v b  16 küfe portakal



için dilekçe sahibi Hüseyin Ceran’a mahallî rayice göre 270 lira 
tazminat verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge- 
,  tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce tâyini mu

ameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

3525 1 . I I . 1956

15139/14138 Faik Ercan 
17597/16391 Okçuoğlu köyü oğit- 
19642/18301 meni

Arpaçay - Kars

21929/20412
2154/2149

Hinin Çopurkayn ve 
ar.
Akbulak köyii eğit
meni
Kızılçakcak - K a r s

(Arzuhal hulâsası : Öğretmen 
kadrosuna alınmaları veya terfih
lerinin yapılmasına dair.)

Müstediler : Evvelce çiftçilikle meşgul iken eğitmenlik va
zifesine girmiş 15 - 16 senedir 50 lira gibi az'bir maaşla bu 
vazifeyi yapmakta ve çiftçiliğe ait sermayelerini de kaybetmiş 
olduklarından ve günün birinde bu vazifenin de lâğvedilmek 
ihtimali bulunduğundan bahsile eğitmenliğin öğretmenlik kad
rolarına alınmak suretiyle meslekteki vazifelerine devamları
nın temin buyurulmasını veyahut memurlar gibi terfihleri yo
luna gidilmesini ve toprak verilmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Halen vazifede bu
lunan eğitmenlere öğretmen kadrosu verilmesine imkân olma
dığı gibi terfi ve tâyin işleri de valiliklerce yapıldığından müs- 
tedilerin emrinde çalıştığı valiliğe başvurmalarının gerekmek
te olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3526 1 . I I . 1956

15140/14139 Hüseyin Nazlı (Arzuhal hulâsası : Köy enstitü-
Sorgun köyünden süne tekrar alınması ve imtihan
Yozgad hakkı verilmesine dair.)

Müstedi : Pazarören Köy Enstitüsünün 2 nci ve dördüncü 
sınıflannda birer sene kalmış olmasından dolayı Enstitü
den çıkarılmış ve enstitüler de öğretmen okulu haline, gelmiş 
olduğundan ve bir sınfta, iki defa kalmayınca ayrılma olamı- 
yacağından bahsile tekrar imtihan ve okulda okuma hakkı
nın verilmesini istemektedir.

Maarif Velâletinin cevabi yazısında : Müstedi öğrenci
nin, enstitüde iki yıl sınıfta kaldığı için Köy Enstitüleri 
Yönetmenliğinin 100 ncü ve 4274 sayıh Kanunun 63 ncü mad
desi gereğince okulla ilişiği kesilmiş ve köy enstitülerinin 
tahsil süresinin 6 yıla çıkarılması, iki yıl sınıfta kalarak 
enstitüden çıkarılan öğrencilerin durumlarında bir değişik-
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lik yapmıyacağından mumaileyhe imtihan ve okuma hakkı 
verilmesine imkân görülememiş olduğu bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına, ve mevcut kanun 
hükümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taritı

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

3527 1. I I . 1956

15146/14145 Alı Denizhan
tkiçeşmelik I)cv<‘ Çık
mazı No: 11

(Arzuhal hulâsası: Emlâk ve Kre
di Bankasından para alamadığına 
dair.)

Müstedi : 1951 yılındanberi yaptırmakta olduğu evinin 
tamamlanması için Emlâk ve Kredi Bankasına yapmış olduğu 
müracaatlarından hiçbir netice alamadığından ve tahsisat yok
luğu ileri sürüldüğünden bahsile mağduriyetine son verilme
sini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin gayri- 
menkulünün mütevaffa babaları İbrahim Denizhan namına 
kayıtlı bulunduğu ve bu durum muvacehesinde ancak mah
kemeden alacağı veraset ilâmına müsteniden tapuda kendi 
namlarına kayıt tashihi yapıldıktan sonra bankaya müracaat
larının kabul edilebileceğinin mumaileyhin hemşiresine teb
liğ edildiği ve müstedinin bankaya müracaat eylememiş ol
duğu aksi takdirde babaları adına mukayyet gayrimenku- 
lün ipoteği mukabilinde kredi açılmasına mevzuatın müsait 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet ceva
bına göre bu bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3528 1. I I . 1956

15148/14147 Burhanettin Kıırd- 
oğlu
Eyüp îslâmbev Bül
bülden1 Çeşme So. 
No: 1 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : ihtiyarlık Si
gortasından maaş bağlanması hak
kında.)

Müstedi : Nuri Abdürrahman Maltaoğulları Fabrikasında 
dokumacı olarak girdiğini bilâfasıla 6 sene çalıştığını 18 . VIII :
1951 tarihinden sonra hastalanarak barapor sağlık kurulunca is
tirahat verildiğini ve istirahatten sonra tekrar işine başladığını
15 . V . 1952 tarihinde fabrika dokumacılığı lâğvetmesi yüzün
den boşta ve sigortalı işçi olduğunu ve sigorta primi ödediğini 
beyanla ihtiyarlık sigortasından istifade ettirilmesi için gerekli 
muamelenin bir an evvel yapılarak maaşının tahsisine emir bu
yurulmasın! istemektedir.



- b -
Amıh«l Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 5417 sayılı İhtiyar
lık Sigortası Kanununun 7 nci ve geçici maddeleri mucibince 
müstedi mumaileyhin hiçbir ücretli işte çalışmaması kaydı ile 
l . X .  1952 tarihinden başlamak ve hayatı müddetince üç ayda 
bir peşin ödenmek üzere 100 lira gelir bağlandığı ve mezkûr 
tahsisatın mahallî Ziraat Bankasına havale verilmek suretiyle 
ödendiği, 1 . X . 1952, 1 . VII . 1953 tarihlerine ait istihkakı 
olan 300 lirayı alması için de mumaileyhe Ziraat Bankasına mü
racaatı lüzumunun tebliğ edilmiş bulunduğu 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

3529 1 . II . 1956

15150/14149 Nazır Çayan ( A r z u h a l  hulâsası : Onnavlarn
Muhtar; Körkii kü başka koy< Iislim (<Hhn<shuhu
yünde kây<t.)
Sungurlu Müstedi : Uzun zamandan beri ellerinde bulunan çam tohu

munu ekerek ihya ettiklerini, muhafazası için de ücretli bekçi 
tuttuklan Aygar Ormanının Sungurlu Orman Bölge Şefi tara
fından Beşkız köyü halkına teslim ettiğini ve menfaat muka
bili vazifesini yapmadığı ve bundan bütün köylünün zarar gör
düğünü beyan ve şikâyetle ormanın köylerine teslim edilmesini 
ve orman şefi hakkında icabeden muamelenin ifasını istemek
tedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat ne
ticesinde : Adı geçen ormanın Körkü köyü hududu dâhilinde 
bulunmayıp, Beşkız köyü sınırlan dâhilinde olduğu köy sınır 
namesiyle tahakkuk etmiş ve 5653 sayılı Kanunun ek 6 ncı 
maddesine istinaden Sungurlu Orman Bölge Şefliğince mezkûr 
ormanın Beşlaz Köyü ihtiyar Heyetine teslim olunmuş ve böl
ge şefinin menfaat mukabili vazifesini yapmadığı iddiasının vâ- 
ridolmadığı ve bu ormanın müstedi Körkü Köyü ihtiyar Heye
tine teslim edilmesine imkân bulunmadığı ve keyfiyetin de Muh
tar Nazır Çayan’a duyurulmuş olduğu bildirilmektedir.

hereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3630 1 . II . 1956



1

15161/14160 Cel âlettin Biiyüka I 
kaıı
DDY depo elektrik
(•İSİ
Sarıkamış

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Birinci İş
letme emrine, nakli memuriyet 
t dilmesine dair.)

Müstedi : Sekiz aeneder bilfiil Devlet Demiryollarının 4 
ncü İşletme emrinde ve şarkta vazife görmekte bulunduğun
dan, ailevi mazeretine binaen birinci işletme emrine nakli 
hakkındaki müracaatının is’af edilmediğinden ve nakline hak 
kazanmış olduğundan bahsile durumuna göre kabili telif ol- 
mıyan bir haksız muamelenin tashih ve verilmiyen hakkının, 
iadesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Demiryol
ları idaresince alınan prensip kararından beş seneden fazla 
mahrumiyet bölgelerinde kalanların iyi veya istedikleri yerle
re nakillerinin yapılması kararlaştırılmış ise de bu nakillerin 
birden değil peyderpey ve sıra ile yapılması zarureti hâsıl ol
muş ve müstedinin de nakle hak kazanmış ve sıraya ithal 
edilmiş olup sırası geldiği vakit mumaileyhin isteğinin yerine 
getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabı
na göre bu hususla encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kncümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

3631 1. I I . 1956

15162/14161 Yağcılar içinde Ma 
ııifaturacı Abidin 
eliyle - İpekler Köyü 
Muhtarlığı 
Konva

(Arzuhal hulâsası : Köylerine iç
ilir suyıınuv getirilmesi hakkında)

Müstedileı : Köylerinde içme suyu olmadığından ve fakir 
olup su ihtiyacını temin edemediklerinden bahsile bir mühendis 
gönderilerek Karadağ civarında bulunacak suyun köylerine 
getirilmesini istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köy
lerinin su işi hakkında gerekli tetkikatta bulunmak üzere ma
halline bir mühendis gönderildiği, civarda köye getirilecek su 
bulunmadığından Karadağ havalisi göz önünde bulundurula
rak icabeden aramalara devam edilmekte olduğu, elverişli su 
bulunduğu takdirde yeraltı sularından istifade edilerek içme 
suyunun karşılanacağı Konya Valiliğinin yazılarına atfen bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3532 1. n . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

15165/14164 Çeşmebaşı Köyü 
Muhtarlığı ve ar. 
Saraköy

(Arzuhal hulâsası : Sulama tesi
satının Kamara mevkiinden haş
lanmasına dair.)

Müstediler : Kurulmasını haber aldıkları Regülâtörün Ye
nice Hamamı karşısında bulunan Kamara mevkiinde kuruldu
ğu takdirde mevcut 200 bin dönüm arazinin sulanmasının sağ
lanacağından ve çok istifade temin edileceğinden bahsile Ye
nice, Sarıköy ve Burhaniye kanalının behemahal mezkûr Ka
mara mevkiinden başlanılmasını ve refaha kavuşturulmasını 
istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Yenice köyü ile Köp
rübaşı arasında arazi birden yükseldiğinden Regülâtör yerini 
boğazda Kamara mevkiinin üst tarafına almakla sağ sahilde
ki sulama sahasını yeter derecede artırmak mümkün olamıya- 
cağı, buna mukabil arazi şartları bakımından her iki sahilde 
uzun tulde galeriler yapmak icabedecek ve tesis masrafları, 
elde edilecek fayda ile , kıyaslanamıyacak derecede artacağı 
Çal boğazında Çukurköy ve Dayılar mevkiinde iki hidro-elek- 
trik santralinin yapılması bahis konusu olduğu bu projeler ta
hakkuk edince elde edilecek ucuz enerji ile su imkânları da 
müsaidolduğu takdirde Yenice köyü ve civarında Menderes’in 
sağ sahilinde iki yüksek arazinin de pompaj suretiyle sulanma
sı mümkün olabileceği, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Müstedi : 1939 senesinde istimlâk olunan Haramı ormanı
nın tahribedilmekte olduğundan ve bu orman köyleri için ha
yati ehemmiyeti bulunduğundan bahsile bu mahallin koruna
bilmesi için bedeli istimlâki alınarak kendilerine iade edilme
sini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 3116 sayılı Kanun 
hükümlerine göre istimlâk edilmiş olan mezkûr Haramı orma
nının 5658 sayılı Kanun hükümleri mucibince iadesine imkân 
olmadığı ve yapıldığı iddia olunan tahribattan dolayı failleri 
hakkında Orman Kanunu hükümleri dairesinde takibat yapıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hti-

Karar No. Karar tarihi

3533 1 . I I . 1956

15168/14167 Mehmet özer
Deresökü köyünde 
tnebolu

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk edi
len ormanın iade edilmesi hakkın
da.)



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

kümlerine göre vâki istek hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3534 1 . I I .1956

15177/14176 Ali Aslan (Arzuhal hulâsası : Yapı ve Yol-
15908/14854 Kazlıçosınc 39 ncıı hır Kanununun kalfalara ila lal-

So. No: ‘i-  hik edilmesine dair.)
İstanbul Müstedi : 4585 sayılı Kanunun neşrinden evvel kalfalık 

yapabilmekte iken mezkûr kanun hükümlerine göre icrayı sa
nat etmekten menedildiğini ve her hangi bir kanunun makab
line şümulü olmaması gerektiğini ve bu hakkın 1952 yılı sonu
na kadar tanınması lâzımgeldiğini beyanla 15 - 20 senelik kal
falara da Yapı ve Yollar Kanunu haklarının verilmesini ve 
mağduriyetten vikaye buyurulmasını istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : 4585 sayılı Kanunun
18 nci maddesi fen adamları kimlerden ibaret olduğunu tav
zih ettiği gibi vekâletçe ehliyetli kalfa kursları açılmasını da 
âmir bulunmakta olduğundan bu gibi pratik olarak yetişmiş 
kalfaları da göz önünde tutularak düşünüldüğü mütalâa edil
mekte ve 5220 sayılı Kanunla müddeti 1952 yılı sonuna kadar 
uzatılan muvakkat ehliyetnamelerin ise ehliyetli kalfa bulun- 
mıyan yerlerde muteber olacağı, İstanbul ilinde ehliyetli kalfa 
bulunduğuna göre belediyece muvakkat kalfalık belgelerinin 
tanınmamasında şikâyeti mucip bir hal görülmemekte olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3535 1 . I I . 1956

15180/14179 Yusuf Ceylân (Arzuhal hulâsası : Memurların
Memur çocuk zammının kaldırılmam,ası
Silvan hakkında.)

Müstedi : Memurlara verilmekte olan çocuk zammının kal
dırılacağına dair Cumhuriyet gazetesinde bir haber okuduğun
dan ve bu gibi halin vukuu çok günahı mucibolacağından bah- 
sile bu zammın kaldınlmamasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memurlara veril
mekte olan çocuk zammının kaldırılması bahis konusu olmadı
ğı ve müstedinin endişesinin bugün için yersiz bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına



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

göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3536 1. I I . 1956

186/14185 Yusuf Kansız (Arzuluıl hulâsası : Mevkufların
Ceza evinde kilitsiz, kelepçesiz olarak huzuru
Sultanahmet - Istan- adalete çıkarılmasına dair.)
hııl Müstedi : Heniiz mukadderatı tâyin edimemiş bulunan 

bütün mevkufların kelepçesiz ve kilitsiz olarak adalet huzu
runa çıkarılması ve vatandaşın haysiyet ve şerefine dokunul- 
maması hakkmdaki tamime riayet edilmediğini beyanla mez
kûr tamim hükmünün tatbikine emir verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahİ3 mevzuu ta
mimde, mevkufların kelepçeli oldukları halde şehrin kalabalık 
sokaklarından geçirilmek suretiyle teşhir edilmemeleri için 
gerekli tedbirin alınması hususu tebliğ edilmiş olup bunların 
mutlaka kelepçesiz şevkleri lüzumuna dair bir kayıt olmadığı 
mevkuf ve mahkûmlara şevkleri sırasında kelepçe vurulabi
leceği mevzuat hükümlerinden olduğu bilhassa şahsın manevi 
varlığını ve halkın insani duygularını rencide edebilecek şe
kilde teşhirine mümkün mertebe mahal verilmemesi hususlarına 
alâkalıların dikkati nazarlarını çekmekten ibaret bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahifetine ve vekâlet cevabına 
göre bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3537 1 . H . 1956

15190/14189 Haşan Türkoğlıı ve (Arzuhal hulâsası : İçme suyu
ar. işinin yeri bırakıldığından şikâyet
4/29 No. ve 1952 se- - hakkında.)
nesi mahreç No: !u
tel sahibi 
< 'Ubıık

Müstediler : Kazalarının senelerdir çekmekte olduğu su 
sıkıntısını gidermek için yapılan hazırlıklar ve projeler ta
mamlandığı ve iller Bankasına ihalesi yapıldığı halde ehem
miyetsiz bâzı tabiî kusurlar yüziinlen geri bırakılmış olması 
büyük bir teessürü mucibolduğundan bahis ve şikâyetle bu 
su işine devam olunması hususunun temin buyurulmasını iste
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kasabaya isalesi 
mukarrer su membaının Aşağı Çavundur köyü sınırlan dâhi
linde bulunması mezkûr köy halkının itiraz ve şikâyetlerini 
mucibolduğundan işin bu şikâyetlerin halline kadar tehir 
edildiği, köy halkının mutazamr olmıyacağı kanaatine vanl-



-  U
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vr ne sebepten verildiği

ması üzerine başlanan faaliyet sonunda suyun tahmin edilen 
neticeyi vermediği görüldüğünden Çubuk deresinde bent in
şasına tevessül olunduğu sonucuna varıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3538 1 . D . 1956

15102/14190 H ifat Y arsnbay v»> 
ar.
İskenderpaşa M alı, 
t 'z u ı ı  Sı». N o :  40  

I H varbakır

(A rzuhal hulâsası : Doğu illerin
di ıjiıplırılaıı memur evleri inşaıı- 
tındıı vâki yolsuzlakların ihbarı 
hakkında.)

Müstediler : Doğu illerinde yaptırılan memur evleri inşaa
tında mütaahhitlerin oynadıkları roller, vurdukları yüz bin
lerce lira hakkında Nafıa Vekâletine ihbarda bulunmuş ise de 
bir netice çıkmadığından ve yapılan yolsuzlukların devlet ve 
millete ne kadar zarar ika eylediklerini ispat edeceğinden bah
sile derhal bir müfettişin gönderilmesini istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Doğu illerinde yaptı
rılan memur evleri inşaatında vâki yolsuzluklar hakkmdaki 
tahkikat tamamlanmış ve memurların yolsuz muameleleri tes- 
bidolunarak aleyhlerinde Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde 
âmme dâvası açılmış olup muhakemenin devam etmekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yuka
rıya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce bir mua
mele tâyinine lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3539 1. I I .1956

>196/14193 Abidin Banusoğlıı
19 Mayıs Mah. M u
radiye So. No: 24 
Samsun

(A rzuhal hulâsası : Vatandaşlı
ğa alınması hakkında.)

Müstedi : Yunan Hükümetinden aldığı pasaportla, 80 ya
şında ve iki gözden mâlûl ve mefluç bir halde dünya yüzünde 
yegâne sahibi olan ve Samsun’da bulunan kızı ve damadının 
yanına geldiğini, vatandaşlığa kabulü için yaptığı müracaatı
nın, îskeçe halkından olması dolayısiyle, reddedilmiş olduğun
dan bahsile, uğrunda cephelerde gençliğini feda ettiği ve has
retini çektiği ana vatanda son günlerini dua ile geçirmek üze
re vatandaşlığa kabul edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin incele
nen durumu sonunda : Bakanlar Kurulunun 2 1 . IX  . 1951 gün 
ve 3/13666 sayılı kararına uygun görülmüş olmasına binaen
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

vatandaşlığa alınma işleminin yürütülmesi Samsun Valiliğine 
ve Nüfus îşleri Genel Müdürlüğüne tebliğ olunduğu bildiril 
mektedir.

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

3540 1. I I . 1956

15202/14198 Nilıat Giillülii (A rzuhal hulâsası : Hor t tccili
Güllü köyünde hakkında.)

Müstedi : Elindeki ziraat makineleri ekibiyle 800 dönüm 
araziye 600 kilo tohum ekmiş ise de köylerine yağan doludan 
ekininin 450 kilosunun tamamen mahvolduğunu ve bakiyesi
nin ancak işçi ve makine masrafını karşıladığını ve 1951 hasad- 
larının yağışlar dolayısiyle çürüdüğünü ve 1952 senesindeki dep
rem hasebiyle binalarının tamamen yıkıldığı ve bu üç âfet 
karşısında mali vaziyetinin sarsıldığını ve Marşal kredisi bor
cunun Ziraat Bankasınca tecil edilmediğini beyanla sekiz bin 
lira olan Marşal kredi borcunun tecil edilmesini veya bankaca 
makinelerinin satılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı T. C. Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi mumaileyhin
11. X I I . 1952 tarihinde Marşal kredisinden mütevellit taksit 
borcunu ödemiş bulunduğu, diğer zirai borçlarının ertelemeye 
tâbi tutulduğu, yeni kredi ihtiyaçlarının da usulü dairesinde 
karşılandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre vâki istek hakkında encü
menimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3541 1 . I I . 1956

15209/14203 Haşan Türkkan (Arzuhal hulâsası : K redi artı-
Dengere köyünde rüması hakkında.)
Tefenni - Burdur Müstedi : İçinde oturduğu evinin yarı yanı yıkık ve çürük 

olduğundan yaptırmak için parası olmadığından ve fakir bu
lunduğundan bahsile bir yuva kurmak üzere taksit ve uzun vâ
de ile bankadan 1 500 liranın verilmesi hususuna delâlet buyu- 
rulmasını istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
kredisinin artırılması hakkındaki dileği T. C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş olup, mumaileyhin zirai is
tihsali ve ödeme gücü mevcut kredisinin artırılmasına müsait
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

bulunmadığından dileğinin is’afma imkân olmadığı anlaşılmış 
ve durumu banka ajanı tarafından mumaileyhe izah edilmiş 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

3542 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Çocuklarının  
tahsili için Uf fi f/östrrilmtsi hah* 
kında.)

Müstedi : 12 yıldır İstanbul Büyük Postahane Garajında 
100 lira ücretle çalışmakta ise de sekiz erkek çocuğunun geçim 
zorluğu sebebiyle tahsillerini yaptıramadığını ve acınacak bir 
durumda bulunduğunu beyanla çocuklarının tahsilleri için ilgi 
gösterilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Posta Tel
graf, Telefon Nakliyat Müdürlüğü hamalı bulunan miistedinin 
1 . VII . 1944 tarihinde 60 liraya terfi ettirilmiş, ayni yardı
mın ilgası üzerine emsali meyanında 1947 den itibaren ücreti 
105 liraya çıkarılmış ve kendisinden daha kademlilerin bulun
ması itibariyle ücretinin artırılmasına imkân görülememiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3543 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : S Ur d vilâyeti
nin Sasun kazasına yol yapılması 
hakkında.)

Müstediler : Tarihî bir kaza olan memleketlerinin şimdiye 
kadar bir esaslı yolu olmayıp kazalarına gelen posta bile birçok 
zamanlar sırtta taşınmakta ve Siird veya Diyarbakır hastanele
rine hastalarını nakil edemediklerini ve yollarda fakir vatandaş
lar telef olmakta bulunduğunu beyanla fakir olan Sason kaza
larına bir şosenin bir an evvel yaptırılmasına delâlet buyurul- 
masını istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Sason kazasını ve Di
yarbakır ve Siird vilâyet merkezlerine bağlıyacak olan Siird vi 
lâyet yollan arasında bulunmakta ve Siird vilâyeti mezkûr yo
lun 1952 - 1954 yılları çalışma programına dâhil etmiş olup 1952

15216/14210 Hüseyin Bodur ve 
ar.
Aşağı Malı. Muhtarı 
Sason

15210 /14204  lie ce p  B ozkurt
Şehremini Melekha- 
tıın Malı. Hatip Çık
mazı N o: 10 
İstanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yılı vilâyet ve köy yollan yardım ödeneğinden 36 631 lira 35 
kuruş ayırmak suretiyle mütaahhide ihale edildiği ve gelecek 
yıllarda Kuzuluk - Sason arasında vilâyet çalışmalanna devam 
edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . İstekle ilgili vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine lüzum olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3544 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ev yaptırma  
nardımt yapılması hakkında.)

Müstedi : 22 senedir DD Yollarında memur olarak çalış
makta olduğunu gazetelerde meskensiz memur ve işçilere mes
ken yaptırmak üzere Emekli Sandığından beş bin lira yardım 
yapılacağını okuduğunu vâki müracaatı üzerine yalnız işçile
re yardım edileceği cevabının verilmiş olması yüzlerce arkadaşı 
ile birlikte teessürünü mucip bulunduğunu beyanla kendi
lerinin de bu yardımdan mahrum bırakılmamasını istemekte
dir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : 5054 sayılı Kanun 
yalnız DD Yollan işçilerine ait bir kanun olup daimî memur 
ve müstahdemler bu kanunun şümulü haricinde kalmakta clup 
müstedinin mezkûr kanundan istifadesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3545 1 . II . 1956

15234 /14228  N iyazi ö r n e k
D D Y  3 ncü İşletm e 
H'öydömars K alem i 
m em uru 
İzm ir

19387 /18053  Y u su fe li 
21710/2019(1 

1292 /1290

15237/14231 Flalit Zorba ( Arzuhal hulâsası : Yol cavuşlu-
16272/15201 Körte köyünde ğvnda çalıştırılması hakkında.)

Müstedi : Halen Çoruh ve Erzurum arasında Çoruh vâdisini 
takiben açılmakta olan yolda amele olarak senelerden beri ça
lıştığını ameleliğe vücudunun tahammülü kalmadığını beyanla 
yol çavuşluğunda çalıştırılması hususuna delâlet buyurulması- 
nı istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin halen Yol
lar 10 ncu Bölge Müdürlüğü emrinde amele olarak çalıştığı iş 
mevsimi sonu olması sebebiyle, Çoruh - Yusufeli projesi ve di
ğer projelerin işleri bitmek üzere bulunduğu cihetle iş hacmi ve 
amele mevcutlannın büyük miktarda azaltılmış olduğu ve mu
maileyhin dileğinin şimdilik yerine getirilmesi mümkün ola-
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No. adı, soyadı ve adresi

madiği ve önümüzdeki iş mevsiminde durumu nazara alınacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar vorildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

3546 1 . II . 1956

5238/14232 Süleyman Eğer
Hükümet önünd 
daktilo Şevket \ 
ııında 
K om a

('Arzuhal hulâsası : Is akdiniv 
fesh edil meşin d en şikâyet.)

Müstedi : Konya Karayolları 3 ncü Bölge emrinde üç sene
dir çalışmakta iken yakın âmirleri bugünkü çalışma sisteminin 
üzerinde bir fayda temin edilemediğini ileri sürerek 6 haftalık 
bir tazminatı babasına verilmek suretiyle idare ile aralarındaki 
iş akdinin bir suç olmadan feshedilmesine karar verilmiş olması 
mağdur ve müt kül bir duruma düşürmüş olduğundan bahis ve 
şikâyetle tekra: işe alınmasını ve çalıştırılması hususuna emir 
verilmesini istemektedir.

Nafıa Vekâ] etinin cevabi yazısında : Müstedi yakın âmirle
rini mesaisinde n kifayetsizliğinden memnun edememiş ve ken
disine yapılan ikazların da müspet bir tesiri görülmemiş oldu
ğundan îş Kar unu gereğince ihbarlı olarak işine son verilmiş 
ve mumaileyhin vermiş olduğu 18 , IX . 1952 tarihli istidasında 
ifade ettiği gibi yeni bir iş bulduğunu bildirerek arzusu ile işin
den ayrılmış vo bu sebeple ihbar müddetinin sonuna ermesini 
beklememiş ve Temmuz 1952 ayına ait istihkakının da dilekçesi 
üzerine babası Ömer Eğer’e verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre 
vâlu istek hakl ında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3547 1 . II . 1956

15243/14236 Hüseyin Dündar v< 
a r .

Kumrulu kÖvü e ğ i t 
meni 
r iu bov

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerinin  
artırılması hakkında.)

Müstediler : 13 - 14 seneden beri eğitmenlik vazifesini seve, 
seve yapmakta oldukları ve hiçbir kanuna bağlı olmadıklarını 
ve bir kusuru olsun olmasın sorgusuz vazifeden çıkarıldıklarını 
ve maddi buhr ¡n içinde olduklarını beyanla kendilerine bir is
tikbal teinini için ücretlerinin artırılmasını ve vazifeden ayrıl 
dıklarmda memnun edecek hususlar hakkında bir karar ittihaz 
buyurulmasını istemektedirler.

Maarif Vekaletinin cevabi yazısında : Vekiller Kurulu kara
rı gereğince gezici başöğretmen, denetmen ve ilköğretim mü
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fettişleri tarafmlan verilen raporlarda başarı durumları zayıf 
olan eğitmenler tasfiye edilerek kadroları tasarrufa alınmakta 
ve görevlerine son verilen eğitmenlere tazminat verilmesine dair 
kanunda bir kaydın olmadığı başarı gösterenlerin valiliklerce 
terfi ettirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karaı 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3548 1. I I .1956

10250/14242 Hilmi Nazif Topal 
15393/14373 ve ar.
19131/17804 Altındağ Mah. S ığ ı

naklar So. No: 50 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Evlerinin be
led iyen  yıkılmasından şikâyet 
hakkında.)

Müstediler : Altındağ Öncüler mahallesi Bekir Pehlivan Taş 
ocağı civarındaki 10 - 12 bin nüfusu barındıran evlerinin her 
hangi bir tehlikeyi önlemek maksadiyle belediyece yatırılaca
ğından ve böyle bir hali kabul edemiyeceklerinden bahis ve şi
kâyetle sefalet ve mahrumiyetlerine meydan verilmemek sure
tiyle icabeden tedbirin alınmasını ve tehlikenin önlenmesini is 
temektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında . Bahis konusu heye
lana mâruz mahallede oturan vatandaşların oturma yerlerinin 
değiştirilmesine Vekiller Heyetince karar verildiği ve nakle tâ
bi her aileye özel iskân Komisyonu karariyle biner (1 000) lira 
ve Ankara Vilâyeti idare Kurulu karariyle de 28 . I I . 1953 tari
hine kadar aile başına 30 - 55 lira barındırma bedeli ve ayrıca 
da 10 - 15 lira arasında nakliye ücreti ödendiği, yeni ma 
hal yollarının, su ve elektrik tesislerinin yapıldığı ve bir 
kısım vatandaşların yapılan yardımlarla ev inşasına başladık 
ları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3549 1. II . 1956

15252 /14244  S ab rı Gök«;,e ve ar. (A rzuhal hulâsası : Odun ruhsatı
130 - 25193 say ılı ve verilmesi hakkında.)
1 0 . X .  1955 tarihli 
tel sahibi 
Şarkikaraağaç

Müstediler . Kendilerinin ilce merkezinde olmaları hasebiy 
le köylüye verilen zatî odun ihtiyacı için ruhsat verilmemekte 
ve tam mânasiyle köylü vaziyeti taşıyan ve her ihtiyaçlarını 
topraktan çıkarabilen çiftçi sınıfından olduklarından ve oduı* 
satmalmak kabiliyetinde olmadıklarından bahsile kendi vesait-
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leri ile çektirmek üzere köylüler misillû odun ruhsatının veril 
mc3ini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin kaza mer
kezinde ikamet etmeleri hasebiyle kanuni hak sahibi bulunma
dıklarından kendilerine ucuz târife ile odun verilmesine imkân 
görülemediği ve odun ihtiyacının öteden beri köylülere pazar 
satışı için verilen odunlarla karşılanmakta olduğu gibi orman 
işletmelerinin istif yerlerinden de ilçedeki odunculara istedik
leri takdirde kentali 150 kuruştan odun satılmakta olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3550 1. I I . 1956

15253/14245 Ömer Tosun (A rzuhal hulâsası : Şah aniye Ca
imam m ii imamlığına tâyin edilmesi
Gaferiyat köyü hakkında.)
Karaman Müstedi : 80 yaşını mütecaviz ve gözleri niyetten mahrum 

bulunması sebebiyle vazifesini hakkiyle ifa edemiyen Şabaniye 
camii imamının j  erine kendisinin tâyin edilmesini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Şabaniye camii imamının 
vazifesini ifaya muktedir olduğu halk tarafından hakkında her 
hangi bir şikâyette de bulunulmadığı cihetle isteğinin is’afi ci
hetine gidilemiyeceği hususunun dilekçe sahibine yazılmış ol
duğu Diyanet işleri Başkanlığının 27439 sayılı tezkeresi mün- 
derecatmdan anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3551 1. I I . 1956

15267/14258 İbrahim  Erdem ve (A rzuhal hulâsası : K öylerin e ka
ar. palı ve temiz içme suyu getirilm e
Kışlacık köyünde si hakkında.)
Mesudiye - Ordu Müstcdiler : 80 haneden ve 650 nüfustan ibaret olan köy

lerinde senelerden beri kapalı ve temiz bir çeşme suyu olmayıp 
iki saat mesafeden gelen açık su ile idare edilmekte ve halkın 
çeşitli hastalıklara müptelâ olmakta bulunduğundan bahsile 
köylerinin kapalı ve temiz içme suyuna kavuşmalarını ve bu 
hususta lüzumu kadar tahsisatın verilmesini istemektedirler.
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Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köy
lerinin içme suyu işinin 1952 yılı çalışma programında birinci 
derecede yer almış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3552 1. I I . 1956

15268/14259 Zihni Taşdemir ve 
ar.
K öy  eğitmenleri 
A rdahan

(A rzuhal hulâsası : Terfih, ikra
m iye ve buna benzer hususlardan 
mahrum bırakıldıklarına dair.)

Müstediler Senelerden beri eğitmen olarak köylerde can
la başla ve feragatla çalışmakta iseler de huzur içinde yaşaya
bilmek için bir senatoya maalesef bağlı olmadıklarım terfi, 
ikramiye ve buna benzer hususlardan mahrum bırakıldıkların
dan bahsile maddi ve mânevi Devletin müzahir olmasını hak 
ve hukuklarının korunmasını istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Başarılı çalışan eğit
menlerin tasfiyesi cihetine gedilmediği gibi başarısızlığı yüzün
den meslekten çıkarılan eğitmenlere de her hangi bir maddi 
yardımda bulunmaya kanunen imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3553 1. I I .1956

15288/14279 Haşan A ltındere ve 
ar.
E y m ir  köyü n d e 
İnegöl

( Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

K red i açıl-

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarını İnegöl 
kazası köylerinde iskân edilmiş hükümetçe az arazi verilmiş ve 
ayrıca öküz araba ve koşum verilerek Ziraat Bankasına borç
landırılmış olduklarından bahsile Ziraat Bankasına olan borç
larının şimdilik alacakları tütün avansından alınmayıp bunun 
tütün satışında senelik taksitin tamamen kesilmesini ve alacak
ları avans paralarının kışlık iaşe ve diğer ihtiyaçları için ve
rilmesinin temin buyunılmasını istemektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : istihsal et
tikleri mahsullerin nev’i ve mahallin icapları göz önünde bu
lundurulmak suretiyle banka mevzuatı hükümleri dâhilinde 
30 . IX . 1952 vadeli olarak göçmen müstahsıllara gerekli ik- 
razatın yapıldığı, mevzuubahis müstahsıllann istihsal ettikleri 
tütünleri banka deposuna koymak suretiyle sürüm ve satış



— 19 _
A rzu h a l A rzu h a l sah ibin in

N o. ad ı, s oya d ı ve adresi E n cü m e n  k a ra r ı ve  ne sebep ten  v e r ild iğ i

kredisi temin ettikleri, istihsal edilen mahsul bedellerinden 
banka alacaklarının tahsili prensibine uyulmak suretiyle bu 
kredilerden vâdesi gelmiş borçlarının mahsubedildiği, müra
caatçıların, açılan kredinin tekrar alınmamak kaydiyle bağış 
suretiyle verildiğini zannetmelerinden ötürü bu şekilde talepte 
bulundukları; muhtelif sebeplerle henüz müstahsil duruma 
geçmemiş bulunan göçmenlere ait banka alacaklarının önümüz
deki istihsal devresine kadar imhali cihetine gidildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : istekle ilgili Vekâlet cevabına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3554 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Banka borç
larının tecili hakkında.)

Müstediler : Yaz yağmurları yüzünden kışlık mahsullerinin 
yüzde seksen ve yazlık mahsullerinin de yüzde yüz olmadığın
dan ve kurak fazla olduğundan ve köy halkı bu yıl idaresini 
temin edemediğinden ve müşkül durumda olduklarından bah- 
sile Ziraat Bankasına olan bu yıllık borçlarının 1953 senesine 
bırakılmasını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Miistedilerin köy müsah- 
sıllan zimmetindeki alacaklarının kışlık mahsullerinin normal 
olması sebebiyle ertelenmesine imkân olmadığı anlaşılmış ve 
borçlarını zorsuzca ödedikleri takdirde tahakkuk edecek yeni 
zirai kredi ihtiyaçlarının usulü dairesinde karşılanacağının iza
hı Gelibolu Ajansına yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre vâki istek hakkında encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3555 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Ban
kasına olan borçları hakkında gay- 
rimenkullcrinin satışının durdu
rulmasına dair.)

Müstediler : Fındık mahsullerinin olmadığından Ordu Zi
raat Bankasından imar ve ihva için 1948 senesinde almış ol
dukları parayı ödiyemediklerinden ve bu borçlan için gayri- 
menkullerinin icra dairesince satışa çıkanldığından bahsile

15449/14422 Mehmet özer ve ak
rabaları
Abulhayır Karakol 
eliyle Ali Bey kö
yünde 
Ordu

15337/14325 Bayır Köyü İhtiyar 
Heyetine 
Gelibolu
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Ziraat Bankasının almlş olduğu satış kararının 1953 yılı Eylül 
ayı zamanına kadar geri bırakılmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında: 1948, 1949 ve 1951 yılların
da mahsulün bol ve bereketli olmasında piyasanın da mü
sait bir durum arz etmiş bulunmasına rağmen kanuni hiçbir 
sebebolmaksızm müstedilerin borçlarını tediyede temerrüt 
göstermeleri dolayısiyle haklarında kanuni takibata tevessül 
olunduğu ve mumaileyhlerin gayrimenkullerinin satış muame
lesinin Eylül 1953 sonuna kadar tehiri yolundaki taleplerinin 
de tervicine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
yukarıya alman yazılarına göre vâki istek hakkında encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3556 1 . I I . 1956

15469/14441 Fctullah Akıncı vı 
ar.
Çermik

15456/14429 Abdiilkadir Pamuk 
ou ve ar.
Çermik

(Arzuhal hulâsası : Mevcut plâs- 
maıı miktarının iki milyona çıka
rılması hakkında.)

Miistediler : Kazaları Ziraat Bankası geçen sene tahsis et
tiği 800 bin liralık plâsmanın ilgililere nispeten pek çok dun 
olduğu halde bu sene de aynı miktarın muhafaza edilmesi zür
ra, köylüleri meyiis bırakmış ve bu yüzden ikrazat durdurul
muş ve binlerce ziraatçinin eldm ihtiyaçları temin edilememiş 
ve perişan bir duruma düşmüş olduklarından bahsile mevcut 
plasman miktarının iki milyana iblâğ edilmesini istemektedir
ler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : 1949 yılında 300 bin lira
dan ibaret olan zirai plâsman yüzde 236,6 nispetinde artırıla
rak bugiin bir milyon on bin liraya yükselmiş bulunmakta ve 
müracaat sahiplerinin kredi ihtiyaçlarının mevcut plâsmanın 
verdiği imkân ve mevzuat dâhilinde karşılanması hususunda 
mahallî bankaya gereken tebligatın yapıldığı ve bankanın im
kân ve kaynaklan müsaade ettiği takdirde önümüzdeki dev
relerde hakiki ihtiyaca tekabül edecek nispette artırılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılarına göre vâki istek hakkında enciimeni- 
mizcc tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3557 1 . I I . 1956
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15840/14789 Sincan Köyü Muh
tarı vc diğer köyler 
muhtarları 
Tutak

(A rzu h a l hulâsası : Tohum luktan  
m ü teve llit borçlarının 1953 y ılın a  
kadar tecil edilm esi hakkında.)

Müstediler : 1948 ve 1949 senelerinde vukua gelen kurak
lık doiayisiyle verilmiş olan tohumluk buğday bedellerinin; 
Mâliyece haczen tahsil edilmekle ve bu hal mağduriyetlerini 
mucip bulunmakta olduğundan bahisle bu borçlarının tahsi
linin 1953 senesi Ağustos ve Eylül aylarına talik edilmesine 
emir verilmesini istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Maliye Vekâ
letinin yazılarında : Müstedilerin borçiannm 1948 yılmdan- 
beri tecil edilerek devam edegelen bu halin 1953 yılında da 
müspet bir netice veremiyeceği anlaşılmış ve bu itibarla 
Tutak kazası kasaba ve köy halkının 1948 - 1950 yılında tev
zi olunan tohumluk bedelleri borçlarının Ağustos veya Eylül 
1953 ayları sonuna kadar tecili uygun görülmemiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Maliye Vekâletinin 
yazılarına göre vâki istek halikında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

3558 1. I I .1956

15846/14795 Mustafa Aydemir ve 
ar.
Çamurdere köyünde 
Tercan

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında.)

Kredi veril -

Müstediler : Bilfiil çitfçi olduklarını 90 haneden ibaret olan 
köy halkından 80 hanenin bankaya olan borçlarını tamamen 
ödemiş mütebaki on hanenin hastalık ve saire sebeplerle borç
larını ödeyememiş olmalarından dolayı kendilerinin talebet- 
miş oldukları parayı banka müdürü vermemekte ve müşkü
lât çıkarmakta olduğundan bahsile bir an evvel istemiş ol
dukları para kredisinin açılması hususuna emir verilmesini 
istemektedirler. 1

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi köy çiftçi
lerinden borçlarını ödeyenlere 27 . I . 1953 tarihinde gerekli 
krediler açılmak üzere gün verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman cevabi yazıya göre 
vâki istek hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3559 1. H . 1956
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15998/14941 Osman Akça ve ar.
Maksutlu köyünde 
Kargı

(Arzuhal hulâsası : Kredi veril
mesi hakkında.)

Müstediler : 1952 senesinde Ziraat kalkınması için banka
dan almış olduklan para borçlarını öküzlerini ve neleri varsa 
satıp ödemiş ve halen zirai durumlannın çok perişan vazi
yette olduğundan bahsile köy halkının bankadan istediği pa
ranın bir an evvel verilmesine delâlet buyurulmasını istemek
tedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraaı Banka
sı Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedilerin köyleri
ne 18 . XII . 1952 tarihinde 40 580 liralık kredinin açılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılanna göre vâki talep hakkında encüme
nimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3560 1. I I . 1956

15999/14942 Hüseyin Yılmaz 
16396/15317 ve ar.

Yeni Malı, den 
Havsa - Edirne

(Arzuhal hulâsası : Döner serma
ye yardımı yapılması hakkında.)

Müstediler : Edirne’nin Havsa nahiyesine iskân edilmiş 
göçmenlerden olduklannı sanatlannı tedvir edecek döner ser
maye haklanmn verilmediğini beyanla döner sermaye yardı
mının tamamen verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilere muhtaç 
bulunduklaiı döner sermayenin emsali göçmenler gibi Ziraat 
Bankasınca açılan krediden sağlanması ve neticesinin kendi
lerine duyurulması 17 Ocak 1953 tarihinde Edirne Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
hususta encümenimi’ce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3561 1. I I . 1956

16011/14954 Ahmet Pehlivan.
Civera köyünde 
Yomra - Trabzon

(Arzuhal hulâsası 
dair.)

Kredi talebine

Müstedi : 30 bin liralık gayrimenkulüne karşılık bankaca 
838 liralık kredi verilmiş olması yarasına melhem olmadığı gibi 
usule de mugayir olduğundan bahsile münasip şekilde ve usulü 
dairesinde kredi verilmesi hususunda lâzımgelenlere emir veril
mesini istemektedir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
talebi hakkında T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden
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alman 10 . VI . 1953 tarihli ve 729 sayılı yazıda dileği mütalâa
ya alınmak üzere mumaileyhin mütaaddit defalar bankaya da
vet edilmesine rağmen bu davete icabet etmediği, bankaya vâki 
müracaatında dileğinin inceleneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi •

3562 1 . II . 1956

16238/15168 Abdullah Zafer
Osmanbey Mah. de 
Kangal

(Arzuhal hulâsası : Bir çift at pa
rası verilmesi hakkında.)

Müstedi : Çiftçi olup köylerde sebze satmak suretiyle idare
sini temin etmekte olduğunu hayvanların ölmesi yüzünden pe
rişan bir duruma düştüğünü beyanla bir çift at bedelinin ve
rilmesi için gerekenlere emir verilmesini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Banka Kanununun sekizin
ci maddesi (zirai istihsali gütmeyen her hangi bir zirai kredi 
talebi, gösterilecek şahıs veya maddi teminatın değeri ne olur
sa olsun kabul edilmez) hükmünü âmir bulunduğuna ve müstedi 
alacağı hayvanlan zirai istihsalde kullanmıyacağmı bildirdiği
ne göre dileğinin tervicine imkân görülmemiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü ; Yukanya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılarına göre vâki talep hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3563 1 . II . 1956

16423/15340 Mehmet özyılmaz (Arzuhal hulâsası : Bankaya olan
Ceza evinde borcunun tecil edilmesi hakkm-
Uşak da.)

Müstedi : İpotek karşılığı olarak beş sene ve beş taksitle 
Ziraat Bankasından almış olduğu iki bin lirayı, çocuk zayia
tından dolayı iki sene dört aya mahkûm olup halen ceza evin
de tutuklu bulunduğundan dolayı ödiyemediğinden bahsile bu 
paranın 20 sene müddetle uzatılmasını veyahut hapisten çıkın
caya kadar faizinin alınarak bahçesinin R a ttin1m .nm a.sini iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılannda: Müs t edinin halen ceza evin
de tutuklu olup başkaca kimsesi olmadığı ve bu durum dola-
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yısiyle ziraatinin yüzüstü kalması ve mahsullerinin noksan id
râk edilmesi gibi bir netice tevlidetmiş bulunuyorsa bu halin 
tesbit ve tevsiki suretiyle bankaya olan borcunun, 3202 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde tecili cihetine gidilmesinin müm
kün olabileceği ve bu takdirde düzenlenecek ceivel ve belgele
rin idareye gönderilmesi lüzumunun mahallî bankaya yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve yukarıya alınan 
Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün yazılarına göre bu hu
susta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3564 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Mâliyeye inti
kal eden tohumluk bedelleri borç
larının affı veya uzun taksite bağ
lanması hakkında.)

Müstediler : Evvelki iktidar zamanında almış ve bedelini 
borçlanmış oldukları tohumluklar muhitlerinin iklimine uy
madığı için hiçbir mahsul elde edemediklerinden, fakir ve pe
rişan bir durumda olduklarından veremedikleri tohum bedel
lerinin Mâliyece tahsili cihetine gidildiğinden bahsile bu bor
cun affedilmesini, olmadığı takdirde uzun vadeli taksite bağ
lanmasını istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Maliye Vekâle
tinin yazılarında : Müstedilerin tohumluk borçlarının af veya 
tekrar tecil edildiği takdirde diğer 36 köye bağlı borçluların 
da taleplerinin yerine getirilmesi icabedeceği ve bu suretle 
tahsilâtın tezelzüle uğrıyacağı ve bu halin bir itiyat haline ge
tirileceği ve bu itibarla dilekçilerin köyleri halkından 118 ki
şinin ceman 4 773 lira, 5254 sayılı Kanuna tâbi tohumluk be
delleri borçlarının 1954 yılı mahsulünün idrâk zamanına ka
dar tecili veya affı hakkmdaki taleplerinin tervici uygun gö
rülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan cevabi yazıya göre 
vâki istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Emirli köyü muhtarı 
ve diğer âzaları 
Afşin

3565 1. H . 1956
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(Arzuhal hulâsası : Kooperatif ve 
bankaca gerekli kredilerin veril
mesi hakkında.)

Müstediler : 1952 yılında vukubulan seylâp dolayısiyle mah
sul elde edemediklerinden ve perişan bir durumda kalmış ol
duklarından banka ve kooperatife olan borçlarını ödeyemedik
lerinden bahsile banka ve kooperatif borçlarının tecil edilmesi
ni ve gerekli kredinin verilmesine emir verilmesini istemekte
dirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedilerin köylerinde 
sel âfetinin vukubulduğu 1952 yılı sonundan evvel mahsulleri
nin normal olarak idrak edildiği ve yeni mahsulün selden son
ra ekildiği ve her hangi bir hasarın bahis mevzuu olmadığı ve 
kaza idare heyetince tecile mahal olmadığına karar verildiği ve 
bu köyler müstahsıllannın borçlarına sadık kimseler olmadığı 
ve halen vâdesi geçen borçlan bulunduğu ve bu durum muva
cehesinde borçlannm tecili ve yeniden yardım yapılması husu
sundaki dileklerinin yerine getirilmesine mevzuat hükümleri 
karşısında imkân görülemediği, durumlan müsait olanlara yar
dım yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılanna göre vâki istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3566 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Seylâpzedele- 
re ikraz edilmi§ olan paraların af
fı hakkında.)

Müstedi : Tokad’m merkezinde birinci defa vukua gelen sel 
felâketzedelerine cüzi bir yardım yapılmış ve ikinci bir sel bas
kını ile de dükkânlanndaki mal ve alet ve edevatlarının sulara 
garkolmuş ve ilk yardımm Ziraat Bankasınca tahsili takibine 
başlanmış bulunduğundan bahsile mağduriyetlerinin nazara 
alınarak ilk yardımın affedilmesine delâlet buyurulmasmı iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılannda : 1949 yılında Tokad vilâ
yeti merkezinde vukubulan sel felâketinden zarar gören esnaf 
ve sanatkârlara Nafıa Vekâletinin talimatı dairesinde iki sene 
vâde ve yüzde üç faizle Bayındırlık Vekâleti hesabına bankaca 
ikraz edilmiş olan paralann vâde hitamında tahsil edilmesi mez
kûr vekâletçe bildirilmiş olduğundan mahallî şubesince gerekli 
tebliğatm yapılmış olduğu, borçluların yeniden valiliğe müra

îbrahim Çengel 
Muhtar
Mahmutpaşa Mah. 
de
Tokad

Yaramış ve diğer 
köyler muhtarları 
Tarsus
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caatla 2 nci defa sel felâketine uğraması sebebiyle ikraz edilen 
paraların aramlmamasını, bu olamadığı takdirde dört sene vâ
de verilmesini istemiş ve Nafıa Vekâletince dört senelik bir öde
me süresi verilmesi uygun görülmüş olmasına binaen mahallî 
bankasınca girişilmiş olan takibatın durdurulması hakkında ge
rekli tebligatın yapılmış «olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılarına göre vâki istek hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3567 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kredi talebi
ne dair.)

Müstedi : Çiftçi olduğunu iki senedir havaların kurak git
mesinden dolayı ektiği mahsulden istifade edemediğini ve tar
lası içerisinde bir kuyu kazdırıp su çıkardığını ve Ziraat Ban
kasına 2 400 lira mukabilinde arazisini ipotek edip bin lirasını 
almış olduğunu beyanla ve alamadığı, ihtiyacı olan 800 liranın 
da beş senede ve beş müsavi taksitte Ziraat Bankasından ve
rilmesine emir buyurulmasını istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi mumaileyhin koo
peratif ortağı olduğu ve kooperatif ifraz mevzuuna giren ihti
yaçları için bu teşekkülün kredilerinden yeter ölçüde faydalan
dığı, ayrıca yeraltı sularından istifade edebilmesi için bankaca 
mumaileyhe bin liralık ikrazat yapıldığı, ve ödeme gücünün 
başkaca kredi açılmasına müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılarına göre vâki talep hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3568 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kredi veril
memesinden şikâyet.)

Müstedi : Elinde kıymetli 106 dönümlük arazi, bağ, fıstık ve 
zeytinliğin tapusu bulunduğu halde fayadalanamadığını ve üç 
kardeş olduklarını bankaya olan borçlarını ödediklerini ve iste
miş oldukları beş bin liranın Ziraat Bankasınca verilmeyip an
cak yatırmış oldukları miktar paranın verildiğinden bahis ve 
şikâyetle ipotekli olarak lâzımgelen kredi yardımlarının yapıl
ması hususunda Ziraat Bankasına emir verilmesini istemekte
dir.

16700/15585 Abdi Eroğlu
D. P. Ocak Başkanı 
Yeniyapan köyünde 
Nizip

16683/15568 Tevfik özer
Burgaz Mah. de. 
Milâs



A rzu h a l A rzu h a l sah ib in in
N o. ad ı, s oya d ı ve adresi E n cü m en  k a r a n  v e  n e seb ep ten  v e r ild iğ i

Ziraat Vekâletinin cevabi tezekeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılannda : Müstedi mumaileyhe 6 . 
X II . 1952 tarihinde üç bin liralık kredi açıldığı ve teminat gös
terdiği arazinin toprak değer baremi ikraz haddi ölçüsünde be
şer yüz liralık kredi daha ikraz edilmesi teklif edilmiş ise de 
almaktan imtina edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılarına göre vâki istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3569 1 . II . 1956

16738/15615 Abdullah İlker 
Bakkal 
Balâ

Müstedi : Abdullah Güler namındaki şahıs için 12 bin liralık 
krediye karşılık 20 bin lira değerindeki evini ipotek ettirmiş 
ve borçluya da dört bin lira bankaca para verilmiş ve dört kişi 
de kefil olmuş ve borçlu vâdesi hitamında bu borcunu ödeye
memiş olması sebebiyle dört kefilden borcun tahsili lâzımgelir- 
ken icra takibatının yalnız kendisine yapılmış olması adaletsiz
liği ve mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile 
hukukunun siyanetini istemektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
, Umum Müdürlüğünün yazılarında : Açılan dört bin liralık kre

diden müstedinin istifade ettiği diğer kefillerin, mumaileyhin 
evini karşılık göstermiş bulunmasına itimatla borç senedi
ni imza ettikleri anlaşılmış ve bu durum muvacehesinde 
hakkında takibata girişilen dilekçi diğer kefillere rücu hakkı 
kullanmak üzere mezkûr borcu tamamen ödemiş ve aynı zaman
da müracaatından da vaz geçmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
yukanya alınan yazılanna göre vâki istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3570 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : 4 kefilli şah
sa ait borcun yalnız kendisinden 
tahsil edildiğine dair.) .

16780/15652 Fettah Dönmez ve 
ar.
İzmir çiftçilerinden 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Banka borç
larının tecili ve kredi açılması 
hakkında.)

Müstediler : Topraksızlık ve ziraatsizlik yüzünden çektik
leri sefalete son verilmek üzere kısmen hariçten ve kısmen de 
Ziraat Bankasından borç para ile arazi alıp geceli gündüzlü 
çalışmış oldukları halde mahsullerinin az ve istenilen randımanı
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A rzu h a l

N o.

16889/15740

A rzu h a l sah ib in in
adı, soya d ı ve adresi E n cü m e n  k a r a n  ve  ne sebep ten  v e r i ld iğ i

vermemiş ve bankaya olan beş bin liralık taksit borçlanna 
mukabil ancak 3 500 lira yatırmış ve bakiyesini ödiyememiş 
olduklarından ve bankaca emvallerine haciz konmaya teşeb
büs edilmiş olduğundan bahsile icra yoluyla tahsili takip olu
nan borçlarının tecil edilmesini ve borçlu kalan çiftçilere de 
kredi açılmasına delâlet buyurulmasmı istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılannda : Henüz borçlarının tecilini 
gerektirir kanuni mücbir özürleri tesbit edilemiyen müstelile- 
rin tütün mukabili almış oldukları çevirme kredilerini kısmen 
ödedikleri; tesis, donatma ve verimlendirme kredilerinden 
mütevellit borçlannm vâdesi hitam bulan taksitlerine mahsu
ben hiçbir teslimatta bulunmadıklanndan dolayı da haklannda 
idari yollardan takibata tevessül olunduğu; ve bir kısmının 
yeni zirai kredi ihtiyaçlanmn usulü dairesinde karşılandığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılanna göre vâki istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3571 1 . II . 1950

(Arzuhal hulâsası : Kredi açılma
sı hakkında.)

Müstedi : Askerî mâlûl olduğunu almış olduğu ayda 75 lira 
maaşla efradı ailesinin maişetini temin edemediğini perişan 
bir durumda olduğunu beyanla bankadan uzun vâde ile borç 
verilmesini ve maaşının karşılık tutulmasını veyahut münasip 
yardımın yapılmasını istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi 
mumaileyhe, efradı ailesinin maişetini temin gayesiyle kredi 
talebinde bulunduğundan, zirai bir maksat gütmiyen talebin 
Banka Kanununun 8 nci maddesi hükümleri muvacehesinde 
tervicine imkân görülmediği T. C. Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünün izahatından anlaşılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İbrahim özcaıı 
Askerî mâlûl 
Horasan

8572 1 . H  . 1950
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A rzu h a l
N o.

16959/15804

16966/15811

Mümin Değirmenci 
ve ar.
üeğirmenbaşı Cad. 
Bakkal Şevket -eliyle 
Çarşamba - Samsun

A rzu h a l sah ib in in
adı, soya d ı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kredi ihtiyaç
larının sağlanmadığı hakkında.)

Müstediler: Çarşamba kazasına iskân edilen Bulgaristan 
göçmenlerinden olduklarını Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının manallî şubesinde plâsman olmadığından kredi ihtiyaç
larının sağlanmadığım beyanla daha fazla mağdur olmamaları 
i piri mahllî bankaya kâfi miktarda plâsman gönderilmesinin 
temin buyurulmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Çarşamba kazasındaki 
mahallî bankaya lüzumlu bulunan plâsmanın bir an evvel gön
derilmesinin temini için Ziraat Bankasv Umum Müdürlüğüne 
yazılmış ve mezkûr banka müdürlüğünün bu husustaki cevabi 
yazısına göre yapılacak işlemin 6 . 1 .  1953 tarihinde Samsun 
Valiliğine bildirilmiş ve bu hususun ilgililere tebliği ve 200 
kuruşluk cevap ilmühaberinin müstedilere teslimi için Samsun 
Valiliğine tekrar yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstekle ilgili vekillik cevabına göre bu 
bapta encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n cü m e n  k a ra r ı v e  ne sebep ten  v e r ild iğ i

3573 1 . II . 1956

Ahmet
ar.
Sümer
her
Polatlı

Arbelin ve (Arzuhal hulâsası: Döner Serma
ye kredisinden mütevellit borçla- 

Cad. de ber- rının tecili hakkında.)

Müstediler : Bulgaristan göçmenlerinden olup küçük sanat 
ve ticaret erbabından olduklarından bahsile döner sermaye 
kredisinden mütevellit borçlarının tecil edilmesini ve faizlerinin 
kaldırılmasını ve açtıkları dükkânlarda sanatlarını ifa edebil
melerine lüzumlu bulunan malzemeyi satmalabilmeleri için birer 
miktar daha döner sermaye kredisi verilmesini istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Henüz kalkınma 
çağında olan müstedi göçmenlerin, borçlarının tecili için imkân 
nispetinde kolaylık gösterilmesi hususu T. C. Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünden rica edilmiş olup mezkûr bankanın usul 
ve mevzuatı dairesinde daha fazla döner sermaye kredisi veril
mesine imkân bulunmadığının ilgililere duyurulması için ayrıca 
Ankara Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin maniyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3574 1 . II . 1956
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17112/15942

Arzuhal
No.

Kemal Yıldırım  ve 
ar.
Zağgeri köyünde 
Tercan

A rzu h a l sah ib in in
adı, soya d ı ve adresi E n cü m en  k a ra rı ve  ne sebep ten  v e r ild iğ i

(Arzuhal hulâsası : Traktör hali
kındaki taleplerinin nazara alın
madığına dair.)

Müstediler : 700 dönümlük araziye sahibolduğu, traktör ih 
tiyaçları hakkında mütaaddit müracaatlarının neticesiz kaldığı
nı mağdur bir hale düştüğünü beyanla emsali misillû kredi ile 
kendisine traktör verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedilerin traktörle işle
necek vüsatte işletmeleri bulunmadığı gibi bankaya da uğrama
dıkları mahallî ajansının işarından anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve yukarıya alınan 
cevabi yazıya göre bu hususta encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3575 1 . I I .1956

17133/15960 Recep ölçüm
Kırkkepenekli kö
yünde 
Çorl u

17194/16007 Murat Ezer ve ar.
Karadurmuşlu kö
yünde 
Kırıkhan

(A rzu h al hulâsası : 1 150 lir ahi; 
kred i talebine da ir.)

Müstedi : Küçük bir çiftçi olduğunu zaruri ihtiyacına bina
en Ziraat Bankasından istemiş olduğu 1 150 liranın verilmemesi 
müşkül duruma düşürmüş olduğnndan bahsile bu paranın ban
kaca verilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi mumaileyhin, te
minat göstereceği arazisindeki vâki ihtilâfın lehine neticelenme
si üzerine mevzuat ve plâsmanm müsaadesi nispetinde açılmış 
bulunan 850 liralık krediye ilâveten zirai ihtiyaçlarını karşıla
mak maksadiyle 1 100 lira daha ikraz edilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan cevabi yazıya göre is
tek yerine getirilmiş olduğundan artık bu hususta encümeni 
mizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3576 1. I I .1956

(A rzu h al hulâsası : Banka borçla
rının  tecili ve zararların ın  tesbit 
edilm esi hakkında,)

Müstediler : Sürekli yağan yağmurlardan mahsullerinin ha- 
rabolduğundan ve hiçbir kazanç teminine imkân olmadığından 
bahsile banka borçları ile verilen araziden mütevellit borçları
nın tecil edilmesini ve zarar ziyanlarının tesbiti ile icabeden 
yardımın yapılmasını istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Kırıkhan Kay
makamlığının yazılarında : 1953 yılı yağan yağmur ve kasaba
dan geçen çayın sel suları yüzünden müstedilerin çaplı arazile
rinin su altında kaldığı ve bu duruma düşen bilumum köyler ile 
birlikte dilekçilerin köyünde de tetkikat yapılmış ve durumla
rı tesbit edilmiş ve ilk yardım olarak 5 800 kilo yemeklik buğ- 
dağ tevzi edilmiş ve tesbit raporları umumi olarak idare He
yetine sevk edileceği ve alınacak kararın ayrıca arz olunacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman cevabi yazıya göre vâki 
istek hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3577 1 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Arazi indir
me kredisi verilmesi hakkında.)

Müstediler : Çiftçi ve kalabalıklı aile sahibi olduklarım bir 
avuç toprakları olmadığı ve köylerinde Kâtip Oğlu Mehmet 
ve Baki’ye ait 14 parça 300 dönüm toprak sahiplerinin müra
caatları üzerine mahkeme vasıtasiyle 10 bin liraya satılığa çı
karılmış olduğundan bahsile bu araziyi almak için vâdesi uzun 
faizi az olmak üzere Ziraat Bankasından yardım temin edil
mesine delâlet buyurulmasmı istemektedirler.

Tarım. Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Bahis mevzuu arazinin alı
cılar ile satıcılar aralarında henüz bir anlaşmaya varmadıkları 
ve diğer taraftan satışı yapılacak arazi sahiplerinden olup sa
tışı idare eden Çorum’da mukim Mehmet Kâtiboğlu’ndan bu 
mevzuda alınmış olan bir yazıdan Eylül 1953 başına kadar bu 
hususta hiçbir muamele yapılamıyacağı anlaşılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazılarına göre vâki istek hakkında en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka^ar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3578 1 . I I .1956

(Arzuhal hulâsası : Kredi veril
mesi hakkında.)

Müstedi : Köy eğitmenlik vazifesi yapmakta iken kadro 
fazlası olarak vazifesine son verilmiş olduğundan ve 15 senelik 
hizmetine mukabil bir tazminat verilmediğinden, fakir bir du-

17231/16041 Haşan Lâç.iıı 
K oç köyünde 
A rpaçay

17224/16034 Osman Akvol ve ar.
Tozluburun köyünde 
Çorum
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ruma düştüğünden bahsile hizmet süresine göre bir miktar 
tazminat verilmesini veya memuriyete iade edilmesini buna im
kân olmadığı takdirde Ziraat Bankasından taksitle altı bin lira 
kredinin açılması hususunda Ziraat Bankası Umum Müdürlü
ğüne gereken emrin verilmesini istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Arpaçay Ajanlarına bağ
lı 1502 sayılı Koç Kooperatifi ortaklarından müstedi Haşan 
Laçin’in mezkûr kooperatife vermiş olduğu beyannamesinde 
yazılı varlık ve istihsali ile mevzuatlarına göre tesbit edilen 800 
lira kredinin 26 . X I . 1953 tarihinde kullandırılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre vâki istek hakinnda encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3570 1. I I .1956

17304/16105 Kâmil Balcı 
cukları 
Kültür Mah. 
Muhtarı 
Muş

eski

(Arzuhal hulâsası 
mesi halikında.)

Kredi veril-

Müstediler : Üç oğlu ile namlarına bin dönümü mütecaviz 
arazileri bulunduğu ve bankadan on bin lira kredi verilmesini 
istediği halde bankaca ancak 800 - 1000 lira verileceği ileri sü
rülmekte olduğundan bahsile Marşal yardımından veya ipotek 
yolu ile beş bin liranın taksitle verilmesine delâlet buyurul- 
masını istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müracaat sahibinin geçen 
yıl aldığı krediyi geç ödediğinden dolayı bu seneki ihtiyacı 
mevcut plâsmanın verdiği imkân dâhilinde ancak bin liranın 
ikrazın mümkün olduğu ve bu miktarın azlığından alâkalının 
kabul etmediği, ilâve plâsman verildiği takdirde bu gibi müra
caatlarının önlenebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün yazılanna göre vâki istek hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3580 1. I I . 1956

17337/16137 Mahmut Kelle ve ar. (Arzuhal hulâsası : Traktör borç-
özcl Bahşiş köyünde larınm tecil edilmesi hakkında.)

arsus Müstediler : Tarsus’ta İbrahim Beşer Motor Acentesinden
Marşal Yardım Plânı dâhilinde 8 184 lira bedelle almış olduk- 
lan bir çift motorun peşinen iki bin lirasını ödemiş ve bir kıs
mını da birkaç taksitte tesviye ederek 3 bin lira borçları kalmış
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

17339/16139 İbrahim Yiğit
Muhtar; Vihik kö
yünde 
Tortum

17521/16315 Şahap Kılınç
Kelahmct köyünde 
Tarsus

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olup bu borçlarını da kışın şiddetli olması ve suların arazilerini 
basmış olması yüzünden ödiyememiş olduklarından bahsile mez
kûr acenteye olan üç bin lira borçlarının Tarsus Ziraat Banka
sının üzerine almasını ve bankaya olan iki bin lira borçla birleş
tirilmesini ve hepsinin münasip taksitlerle tecile tâbi tutulması
nı istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedilerin mahsullerinin 
zarar görmesi sebebiyle 3 . IX . 1953 vâdeli olan banka borçla
rının bir yıl imhal edilmesi ve fakat Taylan Etker Firmasına 
olan hususi borçlarının bankaca tediyesine imkân olmadığı ve 
keyfiyetin dilekçilere duyurulması hakkında Tarsus Şubesine 
talimat verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre vâki istek hakkında encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3581 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köy halkına 
kredi açılması hakkında.)

Müstedi : 1952 yılının ilkbaharının soğuk geçmesi yüzünden 
ziraat ve meyveciliklerinin tamamen sekteye uğraması sebebiy
le bankaya olan borçlarının cüzi kısmını ödiyememiş olmaların
dan Ziraat Bankasınca köy halkına kredi açılmasına imtina 
edildiğinden ve bu hal halkın zararını mucibolduğundan bahsile 
yeni Tortum Ziraat Bankasından köy halkına gerekli kredinin 
açılmasına ve yeter miktarda para verilmesine delâlet buyurul- 
masmı istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedinin köyünden 186 
çiftçiye ceman 17 830 lira kredi açılmak suretiyle ihtiyaçlarının 
karşılanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre encümenimizce bu hususta 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3582 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
ması hakkında.)

Müstedi : Ekmiş oldukları hububat ve diğer mahsullerinin 
seylâp halinde yağan yağmurlar yüzünden köy halkının mağ
dur olduklarından ve Ziraat Vekâletince vâdedilen yardımın
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bugüne kadar yapılmadığından ve güç bir durumda olduğundan 
bahsile bir an evvel icabeden yardımın yapılmasını istemektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazılarında : Müstedi mumaileyhin 1952 
vâdeli borcunu kanuni tecil sebebi mevcudolmadığı halde öde
mediği ve bu sebeple alacağının tahsili için Kooperatif Yönetim 
Kurulunca hakkında takibat yapılmasına mecburiyet hâsıl ol
duğu, vâdesi geçmiş borcunu özürsüz ödemiyen ortağa yeniden 
yardım yapılmasına imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısına göre vâki istek hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3583 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Maznun Meh
met Çekiç’in mevkufen muhake
mesine devam edilmediğinden şi
kâyet.)

Dilekçi : Kendisini öldürmeye teşebbüsten maznun Mehmet 
Çekiç ve arkadaşı Halit’in mevkufen duruşmaları devam eder
ken bunlardan Mehmet’in, barışmak için bilvasıta teklif etti
ği dört bin lirayı kabul etmediği halde mumaileyhin serbest 
bırakılmasının yolsuz bulunduğundan ve maznunun, delilleri 
imha edeceğinden bahis ve şikâyetle hakkının kaybolmaması 
ve delillerin yok edilmemesi için maznun Mehmet’in mevkufen 
muhakemesine devam olunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hatay C. Müddeiumu
miliği vasıtası ile yapılan inceleme sonunda, maznun Mehmet 
hakkında Türk Ceza Kanununun 450 nci ve mütaakıp maddele
rine tevfikan son tahkikatın ağır ceza mahkemesinde açılması
na sorgu hâkimliğince karar verildiği, duruşmanın seyrine ve 
delillerin mahiyetine göre maznunun tahliyesine ve mahallin
de keşif icrasına karar verildiği anlaşılmış ve duruşmanın der
dest bulunmasına göre vekâletçe idareten yapılacak bir mua
mele olmadığının ve her türlü iddia ve taleplerini mahkemeye 
yapması lüzumunun 24 . V . 1953 tarihinde müştekiye tebliğ 
olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tetkika müstenit ce
vabına göre vâki talep hakkında encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17643/16435 A bdo ö r s
K urtuluş Mah. de 
Kırıkhan - Hatay

3584 1. H . 1950



Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

________ ____ A________
17645/16-437 Haşan Koçular

Dindoğru Malı. Na
sıllı Balbudak evinde 
Babaeski

35

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mı yapılması hakkında.)

Enaümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1951 tarihinde 
retiyle gelen göçmenlerden

Bulgaristan’dan yurda tehcir su- 
olduğunu, iskân yardımlarından 

ev, tarla, öküz, araba ve ziraat aletlerinin verilmediğini beyan
la emsali misillû mezkûr yardımlardan faydalandırılmasını is
temektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin daha ön
ce Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğüne verdiği ajmı 
meal ve tarihteki dilekçesi üzerine, iskân hakkını haiz göç
menlerden olduğu anlaşıldığı takdirde iktizasının yapılması 
hususu ve sonunun ilgilisine duyurulması 7 . IV . 1953 tarihinde 
Kırklareli Valiliğine yazılmış ve bu defa da gerekli işlemin 
çabuklaştırılması yeniden tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekilliğin cevabı
na göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3585 1. I I .1956

17646 16438 Ahmet Beyhan
Odunpazarı Akcami 
Mah. Demir So.
No. 34 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : İşine iadesini 
ve ikramiyesinin verilmesi hak
kında.)

Dilekçi : Toprak Mahsûlleri Ofisi Bandırma Ambarı bek
çisi iken haksız yere hizmetine son verildiğini ve 1948 yılı ola
ğanüstü ikramiyesinin kendisine ödenmediğini çahsan hata 
ve suç sahibi asla olmadığını beyanla işine iadesine ve 1948 
yılı ikramiyesinin de tediyesine karar verilmesini istemekte
dir.

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müste
dinin esbabı mesalih muvacehesinde âmirine itaatsizlik göster
mesi. kendisine iş mevzuunda verilen emirlere karşı isyan
kâr tavurlar takınması ve saygısızca cevaplar vermesi sebe
biyle tâyinine yetkili bulunan İzmir Bölge Müdürlüğünce 
hizmetine son verilmiş bulunduğu ve hâdisenin 16 . X . 1948 
tarihinde vukubulması dolayısivle 1948 olağanüstü ikrami
yesinin de ödenememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce bir muameleye tâyinine mahal ol
madığına, dilekçinin ikramiyenin ödenmesi hakkında kendi
sinde bir hak görüyorsa kaza merciine müracaatta muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3586 1. I I . 1956
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17657/16446 Süleyman Teke
Dikilitaş çarşısında, 
Berber Fazlı örnek- 
ol eliyle Kılavuz 
Mah.
Sivas

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

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

Yardım yapıl-

Dilekçi : Yedi senedenberi müptelâ olduğu verem hasta
lığını çekmekte olduğunu bu hastalık uğrunda ev eşyalarını 
sattığını şimdi ise hiç bir şeyi kalmadığını beyanla tedavisi 
için bir miktar para yardımının yapılmasını istemektedir.

Sıhhtt ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısın
da : Dilekçinin muhtacolduğu anlaşıldığı takdirde mahellî 
belediye veya hayır derneklerinden gerekli yardımın yapıl
ması hususu 25 . IV . 1953 gün ve 12734 sayı ile Sivas Vali
liğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi. —

Karar No. Karar tarihi

3587 1. I I . 1956

17658/16447 Kâmil Çuha ve 
Ömer Güleç 
Cumhuriyet Cad. de 
mahrukatçı 
Sivas

(Arzuhal hulâsası : Mahrukattık 
odunlar içerisindeki kerestelik 
ağaçların imaline müsaade edil
mesi hakkında.)

Dilekçiler : Sivas halkının mahrukat ihtiyaçlarının temini 
için uzak ormanlardan celbettikleri odunların içerisinde kısmen 
kerestelik ağaçlar mevcut bulunduğu ve bunların imal ve hal
kın ev ihtiyaçlarına satılmak için müsaade edilmediğinden bah
sile bu mahrukatlık odunların içinden çıkacak kerestelik olan 
ağaçların imaline ve rüsumunun alınmasına emir buyurulması- 
nı istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bu nevi emvalin tica
ret kasdı ile harice sevk edilmeleri halinde, Sivas’ta mahrukat 
buhranına sebebiyet vermemesi bakımından, vilâyet ve beledi
yeden izin almaları kaydı ile tarife bedeli alınarak müsaade 
edildiği ve bu hususta Sivas orman bölge şefliğine gerekli em
rin verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3588 1. I I . 1956

17671/16460 Mecit Güneş (Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl-
Halfeli köyünde ması hakkında.)
İğdır

Dilekçi : 1926 yılında nakle tâbi tutulan kimselerden oldu
ğunu, nakledildiği Balıkesir'de bir müddet oturduktan sonra
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1178 sayılı Kanundan faydalanarak tekrar eski yeri olan Hal- 
feli köyüne döndüğünü ve perişan bir durumda olduğunu be
yanla gereken yardımların yapılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin 2510 sa
yılı Kanunun neşrinden evvel yani 1097 sayılı Kanunun hü
kümleri gereğince nakledilmişken 1178 sayılı Kanundan fayda
lanmak suretiyle 26 sene evvel Halfeli köyüne dönerek bu kö
ye yerleştiği ve durumu itibariyle 5826 sayılı Kanunun şümu
lü haricinde kaldığı anlaşılan bu aileye iskân yoliyle toprak ve
rilmesine veya nakdî yardım yapılmasına imkân olmadığı an
cak, toprağa muhtaç durumda bulunduğu takdirde 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun bu kazada uygulanması 
sırasında mumaileyhin toprak talebinin de nazarı dikkate alı
nacağı tabiî bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Devlet Vekilli
ğinin cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3589 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Hudut ihtilâ
fından ve kaymakamdan şikâyet 
hakkında.)

Dilekçiler : 1923 yılında Bulgaristan’dan Anayurda muha
cir olarak gelip iskân edildiklerini ve 1932 yılında verilen ara
zinin namlarına tapuya tescil edildiğini, köyleri arazi ve mera
sına Toprak Tepeköy’ünden İbrahim Savrun tarafından teca
vüz edildiği, vâki olan şikâyetlerinin Kaymakamlıkça dinlenme
diğini ve 3 000 dönümlük arazi ve meralarının Toprak köyü 
hududu içinde bırakıldığını beyanla bu haksızlığın giderilmesi 
için tahkikat icrasını ve bu kanunsuzluğun ortadan kaldırılma
sını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kadirli kazasının 
Topraktepe köyü ila müstedilerin köyü arasında uzun zamanlar
dan beri tahdit ve tescil edilmemiş bir hudut mevcudolduğu, bu 
yıl bu iki köy arasında sınır anlaşmazlığının ihtilâf konusu 
teşkil eylediğinden hududun tahdidi için usulüne tevfikan ma
halline gönderilen heyetin tanzim eylediği rapora müsteniden 
idare kurulunca karar altına alınarak ihtilâfın bertaraf edil
diği, binaenaleyh halen ortada şikâyeti mucip bir cihetin kal
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu olan hudut ihtilâfının 
bertaraf edilmiş olduğu vekâletin yukarıya alınan cevabından

17674/16463 Halil Kesilmez 
ve ar.
Anberinlıarkı kö
yünde 
Kadirli
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

anlaşılmış olmasına göre bu hususta encümenimizce bir muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3590 1. I I . 1956

17678/16466 Enver Kalkan
Orhaniye Mah. Ge
cekondu No. 40 
Gemlik

> (Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında.)

Toprak veril-

Dilekçi : Aslen Kalkandelenli olduğunu, o memlekette mal 
ve mülkleri bulunduğunu, babasının uzun müddet askerliği do- 
layısiyle bu mallarının düşman elinde kaldığını, el emeğiyle 
çalışmak ve geçinmek istediğini beyanla topraksız vatandaşlara 
verilen topraklardan kâfi miktarda kendisine de toprak veril
mesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Sırası gelip de kaza
larında çiftçiyi topraklandırma Kanununun uygulanmasına 
başlandığında dilekçinin salâhiyetli toprak komisyonuna müra
caat etmesi icabedeceği ve müstediye bu yolda bilgi verilmesi 
hususu 22 . IV . 1953 tarihinde Bursa Valiliğine yazılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3591 1. I I .1956

17680/16468 Salâhattın Bostancı 
Pazar Mah. Meserret 
So. No: 41 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Ofis teşkilâ
tında bir vazife verilmesine dair.)

Dilekçi : Orta sanat okulu ikinci sınıftan ailevi vaziye
tinin müoaidolmadığmdan ayrıldığını, askerliğini yaptığını, 
hiç kimsesi olmadığını müşkül durumda olduğunu beyanla 
Topprak Mahsulleri Oifsinde kendisine müsait bir iş veril
mesini istemektedir.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi- 
nin dilekçesinde kayıtlı adresine, Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünce 15 . IV . 1953 tarihli ve 3456 sayılı ya
zılı tebligatta bulunarak Samsun Bölge Müdürlüğünde 
27 . IV . 1953 ve 29 . V . 1953 tarihlerinde yapılacak olan me
mur imtihanlarına iştiraki hususunun bildirilmiş bulunduğu 
ve mumaileyhin mezkûr tebligata rağmen her iki imtihana 
da iştirak etmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına
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Arzuhal Arzuhal sahibiniu
No. adı, soyadı ve adresi

göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3592 1. I I . 1956

17683/16471 M ustafa Öztürk
Ofis Tahmil ve Tah
liye Mütaahhidi 
Niğde

(Arzuhal hulâsası : Tesbit edilen 
talımil ve tahliye müddetlerinin 
artırılması hakkında.)

D ilekçi: Ofis tahmil ve tahliye mütaahhidi olduğunu Niğde 
İstasyonu gibi manevra lokomotifi bulunmıyan, geniş ram
pası olmayan ve her gün iki taraftan gelen giden tren ma
nevraları da dâhil olmak şartiyle muhtelif tonaj h sekiz vago
na 160 ton hububatı tamhil ve tahliye hattı kabul edilen birin
ci hattın her hangi bir yerinde tahmil ve tartı müddeti ola
rak beş saat mühlet verilmiş olması mağdur ijyetini muciboldu- 
ğundan bahis ve şikâyetle tesbit edilen bu müddetin mâkul 
ve mantıki olarak artırılmasını ve mesnetsiz olarak alnan 
520 lira ardiyenin verilmesini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallinde yap
tırılan tetkikat ve tahkikat neticesinde, vagonıp.rın Ofis am
bar şefliği tarafından istenildiği ve bu hususta her hangi bir 
şikâyet vâridolmadığı, Niğde tahmil hattı ve rampasının mak
sada kifayet ettiği ve istasyon depo merkezi olmadığı cihetle, 
manevra makinesi bulundurulmadığı ve fakat manevranın el
de mevcut imkân nispetinde yük katarlan makineri ile temin 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tetkik ve tahkike 
müstenit cevabına göre vâki talep hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8593 1 . H . 1956

17686/16474 Mehmet Korkmaz ve 
ar.
K ıran köyünde 
İnegöl

(Arzuhal hulâsası : Köy suları
nın alınması hakkında.)

Dilekçiler : Asırlar boyunca duran köylerinin ihtiyacını 
dahi zor karşılıyan (Altunpmar) namiyle mâruf sulannın ine 
göl Belediyesince alınacağından ve bu hal mağduriyetlerini 
mucibolacağmdan bahis ve şikâyetle kısa mesafede daha meb
zul memba sularının bulunduğu ve bu sulann alınarak kendi 
sularının alınmamasını ve durumun bir dana tetkik ettirilmesini 
istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin köyü 
olan Kıran köyüne üç kilometre mesafedeki köy hudutları 
haricinde devlete ait ormanlık bölgeden kaynayan Altunpmar 
suyundan bir kısmının köye bırakılması suretiyle mütebakisi-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

17690/16478 Ağıt Diler ve ar.
Ovakozlu köyünde 
Hınıs

17699/16487 Memiş Kardeşler 
Kurtul köyünde 
Gemlik

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nin İnegöl Belediyesince alınmasına ve buna mukabil köye geti
rilecek su masraflannın da belediyece ödenmesine taraflarca 
m a  gösterilmek şartiyle ihtilâf konusunun halledildiği ve bu 
durum karcısında vekâletçe yapılacak bir işlem görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3594 1 . H . 1956

(Arzuhal hulâsası : Tasarruf et
tikleri arazilerin bedelsiz verilme
sine dair.)

Dilekçiler : Revan muhacirleri olduklarını ellerindeki arazi
leri 34 yıldan beri fâsılasız ve nizasız tasarruf ettikleri bu top
rakların namlanna meccanen temlik ve tescili icabederken 
borçlandırılmak istenildiğini beyanla bu arazilerin bedelsiz ola
rak verilmesini istemektedirler.

Devlet ¡Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedilerin 885 sayılı 
Kanunun muvakkat maddesiyle konulan süre içinde iskân dile
ğinde bulunmadıklanndan iskân haklannı zayi ettikleri ve bu 
itibarla Toprak Komisyonunca mezkûr topraklann borçlandın- 
larak verilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekillik cevabına 
göre bu nususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3595 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme
si hakkında.)

Dilekçi : Romanya’dan 1933 yılında yurda geldiğinden ve 
henüz iskân yardımı görmediğinden bahsile iskân edilmesini is
temektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçinin gösterdiği 
tarihte yedi nüfus olarak yurda geldiği ve fakat 2510 sayılı Ka
nunda yazılı iki yıllık müddet içinde iskân talebinde bulunma
dığından bu haklanın kendiliğinden kaybetmiş olduğu anlaşıl
mış ve bn durum muvacehesinde iskânı mümkün görülmemiş, an
cak toprağa muhtaç çiftçilerden olduğu takdirde 4753 sayılı 
Toprak Kanununa göre durumunun incelenerek gereğinin ya 
pılmasının Bursa Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

17700/16488
7061/7050

17701/16489

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 41
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adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3596 1. I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Eski vazifesi
ne tekrar alınması hakkında.)

Dilekçi : Devlet Demiryolları ambar muhasebesinde çalış 
makta iken 526 kuruşu zimmetine geçirmek iddiasiyle Genel 
Müdürlük inzibat Komisyonunca kaydı terkin edilerek mahke
meye verilmiş ve Millî Korunma Mahkemesince yapılan muha
keme sonunda beraet etmiş ve hüküm kesinleşmiş ve eski vazi
fesine iadesi halikında vâki müracaatına verilen cevapta vazife
sine iadesinin mümkün olmadığı bildirilmiş olduğundan bahsile 
vaziyetin tetkikiyle müktesep haklariyle birlikte eski vazifesine 
iadesinin teminine karar verilmesini istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mev- 
rude defterleriyle yol varakalarında silinti ve tahrifat yaparak 
zimmetine para geçirmesi üzerine Devlet Demiryolları inzibat 
Komisyonu Memurin Talimatnamesi hükümlerine istinaden kay
dının kapatılmasına karar verilmiş ve vâki itirazı da yine ko
misyonca reddedilmiş ve her ne kadar mahkemede beraet etmiş 
ise de işlemiş olduğu suçtan dolayı tekrar tavzifi mümkün gö
rülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tekrar vazifeye alınıp alına
mayacağı ciheti mensup bulunduğu idarenin takdirine bağlı bir 
keyfiyet bulunmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce 
bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3597 1 .n .1956

Kâzım Akyollu 
Köprübaşı Karakol 
Cad. No: 72 
Konya

Şemsettin llter ve 
ar.
Ovakozlulu köyünde 
Hmıs

(Arzuhal hulâsası : İskân hakla
rının tanınması hakkında.)

Dilekçiler : Kendilerine iskân yolu ile verilip 34 yıldan beri 
şagil bulundukları tarlaların, namlarına tahsis ve temlik işlemi 
yapılmamış olduğunu ve yeniden tevziata tâbi tutulmak ve 
kendilerine borçlandırmak suretiyle verilmek istenildiği ve bu 
halin mağduriyetlerini mucibolacağını beyanla iskân haklarının 
tanınmasını istemektedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Dilekçilerin 34 yd ön
ce Ravan’dan yurda gelerek Hmız kazasının Odakoğlu köyüne 
yerleştirildikleri, ellerindeki tarlalar iskânca gösterilmiş ise de 
usulü dairesinde tahsis ve temliki ve aynı zamanda kanuni süre 
içinde iskân dileğinde bulunduklarına dair resmî bir kayıt ve
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ellerinde muteber bir vesika bulunmadığı ve bu itibarla ver
dikleri toprak istek beyannamesine istinaden ve 4753 sayılı Ka
nun uyarınca toprak verildiği anlaşılmış ve bu durum karşısın
da yapılacak bir işlem bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3598 1 . I I .1956

17702/1G490 Niyazi Baştürk 
Tuzakçı köyünde 
Gönen

(Arzuhal hulâsası : Yardım tale
bine dair.)

Dilekçi : Zuhur eden zelzelede evinin ve hayvan damlarının 
tamamen yıkılmış ve bir ineğinin ölmüş bulunduğundan beş nü
fuslu, çiftçi olup hayvan alacak kuvveti olmadığından bahsile 
hayvan almak için münasip bir miktar yardım yapılmasını iste
mektedir.

Tarım Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazısında : Kooperatif ortağı olan müste- 
dinin kredi talebi, zirai ihtiyacı ödeme gücü göz önünde tutula
rak ortak olduğu kooperatifçe karşılanmış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün cevabi yazısına göre bu hususta encü
menimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3599 1 . II . 1956

17705/16491 Recep Çeşmeci ve 
ar.
Aşağı Pınarbaşı kö
yünde 
Konya

(Arzuhal hulâsası 
rilmesi hakkında.)

Plâsman ve-

Dilekçiler : işlerinin icabı motör almak üzere iki ay evvel 
Zirai Donatıma yazılmış ve peşinen ödenmesi lâzımgelen para
ları da ödemiş olduklarından ve motörlerin teslime hazır olduğu 
halde plâsman olmaması yüzünden teslim alamadıklarını beyan
la mağduriyetlerinin önlenmesi için icabeden plasmanın veril
mesi hakkında lâzımgelenlere emir verilmesini istemektedirler.

Tarım Vekâletinin cevabi tezkeresine bağlı Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün yazısında : Muhtelif partiler halinde ce
man 450 bin lira munzam plâsman tahsis edilerek bu mevzudaki 
plâsman yekûnu 3 556 000 liraya baliğ olmuş ve bu meyanda 
dilekçi çiftçilerin talebettikleri vasıtaların usul ve mevzuat dâ
hilinde mütalâaya alınması hususunda mahallî bankasına gerek
li tebligatın yapılmış olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve Ziraat Bankası 
Umum Müdürlüğünün cevabi yazısına göre bu hususta encüme- 
nimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3600 1 . II . 1056

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mının tamamlanması hakkında.)

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup 1950 yılında 
anavatana geldiklerini, iskân haklarının noksan bırakıldığını 
beyanla noksan iskân yardımlarının tamamlanmasını istemek
tedirler.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : iskân hakkını haiz 
göçmenlerden oldukları anlaşılan dilekçilerin iskânlarının ta
mamlanması ve bir an evvel müstahsil hale geçirilmelerinin te
mini hususu ve sonunun ilgililere tebliği 21 Nisan 1953 tarihin
de Çorum Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3601 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi hakkında.)

Dilekçi : Birinci Cihan harbine ve istiklâl mücadelesine 
iştirak ettiğini ve şimdiye kadar hiçbir suretle idaresini temin 
edemediğini, beş nüfuslu olup 35 dönümlük tarladan başka 
toprağı olmadığım beyanla köylerine civar olan Esenbey çift
liğinden idaresini temin edecek kadar tarla verilmesini iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin dilek ve 
durumunun tetkik ettirilerek hak sahibi çiftçilerden olduğu ve 
sıraya girdiği takdirde topraklandırılması için mahallî Toprak 
Komisyonuna müracaat etmesi lüzumunun valiliğe yazılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8603 1 . II . 1056

17710/16496 Tevfik Şen
Mamure köyünde 
Alpu - Eskişehir

17709/16495 İsmail Balcı ve ar. 
Göçmenler 
Sungurlu



17711/16497 Ömer Uraz
Hamidiye Malı. 
Kırklareli Cad.
No. 89 
Babaeski

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

44

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
mesi hakkında.)

Toprak veril-

Dilekçi : 1935 yılında 4 nüfusla Bulgaristan’dan yurda 
geldiğini, bir ev verilip toprak verilmediğini, gayet fakir ve 
kimsesiz olduğunu beyanla bulunduğu kazanın her hangi bir 
köyünde toprak verilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Kanunen konulan 
müddet içinde iskân dileğinde bulunmıyan göçmenler iskân 
hakkını zayi edeceğinden müstedi göçmene iskân hakkı dışında 
verilen evin de istirdadı icabedeceği düşünülmekte ise de em
sali bir işlem dolayısiyle açılan dâva üzerine Devlet Şûrasınca 
ittihaz olunan kararda ve tezahür eden içtihad ve kanaata 
binaen mevzuubahis evin mumaileyhin uhdesinde bırakılması 
ve durumu itibariyle başkaca her hangi bir yardım yapılma
ması uygun görülmüş ve bu itibarla iskân yolu ile aynca toprak 
verilmesi kanunen mümkün olamamış bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
gmre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3603 1 . H . 1958

17712/16498 Salih Balpınar
Yenidindoğru Mah. 
4 ncü So. No: 10 
Babaeski

(Arzuhal hulâsası 
meşine dair.)

Toprak veril-

Dilekçi : 1940 senesinde Bulgaristan’dan yurda geldiğini; is
kân haklarının verilmediğini beyanla toprak verilmek suretiyle 
müstahsil hale getirilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin Bulgaris
tan’dan 6 nüfus ailesi ile birlikte serbest göçmen olarak yurda 
geldiği ve 2510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yazılı süre 
içinde iskân dileğinde bulunmadığı ve bu durum karşısında 
kendisine iskân yoliyle toprak verilmesine imkân bulunmadığı 
ve mumaileyhin bilfiil çiftçilikle iştigal ettiği ve toprağa muh
taç çiftçi olduğu tesbit edildiği takdirde 4753 sayılı Kanun ge
reğince yerli halk meyanında toprak ihtiyacının nazara alına
cağının tâbiî bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3604 1 . II . 1956
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17713/16499 Ilasan Meşeli ve ar.
Anafartalar Cad. 
Küçük Salepçioğlu 
Hanında gazete mü- 
vezzilerinden 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Kazanç Ver
gisinden muaf tutulmaları hak
kında.)

Dilekçiler : Seyyar olarak gazete satıcılığı ile iştigal ettik
lerini, küçük çocuklarını genç olmaları dolayısiyle kendilerin
den daha fazla satış yapmalarına ve binnetice daha çok kazanç 
temin etmelerine rağmen vergiden muaf tutulduklarını beyanla 
efradı ailelerinin geçimlerini sağlıyacak kadar olan kazancı 
güçlükle temin etmeleri hasebiyle kendileri için de bir hal çare
sinin bulunmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler anılan mu
afiyet hükümleri şümulüne girdikleri takdirde, kendilerinin 
5432 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine müsteniden kurulan 
takdir komisyonlarınca 40 ncı maddedeki esaslara göre üç dere
ce halinde tâyin ve takdir edilip derecattan geçmek suretiyle 
kesinleşen gündelik kazançların 12 mislinde Gezici Esnaf Vergi
si ile teklif edilmeleri zaruri bulunmakta ve bunun haricinde 
müstedilerin mevcut hükümler karşısında anılan vergiden muaf 
tutulmasına imkân görülmemekte oldukları bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine ve vekâlet 
cevabına göre vâki talep hakkında enciimenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3605 1 . II . 1956

17716/16502 Halil Barut
Emek Han No: 17 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Alacağının 
verilmediğinden şikâyet.)

Dilekçi : Mehmet Baykan ismindeki şahsın yaralanmasın
dan dolayı Diyarbakır Numune Hastanesinde muayene ve teda
visinin sağlanmasına mahallî hükümet hekimliğince gösterilen 
lîizuma binaen Lice C. Müddeiumumiliğinin telgrafı üzerine 
otomobili ile mumaileyhi Diyarbakır’a götürdüğü ve ücret ola
rak suçüstü giderinden 142 lira 80 kuruşluk sarf evrakı tanzim 
edilmiş olduğunu ve bugüne kadar bu paranın verilmediğini 
beyanla mağduriyetine mahal bırakılmamak üzere bu alacağı
nın kendisine verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallî C. müddei
umumiliğinden bu kere alman ve bir emir sureti ilişik olarak 
takdim olunan 3 . VI . 1953 tarih ve 497 sayılı yazı ile müstedi- 
nin alacağının tamamen kendisine ödendiği anlaşılmış olduğu 
bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre istek yerine ge
tirilmiş olduğundan artık bu hususta encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

¿arar No. Karar tarihi

3606 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettiril- 
mediğinden ve ikramiye verilme
diğinden şikâyet.)

Dilekçi : Devlet Demir Yollan yol bekçisi olduğunu sim - 
diye kadar hiçbir terfi ve zam görmediğini, yollar personeli
ne ikramiye verildiği halde kendisine verilmediğini beyanla 
hakkının aranmasını istemektedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Mîistedinin tu- 
lunduğu derecedeki terfi süresini 30 . III . 1953 tarihinde 
ikmal etmiş ve bu tarihten itibaren de bir üst dereceye terfi 
ettirilmiş, ikramiye de, ikramiye talimatnamesi hükmüne göre
10 ncu dereceye kadar işletme ve daha yukan dereceye ka
dar Umum Müdürlüğün salâhiyeti dâhilinde idareye maddi 
ve manevi bir menfaat temin eden personele verilmekte ve di
lekçi de vazifesi itibariyle üstün basan gösteremediği için 
ikramiye verilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3607 1. H . 1956

17719/16505 Galip Bulduk ve ar 
îsola köyünde 
Şebinkarahisar

Dilekçiler : îsola Köyünde hâzineye ait ve 2500 - 3000 dö
nümlük ziraate elverişli arazinin, bâzı nüfuzlu şahıslar tara
fından fuzulen işgal ve intifa olunduğundan bahsile bu yer
lerin kendilerine dağıtılmasıı istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr arazînin 
tesbit ve hazine adına tapu kaydının tashihine miitaallik munme 
lenin yapılması ve fuzuli şagilleri hakkında ecri misil takibatı 
yapılmakla beraber bu yerlerin Şebin Karahisar da toprak da
ğıtımına başlanıncaya kadar 2490 sayılı Kanunun 46 ncı mad
desinin son fıkrasına istinaden pazarlık1 a muhtaç çiftçilere 
kiralanması ve tevziini teminen de Toprak Komisyou emrine 
tevdi hususunun valiliğe tebliğ edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait 
işgal olunan arazinin kendilerine 
dağıtılması hakkında.)

17717/16503 Mehmet Yapar
Takım 5432 yol bek
çisi 31830 
Murat istasyonu
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hsuusta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
oilmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tariüi

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

3608 1 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Bir vazifeye 
tâyin edilmesi hakkında.)

Dilekçi : Erzurum Ağır Bakım Tamirhanesinde tesviyeci 
ustası olarak çalışmakta iken askerliği dolayısiyle ayrıldığını, 
tekrar vazifeye alınması hakkında vâki olan müracaatının na
zara alınmadığını beyanla mağduriyet ve sefaletine nihayet ve
rilmek üzere zirai donatımda bir vazifeye tâyin edilmesini iste
mektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu
na uygun bir görev bulunmaması sebebiyle dileğinin yerine ge
tirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3609 1. I I . 1956

17726/16512 Lütfü Dikici
Veyisefendi Mah. 
Sergerde So. No: 20 
Erzurum

17729/16515 Hüseyin Dilsiz
Küoükpazar İ şi ele So.
No: 12
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Belediyece 
haksız yere ceza yazıldığından şi
kâyet.)

Dilekçi : İstanbul Şehzadebaşı’nın semtsiz bir sokağında si
mit satarken Beyazıt Belediyesince haksız yere 15 lira para ce
zası kesilmiş ve bu parayı ödemekten âciz bulunduğundan ve 
mâlûl olup yardıma muhtacolduğundan bahis ve şikâyetle bu 
paranın affedilmesini ve yardım cemiyetlerince maişetinin te
min edilmesini veya simit satabilmesine müsaade olunmasını is
temektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin iddia 
ettiği gibi ikinci sınıf yollarda değil, şehrin ana trafik yolla
rından biri olan ve çok kalabalık bulunan Şehzadebaşı trotuar
larını daimî şekilde işğal etmekte bulunduğu, cezasının da bu 
yüzden yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3610 1. I I . 1956
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(Arzuhal hulâsası : Üstlerinden 
aldığı sicil muhteviyatlarının vc 
cezanın müruruzamana uğraması 
sebebinin bildirilmesine dair.)

Dilekçi : 2 nci Süvari Tümen Askerî Mahkemesince verilen 
ve kesinleşmiş bulunan 14 günlük hapis karan ikinci defa teb
liğ edilmiş ise de müruruzamana uğradığından infaz edilmemiş 
ve 24627 sayılı karar ile de emekliye sevk edilmiş olduğundan 
bahsile cezanın infaz edilmiyerek müruruzamana uğraması se
bebinin tahakkuk ve tetkikini ve asteğmenlikten emekliye ay- 
nldığı tarihe kadar geçen süre içinde muhtelif rütbelerde em
rinde çalıştığı üstlerinden aldığı sicil muhteviyatlannın tarihleri 
ile beraber şahsına tebliğ edilmesini istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
askerî hizmete mahsus mekkâre hayvanlannı hususi menfaa
tinde kullanmak suçundan 14 gün oda hapsine mahkûm edil
miş ve bundan başka, hürmetsizlik ve itaatsizlikte ısrar suçun
dan da mahkûm edilmiş olan mumaileyhin, neticede 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince emekliye sevk edilmiş 
ve ordu ile alâkası kesilmiş ve mezkûr cezanın infazının tehiri 
ne âmil olan sebep mahkûmun aleyhine bir netice de doğurma
dığı gibi bu cezayı vaktinde infaz etmiyenler hakkında 5677 
sayılı Af Kanunu muvacehesinde takibat icrası da mümkün 
görülmemiş olduğu ve Ordu Sicil Yönetmeliğinin 3 ncü mad
desi gereğince siciller gizli ve hizmete mahsus olup şahsa gön
derilip açıklanamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukanya alman vazıh ceva
bına göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3611 1 . I I . 1956

17733/16519 Şakir Güngördü
Tabakhane Çıkmazı
No: 16
Malatya

17739/16525 Hayriye Arabacı
intizam Malı. Bahçe 
So. No: 50 de 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Yunanistan’
dan gelen babasının yanında kal
maya müsaade edilmesi hakkında.)

Dilekçi : Yunanistan’dan yurda gelen ihtiyar babasının 
Türk topraklarından ve kendi milletinden aynlarak başka bir 
millet içinde yaşaması vicdanen doğru olamıyacağından bah
sile kendi yanında kalmasına müsaade edilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Bahis konusu şahsın, 
dilekçinin babası olmayıp, kocasının ölen kansınm babası ol 
duğu ve yurtta kaldığı kısa müddet zarfında vatandaşlığa alın
ması için şahsan müracaatta bulunmadığı ve halen mumailey
hin Yunanistan’a dönmüş bulunduğu Bursa Valiliğinin işann- 
dan anlaşılmış ve bu duruma göre vekâletçe yapılacak bir mu
amele kalmamış olduğu bildirilmektedir.



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

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3612 1. I I . 1956

17785/16569 Süleyman Demirel (Arzuhal hulâsası : Eski yerim
ve ar. yerleşmelerine müsaade edilmesi
Orta Kiirt Ömer k<>- veya istimlâk edilmesi hakkında.)
yünde
İğdır Dilekçiler : Ecdat ve topraklan olarak oturdukları Orta- 

kürt Ömer köyü Dil mıntakasında bulunduğundan ve Ağrı is
yanından beri ayrı köyde oturmakta olduklarından ve memnu 
mıntaka kaldırılmış olup köylerine dönmek istemiş iseler de 
bırakılmadığından bahsile köylerinin behemahal Devlet Çiftli
ği hududu içerisine alınması icabediyorsa arazilerinin istimlâk 
suretiyle hükümet tarafından satın alınmasını ve bedelinin sa
hiplerine verilmesini aksi takdirde köylerine tekrar dönmele
rine müsaade edilmesini ve mağduriyetlerine son verilmesini 
istemektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 5433 sayılı Kanun ge
reğince İğdır Devlet Üretme Çiftliği kurulmuş bulunan Dil 
mıntakasındaki mezkûr yerlerin Ağrı memnu mıntakasmın ih
dası ile idareten boşaltılarak mevcut gayrimenkullerin iskân 
Kanununun 26 ncı maddesi hükümleriyle 1331 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince Hazine adına tapuya bağlandığı an
laşılmış ve hak iddia edilen araziler esasen Hâzineye ait ve 
Hazine adına tapuya bağlanmış olduğundan dilekçilerin iste
ği veçhile satın alınmasına veya istimlâkine imkân görülmedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre vâki talep hakkında encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3613 1 . II 1956

17790/16574 Recep Baş 
H alıcıoğlu 
lâm Malı. 
So. N o: 9 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı 
Abdüsse- bağlanması ve yapılan tazminata
Yağhane ilâve yapılması hakkında.)

Dilekçi : Vaktiyle seyrüsefain idaresine yağcı olarak inti- 
sabetmiş ve bilâhara makine lostromosu olarak demir vapu
runda vazife görmekte iken yaş haddi sebebiyle açığa çıkanl- 
mış, fakir ve yardıma muhtaç bir durumda olduğundan bahsi
le az veya çok bir emekli maaşı tahsis edilmesini veya verilen
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

pek cüzi meblâğa ilâve yapılmak suretiyle mağduriyetine ma
hal verilmemesini ve refahının temin buyurulmasım istemek
tedir.

Ulaştırma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Devlet 
Denizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü deniz hatları iş
letmesinde makine lostromosu olarak çalışmakta iken 65 yaşı
nı doldurmuş bulunması hasebiyle hakkında mülga 3137 sayılı 
Emekli Kanunu gereğince işlem yapılmak üzere kaydı kapatıl
mış ve mesbuk fiilî hizmetine mukabil kendisine 1 906 lira 10 
kuruş tazminat verilerek tasfiye edilmiş ve ayrıca terfihi hu
susuna gidilmesine veya müzaharette bulunulmak suretiyle 
yardım yapılmasına mevzuatın müsait bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3614 1. I I . 1956

17791/16575 Tahsin özkul (Arzuhal hulâsası : iş ve tahsisat
Güney köyünde verilmediğinden şikâyetle toprak
Vakfıkebir verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Zonguldak - Ereğli Kömür işletmesinde daimi işçi 
iken iş sırasında yakalandığı hastalıktan dolayı barapor işinden 
ayrılmış ve hiçbir gelir membaı, bulunmamış ve hastalığının ça
lışmaktan doğmuş ve münasip bir iş veya bir tahsisat verilmesi 
hakkında vâki müracaatına hastalığının meslekî olmadığı bildi
rilmiş ve hastalığının tedavisine lüzum görülmemiş, durumuna 
müsait çok işler var iken bunlardan birisine tâyin edilmemiş 
olduğundan bahis ve şikâyetle efradı ailesinin geçimlerini temin 
için havasına alışmış bulunduğu Samsun vilâyeti dâhilinde borç
lanmak suretiyle toprak verilmesinin temin buyurulmasım iste
mektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin dört ay 
hava tebdili sonunda yapılan sıhhi heyet muayenesinde (çalış
ma gücü kazanamaz, havzada çalışamaz, hastalığı meslekî de
ğildir) kararının verildiği ve mumaileyhin üç tam iş senesini 
doldurmadığından 3008 sayılı Kanun gereğince kıdem tazmina
tının ödenmesine kanunen imkân görülmediği ve amele birli- 
ğince 133 lira 80 kuruşun kendisine ödendiği ve halen sıhhi du
rumunun çalışmaya müsaidolup olmadığının tesbiti için heyeti 
sıhhiyeden karar alınmak üzere dilekçinin müesseseye müracaa
tının gerektiği bildirilmektedir.
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Amıha) Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekillik cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3615 1 . II . 1956

17792/16576 Paşa Şahin (Arzuhal hulâsası : Artova kaza-
Cami deresi köyünde »mm köylerinden birisinde iskân
Niksar edilmesine, dair.)

Dilekçi : Serpiştirme suretiyle babası Halil’in Zile kazasının 
Ütük köyüne ve kendisinin de Niksar kazasının Camideresi kö
yüne nakle tâbi tutulduklarını, oturduğu köyde toprak bulun
maması dolayısiyle şimdiye kadar iskân edilmediğini, eski yer
leri olan Biskincik köyünde bırakmış oldukları gayrimenkulle- 
rin başkalarına verilmiş olduğunu beyanla Artova kazasının 
Bolos, Halil Ekincilik ve Küçükçeşme köylerinden birisinde 
toprak verilmek suretiyle iskânını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Babası Halil’in reisli
ği altında Ütük köyüne nakil ve ev yeri, toprak verilmek sure
tiyle iskân edilmiş oldukları anlaşılan dilekçinin ikinci defa ola
rak başka bir köye nakil ve iskânına imkân olmadığından Ütük 
köyüne avdetle gayrimenkullerine tesahup etmesi lâzımgeldiği- 
nin müstediye tebliği hususunun Tokad Valiliğine yazılmış oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3616 1 . II . 1956

17793/16577 Ahmet, Hoşaf (Arzuhal hulâsası : Asri ceza ev-
Ceza evinde hüküm- !erine nakli hakkında.)

/  Dilekçi : Sirkat suçundan 6 sene 7 ay 10 gün napis cezasına 
mahkûm bulunduğu 27 aydır Rize ceza evinde yatmakta oldu
ğunu ailesinin fakir olması yüzünden yardım görmediğini be
yanla iş saatleri üzerinde kurulan asri ceza hakkının kendisine 
de teşmil edilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ikiden 
ziyade hırsızlıktan mahkûm olduğu Rize C. Müddeiumumiliğinin 
işarından anlaşılmakla mumaileynin, mezkûr ceza evlerine nakli 
hakkındaki talebinin tervicine imkân görülememiş olduğu bildi 
rilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3017 1 . II . 1956

17798/16582 Hüseyin Kavazoğlıı (Arzulıul hulâsası : İskân yardı-
Kami Taşlılarla mı yapılması hakkında.)
So: 17/1 
İst anbvı 1

Dilekçi : Bulgar mezalimine tahammül edemiyerek 194b 
senesinde efradı ailesiyle birlikte Yunanistan yoliyle yurda gel
diğini, bugüne kadar hiçbir iskân yardımı görmediğini beyanla 
emsaline yapılan iskân yardımlarından kendisinin de faydalan
dırılmasını istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında 
İstanbul vilâyeti ile yapılan muhabere neticesinde; mumaileyhin 
6 nüfuslu olup 26 . IV . 1945 tarininde kaçak olarak Yunanis 
tan’dan yurda geldiği, nüfusa serbest göçmen olarak kaydolun 
duğu ve 2510 sayılı Kanun gereğince iki senelik müddet içeri
sinde iskânı hususunda müracaatta bulunmadığı cihetle hakkın
da iskân bakımından yapılacak her. nangi bir muamele olmadığ’ 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin maniyetine ve vekillik cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3618 1 . II . 1956

17803/16586 Ahmet Angı
köy halkı namına 
Muhtar
İncesu - Kskisehir

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ve
rilen topraktan bir kısmının baş
ka köylere de verilmesinden şikâ
yet hakkında.)

Dilekçi : Baraj inşaatı için 1947 yılında istimlâk edilen top
raklarına mukabil Hasırcı Çiftliğinden verilen araziden bir kıs
mının Sofuca köylülerine tevzi edilmek istenildiğinden şikâ 
yetle kanuna aykırı olan bu haksızlığın bertaraf edilmesi için 
mahalline bir tetkik heyetinin gönderilmesini istemektedir.

Devlet Vekilliğinin cevabi yazısında : Müstedinin, bir kop 
yesini de vekâlete verdiği dilekçesi üzerine mahallinde teşek
kül eden dosyası ile birleştirilerek kanun hükümleri dairesin
de şikâyetlerinin incelenmesi ve gereğinin yapılarak sonucun-



dan ilgililere de bilgi verilmesi hususunun Eskişehir Valiliğine 
yazılmış olduğu bildirilmektedir.

öereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekillik cevabına 
\ göre bu hususta encümenimize bir muamele tâyinine mahal

olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

*
— 53 —

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

3019 1. I I . 1966

(Arzuhal hulâsası : Mahkeme baş
kâtibi ve mübaşirimden şikâyet 
hakkında.)

Dilekçi : Vize mahkeme başkâtibi ve mübaşiri tarafından 
geceleyin yazıhanesine taarruz edilerek mesken masuniyetinin 
ihlâl ve ölümle tehdidolunduğundan, dövülüp hakaret edildi 
ğinden, mahkemedeki hukuk dâvaları ile icra işlerinin sürün
cemede bırakılarak kanuna aykırı muamele yapıldığından ba
his ve şikâyetle bir adliye müfettişinin gönderilmesini ve ka
nuni takibatın icra ve ifasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekiyi dövmek
ten ve hakaret etmekten maznun mahkeme başkâtibi ile müba
şir hakkında tahkikat yapılarak âmme dâvası açılmış olup, 
ölümle tehdit ve mesken masuniyetini ihlâl suçlarından dolayı 
aynı şahıslar hakkında takipsizlik karan verildiği; hukuk dâ
vaları ile icra muamelelerinde usul ve kanuna aykm bir cihet 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tahkika müstenit oe- 
vabına göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3620 1. I I . 1966

(Arzuhal hulâsası : İçme suyu te
sisatı borularının projeye göre 
döşenmesi hakkında.)

Dilekçiler : Lice kasabası içme su tesisatında Dercinet kö
yü ile Şaâr mahallesi arasındaki boru hattının hatalı döşen
diğinden ve şebekenin bâzı yerlerinde de borulann proje hilâ
fına döşenmiş bulunduğundan bahsile bu cihetin tahkiki ile 
yanbuçuk kalan su ana hat borulanmn projeleri dâhilinde ya
pılmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan incele
me sonunda; mütaahhide verilen iki aylık cezalı müddet isin
de dahi kabule hazır duruma getirilen Lice kasabası içme au

17815/16594 Ahmet Yüksek 
ve ar.
Muhtar 
Şaâr Malı.
Lice

17810/16591 Şevki Biçerim
Dâvavekili N o: 10 
Vize



tesisinin önümüzdeki inşaat mevsiminin ilk müsait ayından 
itibaren muteber olmak üzere mütaahhidine bir aylık daha 
müddet temdidi vermek suretiyle mezkûr inşaatın hatalı ve ku
surlu kısımlarının ikmal ettirilmesine ve kabule hazır bir du 
ruma getirilmesine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin tetkike müstenit c e 
vabına göre vâki talep hakkında encümenimizce tâvini m ua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

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

3621 İ . I I . 1956

Reis M. M. Kâtip A fyon  K. Çorum Edirne
Konya Bingöl Elâzığ S. Koral ton H. Orfakcıoğlv ('. Köprülü

.i. f\ Ağaoğlu ,S. T olur

Edirne Erzincan M ardin Trabzon
H. Maksudoğlu T. Şenocak A’ . K. Timuroğlu S. Karayavm

(Arzuhal sayısı : 115)

7 \ ~ B .  M .  t U .  M a t b a a * <



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 İ

<1 Sayı : 5 1 9 *  —

27 .I V . 1956 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

2999/2992 Sedat Çinar (Arzuhal hulâsası : 6 aylık hapis 
cezasının bütün neticeleriyle bir
likte affı hakkında.)

Dz. Mk. Kd. Yzb.
T. C. Amasra gemisi 
Kasımpaşa-İstanbul Miistedi : Teşekkül eden Denizcilik Cemiyeti tarafından ken

disine tevcih olunan âzalık dolayısiyle vekâletçe muhatap tu
tulduğu muameleden ve bu hayırlı teşebbüsün sabote edilme
sinden, keza silâhlı kuvvetlerin politikaya karıştırılması yolun
da istidada adları yazılı sivil şahıslarla birlikte, Candar Gemisi 
Kumandanı Deniz Binbaşısı Kenan Dağkılıç tarafından gayret 
sarf olunduğundan, keza yeni rejim inkılâbımıza ve iktidara 
karşı gösterilen reaksiyoner durumdan; mücerret, askerlerin 
politikaya karışmalarından doğan vahîm neticeleri müşahade et
miş bir memleketsever olarak eskiden tanıdığı Ankara Mebu
su Mümtaz Faik Fenik’i haberdar etmek maksadiyle yazdığı
1 . IX . 1951 tarihli mektubunun Millî Müdafaa Vekilliğine ve
rilmesi üzerine; âmiri adlilikçe; bu fiiline atıf ve isnadı kabil 
olmıyan iftira suçundan dolayı hakkında dâva açılmış bulundu
ğunu ve nihayet ceza esasları ile ve Türk Ceza Kanununun 285 
ve 45 nci maddeleri ile telif ve tecvizi mümkün olmıyacak şekilde 
ve zorlama ile; maddei mahsusa isnadı suretiyle hakarette bu
lunduğu iddia ve kabul olunmak suretiyle 6 ay hapse mahkûm 
edilip hükmün Askerî Temyiz Mahkemesince de esbabı mucibe- 
den âri bir şekilde tasdik olunduğunu belirterek; mezkûr ceza
sının neticeleriyle birlikte affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 
Donanma K. lığı âmiri adliliğince üste hürmetsizlik ve itaatsiz
likten Askerî Ceza Kanununun 82 ve 85 nci maddelerine göre;
10 gün oda hapis cezasına, sivil işçi Kenan Ergün’e hakaret ve 
müessir fiilde bulunmak suçundan İstanbul Merkez K. lığı Adlî 
Amirliğince 16 . IX . 1952 tarihinde Türk Ceza Kanununun 456 
ve 482 nci maddelerine göre açılan dâvanın hakaretten beract- 
le, müessir fiil suçundan; suçta tahrik unsuru görülerek aynı 
kanunun 456 ve 51 nci maddelerine tevfikan ve tenzilen 83 lira 
ağır para cezasına, yine Donanma K. lığı Amiri Adliliğince
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vazifei memuriyetini ihmal ve hakaret suçlarından dolayı yapı
lan takibat sonunda beraetine karar verildiği, keza memuriyet 
nüfuzunu sunstimal suçundan Deniz Eğitim K. lığı Adlî Amirli
ğince yapılan takibatın da beraetle neticelendiği, askerî hâkime 
vazifesinden dolayı hakaret etmiş bulunmasından dolayı yapı
lan takibat neticesinde 7 gün hapse ve bir iftira suçundan do
layı yapılan muhakemesi sonunda da, fiili; maddei mahsusa tâ
yini suretiyle üste hakaret olarak tevkif ve Askerî Ceza Kanu
nunun 85/3 ncü maddesi gereğince 28 . IV . 1954 tarihli ve Tem- 
yizen de tasdik edilmiş bulunan bir hükümle 6 ay hapse mah
kûm edilip halen bu cezalarının deniz kumandanlığı ceza evinde 
infaz olunmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına Adliye 
ve Milli Müdafaa vekâletleri temsilcilerinden alınan izahata 
göre; dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan vâki af talebi 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne Âzadan Hüseyin Ortakçıoğlu’nun vâki muhalefetine karşı 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3622 14 . I I . 1956

4848/4839 A dnan Nabi ö ğ ü t  
Tam  îş  Şirketinde 
şoför
Savur - M ardin

(Arzuhal hulâsası : 3 ay 10 gün
lük hapis cezasının affı hakkın
da.)

Müstedi : Ergani - Dicle ilk Öğretmen Okulu Marangozluk 
öğretmeni Cemal Özcan’ı tehdit suçundan, yapılan bir iftira ve 
tertip neticesinde adı geçen yer Asliye Ceza Mahkemesince mah
kûm edilip infaz olunmak üzere bulunan 3 ay 10 günlük hapis 
cezasının; masumiyetine binaen ve 5 nüfuslu efradı ailesinin 
sefil ve perişan kalmasına mahal bırakılmamak üzere affolun
masını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ölümle tehditten maz
nun müstedinin, adı geçen yer Asliye Ceza Mahkemesinde Türk 
Ceza Kanununun 191/2, 56 ve 59 ncu maddeleri gereğince, 3 ay
10 gün hapis ve bir sene müddetle Emniyeti Umumiye nezareti 
altında bulundurulma cezaları ile mahkûmiyetine dair verilen 
16. V II . 1952 tarihli hükmün, müddetinde verilmiyen Temyiz 
istidası reddedilmek suretiyle katileştiği ve mahkemece 56 ve 
59 ncu maddelere göre Emniyeti Umumiye nezareti altında bu
lundurulma cezasından indirme yapılmaması kanuna muhalif 
görülerek, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 ncü mad
desi gereğince hükmün bozulması için 4 .1 .1956 tarih ve 168 
sayılı yazılı emirle dosyasının C. Başmüddeiumumiliğine gönde
rildiği bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin dinlenen izahatına nazaran dikkate 
alınacak mahiyette bulunmıyan talep hakkında tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3623 14 . I I . 1956

5887/5876 Mehmet Ali Çaylık (Arzuhal hulâsası : İki senelik
5861/5850 Ortacami Malı, niıı sürgün cezasının affı hakkında.)

Çınarkahve So. No : 
8 de
Haydar Kayhan
yanında
Tekirdağ

Müstedi : 15 yıldır çekmekte olduğu (doktor raporu ile sa
bit bulunan) astım hastalığı yüzünden evinde yattığı bir sırada; 
İstanbul’da - Tophane Lüleciler Caddesinde bulunan kendisine 
ait kahvede garsonun; kendisinin yokluğundan bilistifade esrar 
satarken yakalanmış olduğu için nahak yere kendisinin dahi 1 
sene hapis, iki sene sürgün ve 600 lira ağır para cezalarına 
mahkûm idilip, halen Tekirdağ-’da sürgün cezasını çekmekte ol
duğunu beyanla; 66 yaşında namuskâr ve müziç bir hastalığa 
musap bir kimse bulunmasına binaen; iki senelik sürgün cezası
nın affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Esrar satmak suçun
dan dolayı İstanbul 5 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 17. I I I . 1951 
tarih ve 781/252 sayılı ilâmı ile Türk Ceza Kanununun 403 ncü 
maddesi gereğince; bir sene müddetle hapis ve 600 lira ağır pa
ra cezaları ile birlikte, Edremit’te infaz edilmek üzere iki sene 
sürgün cezasına mahkûm bulunan müstedinin, hapis ve para ce
zalarının infazını mütaakıp 20 . IV . 1955 te gönderildiği Edre
mit’te iş temin edemediğinden bahsile vâki müracaatı üzerine 
yerinin Tekirdağ olarak değiştirildiği, yaşının ve hastalık hali
nin ; iddia ettiği gibi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci mad
desine göre cezasının iskatmı mucip bulunup bulunmadığının 
heyeti sıhhiyeye muayene ettirilerek tesbiti için de Tekirdağ 
Müddeiumumiliğine yazıldığı; alınacak rapora göre muktezası- 
nın ifa olunacağı, hükümde adlî bir hata da görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci mad
desine göre; ihtiyarlık ve daimî mâlûliyet gibi şahsi a.hval ile 
ilgili olarak yapılacak af taleplerinin Jetkik ve icabının ifası 
Hükümete ve Reisicumhura mevdu salâhiyetler cümlesinden bu
lunmakla vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3624 14 . I I . 1956
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6811/6800
/8294

6940/6929
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Ali Alkış (Arzuhal hulâsası : Cezasının affı
Güneri köyünde veya tecili hakkında.)

^'ozan Mistedi : 12 . IV . 1951 tarihinde adam öldürmek suçundan
dolayı Ko^an Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 12 se
nelik hapis cezasını çekmekte iken musabolduğu tüberküloz 
hastalığı sebebiyle sevk olunduğu heyeti sıhhiyelerce verilen 
mütaaddit raporlarla cezasının 6 şar ay müddetle tecil olunmuş 
ve halen de tedavi görmekte bulunduğunu ve verilen bu kısa 
müddetli raporlar yüzünden tedavisinin akim kalıp, lâyıkı veç
hile yapılamadığını ve şifayap da olamadığını belirterek; ce
zanın ya tamamen affı veyahut iyileşinceye kadar tecil olunma
sını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yusuf Aydın’ı öldür
mekten maznun müstedi Ali Alkış’ın Kozan Ağır Ceza Mahke
mesinde yapılan duruşması sonunda Türk Ceza Kanununun 448, 
51/1, 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince; 12 sene ağır hapis ve 
mütemmim cezalarla mahkûmiyetine dair verilen 25 . X . 1951 
tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 5 .
I I . 1952 tarihli ilâmı ile tasdik edilerek katileştiği; ceza infaz 
olunmakta iken, filhakika musabolduğu mezkûr hastalık sebe
biyle. 25.VIII.1954 ve 19 . IX . 1955 tarihli raporlarla; has 
talığmın hayatı için katî tehlike teşkil edeceğinden bahsile 6 şar 
ay infazın geri bırakıldığı ve yapılan muamelelerde usul ve ka
nuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tecil keyfiyetinin, usulüne tevfikan ya
pılacak müracaat üzerine infaz merciini, daimî mâlûliyet iddia- 
siyle yapılacak af taleplerinin incelenmesi de Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 42 nci maddesiyle Hükümeti ve Reisicumhuru ilgi
lendirmekte bulunduğundan vâki talep hakkında, bu bakımlar
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3625 14 . I I . 1956

Mustafa özcan 
Ceza evinde 
Aksaray

(Arzuhal hulâsası 
kında.)

A f talebi lıak-

Miistedi : Müdafai nefis maksadiyle, Davut Cömert adında
ki bir şahsı öldürmüş olduğundan dolayı Aksaray Ağır Ceza 
Mahkemesince hükmolunan 28 sene hapis cezasının, vâki temyizi 
üzerine müebbet hapse tahvil olunduğundan bahsile; cezasının 
tahfifi veya affolunması için Yüksek Meclisten atıfet dilemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yakısında : Kangütme saild ile 
Davut Cömert’i öldürmekten maznun Mustafa Özcan’m Temyiz 
Mahkemesinin bozma ilâmına uyularak; Aksaray Ağır Ceza



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

7108/7096

Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda, Türk Ceza Kanu
nunun 450, 10, 59, 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince müebbet 
ağır pahis ve mütemmim cezalarla mahkûmiyetine dair verilen
2 . I I . 1955 tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunup katileş
tiği ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına ve müstelzim affı bir 
cihet bulunmadığı yolundaki düşüncesine göre; dikkate alına
cak mahiyette bulunmıyan talep hakkında encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3626 14 . I I . 1956

P rof. Dr. Faruk
E rem
Avukat
Ankara Üniversitesi 
Ceza Hukuku P ro
fesörü 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilleri 
hakkında müttehaz hükümde adlî 
hata bulunduğundan cezalarının 
hususi af yolu ile kaldırılması 
hakkında.)

Müstedi : Kanunların umumilik ve mücerretlik vasıflan 
üzerinde durup, bu sebeple bâzı ahvalde adlî hataya düşülebi
leceğine ve bu maksatla da hususi af müessesesinin vaz’olundu
ğuna işaret ettikten sonra; müvekkilleri hakkında mahalli 
mahkemece «mağduru 4 muhtelif yerinden ve bilhassa gök- 
sünden göğüs boşluğuna nüfuz edecek ve hayatını tehlikeye 
koyacak şekilde, 15 gün müddetle işinden kalacak derecede ya- 
ralıyarak öldürmeye teşebbüs ettiklerinden bahsile» verilen ve 
Birinci Ceza Dairesince (müşabih hâdiselerde beyan olunan içti
hatlara zıt ve mütenakız bir içtihatta bulunularak verüen bir 
kararla) tasdik olunan hükümde yazılı sureti kabule göre hâ
diseyi açıkladıktan sonra; tasdika miitaallik ilâmın iki cihet
ten incelenmesi icabettiğini belirtip, ezcümle :

1. Katil kasdı bakımından; Birinci Ceza Dairesince bı
çakla yaralamadan ibaret olan fülde yaralama kasdı yerine öl
dürme kasdının mevcudiyetinin kabul olunduğunu ve bunun 
da; yaraların nahiyelerinden istihraç olunduğunu, halbuki; 
mütaaddit müşabih kararlarda; isabet nahiyesine bakılarak 
öldürme kastının istihraç edilemiyeceği kabul edilmiş bulunul
duğu halde; hâdisede; katil kastına delâlet edecek sair delil
ler zikrolunmaksızın mücerret buna istinaden karar verilmiş 
olduğunu, mahkûmiyeti tesis eden hükümde bulunan ve kuv
vetli bir mucip sebebe istinadeden muhalefet şerhini istidaya 
dercetmeyi uygun bulduğunu da beyan ederek; mezkûr şerh
ten iktibasen; hâdisenin cereyan ettiği pazar mahallinin 15 
metre mesafelik kısa bir caddeden ibaret bulunmasına ve sa
nıkların mağduru kolaylıkla yakaladıklanna göre; kendisini 
kolayca öldürmeleri mümkün iken bıçaklarını mumaileyhi gat-
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hi şekilde yaralıyacak surette kullanmakla iktifa etmeleri se
bebiyle katil kastının mevcudolmadığına işaret olunması, keza 
suç aleti olan bıçakların bulunamaması bakımından öldürmeye 
elverişli olup olmadıklarının tesbiti mümkün olamaması itiba
riyle «şüphe sanığın lehine kabul edilir» kaidesine istinadeden 
savcılıkça da; hâdisede katil kastı görülmemiş bulunduğunu 
bertafsil izah ettikten sonra;

2. Mezkûr tasdik ilâmının; bir de 463 ncü maddenin tat
biki bakımından ele alınmasının icabettiğine işaretle; tatbikat
ta; vicdani delil sistemi yerine kanuni delil sistemini vaz’eden 
463 ncü maddeye kesretle müracaat olunduğunun görüldüğü
nü; delil toplamak ve delilleri münakaşa etmek külfetinden 
kurtulmayı sağlıyan bu maddenin nazari bakımdan tahlilini 
de yaparak, mezkûr maddenin; iştirakin sübutunu şart koştu
ğunu bu bakımdan cezalandırılacak olanların suçtaki iştirak 
hisse ve derecelerini ve fiilini tasrih etmek icabettiğine de te
masla; yaraların durumuna ve vâki şahadete göre hâdisenin ne 
suretle cereyan eylediğine dair mevcut şartların iyice incelen
memesi sebebiyle müvekkilleri halikında tatbiki gereken 456 
ve 457 nci maddelerin; fiille mürettep cezaları tâyin eden fık
raları yerine «mağdurun yaralandıktan sonra 17 . VII . 1952 
tarihinde hastaneye yatıp 19 . VII . 1952 tarihinde taburcu 
edilmek suretiyle iki gün tedavi görmesi muvacehesinde bu 
bakımdan yaranın hayatı tehlikeye koyacağı şeklinde; rapor
da yazılı mütalâanın Adlî Tıp Meclisine gönderilmiyerek bu 
yolda kabul edilmesi ve sair hususatm nazara almmıyarak» 
zikrolunan 463 ncü maddeye tevfikan ceza verilmekle adlî ha
taya düşüldüğünden bahis ve şikâyetle; müvekkilleri hakkın- 
daki cezaların affolunmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 17 . VII . 1952 tari
hinde, Torbalı’nm Tepeküyü pazar yerinde Haşan Aksoy’u 
müstakil faili gayrimuayyen surette öldürmeye tam derecede 
teşebbüsten maznun Abdullah Arıkan ve Feyzullah Arıkan’ın; 
İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması so
nunda Türk Ceza Kanununun 448, 463 ve 51/1 maddeleri ge
reğince 4 der sene müddetle ağır hapse mahkûmiyetlerine dair 
verilen 15 . II . 1954 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi Birin
ci Ceza Dairesinin 11 . V . 1955 gün ve 102/1547 sayılı ilâmı 
ile tasdik edilerek katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinden alınan izahata göre; dikkate alına
cak mahiyette bulunmıyan vâki af talebi hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3627 14 . I I . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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7562/7534 H üseyin A vni Ge
m ici
X V  nci Kor. 2 nci 
Mot. Tb. Ivlı. Bl. 
Asb. K d. Baş. Çvş. 
Gebze

(Arzuhal hulâsası 
lebi hakkında.)

Hususi af ta-

Müstedi : 4 ncü Kore Değiştirme Birliğinde hizmetini ifa 
edip yurda ve memlekete ayak basar basmaz duyduğu sevin
cin tesiri ile bir gaflet eseri olarak havaya iki el silâh atmış 
bulunduğundan dolayı; Gelibolu Asliye Ceza Mahkemesin
ce bu fiilinden ve müsaadesiz tabanca taşımaktan 7 ay hapse 
mahkûm edildiğinden ve işbu mahkûmiyet kararının kendisi
nin kanunen tabanca taşımak hakkını haiz bulunduğu dahi 
nazara alınmaksızın ve bir zuhııl neticesi olarak Temyiz Mah
kemesince de tasdik edilmiş ve iadei muhakeme talebinin 
üe keza reddedilmiş bulunduğunu beyanla; cezasının; o an
daki ruh haletine bağışlanıp evli ve çocuk sahibi bir kimse 
olduğu da göz önüne alınmak suretiyle hususi af yolu ile 
kaldırılmasını istemektedir. >

Adiiiye Vekâletinin cevabi yazısında : İzinsiz silâh taşı
maktan ve meskûn mahalde zaruret olmaksızın silâh atmaktan 
maznun müstedinin; Gelibolu Asliye Ceza Mahkemesinde ya
pılan duruşması sonunda, 6136 sayılı Kanunun 13 ve Türk 
Ceza Kanununun 551 ve 81/1 nci maddeleri gereğince 7 ay 
hapis 233 lira 30 kuruş ağır ve 3 lira hafif para cezalan ile 
mahkûmiyetine dair verilen 3 . III . 1955 tarihli hükmün 
Temyiz 3 ncü Ceza Dairesince de tasdik olunarak katileştiği 
ve filhakika iadei muhakeme talebinin de reddedilmiş bulun
duğu ve hükümde bir isabetsizlik görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderacatına ve 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işannı müeeyyit ve müs- 
telzimi af bir cihet olmadığı yolundaki vâki izahatına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3628 1 4 .I I .1956

7647/7612 Ömer îrfan oğlu
Yeni ceza evinde hü 
kümlü 
Dalaman

Müstedi : 1 . VIII . 1953 tarihinde meriyete giren 6123 sa
yılı Kanunla, eski mahkûmların, suç işledikleri tarihte mer’i 
hükümlere göre; lehlerine olarak tecelli eden (cezalannın infa 
zmdaki) hakkı mükteseplerinin mahfuz bulundurulması hukuki 
ve kanuni bir zaruret iken; tatbikatın tamamen aleyhlerine cere
yan etmekte bulunduğundan; dolayısiyle gerek bu kanunun

(Arzuhal hulâsası : 6123 ve 6434 
sayılı kanunlardan doğan mağdu
riyetlerinin telâfisi için affolun
maları hakkında.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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17904/16669 Mustafa Güngör
Bentderesi Yeniha- 
yat Mah. Çay So. 
No: 20/A 
Ankara

gerekse ahiren yürürlüğe giren ve yine eski mahkûmlar arasında,
ini az bakımından bir teirık yapan ti434 sayılı Kanunun ve bu 
yanlış tatbikatı tasvibeder mahiyette bulunan zikrolunan 13 ncii 
maddenin tefsirine mahal olmadığı nakkmdaki Yüksek Meclis 
kararının; kendilerini mağdur edip, cezalarının bir kısmını 
yeni hükümlere göre; daha ağır şartlar altında ve meşruten 
tahliye hakkını dahi kaybetmek suretiyle çekmelerine âmil 
olmak gibi ceza ve meriyet kanunlarına mugayir bir vaziyeı 
ihdas olunduğundan bahis ve şikâyet ederek; mezkûr kararın 
yeniden tetkik buyurulmasını ve uğradıklan bu mağduriyetin 
telâfisini teminen affolunmalan talebinde bulunmaktadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; her hangi 
bir adlî muameleden şikâyeti olmayıp sadece bir af kanunu 
çıkarılmasını talebetmiş bulunması itibariyle bu hususta vekâ
letçe bir mütalâa beyamna mahal görülmediği bildirilmektedir

14 . II . 1956 tarihli encümen toplantısında, Adliye Vekâleti 
temsilcisinin af talebi ile ilgili ve müstedinin cezasının affını 
mucip bir sebep görülmediği hakkmdaki düşünceleri tesbit 
olunduktan sonra.

Gereği düşünüldü: Talebin; gerek yeni bir tefsir teklifini 
mutazammın bulunması ve bu hususta encümenimizin yetkili 
olmaması gerekse affa taallûk eden kısmı için temsilcinin din
lenen izahatı muvacehesinde, dikkate alınacak mahiyette gö
rülmemesine binaen her iki dilek üzerinde de tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3629 14 . II . 1956

(Arzuhal hulâsası : Hususi af ta
lebi hakkında.)

Müstedi : Ailevi bir sebep ve talihsizlik eseri olarak 7 sene 
ağır hapse mahkûm olduğu için 1933 yılında Ordudan ayrıldı
ğını beyanla; 20 seneyi mütecaviz hizmeti olmasına rağmen 
her hangi bir hak alamadığı gibi, Millî Mücadelenin başından 
sonuna kadar sebkeden hizmetlerine mukabil de keza bir hak 
tanınmadığından, cezasının hususi af yolu ile kaldırılarak ka
nuni haklardan istifadesi esbabının temin buyurulmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yüzbaşı iken
11 Mart 1931 tarihinde karısını öldürmüş olduğundan yapılan 
muhakemesi sonunda 7 yıl ağır hapis cezasına mahkûm olmak 
suretiyle 12 . V  . 1934 tarihinde silki askerîden tardolunan 
müstedinin 5989 sayılı Kanun hükmüne göre; ağır hapis ceza- 
sına mahkûm edilmek suretiyle tardedilmiş bulunduğu için 
emeklilik haklarından istifadesi mümkün bulunmadığı bildi
rilmektedir.



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

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 11 Mart 1931 tarihinde 
katil kas di olmaksızın kansı Muazzez’in ölümüne sebebiyet 
vermekten maznun müstedinin, Temyiz Mahkemesinin bozma 
ilâmına uyularak Edime Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunla; Türk Ceza Kanununun 452 nci maddesi 
gereğince 7 sene müddetle ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine 
dair verilen 9 Temmuz 1933 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesinin 31 . III . 1934 tarihli ilâmı il© tasdik 
edilerek katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına, Adliye 
Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyideden izahatı ve 
mezkûr cezanın affını mucip bir sebep bulunmadığı hakkındaki 
beyanına göre; dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan af tale
bi hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3630 14 . H . 1956

19221/17889 Mehmet Deli 
18912/17620 Ceza evinde tutuklu 
4529/4520 Kırşehir 
6160/6149 
7877/

18897/17605 H. İbrahim Hızlı 
22002/20483 Bölge ceza evinde 
3021/3014 hükümlü 
6092/6081 Edirne 

18857/17566 Yusuf Salman 
20978/19492 Ceza evinde hüküm

lü
Çorum

18984/17674 Mehmet Dönmez
Zeytinalanı köyünde 
Çayan Mah.
Köyceğiz

18685/17399 Mehmet Avcı
Tokmanaklı köyünde 
Seyhan - Peke

(Arzuhal hulâsası : Cezalarının 
af veya tahfifi talebinden ibaret
tir.)

Dilekçilerden bir kısmı, istidalarında beyan ettikleri sebep
lerden dolayı haklarındaki cezaların hukuki neticeleriyle bir
likte affını, diğer kısmı da fiil ile ceza arasında âdil bir nispet 
bulunmadığından bahsile, bu cezalarının ref veya tahfifini iste
mektedirler.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinden alınan cevabi yazı
larda ezcümle : dilekçiler hakkındaki hükümlerin kanun yolla
rından geçmek suretiyle katileştiği ve bu hükümlerde her han
gi bir hata ve yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince, bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan her iki vekâlet temsilcileri 
de : Yukarda müedda ve muhtevasından bahsedilmiş olan ya
zılar münderacatmı tekrarla, af veya tahfifi müstelzim bir se
bep göremediklerini beyan ve ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler halikındaki hükümlerin dere- 
cattan geçmek suretiyle kesinleştikleri ve bu hükümlerde af ve
ya tahfifi mucip her hangi bir hata ve yolsuzluk bulunmadığı 
yapılan tetkikat neticesinde anlaşıldığından, müstedilerin cüm-
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18633/17349 

7323/7304

7084/7072

7030/701!)

Arzuhal
No.

7660/7625
8293/7660
8216/

6731/6720

7467/7446

6820/6809

6616/6605

Haşan Duman 
Merkez ceza evinde 
Adana
Ziya Tunçvazıcı
Yenimahalle Dicle
So. No: 32
Cavit Biçer yanında
Ankara
Fahri Çolak
Kd. Baş. Çvş.
Ceza evinde 
Aydın
Kayalı Kayar 
Kemaliye Mah. 
Refahiye 
Makbule Erlcol 
Arifiye Mah. Yük
sek So. No: 9 
Eskişehir 
Necdet Mumcu 
Altıparmak Cad.
No: 96 
Bursa
Osman Şirinler 
Merkez ceza evinde 
hükümlü 
Ankara 
Nadir Alagaş 
Askerlik Şubesi Baş
kanı
Akçakoca
Dr. M. Şefik İbra
him Işçil 
Mehmetkaramani 
Mah. Mustafanecip 
So. No: 6 
Setbaşı - Bursa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

lesi tarafından vâki taleplerin encümenimizce dikkate alınma
sına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3631 14 . I I . 1956

Reis yerine M. M. Kâtip
Bingöl Elâzığ Afyon K. Çorum Edirne

N. Araş S. Toker S. Koraltan H. Ortakcıoğlu / /.  Maksudoğlu

Erzincan 
T. Şenocak

Mardin Mardin
B. Erdem R. K. Timuroğlu

Trabzon 
S. Karayavıız
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19308/17975 Şaban A rdıç
M uhtar Muhittin 
Malı. N o: 22 
Edirııekapı - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûl- 
lüğii aylığı bağlanması hakkında.)

Müstedi : Bir askeri tatbikatta hastalanarak mâlûl kaldı
ğından bahsile, kendisine vazife malûllüğü aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazı
sında : Dilekçi hakkındaki mâlûli.yct raporunun, kendisinde 
mevcut tüberküloz hastalığının bünyevi olduğu kabul edilerek, 
âdi mâlûl olarak tasdik edildiği ve Sandık Sağlık Kurulunun 
itiraz üzerine yaptığı ikinci bir tetkikat sonunda da evvelki 
kararını değiştirecek bi- sebebe raslanmamış ve dilekçi tara
fından bu bapta açılan dâvanın ise Devlet Şûrasınca reddedil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vazife mâlûlü olduğu iddi- 
asiyle açmış bulunduğu dâva Devlet Şûrasınca reddedilmiş 
olmasına göre aynı iddianın Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu yapıla
mayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3632 15 . II . 1956

18842/17553 Ham di Akbayram
A kyol Malı. Saraç 
So. N o: 1 
Gazianteb

(Arzuhal hulâsası : İskânına tah
sis edilen gayrimenkuller hakkın
da.)

Dilekçi : Aslen Türk olup vaktiyle Suriye’den yurda iltica 
ettiğini ve bu sebeple iskân mevzuatı dairesinde kendisine 
tahsis edilen gayrimenkuller hakkında bilâhara yapılan ihbar 
üzerine, mezkûr gayrimenkullerin yolsuz olarak verildiği iddi- 
asiyle istirdadı cihetine gidilmiş olduğunu ifade ederek, mük
tesep hakkının tanınmasını ve bahis mevzuu malların yedinde 
ipkasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise mahkemeye 
intikal etmiş olmasına göre hâlen bu hususta idareten yapıla
cak bir muamele mevcut bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, kaza mefbiince görül
mekte olan bir hâdiseye taallûk ettiğinden, mezkûr talebin 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3633 15 . II . 1956
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Arzuhal

No.

18805/17516

18395/17119
5796/5785

Yaşar Okan 
III . Ordu Muh. De
posu tamir kısmı 
şefi
Erzurum

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Askerî Tem
yiz Mahkemesi ilâmının tam ola
rak infazı hakkında.)

Dilekçi : 26 . X  . 1926 tarihi ile 1340 yılı arasında Hadım- 
köy Askerî Hastanesi tahrirat memurluğunda geçen hizmetinin 
nazara alınıp nasbinin buna göre düzeltilmesi hakkındaki As
kerî Temyiz ilâmının tam olarak tatbik edilmediğinden bahsile, 
mezkûr ilâmın noksansız infaz edilmesi hususunun teminini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
bahis mevzuu ettiği Askerî Temyiz ilâmının aynen uygulanmış 
olduğu ve bu cihetin, mumaileyh tarafından bilâhara tashihi na- 
sıb talebiyle açılan dâvanın reddi hakkındaki karara mâtuf tas
hih isteğinin keza reddine mütedair bulunan ilâm mündereca- 
tiyle de müeyyit bulunduğu ve adı geçen hakkında vekâletçe 
yapılacak başkaca bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tam olarak infazını istediği 
Askerî Temyiz Mahkemesi ilâmının Millî Müdafaa Vekâletince 
noksansız tatbik edilmiş olduğu bu vekâlet cevabında bahsi 
geçen muahhar tarihli ilâm münderecatmdan anlaşılmış bulun
masına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3634 15 . I I . 1956

N adir Erten 
A dliye karşısı A da
let Han N o: 29 da 
avukat H. A lpagut 
eliyle 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik 
muamelesinin kaldırılması ve tek
rar tavzifi hakkında.)

Dilekçi : Sicilleri tamamen müspet olduğu ve tekaüde şevki
ni gerektiren hiçbir muhik ve makul sebep de bulunmadığı 
halde, 12 Eylül 1952 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığını ve bu 
muamelenin bâzı şahsi hislerin tesiri altında yapılmış olduğuna 
kanaat getirdiğinden Orgeneral Zekâi Okan’ın mağduriyeti 
mevzuatımızın hangi hükmüne göre izale edilmiş ise kendisinin 
uğramış olduğu mağduriyetin de aynı hükme dayanılarak gide
rilmesi icabedeceğini beyanla, bahis mevzuu tekaütlük muame
lesinin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini ve bütün haklarının da 
verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedinin 
otuz hizmet yılını ikmal etmiş olmasından dolayı 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye ay
rıldığı ve Askeri Temyiz Mahkemesinde açtığı iptal dâvasının 
da bu mahkemece tetkik edilmekte olduğu bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 39 neu 
maddesinin B fıkrasına ve binaenaleyh idari bir lüzuma müste
niden emekliye sevk edildiği ve bahis mevzuu dâvanın da Aske
rî Temyiz Mahkemesince reddolunmuş bulunduğu anlaşıldığın
dan, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3035 15 . I I . 1956

18159/16892 A. S evfi Gökmen 
K adıköy Kuşdili 31 
Ağustos So. N o: 10 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin kaldırılması hakkında.)

Dilekçi : Devlet Demiryolları ve Limanlan işletmesi Genel 
Müdürlüğünde kaptan olarak istihdam edilmekte iken, 22 . V I . 
1950 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edildiğini ve bu muamelenin usul
süz, kanunsuz bulunmakla beraber muhik bir sebebe de isti- 
nadetmediğini beyanla, tekaütlüğünün ref’ini ve tekrar tavzi
fini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Kanunun bahşet
miş olduğu mutlak salâhiyetin idarece serbest olarak istimal 
edilmesi neticesinde dilekçinin emekliye ayrıldığının anlaşıldı
ğı ve bu muamelede bir yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına ve binaenaleyh idari bir lüzuma müs
teniden emekliye sev edildiği ve Devlet Şûrasında açmış oldu
ğu dâvanın da bu merci tarafından reddolunmuş bulunduğu 
anlaşıldığından, vâki talep hakkında, zikredilen sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3636 15 . I I . 1956

15964/14908 T urgut Seçkin
4. P. Tüm. İs. Tb. 
Kh. Bl. K.
Askerî sanatoryum 
kat 3 te 
Acıbadem
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası 
miyesi hakkında.)

İkamet yev-

Dilekçi : Muvakkat ikamet yevmiyelerinin, Askerî Temyiz 
Mahkemesinin 23 . V .1950 gün ve 951 /512 sayılı ilâmı mucibin
ce noksansız olarak ödenmesini ve bu suretle de mezkûr ilâm 
hükmünün tamamen infazı hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
125 günlük ikamet yevmiyesi tutan olan 450 liranın tamamen 
kendisine ödenmiş ve bu itibarla da mezkûr ilâm hükmünün 
kanuni mevzuata uygun olarak infaz edilmiş olduğu bildiril
mektedir,



— 14 —
Arzuhal

No.

1«045/14987

8095/8001

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

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3637 15 . I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kuruluş kre
disi hakkında.)

Dilekçi : Ankara’da teşkil edilen Kavak Kooperatifine kuru
luş kredisi verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Her ne kadar 5653 
sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinde, orman tesis edecek özel 
ve tüzel kişilere kuruluş kredisi verilmesini teminen Maliye 
Vekâleti bütçesine tahsisat konulması hakkında bir hüküm 
mevcut ise de yeni Orman kanunu lâyihasının Büyük Millet 
Meclisinde tetkik edilmekte olduğu da nazara alınarak, bu hük
mün tatbik edilmemesi hususu bütçe kanunlarına konan hü
kümlerle derpiş edildiği ve 1956 yılı bütçe lâyihasına da aynı 
şekilde bir hüküm vaz’edilmiş olduğu ve binaenaleyh, bir ka
nunla bütçeye konulması kabul edilen bir tahsisatın yine bir 
kanunla geri bırakılması derpiş edildiğine göre, bu mevzuda 
Mâliyece yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce de muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3638 15 . I I . 1956

Aziz Torun 
Karayolları Genel 
M üdürlüğü Yapım  
ve Bakını Dairesi 
Başkanı 
Ankara

Mehmet Oran ve ar. 
D. P. adaylarından 
Vezirköprü

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Seçim 
Kurulunun 955/443 sayılı kararı 
hakkında.)

Dilekçiler : Vezirköprü Belediye seçimi ile ilgili olarak Yük
sek Seçim Kurulunca ittihaz ve tebliğ edilmiş olan 24 . XII . 
1955 gün ve 443 sayılı Kararda isabet göremediklerini beyanla, 
mezkûr kararın iptalini ve kanuni haklarının gözetilmesi hu
susunun da teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yüksek Seçim Kurulunca ittihaz edilen 
kararlar kazai mahiyeti haiz olmakla beraber seçim mevzuu ile 
alâkalı hususların kanunu mahsusunda tâyin edilen mercilerden 
başka bir yerde ve bilhassa siyasi bir organ olan Büyük Millet 
Meclisinde incelenmesi caiz bulunmamasına mebni, vâki talep 
hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3639 15 . I I . 1956



Arzuhal
No.

7419/7398
7420/7399
7421/7400

4846/4837
6896/6885
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Şakir Tosun 
M otörcüler B irliği 
Reisi 
Samsun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Samsun Li
manı motörcül'erinin korunması 
hakkında.)

Dilekçi : Haien yapılmakta olan Samsun Limanı rıhtım in
şaatının ikmalinden sonra vapurların buraya yanaşacaklarını 
ve bu sebepten yolcu nakline imkân kalmıyacağını ve bu nakli
yatla meşgul olan ve maişetlerini de bu yolla temin eden motör- 
cülerin ise güç bir duruma düşeceklerini beyanla, gereken ko
ruyucu tedbirlerin Hükümetçe şimdiden alınması hususunun 
sağlanmasını istemektedir. •

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki talebin, 
Samsun’dald liman tesisleri inşaatının hitamını mütaakıp, 6237 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde bu limanı işletecek olan mü- 
esseseye yapılacak devir sırasında nazarı dikkate alınmak üze
re not edildiği ve dilekçiye de bu yolda malûmat verildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından vâki talep, alâkalı 
vekâletçe yukarda yazılı olduğu veçhile işleme tâbi tutulmuş ve 
esasen iktizasının kanun hükümleri dairesinde yapılması bu ve
kâlete ait bulunmuş olmasına göre, mezkûr talep hakkında en- 
cümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3640 15 . I I . 1956

İbrahim  Başman 
Merkez İlkokulu ö ğ 
retmeni
Akçakoca - Bolu

(Arzuhal hulâsası : Emsalleri gi
bi terfi ettirilmesi hakkında.)

Dilekçi : Maaş ve kıdemce emsallerinden geri bırakılmak 
suretiyle mağdur edildiğini beyanla, seksen lira maaşa yüksel
tilmesini talebetmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin maaş ve 
kıdemce emsallerinden geri kalmış olması sebebinin, 6273 sayı
lı Kanunu'n meriyete girdiği 1. I I I . 1954 tarihinde maaşının el
li lira olmasından ve daha önce 5242 sayılı Kanundan faydalan
mış bulunmasında, 6273 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (d) 
fıkrasındaki derece yükseltilmesi halinde eklenecek müddetin 
iki seneyi geçmiyeceği kaydına da uyulmasından neşet etmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu hususta 
tekevvün etmiş bulunan ihtilâfın halli kaza merciine aidoldu- 
ğundan vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu yapılamaya
cağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3641 15 . I I . 1956
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Arzuhal

No.

4721/4712

4405/4396

Niyazi Erol 
D D Y  2 nei işletme 
Muhabere memuru 
18262 sicilli 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Ev yeri veril
mesi veya vazifesinin Reşadiye ka
zasına nakli hakkında.)

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinin kıdemli bir me
muru olduğunu, aldığı 180 lira aylıkla en zaruri ve mübrem ih
tiyaçlarını bile karşıhyamadığım beyanla, Ankara’da bir ev 
yeri verilmesini veya vazifesinin memleketi olan Reşadiye ka
zasına naklini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Demiryolları 
mevzuatında arazi dağıtımına dair bir hüküm mevcudolmadığı 
gibi idarenin Reşadiye kazasında bir teşkilâtı bulunmadığından 
dilekçinin vazifesinin bu kazaya nakline de imkân görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin ceva
bına göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3642 15 . I I . 1956

İbrahim Hulûsi Sü
mer
Altıntaş Malı, de 362 
nci So. N o: 74 te 
Nazmi Zcrcn  evinde 
Eşrefpaşa - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Vekâlet emri 
maaşlarının verilmesi ve yeni bir 
memuriyete alınması hakkında.)

Dilekçi : Vekâlet emri maaşının 20 lira üzerinden değil, 
35 lira maaş üzerinden verilmesini, hizmet müddetinin yirmi 
seneden fazla olduğunun göz önünde tutulmasını ve yeni bir 
vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, vekâlet 
emri maaşlarının evvelce almış olduğu 35 lira üzerinden değil, 
nahiye müdürlüğünden vekâlet emrine alındığı sırada fiilen 
almakta bulunduğu 20 lira maaş üzerinden tediye edildiği ve 
bu husus hakkındaki iddiasının esasen Şûrayı Devletçe reddo- 
lunmuş bulunduğu ve hizmet müddetinin yirmi yıldan fazla ol
duğuna dair mezkûr Şûra ilâmlarında bir sarahate rastlanma
dığı ve tâli memurlardan olması hasebiyle İzmir Belediyesinde 
bir vazifeye tâyini hakkındaki talebinin nazarı alınması husu
sunun İzmir Valiliğine yazıldığı ve Devlet Şûrası ilâmının infaz 
edilmiyen bir hükmünün kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vekâlet emri maaşı 2919 sa
yılı Kanun hükümleri dairesinde ve Şûra ilâmında gösterilen 
hizmet müddetine göre tesviye edilmiş olmasına ve Dahiliye 
Vekâletinin yukardaki cevabına nazaran vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3643 15 . I I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4139/4130 H üseyin Akşehirligil 
8339 / M ecidiye Malı.

N o: 36 
Kütahya

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şurası 
ilâmının 3656 sayılı Kanunun 11 
nci maddesine göre infazı hakkın
da.)

Dilekçi : Devlet Şûrasından istihsal etmiş olduğu ilâmın 3656 
sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre infazı lâzımgelirken Ma
liye Vekâletince 2919 numaralı Kanuna tevfikan muamele ifa 
edilmesinde isabet bulunmadığını beyanla, infazın mezkûr 3656 
sayılı Kanunun 11 nci maddesi hükümleri dairesinde icrası hu
susunun karar altına alınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin 30 . I . 1956 gün ve Özlük işleri 2332/ 
94624 sayılı son cevabi yazısında : Her ne kadar Devlet Şûrası 
kararında «3656 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren» denilmiş ise de, bu ibareyi «mevzuatın tâyin ve tesbit 
ettiği şekilde vekâlet emri maaşlarının tesviyesi lâzımgeleceği» 
cümlesi takibetmekte olduğundan, Şûra karan, mebde, hususun
da katî ve mutlak olmayıp mevzuatın tâyin ve tesbit ettiği şekil 
ile mukayyet bulunduğu ve şu hale göre, müstedinin 65 yaşını 
ikmal ettiği 13 . VII . 1953 tarihi münteha olarak tâyin ve tesbit 
edilerek bu tarihten geriye doğru üç senelik vekâlet emri maa
şının, o zaman hükmü mer’i 2919 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince verilmiş ve bahis konusu Devlet Şûrası kararının bu 
suretle infaz edilmiş olduğu ve bu sebeplerle mezkûr kararın, 
miktara taallûk eden noktadan 3656 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi hükmü dairesinde infazına imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasına tasdikli bir sureti konul
muş olan 8 . VII . 1954 gün ve 2025/651 sayılı Şûra ilâmının 
karar fıkrasında mevzuatın tâyin ve tesbit ettiği şekil dairesin
de vekâlet emri maaşlarının tesviyesi lüzumuna işaret edilmiş 
ve idarece müstedinin hizmet müddetine göre hesaplanan üç se
nelik vekâlet emri maaşı 2919 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de tediye olunmuş bulunmaktadır.

Mezkûr karar, vekâlet emri maaşının tediyesi hususunda, 
mevzuatın tâyin ve tesbit ettiği şekle mâtuf ve muzaf olmasına 
göre, bundan ne gibi bir maksat güdüldüğünün, yani mezkûr ve
kâlet emri maaşlarının hangi kanuna göre tesviyesi icabedeceği- 
nin açıklanması, bu baptaki karan vermiş olan Devlet Şûrasına 
aidolduğunda, dilekçinin bu iphamın açıklanmasını usulüne tev
fikan mezkûr merciden istemesi lâzımgelmektedir.

Binaenaleyh, müstedinin tavzih yoluna müracaatta muhtar 
olmak üzere, vâki talebi hakkında zikredilen sebeplerden encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi,

Karar No. Karar tarihi

3644 15 . I I . 1956



Arzuhal
No.

2892/2885
/8135

2693/2686
3528/3521
5000/4991
6205/6194

8215

18

Mustafa Kıhe  
Topçubağı Mah.
N o: 68 
Tokad

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzu h al hulâsası : E m eklilik  m u
am elesinin ta d ili hakkında.)

Dilekçi : Vazife malûlü olduğu halde âdi mâlûl olarak emek
liye ayrılmış bulunduğundan bahsile, tekaütlük muamelesinin 
vazife malûllüğü esasına göre tadilini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mâlûliyet ve derece
lerinin fennen tesbit ve tasdiki Emekli Sandığı Sağlık Kurulu
na aidolduğuna ve bu kurulca dilekçinin raporuna nazaran mâ- 
lûliyetinin vazife ile ilgisi bulunmadığı tasdik edildiğine göre, 
adı geçen hakkında uygulanan işlemin değiştirilmesine kanu
nen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasındaki ihtilâfın hal
li kaza merciine aidolduğundan vâki talebin bu sebepten encü- 
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3645 15 . I I . 19*6

Selim - Sarıkamış 
Kars

Eşref Ergün (A rzu h al hulâsası : E m ekli maa-
Oluklu köyünde sın bağlanması hakkında.)

Dilekçi : Devlete 28 sene, altı ay hizmet ettiğini, Maliye 
Vekâletince bu müddetten bir kısmının fiilî hizmet addedilme
diğini ve bu yüzden mağdur bir duruma düştüğünü beyanla, 
kendisine emekli aylığı bağlanması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin memuri
yete intisabettiği 1 Ocak 1337 tarihinden, 65 yaşını ikmal eyle
miş olmasından dolayı alâkasının kesildiği 30 . VI . 1949 tari 
hine kadar mesbuk hizmetinden, tekaüde tâbi olmıyan 14 sene, 
10 ay sekiz gün ile, açıkta geçen 4 sene 5 ay, 13 günün tenzilin
den sonra geriye kalan 9 sene küsur aylık hizmetinin muma
ileyhe tekaüt maaşı bağlanmasını gerektiren hadde vâsıl olma
dığı ve bu sebeple müstediye 1683 sayılı Kanunun 26 ncı mad
desi mucibince (675) lira ikramiye verilmiş olduğu ve bu mua
melede kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi Eşref Ergün, Devlette geçen 
hizmetinin kendisine tekaüt maaşı bağlanacak hadde vâsıl olmu.j 
bulunduğunu iddia etmekte, Maliye Vekâleti ise, cevabi 
tezkeresinde beyan ettiği sebeplerden dolayı dilekçiye tekaüt 
maaşı bağlanamamış olduğunu bildirmekte olmalarına göre, 
taraflar arasında bu konuda tekevvün eden ihtilâfın tetkik V3 
halli idari kaza merciine ait bulunduğundan, vâki talebin bu 
bakımdan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3646 15 . II . 1756
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A rzulıai
No.

2042/2038

3180/3173

L ütfü  Yılmaz 
Akyol Mah. Saraç;- 
mehmet So. N o:
18/A 
Gazianteb

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

' (A rzu h al hulâsası : E m ekli a y lı
ğ ın ın  tad ili hakkında.)

Dilekçi : Emekliliğe tâbi hizmetlerinin hesabında Millî Mü
cadelede geçen müddetin nazara alınmadığını ve bu sebeple te
kaüt maaşının noksan tahakkuk ettirilmiş bulunduğunu beyan
la mezkûr müddetin de 788 sayılı Memurin Kanununun müzey- 
yel maddesi mucibince fiilî hizmetine eklenerek emekli aylığı
nın bu yolda tadilini ve müterakim farkların defaten tarafına 
itasını istemektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Mülga 
4222 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yalnız fiilî hizmetler 
kabul edilmiş olmasından dolayı dilekçinin de bu madde gere
ğince münhasıran fiilî hizmetleri aktarılarak Millî Mücadelede 
geçen ve itibari mahiyeti haiz bulunan hizmetinin diğer fiilî 
hizmetlerine eklenmediği ve esasen mumaileyh tarafından bu 
hususta açılan dâvanın Devlet Şûrasınca süre aşımı noktasından 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında emekli aylığı
nın tadili hususunda tekevvün etmiş bulunan ihtilâfın hal mer
cii Devlet Şûrası olduğundan bu gibi meseleler Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesinde de belirtildiği üzere encü- 
menimizce tetkik mevzuu yapılamaz. Diğer taraftan, müstedinin 
bahsedilen ihtilâf sebebiyle mezkûr idari kaza merciinde daha 
evvel ikame etmiş olduğu dâvanın süre aşımı noktasından red
dedildiği anlaşılmıştır.

Her hangi bir dâvanın esastan reddedilmesiyle müddetin 
müruru noktasından reddolunmuş bulunması arasında hukukan 
bir fark gözetilemiyeceğinden zikredilen dâvanın yazılı şekilde 
reddi münasebetiyle de hasım taraf lehinde bir muhkem kaziye 
hâsıl olmuştur.

Muhkem kaziyelerin hiçbir suretle ihlâl edilemiyeceği keyfi
yeti ise hukuki ve kanuni mütearifeler cümlesinden olduğu ci
hetle, mücerret mezkûr dâvanın esasa geçilmeden müddet nok
tasından reddedilmiş olması da bu dâva mevzuunun teşriî uzuv 
tarafından yeniden incelenmesini icabettirmez.

Bu sebeplere binaen, dilekçinin vâki talebi hakkında, encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3647 15 . I I . 1956

Mehmet Dönmez 
Uzunkuyu köyünde 
Urla - İzmir

(A rzu h al hulâsası : K ö y  h eyetin 
ce kanunsuz olarak verilen  bir is
tim lâk kararın ın  ka ldırılm ası hak
kında.)

Müstedi : Köy muhtarının; köy parkı, çocuk bahçesi ve
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Arzuhal
No.

4735/4726

spor alanı olarak, Köy Kanununun 44 ncii maddesi hilâfına 
yaptığı keyfi istimlâkten ve bu meyanda kendisine ait 2 700 
metre karelik bir arazinin de keza heyeti ihtiyariyece spor ala
nı olarak istimlâkine karar verildiğinden ve valiliğin kanunsuz 
bulduğu bu muamele dolayısiyle bû  yerin kendisine iadesi için 
verdiği emre dahi riayet olunmadığından şikâyet ederek; mez
kûr kararın bozulmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : mevzuubahis yerin 
müstediye ait olmayıp Esma Kolday’a ait bulunduğu; Köy Ka
nununun 44 ncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden istimlâk 
kararının; Çeşme kaza idare heyetinin 29 . II . 1947 tarih ve 
91 sayılı karan ile tasdik edilmiş bulunduğu ve müstedinin bu 
araziyi haricen satın aldığı iddiasiyle, köy ihtiyar heyeti aley
hine Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu meni 
müdahale dâvası ile; mevzu bakımından filhakika kanuna uy
gun bulunmadığı halde müddeti içerisinde itiraz olunmadığı 
için katileşen karar aleyhine Şûrayı Devlete yapılan itirazın da 
reddolunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup, nitekim 
Devlet Şûrasından dahi geçmek, suretiyle köy şahsiyeti hükmi- 
yesi lehine müktesep bir hak doğmuş bulunmasına binaen vâki 
talep üzerine vazife cihetinden encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına, ancak; köy muhtar ve ihtiyar heyetince 
bu mevzuda yapılan ve verilen karar ve tasarruflann Köy Ka
nununa mugayereti Vekâlet yazısında dahi işaret olunduğuna 
göre; müsebbipleri hakkında cezai yönden icabı yapılmak üze
re istida suretinin Dahiliye Vekâletine gönderilmesine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan vc ne sebepten verildiği

3648 15 . I I . 1956

(A rzu h al hulâsası : İk i ayağı ve 
kolu m efluç, b ir yerden  bir yere  
ancak araba ile götürülm ekte olan 
bir kimse olup; 14 . I  . 1952 ta r i
hinde, sadece kendisine bakmak  
ve arabasını itm ek üzere bir ka
dın la evlenm iş olduğundan dolayı 
alm akta olduğu ye tim  aylığ ın ın  
kesildiğinden  tazallüm ü hali ve bu 
acıklı durum u göz önünde bulun
durulm ak su retiy le  maaşının iade- 
ten  tahsis olunm ası ta lebin i m uta- 
zam m ındtr()

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanunun 
93 ve 77 nci maddelerinin; çalışmaya mani, tedavisi kabil ol-

Mehmet Ilhan Ya- 
nıkbaş
Beylerbeyi Küplüce
Mektep So. N o: 6 
Üsküdar - İstanbul



Arzuhal
No.

4920/4911

- 21 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mıyan hastalık veya çalışmaya mâni mâlûllük sebepleriyle muh- 
tacolduklan sağlık kurulunca tasdik olunacak raporla an
laşılan kız ve erkek çocuklardan evlenecek olanların aylıkla
rının kesilmesini âmir bulunduğu açıklandıktan sonra, şu 
kadar ki : 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
tatbikatına ait 23 . X I . 1936 tarih ve 1971 sayılı Divanı Mu
hasebat Umumi Heyetinin karan ile mâlûl ve muhtaç durumda 
bulunan yetimlerin evlenmeleri halinde mâlûllük ve muhtaç- 
lıklan devam ediyorsa bunlara yetim aylıklannın ödenmesi ve 
aksi takdirde aylıklannın kesilmesi kabul olunduğundan; 1633 
sayılı Kanun zamanında yetim aylığı almakta iken evlenen 
ve mâlûl ve muhtaçlıktan zail olmamış bulunanlann almakta 
oldukları aylıklann verilmesine devam edilmesi ve fakat; 
1 . I . 1950 tarihinden sonra yetim veya dul aylığı almakta 
iken evlenenlerin mâlûllük ve muhtaçlıklan devam etse dahi 
aylıklannın kesilmesi icabettiğinden; hayat kaydı ile kendisi
ne maaş bağlanmış iken evlenmesi üzerne aylığı kesilen müs- 
tediye mezkûr kanun hükümleri muvacehesinde; aylığının 
ödenmesine kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun tekl'fi mevzuu ile ilg li 
bulunan talep hakkında bu balamdan tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3649 15 . II . 1956

(A rzu h a l hulâsası : V ak tiy le  ça
lışm ış olduğu Z onguldak M aden  
İşletm esinde y a p tığ ı fazla  m esai
den dolayı, o ta rih te  bu ocakları 
işle tm ekte olan F ransız Ş irk e tin 
den  fazla  m esai karşılığ ı alacaklı 
bulunduğu 2 808 küsur liran ın  
kendisine ted iyes i 1933 tarih inde  
m ezkûr yer  A s liy e  H ukuk M ah
kem esinden a ld ığ ı ilâm la da hük
me bağlanm ış olm asına rağm en, 
gerek icraya v e rd iğ i m ezkûr ilâ 
mı, gerekse bu ş irk e ti devra lm ış  
olan Zonguldak E reğ li K öm ü r İş
letm esine ve E tiban ka  yapm ış ol
duğu m üracaatları takibe m adde
ten ve mânen m u kted ir bulunm a
masına binaen, hakkının b ir an 
önce m eydana çıkarılm ası ta lebin 
den ib a re ttir .)

Haşan Sertesen 
Anafartalar Zafer  
So. inşaat işçileri 
Sendikası eliyle 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü Adı geçen şirketten devralman kuyudat-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ta müstedinin alacağına dair her hangi bir kayıt bulunmadığı 
gibi; kendisinden istenilen tamamlayıcı malûmata mukabil ye
dinde ne bir ilâm ve ne de icraya müracaatına dair bir vesika 
bulunmadığım bildirmiş olması itibariyle işinin bir neticeye bağ
lanması mümkün olamadığı vekâletin işarından anlaşılmasına 
ve 1949 yılında icraya verilen ilâmın infazı cihetinin de bu mer
ci nezdinde takibi icabetmekte olduğuna göre; vâki talep hak
kında encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3650 15 . II .1956

(A rzu h al hulâsası : K öylerin de  
arazi tev z i eden 32 num aralı K o 
m isyon, kanun ve n izam ata riayet 
etm ediğinden  köye b ir tapu  ka
dastro h eyeti ve b ir gezici hâkim  
gönderilm esi talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Gönderilmesi istenilen heyet ve hâkim 
için alâkalı idari mercie müracaat lüzumuna ve yapılan tevziat
ta haklan muhtel kılınanların da keza; vazifeli mahkemeye baş
vurmaları gerekmekte bulunmasına binaenı vâki talep üzerine, 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3651 15 . I I . 1956

(A rzu h al hulâsası : S â k ıt İstan 
bul H üküm etince haksız yere açık
ta b ırak ıld ığ ı 23 N isan 1335 ta
rih i ile M illî H üküm et tarafından  
iadei m em u riyet e ttir ild iğ i 1 Tem 
m uz 1336 tarihine kadar geçen 14 
ay 7 günlük h izm etin in  tekaü t
lük m üddetinde nazara alınm a
ması do layısiyle  Yüksek Meclise 
ya p tığ ı m üracaat üzerine, A rzu 
hal Encüm enince ittih az olunan 
30 . IV  . 1952 tarih li ve 3938 sa
y ılı K ararda  her ne kadar kaza  
m erciine m üracaatı lüzum u belir
tilm iş ise de; bu m ü ddet zarfında  
M illî H üküm et em rinde hizm et 
gördüğü de kay den m evsuk bu
lunm asına rağm en; talebinin an-

7175 /7163  Sami Güzey
Maltepe Uçalc So. 
N o: 12 Barkın Ap. 
Daire 2 
Ankara

7160 /7148 Mehmet Erdoğan vc 
ar.
Işıklar köyünde 
Karapınar



Arzuhal
No.

7179/7167

7181/7169

— 23 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

cali b ir kanun m evzuu olduğuna  
işaretle, 75 yaşında  ve a ld ığ ı teka
ü t aylığ ın ın  da 125 liradan iba
re t bulunduğu nazara alınm ak su
re tiy le , m ezkûr maaşına hidam atı 
va tan iye ter tib in den  zam  ya p ıla 
rak h izm etlerin in  m ükâfatlandı- 
rılm ası ta lebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan açık müddeti zarfında dahi, 
Teşkilâtı Millîyede hizmete devam olunduğu beyan edildiğine 
göre; mezkûr müddeti hizmetinin fiilî hizmetine ilâve olunup 
olunamıyacağı cihetinin tetkiki idari kaza merciine ait husustan 
bulunmasına ve hidematı vataniye tertibinden emekli aylığına 
her hangi bir nam ile zam yapılması keyfiyeti de yeni bir kanun 
mevzuu bulunması ve encümenimizin kanun teklifine yetkili ol
mamasına binaen, vâki talep hakkında bu bakımlardan yapıla
cak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3652 15 . I I . 1956

Naci Akince (A rzu h al hulâsası : Çalışm akta
P. K . 2 olduğu D evlet K arayo lla rı tara-
B iga , fm d a n ; 1953 - 1955 y ılla rı araJın-
E rdoğan Irdem , da verilm iş olan işçi ikram iyesi
P. K. 2 halisiz olarak istirdado lun u p , bu
Biga haktan is tifade  ettirüem em eye

başlandığından ş ik â y e ti m utazam - 
m m dır.)

Gereği düşünüldü : Evvel emirde alâkalı idari makama mü
racaat olunup alınacak katî karar ve muamele kanun hükümle
ri ile tanınan haklan ihlâl eder mahiyette görüldüğü takdirde; 
ihtilâfın halli için vazifeli kaza merciine başvurulması gerek
tiğinden vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3653 15 . I I . 1956



— 24 —
Arzuhal

No.

7180/7168

7299/7281

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

(A rzuhal hulâsası : 1955 y ılın da  
Y ugoslavya'dan 16 nüfuslu  efrad ı 
ailesi ile b irlik te , serbest göçmen  
olarak yu rda  gelm iş bulunduğun
dan ve B irin ci Cihan H arbinde  
vatan  uğruna sebkeden h izm etle
rine mukabil, veya  m uhacir bu
lunması itib a rı ile ikam et etm ekte  
olduğu İstanbul'da  kendisine bir 
evlik H azine arazisi verilm esi ta 
lebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet karşılığı yapılacak tah
sisin bir kanun mevzuu bulunması ve encümenimizin kanun 
teklifine yetkili olmaması, keza serbest muhacir sıfatı ile 
iskân Kanunu hükümleri ile tanınan haklardan istifade için 
de bu ciheti tetkik ve icabını yapmakla vazifeli alâkalı idari 
mercie müracaat olunması lüzumuna binaen; Vâki talep hak
kında bu bakımlardan tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3654 15 . H . 1956

İbrahim Cafer A y- 
gün
Gümüşsüyü K onm a
ğa So. N o : 2 
Eyüp - İstanbul

Mehmet Eski 
Gençler Terzisi Ali 
Bezici eliyle; M alte
pe Sağınacılar Çarşı 
Cad. N o: 2 3 /2  
Topkapı - İstanbul

(A rzu h al hulâsası: Seyahate olan 
za ’f ı  do layısiy le  is ted iğ i pasapor
tun ve dövizin  verilm ediğinden  
ve bu suretle seyahat h ü rriye tin in  
selbolunduğundan ş ik â y e ti;  dola- 
y ıs iy le  Türk V atandaşlığı K anu
nunun 7 nci m addesine uyan  du 
rumuna binaen; 'Türk vatandaş
lığından çıkarılıp  dünya vatan
daşı olarak eline bir vesika ver il
mesi talebin i m u t azanım in d ir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve mevcut kanun hüküm
lerine göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele 
ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3655 15 . I I . 1956



Arzuhal
No.

7350/7331

7353 /7334

(A rzu h a l hulâsası : Rom anya m u
hacirlerinden olan m ü teveffa  ba
basından ve am casından kendile
rine in tika l e tm iş bulunan 96 d e
karlık  araziye k öy  ih tiya r h eye ti  
ve 17 şahıs ta ra fın dan  vâki fu zu li  
m üdahale ve tecavü z sebebiyle m a
hallî A sliye  H u ku k  M ahkem esin
de açılm ış olan d â va  lehine tecelli 
etm iş iken; m ezkûr kişilerin  t e ca
vı'/zl erine devam  ed ip  hakkı tasar
rufuna m üm anaat e ttik lerin den  ve 
kaym akam  tara fın dan  da va zife i  
m em u riyet su iis tim al olunmak su 
re tiy le ;  arazisin in  36 dekarlık  b ir  
kısm ın ın  m ü tecavizlere ver ild iğ in 
den şik â ye ti do la y ısiy le  tarla ların ı 
19,51 y ılın dan  beri ellem ediğinden; 
hâsıl olan zarar ve  ziyanın ın  bun
lardan  tahsili iç in  bulunduğu yer  
m ahkem esinde d â v a  açılm ası ta le
bini m u tazam m m dır.)

Gereği düşünüldü : Müste dinin hakkı tasarrufunu teyideden 
müttehaz hükümle infaz merciine müracaatta muhtar bulundu
ğuna, keza kaymakamlığın 5917 sayılı Kanuna tevfikan bu mev
zuda alacağı kararların muvakkat bir tedbir kararından ibaret 
bulunmasına ve tazmin mevzuunda da vazifeli mahkemede usu
lüne tevfikan dâva ikâme olunabileceğine göre; vâki talep üze
rine vazife cihetinden encümenimizce yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  25 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3656 15 . I I . 1956

(A rzu h a l hulâsası : E m salleri 100 
lira  maaşı asli üzerinden  tekaüde  
ayrıld ık la r ı halde, kendisinin  bi- 
d ayeten ; m esleki olan T abiiye Ö ğ
re tm en liğ i yerine E v  İdaresi ve  İk 
tisa t Ö ğretm en liğ ine tâ y in i yü zü n 
den 37 senelik b ir h izm etten  sonra  
80 lira  ile tekaüde sevk olunm a
sından doğan m ağdu riye tin in  te
lâ fis i talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, bu mevzu üzerinde son ve 
katı kararı almaya yetkili idari mercie ve ihtilâf vukuunda da 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatı icabetmekte

Seniha Ekeman 
Ihlam ur So. N o: 11 
Göztepe - İstanbul

Nccip özgürlü. 
Salihler köyünde 
Em irdağ



bulunduğundan; vâki talep hakkında bu bakımdan encümeni 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  26 —
Arzuhal • Arzuhal sahibinin

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

3657 15 . II . 1956

(A rzu h al hulâsası : Y a rd ım a  öğ
re tm enlik te geçen m üddetlerinden  
dolayı borçlandırılm ası talebinden  
ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürîüğe giren bir kanunla 
yerine getirilmiş olan talep hakkında bu bakımdan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3658 15 . II . 1956

( A rzuhal hulâsası : B ir  eseri ce
halet, kaza ve kader kurbanı ola
rak işlem iş o ldukları suçların  ce
zaların ı ve m ânevi ıs tırab ın ı, m ik
tarı kâfi çekm iş bu lundukların
dan; çıkarılacak um um i b ir a f ka
nunu ile bakiye cezalarının affo 
lunm ası talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi ile 
ancak; hususi af taleplerini tetkik ve icabını ifaya yetkili kılı
nan encümenimizce vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3659 15 . II . 1955

(A rzu h a l hulâsası : Y ap ılan  A raç  
B eled iye Seçim leri sonunda bir 
m üstakil, 11 D em okrat P a r ti  ada
y ı  kazanıp, işbu netice ilce ve il 
seçim kurullarınca da tasdik  olun
m uş iken; Y üksek Seçim  K u ru lu  
nezdinde vâk i itira z üzerine; 5669 
sa y ılı K anunun, ilce seçim kurulu  
kararların ın  k a ti bulunduğu hak
lım daki sarih hükm üne, keza 6424 
say ılı Kanunun bu reylerin  tarzı 
tanzim ine m ü tedair açık beyanına

8225 /8105 H ilm i Şen
D . P. îdare Heyeti
Başkanı
Araç

7358 /7339  Satı Yüksel ve ar. 
Ceza evinde 
Bartın

7355/7336 Haşan Denksel
Dutluk So. N o: 13 
Buca - İzmir



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

m uhalif olarak; bu hususi kanun  
hüküm leri b ir ta ra fa  b ırak ılıp , 
um um i kanun olan M ille tvek iller i  
Seçim i K anunu  hüküm lerine i tt i-  
baen; gayrim u teber add i lâzım - 
gelen reylerin  kabulü lâzım gele- 
ceği beyanı ile, İ l  Seçim  K u ru lu  
kararının  bozulduğundan ş ik â y e ti 
ve do layısiy le  m ezkûr karara u y u 
larak ikinci defa  İ l ve İlce Seçim  
K uru lların ca  verilen  kararlarla  
b irlik te  ip ta l olunm ası ta lebin i ih 
tiv a  etm ektedir.

Reis yerine M . M . 
Bingöl 

N. A ras

M ardin Mardin Trabzon
B . E rdem  R. K . T im uroğlu S. K arayavu z

Gereği düşünüldü : Mezkûr kararlar kazai mahiyeti haiz bu
lunmakla beraber; kanun mahsusunda tâyin edilen mercilerden 
başka bir mercide de tetkiki kabil olmıyan ihtilâfa teşriî yoldan 
da müdahale caiz bulunmadığından, vâki talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3660 15 . I I . 1956

Kâtip
Elâzığ Çorum Edirne Erzincan

S. Toker II. O rtakcıoğlu  II. M aksudoğlu T. Şenocak

(Arzuhal sayısı : 66)
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D # v rt : 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 İ

— -f| Sarı : 52 ÎK—

30. IV . 1956 Pazartesi

A rzuhal
No.

10246/9520 
4003/ 
5488/5478 
3279/3272 
2554/2548 
1422/1420 
363/361 

14695/13696 
14097/13133 
13614/12677 
10864/10102 
13162/12261 
13168/12267 
12090/11232 
10432/9687 
10610/9861 
10673/9921 
10534/9787 
10560/9813 
10529/9782 
12016/11163 
12619/11728 
(S. N o: 1)

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Seyfettin Bengi 
Kmekli Deniz Albayı 
Ilasan Halife Malı. 
Sarıgüzel Cad. eski 
N o: 40/1 Meııgoıı 
Ap.
Fatih - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Halikındaki 
emeklilik muamelesinde isabet bu
lunmadığına ve pırlanta bilezik 
ile kol saatini çalanların yakala
narak adalete, teslim edilmeleri 
lâzımgeleceğine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ziynet eşyası hakkındaki ta
lebinin kaza merenne intikal etmiş olan bir hususa taallûk ey
lediği anlaşılmasına ve tekaütlük muamelesine matuf şikâyetin 
de ayni mercie karşı dâva şeklinde serdedilmesi lâzımgeleceğine 
göre her iki cihetin zikredilen sebeplerden encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3661 15 . I I . 1956

21153/19654 Mustafa Şükrü 
1977/1973 Dinçel 

(S. No: 2) Mevki Hastanesi 5. 
S. Hs. M e.
Ankara

7346/7327 Salâhattiıı Kurt bay 
(S. N o: 3) Yukarı Mumcu Malı.

Ankara So. N o: 24 
Krzuruııı

(Arzuhal hulâsası : Sebep ve mev
zuu aynı olan iki dâva için Aske
rî Temyiz Mahkemesince birbiri 
ne miibayin kurar verildiğinden 
sikâye ti m ut azam m indi r.)

(Arzuhal hulâsası : Nasıp tashi
hine mütaallik olarak açmış oldu
ğu idari dâ vanın Devlet Şûrasın - 
ra reddohınması ve müddeti içeri
sinde tashihi karar talebinde dahi



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

7191/7179
(S. No: 4)

7170/7158
(S. No: 5)

7183/7171
(S. No: 6)

7259/7241 
(S. No: 7)

Doğan Yalınkılıç 
Avukat; Cemil Kun- 
ter vekili, Anafarta- 
lar Cad. Büyük Toy- 
garhan No: 24 Kat 2 
Ankara

bulunmaması sebebi ile mâruz kal
dığı mağduriyetten vikayesi için 
Binbaşılık nasbinin 30 Ağustos 
1949 olarak düzeltilmesi talebin 
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vekili umu
misi bulunduğu, 1946 senesinde 
emekliye sevk edilmiş olan 4 ncü 
sınıf askerî muamele memuru Ce
mil Kunter’in maluliyet iddiası
nın, vazifeden mümbais bulunma
dığı beyanı ile mahkemece reddo- 
lunduğundan şikâyeti mutazam 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsatan açıklan
mış olan istidalardaki vâki taleplerin, kaza mercilerince incele
nip karara bağlanmış hususatla ilgili bulunmalarına binaen, en- 
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3662 15 . II. 1956

İbrahim Sağdıç 
Kösin köyünde 
Şirvan - Siird

Memnune Atay 
İnönü Mah. No: 
Gümüşane

Ahmet Altın 
Tavus So. No: 12 
Kadıköy

78

(Arzuhal hulâsası : Mehmediyan 
Aşiretine mensubolup hayvancı
lıkla iştifial etmekte bulunduğunu 
beyanla; göçebe hayatından usanç 
getirdiğinden 11 nüfuslu efradı 
ailesi ile birlikte, İskân Kanunu 
hükümlerine, tevfikan Şirvan’ın 
Kösvin köyünde iskân olunmaları 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
metini ifa sırasında çavuşluk hak
kını ihraz ettiği halde kadrosuzluk 
yüzünden bu rütbeyi alamadığın
dan, dolayısiyle bu yüzden polis 
meslekine kabul edilemediğinden, 
mezkûr rütbenin verilmesi esbabı 
nın temin buyurulmam talebindin 
ibarettir.)



7274/7256 Ahmet Akışık 
(S. No: 8) 3. Er Eğ. Tuğ. 1. 

Tb. 3. Bölük 
İsparta

7339/7320 Manifatura ve Tu- 
(S. No: ÎM hafiyeciler Yardım

laşma Derneği Baş
kanı
Rdirııe

Arzuhal Arzuhal sahibimin
No. adı, soyadı re adresi Kncümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İskânlı göç
menlerden bulunmasına binaen; 
emsalleri misillû askerliğinde kısa 
hizmete tabi tutulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 200 küsur 
tsnafm zararını tevlidedecek olan 
Sümerbank perakende satış mağa
zasının Edirne’de açılmaması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; münderacatı yukarda hu- 
lâsatan açıklanmış olan istidalarında yazılı taleplerinden dola
yı; bu hususat hakkında katı karar vermeye salahiyetli idari 
mercilere müracaat etmeleri icabetmekte bulunduğundan bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3603 15 , n  . 1956

7173/7161 Ali Yazıcı 
(S. No: 10) K. Caferpaşa Malı, 

Cayeli

T171/7159 Ahmet Kâmil 
(S. No: 11) Şarak köyünden

Çaykara - Trabzon

7169/7157 Ağca Asil ve ar.
(S. No: 12) Bahriye Cad. No: 15 

a Alucra kahvesi
Kasımpaşa - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Almakta ol
duğu maluliyet aylığının 1944 yı
lında Şirketi Hayriye’nin lağvı 
üzerine kesilmiş bulunduğundan, 
ûıdeten tahsisi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta 
olduğu Ereğli Kömür işletmesi 
maden ocaklarında geçirdiği iş 
kazası neticesi ayağından sakat 
kalıp hava değişimi verildiği hal
de, istirahatli bulunduğu müdde
te ait istihkaklarının verilmediğin
den ve gereken tedavisinin yaptı
rılmadığından şikâyeti ihtiva et
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta 
oldukları, Kasımpaşa TJn Fabrika
sından alacaklı bulundukları istih
kaklarının ödenmediğinden ve ts 
Kanununa mugayir olarak işleri 
m nihayet verildiğinden şikâyeti 
muta?ammmdır.)



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

7194/7182 
(S. No: 13)

7192/7180 
(S. No: 14)

7272/7254 
(S. No: 15)

7265/7247 
(S. No: 16)

Mustafa Dinç ve 
Feridun Söğütlüğü 
Avukat
Fatma Zehra Eryıl- 
maz vekilleri Ana- 
fartalar Cad. Vakıf 
İt? Hanı No: 212 
Ankara

Emin Güvenç 
Yazıcı zade Mah. 
Hasahmet So. I ııci 
geçit No: 7 
Gelibolu

İbrahim Adı güzel
Muhtar
Gülce köyünde
Bünyan

Hüseyin Çaçur 
Gaziyunus So.
No: 26 
Yalıköy
Beykoz - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilleri 
Fatma Zehra Eryılrnaz ve diğer 
hissedarlarına ait Çanakkale'nin 
Kozluca mevkiinde kâin bir kesta
neliğin; Orman idaresince; Orman 
Kanununun derpiş ettiği vasıflar
da bulunmadığı halde hakiki de
ğerinin dûnunda cüzi bir bedelle 
zaptolunup, vâki müracaatlarına 
rağmen iade edilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Rahatsızlığı 
sebebi ile 1954 yılında, Yüzbaşı 
muadili 5 nci sınıf muamele me
muru iken mâlûlerı emekliye sevk 
olunup 12 küsur sene hesabolunon 
müddet hizmetine yöre kendisine 
toptan ödemede bulunulup; 3 yıl
lık fiilî hizmet zammı ile birlikte 
müddeti hizmeti 15 yıla baliğ ol
duğu halde kendisine aylık bağ
lanmadığından .şikâyet.)

(Arzuhal hulâsası : Hükmen; müş
terek intifaa tahsis olunan peremin 
yaylasına Süksen köyü halkı ta
rafından tecavüzle tarla açmaya 
teşebbüs olunduğundan şikâyeti 
ve tecavüz edenlerin cezalandırıl
ması ve hükmün infazı esbabının 
istikmal buyurulması talebini mn- 
t uzanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Tarihi tesisin
den beri çalışmakta olduğu Süt- 
merbank Beykoz Deri ve Kundu
ra Fabrikasından yaşının ilerle
miş bulunması itibari ile tekaüdi- 
ye ve tazminat hakkı tanınmaksı- 
zm çıkarıldığından ve buna ta
kaddüm eden yünlerde de gûya 
kendisi gibi emektarların memur 
kadrosuna alınmaları için kendile
rinden maksadı mahsusla alınmış 
olan imzaların, kendileri için bu 
felâketi tevlidetmiş bulunduğun
dan şikâyeti ve dolayısiyle bu du
rumun ve haksızlığın ıslahı tale
bini mutazammındır.)



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

7341/7322 Ahmet Kumkumoğlu 
(S. No: 17) Müftü 

Çaykara

7301/7283 Emine Saime Atilla 
(S. No: 18) Yahya Kâhya Malı. 

Ortamektep So.
No: 9
Kasımpaşa - İstanbul

7288/7270 Nuri Değer 
(S. No: 19) Hacıilbey Mah. Er

gene So. No: 1 
Balıkesir

7345/7326 Ali Manav ve ar. 
(S. No: 20) Tuzlukeu - Akşehir

7025/7014 Ali Hıza Pamir 
(S. No: 21) Sıhhiye Hanımeli So. 

No: 25/4 
Turan Ap.
Ankara

(Arzuhal hulâsası : 1926 dan 1937 
yılına kadar İdarei Hususiye ma
aşlı tahsildarlığında geçen müd
deti hizmetinin fiilî hizmet müd
detine ilâve olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İdare ettiği 
kamyonu ile kasten kocasının ölü
müne sebebiyet veren şoför hak
kında ittihaz olunan âmme dâva
sının sukutu kararından şikâyeti, 
dolayısiyle mumaileyhin tecziyesi 
ve mânevi tazminata hükmolun- 
ması talebini mutazammındvr.)

(Arzuhal hulâsası : Düzeltilmiş 
olan 7 nci sınıf nasbma uyularak 
30 . VIII . 1918 olan 5 nci sınıfa 
nasbinin da 16 Eylül 1947 olarak 
tashih olunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Akşehir’in 
Tuzlukçu nahiyesinin Karabüküş 
mevkiinde kâin ve 50 yılı müte
caviz bir zamandır nizasız ve fa
sılasız, tahtı tasarruflarında bu
lundurdukları arazilerin bu huku
ki durumları ve toprağa olan ih
tiyaçları nazara alınmaksızın 54 
numaralı Toprak Tevzi Komisyo
nunca ellerinden alınarak başka
larına dağıtılmak istenildiğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Mensubolduğu 
inhisarlar Umum Müdürlüğünce 
13 . VII . 1949 tarihinde 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
B fıkrasına, uyularak tekaüde 
sevk olunduğu halde; ilgili ka
nunlarla tanınan 8 yıllık itibari 
hizmetinin İnhisarlar İdaresi me
murlarının emekliliklerine müte
dair kanundan bahsile kabul olun-



JcmÜKİ Jjrnıhal sahibinin
No. adı, soyadı re adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

mıyardk mağdur edildiğinden şi
kâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası, yukarda hülâsatan açıklan
mış olan istidalarda yazılı vâki taleplerin; tetkik ve halli kaza 
merciine ait bulunmasına binaen encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamayacağına karar Yerildi.

Karar No. Karar tarihi

3664 15 . II. 1956

7359/7340 Mustafa Koksal w  
(S. N o: 22) ar.

Tüccar 
Ş. Kara hisar

7159/7147 Rukiye Adıvar 
(S. No: 23) Eyüp; Akarçeyım: 

Gömlekçil<*r Cad. 
No: 6 
İstanbul

7166/7154 Kelâıni Özer 
18 . No: 24) Cumhuriyet Malı.

Karaca So. No: 26 
Turgutlu

7163/715] Ahmet Yaradünıı* 
(S. No: 25) Kurtuluş Mah. 

Kırıkhan

(Arzuhal hulâsası : Şebinkarahi
sar’ın tekrar vilâyet haline kovul- 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : liağdad Cep
hesinde şehidoUın kocasından ma
aş almakta iken işgal dolayısiyh 
Filorina’ya sürgün edilip buradan 
da. geçim zoru ile Yugoslavya’da 
bulunan akrabalarının yanına git
tiğini ve 1954 yılında serbest gör
men olarak yurda döndüğü vakit 
maaşının iadeten tahsisi için yap
tığı müracaatın Lozan Ahitname
sinden b ah sile is’af olunmadığın
dan vâki mağduriyetinin telâfisi 
için bir kanun tedvini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazifeleri ba
şında bulunan ilkokul öğretmenle
rinin terfihlerini derpiş eden 6273 
sayılı Kanuna, bu kanunun neş
rinden önce tekaüde sevk edilmiş 
olanların da istifadelerini temi- 
nen bir madde ilâvesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kilis ve Ga- 
zianteb cephelerinde Kuvayi Mil
liye mücahidi olarak sebkeden 
hizmetlerine mukabil kendisine 
vatani hizmet tertibinden aylık 
kaçlanma** talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibimin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

7261/7243 İbrahim Taşkın 
(S. No: 26) Elâzığ - Van Hattı 

inşaat Başmüdürlü
ğünde ambar malze
me sürveyam 
Elâzığ

7262/7244 Halit Düzgün 
(S. No: 27) İnşaat Başmüdürlü

ğünde bekçi 
Elâzığ - Van hattı

7263/7245 Keki Polat 
(S. No: 28) İnşaat Başmüdürlü

ğünde ambar bekçisi 
Elâzığ - Van hattı

7289/7271 Şerif Solmaz 
(S. No: 29) inşaat Başmüdürlü

ğünde bekçi 
Elâzığ - Van hattı

7290/7272 İbrahim Yalçın 
(S. No: 30) İnşaat Başmüdürlü

ğünde sürveyan 
Elâzığ - Van hattı

7292/7274 Mehmet Çetin 
(S. No: 31) inşaat Başmüdürlü 

ğünde sürveyan 
Elâzığ - Van hattı

7294/7276 Temür Balışirin 
(S. No: 32) İnşaat Başmüdürlü

ğünde bekçi 
Elâzığ - Van hattı

7296/7278 Hasaıı Basri Kılıç 
(S. No: 33) inşaat Başmüdürlü

ğünde sürveyan 
Elâzığ - Van hattı

7297/7279 Fethi Çelik 
(S. No: 34) inşaat Başmüdürlü

ğünde santralci

(Arzuhal hulâsası : Bilcümle me
murine verilmekte olan ikramiye
den Memurin Kanunu §ümulü dı
şında kalan kendileri gibi yevmi
yeli (memur, kâtip, sürveyan, 
bekçi ve santralci gibi) kimsele
rin işçi sıfatlarının muhtelif su
retlerle tefsir olunması yüzünden 
mahrum bırakıldıklarından şikâ
yeti ve bu hakkın kendilerine de 
tanınması talebini mutazammm- 
dtr.)

» » » »



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

7298/7280 
(S. No: 35)

7186/7174
(S. No: 36)

7187/7175 
(S. No: 37)

7188/7176
(S. No: 38)

7354/7335 
(S. No: 39)

7168/7156
(S. No: 40)

7182/7170 
(S. No: 41)

Şefik Alkan 
İnşaat Başmüdürlü
ğünde daire bekrisi 
Elâzığ - Van hattı

Ali İrfan Ceyhan 
Hükümet tabipliği 
gezici sağlık memu
ru
Konya

Rıza Tekiner 
Gezici sağlık memu
ru
Konya

Hüseyin özer 
Hükümet tabipliği 
sağlık memuru 
Konya

VI. Sıddık Aktaın 
Merkez sıhhat me
muru 
Mardin

Hasaıı Yavuz 
Maliye veznedarı 
İliç - Erzincan

Mehmet Yüksel 
VII nci Kor. 1 nei 
îs. Tb. makinist Asb. 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Bilcümle me
murine verilmekte olan ikramiye
den Memurin Kanunu şümulü dı
şında kalan kendileri f/ihi yevmi
yeli (memur, kâtip, sürveyan, 
bekçi ve santralci gibi) kimsele
rin işçi sıfatlarının muhtelif su
retlerle tefsir olunması yüzünden 
mahrum bırakıldıklarından .şikâ
yeti ve bu hakkın kendilerine de 
tanınması talebini mut azaminin
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanuni ter
fi .'¡artlarını ihzar edip, terfi müd
detleri de hayli geçtiği halde, kad
rosuzluk sebebi ile bu haktan mah
rum ve dolaytsiyle mağdur bir va
ziyete düştüklerinden bâis bulun
maktadır.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : S senedir 15 
liralık kadroda 25 lira maaş al
makta bulunduğundan bahsile; 
terfiine mâni teşkil eden 4258 sa
yılı Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât Kanununun 60 
net maddesinin tadili suretiyle bu 
hakkının temin ve bahş buyurul- 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kimsesiz ka
lan torunların da çocuk zammın
dan istifadelerini teminen 4598 
sayılı Kanuna bir madde ilâvesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 tarihin
de çıkan 6137 sayılı Kanunla sa-

• nat mektebi mezunlarına yedek 
subay olma h»kkı tanındığı halde;



Arzuhal Arzuhal sahibini»
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

7193/7181 Ziver Tekinalp 
(S. No: 42) Başmil So. Vergi Da

iresi bitişiği Hususi 
İdare Ap. No: 13/4 
Cebeci - Dörtyol - 
Ankara

7258/7240 Mehmet özel 
(S. No: 43) Mecidiye Mah. Hh- 

tııniye So. No: 9 
Kütahya

7275/7257 Necip Küçük ve ar. 
9100/ Hüngivet, Kuşçu 

(S. No: 44) Köyleri Evlâdi Va
kıftan 
Palu

bu tarihe kadar, aynı mektep me
zunu olup da orduya- teknisiyen 
astsubay, üstçavuş ve çavuş ola
rak iltihak etmiş olanların 5802 
sayılı Kanunla bu haktan fayda- 
lanamıy ocakları derpiş olundu
ğundan; vâki haksızlık ve adalet
sizliğin giderilmesi, mümkün gö
rülmediği takdirde; orduda sanat
kâr subay sınıfına ithal olunma
ları veya orduya sivil memur ola
rak iltihakları ile bu branşlar üze
rinde hizmet görmelerinin temin 
buyurulmast talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Re’sen teka
üde sevk olunanların kaza merci
lerine başvuramıyocaklarını der
piş eden 5431 sayılı Kanunun de
ğişik 39 ncu maddesinin, bu yola 
müracaatı mümkün kılacak şekilde 
değiştirileceğini duyduğundan; 
yapılacak değişikliğin makable 
teşmili suretiyle, kendisi gibi hak
sızlığa uğrayanlara da bu hakkın 
tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığı Kanununda; açıktan borçlan
mayı mümkün kılacak şekilde bir 
değişiklik yapılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Palu ve Kara
kocan’da bulunan ve evlâdın inti
fama meşrut Zürri Vakfı toprak
ların, Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununa tevfikan halka tevzi 
olunmak istendiğinden şikâyeti ve 
zürri vakıfların haiz oldukları hu
susiyete binaen; bu mevzuda çıka
rılacak bir kanunla mağduriyet
lerinin önlenmesi, bu mümkün gö
rülmediği takdirde; bugünkü ra
yiç bedel üzerinden istimlâk mev
zuu yapılması ve bu bedelin ken
dilerine ödenmesi talebini muta- 
ztmmmdır.)



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

7273/7255 Raşit Aydın 
(S. No: 45) Yeldeğirnıeni Taşlı- 

bayır So. No: 40 
Kadıköy - İstanbul

7264/7246 Fatma üzpay 
7269/7251 Mahmutbey Mah. 

(S. No: 46) AltaySo. No: 152/B 
Hendek

7268/7250 Nuriye Anadol 
(S. No: 47) Fener Tevkicafer 

Mah. Nakkaş Hay 
dar So. No: 8 
İstanbul

7260/7242 Haydar Üiksöz 
i S. No: 48) Emniyet. Müd. sınıl

4, 1061 sicil sayılı 
muamelât memuru 
Bursa

7325/7306 Muhtar Atalar 
(S. No: 49) Büyiiklanga Musalla 

Cad. No: 24 
Aksaray - İstanbul

7324/7305 Saınih Sardır 
(S. No: 50) Pangaltı Halâskâr- 

gazi Cad. No: 169 
Kat 1
Şişli - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Çarşı mahal - 
lât bekçilerine; tekaütlük ve hiz
met senesine göre tazminat hakkı 
tanınması ve 65 yaşlarına kadar 
istihdamları esbabının istikmal 
buyurulmast talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası : 10 yıllığı pe
şin verilmek suretiyle kesilmiş olan 
dul aylığının: yetim kız çocukla
rına verildiği gibi 6216 sayılı Ka
nundan istifade ettirilmek suretiy
le ¡adeten tahsis olunması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Babalarının 
vefatı tarihinde evli olup bilâhara 
dul kalanların da 6216 sayılı Ka
nundan istifade etmeleri esbabı
nın istikmal buyurulmadı talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emniyet teş
kilâtı muamelât memuru olup 
kadrosuzluk yüzünden 8 yıldır 
terfi edemediğinden şikâyeti mv- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 193? senesin
de vefat eden babasından çok es
kiden beri devam eden maluliyeti
ne binaen, aylık bağlanması için 
yaptığı müracaatın; ibraz ettiği 
raporlara rağmen hastalığının: 
1332 senesinde mevcudiyetini tev
sik edemediği beyanı ile is’af olun
madığından şikâyeti; dolayısiyle 
gerek babasının, gerekse kendisi
nin sebk eden hizmetlerine muka
bil vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması talebini mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : l)eniz yolla
ması suiistimal dâvasının maznun
larından olarak tevkif ve tahtı 
muhakemeye alınıp; neticede bera- 
et ettirilerek vazifesine iade olun
duğu halde; mevkufiyet ve açıkta 
geçen 38 ay 12 günlük müddeti-



Arzuhal Arzuhal s«ıhibinirı
No. adı, soyadı ve adresi Enetimen karan re ne sebepten verildiği

nin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 15 ve 31 nci 
maddeleri ile 4273 sayılı Kanunun 
7nci maddeleri arasındaki tezat 
■sebebi ile tamamen fiilî hizmetin 
den sayılmadığından şikâyeti mu- 
lazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Memurine ta
nınan bilcümle haklardan mahrum 
re mağdur bir vaziyette bırakılan 
lemditli jandarma onbaşılarının 
da mezkûr haklardan istifadeleri
ni teminen Barem Kanunu şürnv 
lüne alınmaları talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Miinderecatı yukarda hulasaten açıkla
nan vâki müracaatların; kanun veya bir tefsir teklifi ile ilgili 
bulunmalan itibariyle; talepler hakkında encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3665 15 . I I . 1956

7 34 7 /7 3 2 8  N uııuuı Salm an 
(S . N o? 51) H a ya ti nahiyesi J a n 

darm a  K arakol K ıı 
m andanı, uzatm alı 
onbaşı 
Brbaa

18116 /16852  D u rm ıış  A lp e r  
(S . N o : 52) H ilm iy e n a h iy e s in d e  

E rm enek

18008/16759 Hüseyin Büyükkab-
ıS. No: 53) raman

Mondalas köyünde 
Refahiye

18001/16752 Ömer Batum ve ar.
(S. No: 54) Artvin muhacirlerin 

den 
Çorum

17990/16741 Aluş Hoşarslan
(S. No: 55) Döşeme Mah. 127 So. 

No: 101 
Adana

17999/16750 Behçet Canba*.
(S. No: 56) Orta bucak merkez 

halkı adına muhtar 
Şabanözü

i Arzuhal hulâsası : Ermenek’in 
Halimiye nahiyesi Jandarma Ka 
rakol Kumandanı Üst Çavuş Ha
şan Yapakçı'nın kanunsuz ve key
fî muamelesinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril - 
m esi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : iskân edilmi
şi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bucaklarına 
içme su tahsisati ayrılması talebi
ni mutazammındır.)



l î  —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18020/1.6769 Mehmet Aktaş 
(S. No: 57) Dereler Malı, de 

H akverdioğl ıı 
Kağızman

18102/16838 Mehmet Hacıoğlu 
(S. No: 58) Emirali köyünde 

Lüleburgaz

18069/16805 Şükrü Çetin 
(S. No: 59) Orhaniye Malı. Sıı- 

det Çıkmaz So.
No: 25 
İnegöl

18076/16812 Mustafa Özkan 
(S. No: 60) Bostan Pazarı Ar- 

navutoğlu Malı.
No: 8 
Edirne

18173/16906 İbrahim özdemir 
(S. No: 61) Orhaniye köyünden 

Hacıhüseyin Mah. 
Mezarlık So.
Giresun

18168/16901 Mustafa Hızlı 
18538/17258 Hamidiye Mah. Bağ- 
(S. No: 62) lıkyolu ikinci geçitte 

göçmen 
Babaeski

18125/16861 Veysel Bayar 
(S. No: 63) Gölcük bucağına bağ

lı inli köyünde 
Niğde

18194/16924 Mustafa Günuifjhaıı 
(S. N: 64) Ova Emir köyünde 

Aydın

18196/16926 Yusuf Özmeııer 
(S. No: 65) Yenidoğnı Mah. Şen 

So. No:3 
Babaeski

(Arzuhal hulâsası : Ev ve bahçe
sinin sel tehlikesine mâruz kaldı
ğından Nafıa Vekâleti Karayolla- 
rtnca yaptırılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal h ulâsası : İskân yardım- 
. larmdan faydalandırılması tale

binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân edilme
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Verem hasta
lığına musap olduğundan ilâç ve 
gıda yardımı yapılması talebine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Ev ve diğer 
iskân haklarının verilmesi talebi
ne dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy Muhtarı 
Mehmet Artsoy’un suiistimalinden 
ve hakkında yapılmakta olan tah
kikatın intacedilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı 
olarak toprak verilmesi, bu kabil 
olmadığı takdirde toprağı müsait 
bir vilâyete nakledilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Döner serma
ye ve arazi verilmesi talebinden 
ibarettir.)



-  ı s  -

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ııe sebepten verildiği

18197/16927 Ç elil Y ılm az ve ar. 
(8 . N o : 66) T ü rk gü cii k öyünde 

Ç orlu

18195 /16925  A b d u lla h  K ayadelen  
(S . N o : 67) ve ar.

K ız ılca  M iisellim  
k öyü  halkı 
İnece - K ırk lare li.

18.123/16859 H a lil A kan  
(8 . N o : 68) M aliye  Saym an lık  

K âtibi 
Y a n

18129 /16865  M ehm et Haşini Y a - 
(S . N o : 69) z ıcı ve ar.

E vreııye  köyü n d e 
A ban a  - İnebolu

18126/16862 E m in  C yu lgaıı 
(S . N o : 70) K ile rc iy a k u p  M ah. 

N o : 22 
E dirne

18151 /16886  Ö zkan 
(S . N o : 71) B e led iy e  B aşkanı 

Ç aykara

18127 /16863  K anber G edik 
(S . N o : 72) D ibekbaşı 785 So. 

N o : 11 
İzm ir

18124 /16860  K a d ir Kovsan 
(S . N o : 73) C am iişerif M ah. 38. 

So. ta  göçm en 
M ersin

1 8104 /16840  S ıd d ık  Şen ve ar.
(S . N o : 74) Y e n ik ö y  köyü n d e  

H ınıs

18191/16921 M usa S ar ıyer 
(S . N o : 75) Y e n ice  M ah. do 

B ozd oğan

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi ve para yardımı yapılması 
1 edeplerinden ibare t tir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç olduk
ları toprağın verilmesi hususunda 
34 numaralı tevzi komisyonuna 
emir verilmesi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Emekti San
dığından borç para verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evrenye köyü 
telefon merkezinin ve Abana-İne
bolu yol hattının da devreye bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İmam ve ha
tiplik vazifesinden dolayı veril
mekte olein maaşta müsavatsızlık 
bulunduğundun ücretinin artırıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Of - Çaykara 
ve Çaykara - Bayburt yollarının 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vukubulan 
kaza neticesinde iş veren tarafın
dan işine nihayet verildiğinden 
ve başka makamlardan muavenet 
(/örmediğinden şikâyeti mntazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kamp mülte
cisi olup şimdiye kadar iskân edil
mediğinden Hazine toprakların
dan ev yeri verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakları
nın tanınması ve topraklarının 
namlarına meccanen temlik edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Noter senedi 
ile s (d inalmış olduğu ağaçlardan 
imal edilmiş olan kerestelerin nak
line izin verilmesi talebinden iba
rettir.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne aebepteıı verildiği

18071/16807 İbrahim Taştan 
(S. No: 76) Kervansaray köyün

de Topalogullan ıı- 
dan
Çamlıbel

18109/16845 Idris Gültekin 
(S. No: 77) Torbalı köyünde 

Ardanuç

18110/16846 Yunus Akdağ 
(S. No: 78) Cumhuriyet İlkoku

lu öğretmeni 
Kelkit

İ8L17/16853 Mehmet Emin 
(S. No: 79) Burhan köyünde 

Hınıs

18118/16854 Ömer ÜalgüJ 
(S. No: 80) Burhan köyünde 

Hınıs

18016/16765 Ayhan Erdenir 
(S. No: 81) Hükümet Cad. No: 

39/B 
Edremit

18180/16913 Ömer Uğur 
(S. No: 82) Camileri Koruma 

Derneği Başkanı 
Silifke

18163/16896 Durmaz Motoru ve 
(S. No: 83) diğer motör sahipleri 

Zonguldak mahreçli 
5050 tel sahibi 
Zonguldak

18132/16868 Mehmet Yaratan 
(S. No: 84) ve ar.

Karalar köyünde 
Keçiler - Maraş

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi olup 
arazisi olmadığından yetir mik
tarda toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

* (Arzuhal hulâsam : Muhitlerinde 
çoğalmış olan muzır yabani hay-

• nanlar hakkında icabeden tedbi
rin alınması, talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Öğretmen ve
killiği görevinin ders yılı sonuna 
kadar devam ettirilmesi ve yaka
cak zammının verilmesi talebin- 
den ibarettir./

(Arzuhal hulâsast : Hazine arazi 
sinden toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsast : Ziraatk işti
gal ettiğinden Hazine arazisinden 
loprak verilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sürekli görev 
yolluğunun verilmesi talebini mıı- 
tnzammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Harabeye yüz 
tutmuş olan Reşadiye Camiine 
ciddî bir tamirin yapılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Türkiye Kö
mür, Satış ve Tevzi Müessesesinin, 
Zonguldak Havzasındaki ocaklar
dan istihsal edilen kömürün va
purla olduğu kadar motörlerle de 
tartılmasının teminine delâlet bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi ve de
ğirmenlerine ait sularının cebren 
gasbedilmesinden dolayı vâki mü
racaatlarının Mar aş Valiliğince 
nazara alınmayıp hakaretle karşı
lanmalarından şikâyeti mut azam- 
miridir )
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18169/16902 Ali ilmi Bilgili 
(S. No: 85) ve ar.

Çiftçilerden
Kadirli

L8179/16912 Yusuf Akçakayu 
(S. No: 86) Tophane Cihangir

de No: 177 
İstanbul

18070/16806 Hasaıı Dönme*
(S. No: 87) Koğa Malı, de 

Lâdik

18053/16790 Kâzım Gerzaze 
(8. No: 88) Salih Musaoğlu yn 

nında 
Söğüt

18092/16828 İsmail Bayloş 
(S. No: 89) Haliç Feneri Abdi 

Subaşı Mismarcı çes- 
mesi So. No: 3 
İstanbul

18037/16782 Haşan Başeski 
(S. No: 90) ve ar.

Attar
Arapkir

18035/16780 Ömer Unlukara 
(S. No: 91) Çandır Malı. Allan 

Cad. 148 evde 
Kayseri

18018/16767 Kadir Taşkın ve ar. 
ıS. No: 92) Kalaycı ustaları 

Erbaa

4488/4479 İsmail Çankaya 
t S. No: 93) ve ar.

Terraşi köyünde 
K. Tepe

(Arzuhal hulâsası : Kadirli kay 
makamının yolsuz hareketlerinde,v 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Zelzele felâ
ketzedelerinden olduğundan emsa
line yapılan mesken arsalar yar
dımından faydalandırılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1943 yılında 
zelzeleden yıkılan evinin yaptırıla
bilmesi için yardım yapılması ta
lebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Casusluk su
cundan 10 yıla mahkûm olup Af 
Kanunundan istifade ettiğinden 
Adapazarı’ndaki akrabalarının ya
nında oturması veya iş bulunan 
bir mahalde ikametine müsaade 
< dilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Nah 
liyat Müdürlüğü makinistlik hiz
metine haksız nihayet verildiğin
den hakkının aranılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kazaları sağ
lık merkezine bir operatör tabibin 
tâyin edilmesi talebinden ibaret
tir.)
(Arzuhal hulâsası : Askerlik va
zifesini ifa ettiğinden Kayseri Bez 
Fabrikasındaki eski işine tekrar 
alınması talebini mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası, : Umumi men
faat, namına memleketin kalay ih
tiyacının temin edilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Komünistlik 
isnat ve ihbarı sebebiyle tevkif 
edilmiş olduklarından ve bu ko
münistlik damgasını asla kabul et
mediklerinden beraetlerine karar 
verilmesi talebim ınvtazammm 
chrJ
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5004/4995 Mehmet Gelen 
(S. No: 94) Cumhuriyet Mah. 

Adagiden

4736/4727 Süleyman Bakar 
(S. No: 95) ve ar.

Fakiuşağı köyü
muhtarı
Osmaniye

17911/16673 Şerafettin A kay 
(S. No: 96) Eski malmüdürü 

Taraklı

17821/16600 Muhiddin Yılma/
(S. No: 97) Hoçuvan bucağında 

Ardahan

17984/16735 Mehmet Öcal 
(S. No: 98) As. Hst. Arşiv Me

muru 
Konya

17981/16732 Mehmet Cantez 
(S. No: 99) Üavutkadı Mah. Dağ 

So. No: 25 
Bursa

(Arzuhal, hulâsası : Yugoslavya'
daki emvali menkulesinin kül ha
linde ve rızası alınmadan Kızılay 
('emiyetine terk edilmiş olması se
faletini nıucip butunmuş vâki mü
racaatı üzerine Dahiliye Vekâle
tince hakkının tamamen verilerek 
muamelenin tasfiye edilmesine 
dair verilen ve halen Devlet Şura
sının 466/3612 sayılı evrak mc- 
yanında bulunan yazılı emirler 
îznıir Vilâyetince cayi tatbik 
bulunmamış olduğundan mezkûr 
emirlerin tatbikini veya tensip bu
yurulacak surette, tahkikatın ya
pılması ve hakkının verilmesi ta
lebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Heyelân de
vanı etmekte olan köylerinin yeni 
kurulacak köy yerine su getiril
mesi ve diğer yardımların yapıl
ması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Taraklı, nahi
yesinde mülga redif taburları za
manında kışla olan binanın tami
ri ile yapı sanat okulu veyahut 
bir hastane veya başka bir mües
sese olarak kullanılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine 
toprak komisyonunun gönderil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığından talebettiği borç para 
yardımının ön plâna alınarak 
tediye edilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : İstenilen 1 600 
lira vatandaşlık tescil harcını ver
mek kudretinde olmadığından bu 
harçtan muaf tutulması talebin
den ibarettir.)



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

17948/18703 Ömer Arslan
(S. No: 100) PTT İdaresinde Hat 

Bakıcısı 
Niğde

17957/16712 Ahmet Çağlar ve ar.
(S. No: 101) Haç köyü muhtarı 

Tercan

17950/16705 Kâzım Kocatürk
(S. No: 102) Ulugazi Mah. Kap- 

lanoğlu So. No: 
35/A 
Samsun

17949/16704 Şüayıp Avcı
(S. No: 103) Küçük Ayasofya 

Kasabosman So.
No: 4 te 
İstanbul

17833/16612 Mehmet Sağlam
(S. No: 104) ve ar.

Kurtuluş Mah. de 
Gürsu - Bursa

17845/16615 Bilâl Yılmaz
(S. No: 105) Karahalil köyünde 

Taşağıl - Babaeski

17827/16606 Musa Şahin 
(S. No: 106) Kürkçüler köyü 

Muhtarı 
Köyceğiz

17852/16622 Emin Avcı 
(S. No: 107) Katranca köyünde 

Babaeski

17909/16671 Osman Ligos 
(S. No: 108) Sultanahmet Üçler 

So. No: 3/1 
Bakkal Mustafa 
Yazıcı yanında 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Çiftçilik yap
tıkları halde işgalleri altındaki 
arazinin komisyonca elinden alın
dığından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ya
kın olan tuzla suyu üzerine bir 
köprü yapılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evinin şehir 
merkezinde münasip bir mahalde 
bizzat inşa ettirilmesine müsaade 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan 
göçmenlerinden olup iskân edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmaları ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Noksan kalan 
toprak hakkının verilmesi ve be
kâr iki erkek kardeşinin ayrı ola
rak iskân edilmesi talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Arılara zarar 
verdiğinden zeytin sineklerine 
karşı ilâçlı mücadele yapılmaması 
talebindeh ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi oldu
ğundan toprak verilmesi talebini 
mutazammındır.)

(Arzuhal hülâsası : Kan gütme 
Kanunu gereğince köyünden ve 
efradı ailesinden uzaklaştırıldığın
dan memleketine gönderilmesi ve
yahut Samsun ve Düzce muhitin
de iskân edilmesi talebinden iba
rettir.)



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

17959/16714 Abdullah Aydın 
(S. No: 109) Aşağı Norsun Mah.

Eski mübaşirlerden 
Van

17858/16628 Haşan Kara 
(S. No: 110) Katranca köyünde 

Babaeski

17856/16626 Ahmet Ilacıoğlu 
(S. No: 111) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17854/16624 Salim Çırak 
(S. No: 112) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17857/16627 Sabri Kuş 
(S. No: 113) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17855/16625 Ahmet Yıldız 
(S. No: 114) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17853/16623 Şakir Can 
(S. No: 115) Cehilli köyünde 

Babaeski

17915/16677 Ahmet Zayim 
(S. No: 116) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

1791G/16678 Ali Osman Aydın 
(S. No: 117) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17926/16685 Ali Bülbül 
(S. No: 118) Kemalpaşa Mah. Ça

yır So. No: 21 
İnegöl

(Arzuhal hulâsası : Mübaşirlerin 
Posta, Telgraf İdaresine devri es
nasında gidemediğinden ya, yeni
den tâyin edilmesini veyahut bir 
miktar yardım yapılması talebini 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekinin 
çiftçi olması dolayısiyle geçimine 
yetecek miktarda toprak verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetecek mik
tarda toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekinin 
çiftçilik olması dolayısiyle geçimi
ne yetecek miktarda toprak veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir miktar 
arazi daha verilmesi talebini mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Geçimine ye
tecek miktarda toprak verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir an evvel 
iskân yardımlarından faydalandı
rılması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılması tale
bini mutazammmdır.)



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

17912/16674 Basri Avcı 
(S. No: 119) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17913/16675 Ali Osman Zarif 
(S. No: 120) Hamidiye Mah.

Kırklareli Cad. 
Babaeski

17816/16595 Mevlüt Engin vc ar. 
(S. No: 121) Zafer Mah. Çiftçile

rinden 
Polatlı

17820/16599 Haşan Kale 
(S. No: 122) Orhaniye Mah. Kel- 

mehmet So. No: 29 
tnegöl

17860/16630 F. Âliye Uralsarp 
(S. No: 123) İnönü Mah. 154. So. 

No: 17
Yayaköy ilkokul
öğretmeni
Akhisar

5248/5239 Ömer Tatlı 
(S. No: 124) Tekel kantarcısı 

Taşova

6253/6242 Naci Süerkan 
(S. No: 125) Samanpazarı Çelil 

Hanı No: 4 
Ankara

17882/16650 Şevket Uçar 
(S. No: 126) Gürbulak köyünde 

Doğu - Beyazıt 
17947/16702 İsmail Uysal ve ar. 
(S. No: 127) Dere köyü Muhtarı 

Samsun

(Arzuhal hulâsası : Geçimine ye
tecek miktarda toprak verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçimine ye
tecek miktarda toprak verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Topçu Atış 
Okulunun atış tatbikatının ziraat 
yapmış oldukları arazileri üzerin
den yapılmakta ve zararlarını mu
cip bulunmakta olduğundan atış 
tatbikatının ziraat olmıyan ma
halde yapılması aksi takdirde ara
zilerinin istimlâk edilmesi talebini 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Evini inşa 
edebilmesi için 1 500 lira yardım 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaş 
muamelesini muhtevi Maarif Mü
dürlüğünden Maarif Vekâletine 
gönderilen emekli muamelesinin 
intacı ve malî sıkıntıdan kurtarıl
ması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Tekel kantar 
memurları olup aylık ücretinin 
kifayetsiz bulunduğundan hakiki 
bir istihkak teminine delâlet buyu- 
rulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 sene Topçu 
Başçavuşluğu yaparak arzusu ile 
bu vazifeden ayrıldığından ve iş
siz kaldığından bir iş verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Taksitle öden
mek şartiyle köyleri namına trak
tör verilmesi talebinden ibarettir.) 
(Arzuhal hulâsası : Mera ve or
manlarının Tirebolu’dan gelen bâ
zı şahıslar tarafından fuzulen iş-
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gal edilmesinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından vaka talep ve şi
kâyetlerin salâhiyetli idari mercilerce tetkik olunup katî bir 
karara bağlanması icabeden hususlara taallûk eylediği anlaşıl
dığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin sözü geçen mercilere usulü dairesinde müracaatta muhtari
yetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3666 15 . I I . 1956



Arzuhal
No.

7001/6990 
(S. No: 128)

7000/6989

7002/6991

7003/6992

7004/6993

7024/7013

6990/6979

6989/6978

6988/6977

6987/6976
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Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

Mustafa İşgüder 8416/8272 Mehmet Deliktaş
2. İşletme Garda Garda gardıfren
kondoktor sicil No: Elâzığ
49773
Çankırı 8417/8273 Ahmet Yorulmaz

Garda bilet kondok
Mustafa İnanç toru
Kondoktor bagaj si Diyarbakır
cil No: 32821
Konya 8418/8274 Gani Köseoğlu

DDY gardıfreni
Fuat Tanberk garda
Kurslar Md. katar Diyarbakır
sınıf öğrencisi sicil
No: 54863 8419/8275 Ishak Pelen
Eskişehir DDY kondoktor gar

da sicil No: 48256
Haşan Geçinen Elâzığ
DDY garda kondok
tor sicil No: 50257 8420/8276 Hakkı Yumuk
Konya DDY gardıfren gar

Mahmut Alkan da

Garda kondoktor si Erzurum

cil No: 46439 ' 8421/8277 Aziz Özkan
Adana Garda DDY kondok
İbrahim Yığın toru sicil No: 39051
DDY katar şefi sicil Erzurum
No: 14020 garda 8422/8278 Mustafa Ayhan
Haydarpaşa Garda katar şefi si
Ahmet Mutlu cil No: 23834
DDY kondoktor gar Erzurum
da sicil No: 51584
TCnnvfl 8423/8279 Mustafa ŞimşekerIVUİİJ' Ok Garda kondoktor si
Mehmet Doğan cil No: 23554
DDY kondoktor gar Erzurum
da sicil No: 28224
Konya 8424/8280 Feyzullah Filiz

İsmet Eşen Garda makasçı sicil

DDY kondoktoru No: 55714

garda Diyarbakır

Ulukışla 8425/8281 Ali Tapan
Hilmi Yücekin DDY garda müdür
DDY 6. işletme kon lük emrinde bagaj
doktoru garda sicil kondoktoru sicil
No: 52194 No: 46916
Ulukışla Erzurum

8461/8314

Arzuhal
No.

8462/8315

8463/8316

8464/8317

8466/8319

8467/8320

8468/8321

8469/8322

8533/8376

8534/8377

Şevki özeler 
Garda katar şefi si
cil No: 29223 
Elâzığ

Nuri önal 
Garda DDY tren şe
fi sicil No: 34294 
Diyarbakır

İbrahim özdemir 
5. İşletmede DDY 
makasçısı 
Diyarbakır

Nezir Turan 
Garda manevracı si
cil No: 50919 
Diyarbakır

Mehmet Kılkı 
Gardıfren sicil No: 
35800 garda 
Erzurum

Halil İbrahim öze
ler
DDY garda bagaj 
kondoktoru sicil No: 
51869 
Diyarbakır

Hacı Bayram Kara- 
aslan
DDY 5. İş. makasçı 
sicil No: 46128 
Geyik - İstasyonu

Tayyıp Arpacı 
DDY makasçı sicil 
No: 57455 
Geyik - İstasyon

Hamdi Hızlıer 
DDY katar şefi 
Malatya

Mehmet Şalfa 
DDY 5. İş. Md. gar
da sicil No: 43872 
Malatya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Arzuhal
No.

8535/8378

8548/8389

8540/8381

8598/8433

8599/8434

8600/8435

8601/8436

8602/8437

8603/8438

8604/8439

8605/8440

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Bekir Ertüzün 
Garda gardıfren si
cil N o: 21803 
Malatya

M uhittin Aksoy 
D D Y  5. Iş. K. bagaj 
sicil N o: 41207 
Malatya

Turan özkara 
5. Iş. de gardıfren 
M alatya

M ustafa Demirağ 
Makasçı sicil N o: 
57322 
Elâzığ

Şevki Yüksel 
Makasçı sicil 
50847 
Elâzığ

No:

Hüseyin Gümüş 
Garda kondoktor si
c il N o: 52759 
Kayseri

N. Kocatürk 
2. Iş. garda katar şe
f i  sicil N o: 14559 
Kayseri

Yaşar Banur 
Garda gardıfren 
K onya

A li Karataş 
Garda gardıfren si
c il N o: 52178 
Kayseri

B urhan Kaya 
Garda gardıfren si
cil N o: 34657 
Kayseri

E m ir K oçyiğit 
D D Y  2. Iş. garda K. 
bilet sicil N o: 39812 
Kayseri

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8606/8441

8607/8442

8608/8443

8609/8444

8610/8445

8611/8446

Ahmet Başçı 
2. Iş. garda 
şefi 2183 
Ankara

katar

Abdülkadir Tunca 
D D Y  2. Iş. garda 
bilet kondoktoru 
Kayseri

Ömer öğ rek  
D D Y  2. Iş. garda 
bagaj kondoktoru 
Kayseri

Kemal A vcı 
Garda gardıfren 
Kayseri

Hüseyin Tunca 
Garda katar şefi 
Kayseri

Durmuş Aslan 
Garda gardıfren 
Kayseri

8612/8447 Rumi Dem irköprü
2. Iş. garda gardıf
ren
Kayseri

8613/8448 Vahit Durgun 
Garda K. şefi 
Kayseri

8614/8449 Osman özü yu rt
D D Y  garda K. bilet 
Kayseri

8615/8450 Şükrü özkava
2. Iş. garda gard ıf
ren sicil N o: 50796 
Kayseri

8616/8451 M ustafa Ertekin 
Garda K . şefi 
Kayseri

8617/8452 M ustafa Tekman
Katar şefi sicil N o: 
27431 garda 
Kayseri

8618/8453 Haşan Okutan 
Garda K. şefi 
Kayseri

8619/8454 Haşan Şengün 
Garda K. şefi 
Kayseri

8620/8455 Veli Eren
Garda K. şefi 
Kayseri

8621/8456 M ustafa Büyiiktürk- 
men
2. Iş. garda gardıf
ren
Kayseri

8622/8457 M ustafa öztü rk  
Garda K. şefi 
Kayseri

8623/8458 Ahmet Cengiz 
Garda K. şefi 
Kayseri

8624/8459 Osman Uysal
Garda gardıfren 
Kayseri

8625/8460 Haşan Kazan
Garda kondoktor 
Kayseri

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8626/8461 Cemal Pesek 
D D Y  K. bilet 
istasyonda - Kayse-

8627/8462 Alâeddin Yüksel 
Garda kondoktor 
Kayseri

8628/8463 Ahmet K oçer
Garda gardıfren 
Kayseri

8629/8464 A li Ergül
Garda katar şefi 
Kayseri
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8630/8465

8659/8483

8660/8484

7132/7120

7133/7121

7134/7122

7135/7128

7136/7124

7137/7125

7138/7126

7139/7127

7140/7128

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şerif Çetin 
D D Y  makasçı 
Baskil

Y ahya Ballı 
Garda gardıfren 
Diyarbakır

Kemal Sevim 
Garda kondoktor 
Kayseri

Fetlıi Başıküçük 
D D Y  garda kondok- 
tor
Sirkeci - İstanbul

Salim Beyyiğit 
K ondoktor garda 
Sirkeci - İstanbul

Alım ct Ekim 
D D Y  kondoktor 
Sirkeci - İstanbul

Zübeyir Uysal 
Kondoktor 
Sirkeci - İstanbul

Cavit Karavan 
D D Y  1. İş. K. bilet 
garda
Haydarpaşa

Talât Aldem ir 
D D Y  garda kondok
tor
Haydarpaşa

Aksun Tokdemir 
D D Y  1. İş. M üdür 
lüğünde K. bilet 
garda
Haydarpaşa

Mehmet Em in Çetin 
K . bagaj 
Haydarpaşa

Osman Fazlı ö ııg i- 
den
1. İş. kondoktor gar
da
Sirkeci - İstanbul

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7141/7129 İsmet Yılm az
Garda kondoktor 
Sirkeci - İstanbul

7142/7130 Şevket E rgin
D D Y  garda şeftren 
İstanbul

7143/7131

7144/7132

Sami ök tem  
K ondoktor garda 
Sirkeci İstanbul

Yakup Korkmaz 
K ondoktor garda 
Sirkeci - İstanbul

7145/7133 İsmail Dem ir
Garda kondoktor si
cil N o: 54851 
Sirkeci - İstanbul

8670/8493 Osman Uysal 
Garda gardıfren 
Kavseri

8671/8494 Fehmi Kayhan 
Garda K . şefi 
Kayseri

8672/8495 Hakkı Oğuz
D D Y  garda katar 
şefi
Kayseri

8673/8496 Saim A ybar 
Garda K . şefi 
Kayseri

8674/8497 Kâzım Güllü
Garda gardıfren 
Kayseri

8675/8498 M. A li A ltun 
Garda K. şefi 
Kayseri

8676/8499 Ra.sim Y üce
Garda K . bagaj 
Kayseri

8677/8500 A. K adri özcaıı
D D Y  garda katar şe 
fi
Kayseri

Arzuhal
No.

8678/8501 İbrahim Kavaklı 
Garda kondoktor 
Kayseri

Arzuhal sahibini»
adı, soyadı ve adresi

8679/8502 Yaşar Tatlıdil
Garda katar şefi 
Kayseri

8680/8503 Yaşar Banur
Garda gardıfren 
K ayseri

8681/8504 Turan Koçak
Garda K. bagaj 
Kayseri

8682/8505 Yaşar Sezen 
Garda K. şefi 
Kayseri

8683/8506 İskender Olgun 
Garda gardıfren 
Kayseri

8715/8532 Etem Deniz
Garda kondoktor 
Kayseri

8716/8533 Fuat Temel
Garda gardıfren 
Kayseri

8717/8534 M ustafa Kuşçu
D D Y  gardıfren gar
da
Kayseri

8718/8583 Mehmet Demirel 
Garda gardıfren 
Kayseri

8719/8536 Haşan Güven
D D Y  katar şefi gar
da
Kayseri

8720/8537 İsmail özdengiilm üş 
Garda gardıfren 
Kayseri

8721/8538 Alibaş Tezcan 
Garda K. şefi 
Kayseri
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8722/853ü

8723/8540

8724/8541

8725/8542

8726/8543

8727/8544

8728/8545

8729/8546

8730/8547

8731/8548

8732/8549

8733/8550

8734/8551

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

Arxuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Muammer Erkal 
(¡arda katar şefi 
Kayseri

Haşan Aşlaman 
Garda gardıfren 
Kayseri

Osman Çakmak 
Garda K. şefi 
Kayseri

M ustafa Yeşil 
D D Y  K. bilet garda 
Kayseri

îsm ail Çizmeci 
Garda gardıfren 
Kayseri
Sıtkı Balaban 
D D Y  garda katar 
şefi sicil N o: 12480 
Kayseri

Ahm et Cengiz 
D D Y  K. şefi garda 
Kayseri

H idayet Yalçıner 
D D Y  K. şefi garda 
Kayseri

Mehmet Erdem li 
D D Y  garda K. şefi 
Kayseri

Mehmet Karataş 
D D Y  garda K. B a
gaj -16110 
Kayseri

Mehmet Bahadır 
K. şefi garda 
Sicil N o: 29624 
Kayseri

Fahrettin Demirsu 
D D Y  garda K. bilet 
Kayseri

Süleym an Manacı 
Garda gardıfren 
Kayseri

8751/8568 Şaban Dcmirtag 
Garda gardıfren 
Kayseri

8750/8567

8749/8566

8748/8565

8747/8564

8746/8563

8745/8562

8744/8561

8743/8560

8742/8559

8741/8558

8739/8556

Mehmet Doğu 
Garda kondoktor 
Kayseri

Niyazi özdam ar 
Garda gardıfren si
cil N o : 54193 
Kayseri

Recep K ökpm ar 
D D Y  garda gard ıf
ren
Kayseri

M ustafa Y alçın  
D D Y  K. bilet 
Kayseri

M uhittin Aksoy 
Garda kondoktor 
Kayseri

Emrullah Dereli 
Garda K. şefi 
Kayseri

M ustafa özdem ir 
Garda gardıfren si
cil N o: 55772 
Sivas

Salih Dayangaç 
Garda kondoktor ba
gaj
Kayseri

A li A var 
Garda kondoktor 
Kayseri

A li Ülgıin
D D Y  gardıfren si
cil N o: .12511 
Kayseri

Seyfi Kaçak 
Garda kondoktor ba
gaj
Kayseri

Arzuhal Arzuhal «hibiniu
No. adı. soyadı ve adresi

8738/8555 Naci Yam an
Garda katar şefi 
Kayseri

8737/8554 Süleyman K  arak as 
Garda gardıfren 
Kayseri

8736/8553 Hüsnü özden
D D Y  gardıfren gar
da
Kayseri

8735/8552 Yunus Yücel
Garda gardıfren 
Kayseri

8768/8585 Hurşit İbiş
D D Y  gardifren gar
da
Kayseri

8767/8584 A li Dindaş
D D Y  garda gardıf
ren
Kayseri

8766/8583 Veli Güler
D D Y  K. şefi garda 
Kayseri

8765/8582 M ustafa Özbek
D D Y  K. şefi garda 
Kayseri

8764/8581 Şükrü özşim şek 
Garda gardıfren 
Kayseri

8763/8580 Hüseyin Pehlivan 
Garda katar şefi 
Kayseri

8762/8579 Mehmet ö ca l
Garda kondoktor 
Kayseri

8761/8578 Bekir Ulu
Garda gardıfren 
Kayseri

8760/8577 Nuri Pekuş
Garda gardıfren 
Kayseri
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Arruhal

No.

8759/8576

8758/8575

8757/8574

8756/8573

8755/8572

8754/8571

8753/8570

8752/8569

8769/8586

8770/8587

8771/8588

8772/8589

Arzuhal ¡sahibinin
adı, soyadı ve adresi

A li Rıza özşimşek 
Garda şef tren 
Kayseri

Sadettin öztüm ür 
D D Y  K. bagaj - 
garda 
Kayseri

Fahmi Gökdeniz 
D D Y  K. bagaj - 
garda 
Kayseri

Y usu f Ekinci 
D D Y  K . bilet 
Kayseri

Niyazi ö re n  
D D Y  gardıfren 
garda 
Kayseri

Durm uş Büyü 
Garda gardıfren 
Kayseri

Ham di Başyiğit 
Garda gardıfren 
Kayseri

Şaban Kırcalı 
D D Y  K. bile garda 
Kayseri

A li Berk
D D Y  K. şefi garda 
Kayseri

Şerif U yar 
D D Y  bagaj K. 
Garda - 16117 
Kayseri

İbrahim  Tortas 
Garda gardıfren 
K ayseri

Mehmet Dönmez 
Garda gardıfren 
Kayseri

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

8773/8590

8774/8591

8775/8592

8784/8601

8785/8602

8786/8603

8787/8604

8788/8605

8789/8606

8790/8607

8791/8608

8792/8609

Raşit Kaşkıran 
Garda gardıfren 
Kayseri

Tahir Yılm az 
Garda kondoktor 
K ayseri

Ömer Badur 
Garda bagaj kondok- 
îom  
Kayseri

Hüseyin Artan 
Garda gardıfren 
Kayseri

M ustafa Can 
Garda gardıfren 
Kayseri

Seyfullalı Taştan 
Garda bagaj kondok
toru 
Kayseri

İhsan K apucu 
Garda bagaj kondok- 
îoru  
Kayseri

Ömer Paşa 
Garda gardıfren 
Kayseri

Ham it Nalçacı 
Garda katar şefi 
Kayseri

Etem  Congar 
Garda kondoktor 
Kayseri

Tahir Korkmaz 
Garda gardıfren 
Kayseri

Behçet Ç iftçi 
Garda katar şefi 
Kayseri

8793/8610

8794/8611

8795/8612

8796/8613

8797/8614

8798/8615

8799/8616

8800/8617

8801/8618

8802/8619

H ut Y ıldız 
Garda gardıfren 
Kayseri

Mehmet Çetintaş 
Garda katar şefi 
Kayseri

H am it Çakar 
Garda gardıfren 
Kayseri

Fevzi Özdemir 
Garda gardıfren 
Kayseri

İbrahim  öztan  
Garda katar şefi 
K ayseri

A bdullah İnan 
Garda gardıfren 
Kayseri

llham i Safcan 
Garda gardıfren 
Kayseri

İsmail Tekmen * 
Garda bagaj kon
doktoru 
K ayseri

A li Kavaklı 
Garda gardıfren 
Kayseri

Mehmet Kahveci 
Garda katar şefi 
E lâzığ

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

8803/8620 Galip Çilingir
Garda kondoktor 
Kayseri

M804/8621 T ahir Tan
Garda K . şefi 
K ayseri
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8740/8557

Arzuhal
No.

M uhlis Bayram  
Garda katar şefi 
K ayseri

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Katar perso
nelinin; Demiryolları işletmesinin 
diğer hizmetlilerine nazaran vâki 
mağduriyetlerinin giderilmesi 
halikında.)

Müstediler : Memurin seyrüsefer talimatnameleri ile Devlet 
Demiryolları İdaresinin en ağır ve mesuliyetli vazifelerini de- 
ruhde etmiş bulunan katar personelinin; cer, istasyon ve hare
ket memur ve personeline 1950 yılından beri verilen üst dere
celerden, ayni yardım ve tazminatlardan, 5434 sayılı Kanunla 
tanınan fiilî hizmet zammından dahi mahrum bırakıldıklarından 
keza zikrolunan talimatnamelerle bütün mesuliyetlerin kendile
rine yükletildiğinden bahis ve şikâyetle; haklarının korunması
nı ve bu adaletsizliğin giderilmesini istemektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin de 
sair katar personeli meyanmda işletmelerce yapılan teklifler 
üzerine muntazaman terfi ettirilip, tahsisatlar nizamnamesine 
ve talimatnameye tevfikan kilometre tazminatından ve bâzı ay
ni haklardan (Elbise ve palto gibi) istifade etmekte bulunduk
ları ve mezkûr nizamnamede katar personeli hakkında bir hü
küm mevcudolmadığı ve durumları da istasyon sınıfı personelin
den tamamen ayrı mahiyet arz ettiğinden kendilerine hizmet evi 
veya tahsisatı verilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlgili nizamname ve talimatnamelerle 
kanunlarda değişiklik yapılması talebini mutazammın bulunan 
vâki müracaatlar üzerine; nizamname ve talimatnamelerle de 
yapılacak değişikliklerin; bunları tanzime yetkili makam ve 
mercilerce usulüne tevfikan icrası zaruri bulunmasına ve encü
menimizin kanun teklifine yetkili olmamasına binaen; tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3667 15 . I I . 1956

Reis yerine M. M. 
B ingöl 

N. Aras

K âtip  
E lâzığ 

S. Toker
Çorum Edirne Erzincan

II. Ortakcıoğlu H Maksudoğlu T. Şenocak

M ardin M ardin Trabzon
B. Erdem R. K. Timuroğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 322)

T. B. M. \M. Matbaası



Devre : X

A R Z I  

H A F T A L

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

18520/17241 Aziz Türe 
1527/1525 A bdi Çelebi Malı. 

22057/20538 Pulcu So. N o: 11 
Samatya - İstanbul

21648/20134 A li Saim Anıl 
891/889 Günaydın So. N o: 13 

Şehremini - İstanbul

M. M.
E N C Ü M E N İ  

/ K  K A R A R  C E T V E L İ

>6 Sayı: 53 !(*- 

2 . V . 1956 Çarşamba

Encüm en kararı ve ne sebepten verild iği

(Arzuhal hulâsası : IIaklimdaki 
ihraç kararının kaldırılmasına ve 
tekrar tavzif edilmesine müteda
irdir.)

Dilekçi : Jandarma Yüzbaşısı bulunduğu sırada kendisine 
atıf ve isnadolunan bir fiilden dolayı ordudan ihracına müte
dair olarak yapılan muamelede asla isabet bulunmadığından 
bahsile, mezkûr muamelenin kaldırılmasını ve her hangi bir teş
kilâtta tekrar tavzif edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin ihracına mütedair olarak 
Askerî Mahkemeden verilen ve katileşmiş bulunan hükme mâ- 
tuf af talebi selef encümence mütaaddit defalar tetkik edile
rek dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmemiş ve bu 
baptaki kararlar da usulen kesinleşmiş olmasına ve iadei mu
hakeme talebinin ahiren reddedildiği Millî Müdafaa Vekâletin
den gönderilen 10 . X II . 1953 gün ve 2379/3421 sayılı ilâm 
münderecatından anlaşılmasına ve her hangi bir memuriyete 
tâyin keyfiyeti ise teşriî uzvun nazara alacağı hususlardan gö
rülmemesine binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3668 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Aleyhindeki 
Devlet Şûrası ilâmlarının düzeltil
mesi hakkında.)

Dilekçi : Samatya Maliye Şubesinde altmış lira asli maaşla 
tahakkuk memuru olarak çalışmakta iken sebebi açıklanmadan 
24 . XII . 1947 tarihinde vekâlet emrine alınmış olduğunu, 
ancak vekâlet emrine alınmasını icabettiren sebebin açıklan
maması dolayısiyle Devlet Şûrasında açtığı dâvanın ve muah- 
haran vâki tashih talebinin reddine karar verildiğini ve bu

T. B.
H A L
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kararların isabetsiz bulunduğunu beyanla, her iki kararın teş
riî murakabeyi haiz Büyük Millet Meclisince tetkik edilerek 
düzeltilmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1777 sayılı Kanunun 
2919 sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü maddesi gereğince 
vekâlet emrine alman dilekçinin mezkûr madde muvacehesin
de vekâlet emrine alınmasında bir kanunsuzluk bulunmadığı 
ve esasen Develt Şûrasında açtığı idari dâvanın aleyhinde ne
ticelenmesi hasebiyle vekâletçe bu mevzuda yapılacak bir iş
lem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendi hakkında tesis edil
miş olan vekâlet emri muamelesi aleyhinde ikame eylemiş ol
duğu dâva Devlet Şûrası 5 nci Dairesince reddedilmiş bulun
masına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesinde 
açıkça beyan edildiği üzere, mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz 
olan mezkûr daire kararlan da teşriî murakabeden ve her türlü 
müdahale ve taarruzdan masun olduğu cihetle müstedinin ta
lebi gibi muamele ifasına imkân görülememesine ve esasen mu
maileyh tarafından daha evvel aynı mealde vâki olan bir mü
racaat selef komisyonca zikredilen sebepten bir işleme tâbi 
tutulmamış olmasına binaen, son defa vâki talebin de sözü ge
çen 54 ncü madde ile Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakl akarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3669 4 . IV . 1956

21999/20480 Fikret Günay
K afkas Geçidi 12 
N o: Malatya Han 7 
Noterde
Sirkeci - İstanbul

(Arzuhal hulâsası 
(ilere de ikramiye 
kında.)

: Yevmiyeli iş
ve rilmesi Jıak-

Dilekçi : İstanbul Telefon Müdürlüğü emrindeki memur 
ve daimî işçilere (6145) sayılı Kanun mucibince ikramiye ve 
primleri verildiği halde, yevmiyeli işçilerin, kanun hükmü hi
lâfına, bu haktan mahrum edilmekte olduklarını beyanla,
1953 - 1954 yıllarına ait ikramiyelerinin tesviyesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin yev
miyeli işçilerden olduğu ve 6145 sayılı Kuruluş Kanununda 
yevmiyeli işçilere ikramiye, prim ve sair namlar altında ödeme 
yapılmasını âmir bir hüküm bulunmadığı ve memur ve hizmet
lilere 3460 ve 3659 sayılı kanunlar dairesinde verilmiş olan ik
ramiye ve primden yevmiyeli işçilerin faydalandırılmalarına 
kanunen imkân görülemediği, ancak 6212 sayılı Kanunla işçi
lere birer aylık yevmiyeleri tutarında bir defaya mahsus olmak 
üzere verilmesi derpiş edilen ikramiyenin zamanında dilekçiye 
de ödendiğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.



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

3839/8332 İhsan Akıncı 
7846/7790 A kıncılar So. Tur 

na A p. N o: 13/1 
M altepe - Ankara

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin, 
6145 sayılı Kanunun, diğer memur ve müstahdemler gibi, yev
miyeli işçilere de ikramiye veya prim verilmesi hükmünü ihtiva 
ettiği yolundaki iddiasında İsrar ettiği takdirde, bu bapta usu
len kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3670 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası: Amerikan Yar
dım Heyetinde çalı§an tercüman 
ve mütercimlerin mükellefiyetleri 
hakkında.)

Dilekçi : Kendisiyle arkadaşlarının karne esası üzerinden 
vergiye tâbi tutulmalarını ve geçmiş yıllara ait vergi borçla
rından henüz ödenmemiş olanlarının da taksitle tediyesi husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâeltinin cevabi yazısında : Kanunda gerçek 
usulde mükelelfiyete tâbi tutulmaları açıkça derpiş edilmiş 
olan mükelleflerin, götürü usulde tekliflerine imkân bulunma
dığı ve geçmiş senelere ait vergi borcunun da teminat iraesi 
halinde on ayda ve on müsavi taksitte alınmasının mümkün 
oalcağı ve bu hususla alâkalı bulunanlardan on iki kişinin 
mezkûr şartlar dâhilinde ödemede bulunmayı kabul ettikleri 
bildirilmesi üzerine bunlara ait vergi borcunun tecili için gere
ken muameleye tevessül olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile arkadaşları namına tahak
kuk ettirilmiş oaln Gelir Vergisinin gerek teklif gerekse ciba- 
yeti tarzına mütaallik bulunan muamele kanun hükümlerine 
uygun görülmediği takdirde bundan dolayı alâkalıların usulü
ne tevfikan merciine müracaat etmeleri lâzımgeleceğine göre 
bu hususun zikredilen sebepten enciimenimisce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3671 4 . IV . 1956

4330/4321
8574/

Osman Okan 
Belediye Reisi Dok
tor Kam i Uçansu 
eliyle 
Bandırma

* (Arzuhal hulâsası : Malul aylığı 
bağlanması hakkında.)

Dilekçi : İstanbul Defterdarlığı Tasfiye Vergi Dairesi Ser
visi Şefliğinden vekâlet emrine alınıp, 7 . 1 .  1955 tarihinde 
maaşsız duruma girdiğini, vâki talebi üzerine, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce' on dokuz sene
lik hizmetine mukabil 978 lira 25 kuruş ödendiğini ve 14 . V . 
1932 tarihinden 31 . XII . 1954 tarihine kadar geçen hizme-



Arzuhal
No.

4202/4193

Arzu ha] sahibinin
adı, soyadı ve adresi

tinden mütevellit istihkakını ancak 60 yaşım doldurduğunda 
alabileceğinin bildirildiğini, halbuki evvelce geçirdiği bir has
talıktan dolayı çalışamıyacak kadar mâlûl kaldığını beyanla, 
hakkında mâlûlen emeklilik muamelesinin yapılmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Defterdar
lığı Tasfiye Vergi Dairesi Servisi Şefi iken, 28 . VIII . 1951 
tarihinde vekâlet emrine alman ve 2919 ve 6435 sayılı kanun
lar gereğince vekâlet emri maaşları tediye edilerek 7.1 .1955 
tarihinde maaşsız duruma giren dilekçiye aidolmak üzere İs
tanbul Valiliğinden gönderilen hizmet cetvelleri üzerine, 5434 
sayılı Kanunun muvakkat 19 ncu maddesi gereğince, T. C. 
Emekli Sandığı adına gerekli borçlanma muamelesi yapılarak 
buna dair tahsis evrakının sözü geçen sandığa gönderildiği ve 
tahsis evrakı meyanında mâlûliyetine dair her hangi bir rapor 
mevcudolmadığı gibi, kendisi de o zaman böyle bir iddiada 
bulunmadığından, talebi veçhile ve mezkûr 5434 sayılı Kanu
nun 87 nci maddesi mucibince mezkûr Sandık Genel Müdür
lüğüne keseneklerin iade edildiği ve bu kere iddia edilen mâ- 
lûliyet bilmuayene sabit olduğıı ve bu baptaki rapor da Emekli 
Sandığı Sağlık Kurulunca tasdik edildiği takdirde, müstedi 
hakkında ona göre gereken muamelenin yapılacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin neticei talebi, kendisinin 
mâlûlen emekliye şevkiyle ona göre aylık bağlanmasına müte
dair bulunmasına ve Maliye Vekâletinin cevabi yazısında da 
beyan edildiği üzere, mâlûliyeti tam teşkilli bir develt hastanesi 
tarafından verilecek raporla tebeyyün ettiği ve bu raipor da 
Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca tasdik olunduğu takdirde 
icabının idarece yapılacağı şüphesiz olmasına ve bu mevzuda 
her hangi bir ihtilâf hâdis olursa bu ihtilâfın halli de idari ka
za merciinin vazifeleri cümlesinden görülmesine binaen, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve dilekçinin mâlûliyetini zikredilen şekilde tevsik et
tikten sonra gereğinin yapılmasını alâkalı merciden istemekte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3672 4 . IV . 1956 

"» 
(Arzuhal hulâsası : Üsteğmenlik 
nasbinin düzeltilmesi hakkında.)

Dilekçi : Üsteğmenlik nasbinin, sınıf arkadaşları gibi, 
30 . VIII . 1954 olarak düzeltilmesini ve mezkûr rütbeye bu 
tarihten itibaren terfi ettirilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 28 Şubat 1951 
nasjplı teğmen olan dilekçi bu nasbına nazaran 30 Ağustos

M. Nedim Baykal 
P. Teğmeni 53 ncii 
P. A. Havan Bl. T a
kım K.
Selim iye - İstanbul

_  4 _

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

1954 tarihinde yükselme derecesine girmiş ise de meslek hazır
lama sınıfındaki bütünleme imtihanında başarı gösteremedi
ğinden Harb Okulu Talimatının 260 ve Ordu Sicil Talimatna
mesinin 34 ncü maddeleri gereğince bir yıl kıtada kalıp müs
pet sicil aldığı takdirde 1952 dönemine katılmak üzere II. 
Kor. 4. Tüm. emrine verildiği ve 30 . VIII . 1954 tarihine ka
dar rütbesine ait kıta hizmetini ikmal edemediği için de ter- 
fiinin emsallerinden bir sene sonraya bırakıldığı ve bu mua
melenin mevzuat hükümlerine uygun olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile vekâlet arasında bu mevzua 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli idari 
kaza merciine aidolduğundan vâki talebin bu sebepten encü- 
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3673 4 . IV . 1956

4968/4959 Enver Tekand
Hamam So. N o: 13 
Emirgân - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı 
Kanunun muvakkat 58 nci mad
desine bir fıkra. ilâvesi hakkında.)

Dilekçi : Büyük Millet Meclisinin Birinci Devresine İzmir 
Mebusu olarak iltihak ettiğini, asıl mesleki öğretmenlik oldu
ğu için, mebusluktan ayrıldıktan sonra bu mesleke avdetle 
Galatasaray Tarih Öğretmenliğine tâyin edildiğini, 17 . IX . 
1952 tarihinde de yaş haddi sebebiyle emekliye ayrıldığını be
yanla, kendisine de 2941 sayılı Kanunun ihtiva ettiği esaslar 
dairesinde 125 lira üzerinden emekli aylığı bağlanmasını temi- 
nen, 5434 sayılı Kanunun muvakkat 58 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğundan encümenimizce bu hususta mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3674 4 . IV . 1956

5090/5081 Süleyman Ruhi Çakı 
Türkçü So. No. 5 
Bakırköy - İstanbul.

Dilekçi : Harb zamlarının nazara alınarak emekli maaşının 
tadilini ve müterakim farkların da toptan ödenmesini istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
vâki talebinin tervicine kanunen imkân görülemediği ve esa-

(Arzuhal hulâsası : Harb zamla
rının ve maaş farklarının veril
mesi hakkında.)



Arzuhal
No.

6655/6644

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

sen bu baptaki dâvasının Devlet Şûrasmca reddedilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut ilâm suretleri 
münderecatına göre, müstedinin aynı mevzu hakkında ikame 
etmiş olduğu idari dâva süre aşımı noktasından reddedilmiş 
ve bu baptaki karara matuf tashih talebi de vârit görülmemiş
tir.

Bir dâvanın süre aşımı noktasından reddedilmiş olmasiyle 
esastan reddolunmuş bulunması arasında hukukan bir fark 
yoktur. Çünkü, kanuni müddetin müruru hasebiyle dâvanın 
reddi hakkındaki karar dahi hasım taraf lehine bir muhkem 
kaziye teşkil etmiştir.

Kanun hükümlerine ve hukuk kaidelerine nazaran muhkem 
kaziyelerin ihlâli asla caiz değildir.

Yukarda zikredilen sebeplere binaen, dilekçinin vâki tale
binin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3675 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Harcırahının 
verilmesi hakkında.)

Dilekçi : Yozgad vilâyetine tâbi Sorgun kazasının sağlık 
memuru olduğunu, 1955 yılında valilikten verilen emir muci
bince mezkûr vilâyetin diğer kaza ve köylerinde hayvan hasta- 
lıklariyle mücadele ettiğini, bu mücadelenin yapıldığı yerlere 
ücretli nakil vasıtalariyle gitmiş olmasına rağmen harcırahı
nın verilmemekte bulunduğunu beyanla, 6245 sayılı Kanunun 
tavzihini ve istihkakının tesviyesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinin birinci fıkrasına göre, 
mezkûr maddenin şümulüne giren seyyar memur ve hizmetli
lere ve bu meyanda hayvan sağlık memurlarına yevmiye ve yol 
masrafı verilmemekte olduğu, ancak maddenin ikinci fıkrası 
mucibince muayyen bir nispette tazminat verilebileceği bildi
rilmekte ve dilekçi hakkındaki muamelede bir yolsuzluk bu
lunmadığı da beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Hâdisedeki ihtilâf Harcırah Kanunu
nun sureti tatbikinden mütevellidolmakla bu ihtilâfın idari 
kaza merciince halli icabedeceğine ve mezkûr kanunun tavzihi 
hakkındaki talep de encümenimizce nazara alınacak hususlar

M ustafa Âşık
H ayvan Sağlık ine
muru S. N o: 4456 
Sorgun
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

dan bulunmamasına mebni, dilekçinin bu cihetelre matuf isteği 
hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3676 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : ilkokul öğ 
retmenleri Yapı Sandığındaki pa
rasının iadesi talebinden ibaret
tir.)

18492/17215 Mehmet Ertem
(S. N o: .1) Cum huriyet İlkokulu 

öğretm eni 
Aksaray - Niğde

18550/17270 Mehmet Çak ve ar.
(S. N o: 2) (Hiçe ve Karşıt T.

K redi kooperatifleri
Miidürii
Tirebolu

18440/17173 Saiıııe Karayel
(S. N o: 3) Cum huriyet llkokiu 

öğretm eni 
Kastamonu

18909/17617 Ali Kaya
(8. N o: 4) Tarım  Aletleri Fab

rikası Sahibi 
Geyve

18661/17376 İrfan Ökıncıı
(8. N o: 5) Şekerfuruş Malı. N o: 

27

(Arzuhal hulâsası : Devlet me
murları gibi bareme ithal edilme
leri veya İktisadi Devlet Teşek
küllerinde olduğu üzere kendile
rine de emeklilik hakkı tanınması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İlkokul Öğ
retmenleri Yapı Sandığında biri
ken parasının geriverilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş meyva 
nakline mahsus sandıkların Mua
mele Vergisinden muaf tutulması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 3499 sayılı 
Avukatlık Kanununun muvakkat
S ncü maddesi 2 nci fıkrası hük
münün, iki üst derece maaş almak 
suretiyle 7 nci veya daha yukarı 
derecelere terfi etmiş olan hâkim 
ve müddeiumumilere de kadro de
receleri nazara alınmaksızın avu
katlık ruhsatnamesi verilmesi icab- 
edeceği şekilde tadil veya tefsiri 
talebinden ibarettir.)

Ko>'

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından dermeyan olunup 
mahiyetleri yukarda hulâsaten beyan edilen taleplerin, yeni 
bir tefsir ve kanun mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği 
anlaşıldığından, bu talepler hakkında zikredilen sebepten en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3677 4 . IV . 1956



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

19439/18104 H alil Uçar 
(S. N o: 6) Saraycık köyü eğit

meni
Etimesgut

19429/18094 Mehmet Mısırlı 
(S. N o: 7) Şekerfuruş Mah. 81. 

So. N o: 35 
Konya

19450/18115 Necip Çiftçi 
(S. N o: 8) Yeni ceza evi 

No: 3271 
Değir misaz

19436/18101 Vasfi Kartal ve ar. 
(S. N o: 9) Tekel İdaresi yaprak 

tütün bakım işletme 
evleri işçileri mü
messili 
Samsun

19428/18093 M urat Ayberk 
(S. N o: 10) Ünlü Cad. N o: 25 

Bursa

19411/18076 H üseyin A ldağ 
(S. N o: 11) Şahinler - Yatağan

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen üc
retlerinin artırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 31ülga 551 sa
yılı Terfi Kanunu gereğince ve
rilmesi lâzımgelen arazi miktarı
nın ihtiyaç nispetinde artırılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayılı 
Kanunla kabul edilen infaz siste
minin eski mahkûmlara teşmil 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerine 
zam yapılması hususunun sağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mükerrer ver
gi alınmak suretiyle yapılan hak
sızlığın telâfisi ve alâkalı kanun
da da bu haksızlığı önliyecek şe
kilde değişildik yapılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birikmiş olan 
aylıklarının verilmesi hususunun 
temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Halil Uçar, Mehmet Mı
sırlı ve Necip Çiftçi’nin talepleri yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili bulunmuş, Vasfi Kartal ve arkadaşlarının ücretlerine 
zam yapılması hakkındaki müracaatları ise Yüksek Hakem Ku
rulunca incelenerek varit görülmemiş olmasına ve Murat Ay- 
berk’in mükerrer vergi alındığına mütedair bulunan şikâyetini 
alâkalı kaza merciine dâva şeklinde arz etmesi lâzımgelmesine, 
mumaileyhin Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması 
yolundaki talebi de gene yeni bir kanun teklifine konu olabile
cek hususlardan görülmesine, Haşan Aldağ’m ileriye sürdüğü 
isteğin yerine getirilmiş olduğu Millî Müdafaa Vekâletinden 
alınan cevaptan anlaşılmasına binaen, adları geçenler tarafın
dan vâki talep ve şikâyetler hakkında bu sebeplerden encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3678 4 . IV . 1956



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

18493/17216 L ütfü  Akm an ve ar. 
(S. N o: 12) Muhtar Kıbrısçık 

nahiyesi Deveci 
köyünde 
Seben - Bolu

1610/1507 K. Yücel ve ar.
(S. N o: 13) D. P. Başkam 

Erzincan

18533/17253 A. H ilm i Bezirci 
i S. N o: 14) Kahraman Mescit 

Çıkmazı 839. So.
N o: 20 
İzmir

18511/17234 S ırrı Aşan 
(S. N o: 15) Hv. Ikm. Mrk. Lv. 

Md.
Etimesgut - Ankara

18590/17307 Yaşar Erol 
(S. N o: 16) Belediye arkasında 

N o: 21 
Siird

18783/17496 Ömer Sandıkcıoğlu 
(S. N o: 17) Büyük Halkalı Y a

rım Burgaz Ebe ha
nımın evinde 
Bakırköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yayla ihtilâ
fının giderilmesi talebinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : Erzincan’daki 
kurma evler bedelinin ödenebile
cek bir seviyeye düşürülmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İhtiyarlık ay
lığı bağlanması ve ikramiye veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kıdem tenzili 
muamelesinin iptali talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Açık maaşı 
ile çocuk zammının bir an evvel 
tediyesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerden alman cevaplara 
nazaran, dilekçilerin ileriye sürdükleri istekelr yerine getiril
miş olduğundan, bu istekler hakkında zikredilen sebepten en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3679 4 . IV . 1956

18606/17322 Hüseyin Altunışık 
ve diğer akrabaları

(S. N o: 18) Efteni Bakacak kö
yünde 
Düzce

(Arzuhal hulâsası : Bir evlendir
me hâdisesiyle ilgili Salih Ay gün’- 
ün tevkifi ve mevkuf olanlardan 
bâzılarmın da kefaletle tahliyesi 
ve jandarma karakol kumandanı
nın değiştirilmesi talebinden iba
rettir: )



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

18806/17517 Şevket Selvili 
19105/17778 Acıbadem  Pomak 
(S. N o: 19) So. N o: 4

K adıköy - İstanbul

18841/17552 H risto Naum 
(S. N o: 20) Sıra Selviler N o: 

48 /4
Taksim - İstanbul

18459/17182 Esat Tevfik Erpağ 
/(S . N o: 21) A ğ ır  Ceza Mahkeme

si Reisi 
Sinob

8169/7589 Necati Çetin 
(S. N o: 22) Radyo tamircisi 

Tarsus

18905/17613 M. Kâm il Topparo 
21480/19971 Feritbey So. N o: 4 
(S. N o: 23) K adıköy - İstanbul

18527/17247 A li Özüm 
19008/17693 Abdullahefendi Mah. 
18777/17490 1280 nci So. N o: 120 
(S. No: 24) İzm ir

18518/17239 Fuat Akdum an 
2842/2835 Çağlayan Palas Ote- 

(S. N o: 25) li altı N o: 3 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Üni
versitesi Tıp Fakültesindeki kay
dının yenilenmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir üst sö
mestr ey e, devam etmesine müsaade 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tevbih kara
rının kaldırılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mersin avu
katlarından Hüseyin Eldem hak
lımdaki şikâyeti üzerine lâzımge- 
len kanuni muamelenin ifası hu
susunun alâkalılara bildirilmesi ve 
mezkûr şikâyet evrakını fjizliyen
lerin de takibata mâruz tutulması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadıköy As
kerlik Şubesi Reisinin kanunsuz 
olarak terfi ettirildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yardım yapıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vücuda geti
rilmiş olduğu ihtimalin Millî Mü
dafaa Vekâletince tetkik ve tatbik 
ettirilerek satınalınması talebin
den ibaret lir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Fuat Akduman’ın satın- 
almasım istediği mamulâtın Millî Müdafaa Vekâletince tetkik 
ve tatbik ettirilerek neticede mubayaasına lüzum görülmemiş 
ve bu mamullerin iştirasına icbar ise caiz bulunmamış olma
sına,

Hüseyin Altunışık ve arkadaşlarının tevkif ve tahliyeye ve 
Jandarma Karakol Kumandanının tebdiline taallûk eden talep
leri alâkalı makam veya kaza merciince tetkik edielcek husus
lardan görülmesine,

Şevket Selvili’nin yönetim kurulu karan gereğince fakül
teye müracaatı lâzımgelmesine ve Hristo Naom hakkında mer
ciinden sâdır olan kararda isabetsizlik bulunmamasına,



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

Hakkındaki tevbih kararının kaldırılmasını istiyen Esat 
Tevfik Arpağ’ın bu baptaki itirazının inzibat itiraz kurulunca 
tetkik edilmekte olduğu vekâlet cevabından anlaşılmasına, 

Necati Çetin’in talebi Adliye Vekâletince kanun hükümleri 
dairesinde muameleye tâbi tutulmuş ve neticesinden kendisine 
de malûmat verilmiş bulunmasına,

Kadıköy Askerlik Şubesi Reisinin kanun hükümleri daire
sinde terfi ettirildiği ve bu baptaki işlemde bir yolsuzluk bu
lunmadığı vekâlet cevabından münfehim olmasına ve Ali 
Özüm’ün ileriye sürdüğü isteğin mahiyetine göre, bu talep ve 
müracaatların cümlesi hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3680 4 . IV . 1956

19403/18060 Halit ihya Uçar 
(S. N o: 26) Valide Çeşmesi Bak

kal So. N o: 16 
Beşiktaş - İstanbul

19329/17996 Mehmet A li Keçeci 
21216/19716 Çarşı Malı. Dem irci- 

424/422 1er So. N o: 2 
1265/1263 Trabzon 
1941/1937 
6752/6741 

(S. N o: 27)

19427/18092 Şevket Tezcan 
(S. N o: 28) Ege M adencilik A.

Ş. istasyon Cad.
N o: 70 
Soma

19423/18088 Rasim Taşdemir 
(S. N o: 29) K eçeçipiri Mah.

Çarşı Cad. N o: 40 
Hasköy - İstanbul

19422/18087 Ömer Y urt 
(S. N o: 30) D D Y  Hareket servi

sinde bekçi
S. 47781 
Akçakale

19323/17990 Ahm et Eyüpoğlu 
3543/3536 Köprübaşı Oteli 

(S. N o: 31) eliyle
Maçka - Trabzon

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı
nın 35 lira üzerinden bağlanması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzifi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1 nci Ordu 
İstihbarat memurluğunda geçen 
hizmetinin diğer fiilî hizmetlerine 
eklenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kıdem ve ih
bar tazminatlarının iş verenden 
alınarak kendisine verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İkramiyesi
nin verilmesi ve terfiinin sağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hastalığının 
meslekî olarak kabuliyle kendisine 
gelir tahsis edilmesi talebinden 
ibarettir.)
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Arzuhal
No.

19406/18071 Hâmit Diyadin 
21319/19811 Tüccar Vanyolu 
(S. No: 32) Malı, do 

Erciş

19408/18073 Muammer Itasih Yal- 
(S. N o: 33) çıner

2. Yurt içi Bölge K. 
İs. Ş. Md. Bnb.
İzmir

19447/18112 Hayati Kavuncu
D D Y Hareket me
muru Kayseri - S i
vas hattı 
İhsanlı istasyonu

19448/18113 Mehmet Kuday 
8374/ Merkez İlkokul ö ğ -  

(S. N o: 35) ret men i
Develi - Kayseri

19446/18111 Haşatı Melek 
20774/19312 M. M. V. Levazım 
3224/3217 Yapılmamış Eşya 

(S. N o: 36) Ambarı işçilerinden 
Sirkeci - İstanbul

19432/18097 Ali Erdoğan 
(S. No: 37) Vagaver köyünde 

Erzincan

19430/18095 A bdullah Altuntaş 
(S. N o: 38) Y aveyli köyünde 

Çarşamba

19424/18089 Cüneyit Yelen 
(S. N o: 39) Arm utlu köyünde 

Kemalpaşa - İzmir

19437/18102 M evlût Yılmaz 
(S. N o: 40) D D Y  İstasyon gece 

bekçisi 19652 
Havza

(Arzuhal hulâsası : Erciş Ortao
kulu öğretmenlerinden Haldun 
Cengiz haklımdaki disiplin komis
yonu kararının bozularak adı ge
çenin daha ağır surette cezalandı
rılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir üst rütbe
ye terfi ettirilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaş duru
munun ıslahı talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte ge
çen müddetin meslekteki terfi sü
resine ilâvesi hususunun sağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul’da 
iskân edilmesi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Toprak komis
yonunca elinden alınmalı istenilen 
arazinin yedinde ipkası hususu
nun sağlanması talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Zilyed bulun
duğu arazi hakkında kaymakam
lıkça 5917 sayılı Kanuna muhalif 
olarak ittihaz edilen meni müda
hale kararının iptali talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekten çı
karılmasına dair olan muamelenin 
iptali ve tekrar tavzifi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım hiz
metlerinin emeklilik müddetine 
eklenerek kendisine tekaüt aylığı 
bağlanması talebinden ibarettir.)
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19327/17994 Abdullah Bilen ve 
(S. N o: 41) ar. Ahmet Ayaz 

Çengelli köyünde 
Babaeski

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19444/18109 Davut Katı 
(S. No: 42) Belediye kâtibi ve 

muhasibi 
Kızıltepe

19351/18017 Hatice Süzgün 
(S. N o: 43) Karaca İbrahim Malı.

Kuruçeşme Paşa So. 
No: 39 
Kırklareli

19435/18100 Mehmet Almak 
19827/18482 Çavuşlar Malı, de 
(S. N o: 44) Bucak - Burdur

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
namlarına temlik ve tescil edil
mişken sonradan ellerinden alman 
ç/ayrimenkullere ait muamelenin 
eski haline ircaı talebinden ibaret
tir. ) )

(Arzuhal hulâsası : Dokuz aylık 
açık maaşiyle doğum yardımı iki 
yüz liranın verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahfuz hisse
ye vâki müdahalenin men’i hak
kında açılan dâvanın bir an evvel 
hükme bağlanması talebinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : Mahkemeye 
çağırîlmadan hapse mahkûm edil
miş olmasından .şikâyeti mutazam- 
mtndır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetleri yukarda hulâsatan göste
rilmiş olan talep ve şikâyetlerin, adlî ve idari kaza mercilerin- 
ce incelenerek karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş 
olan hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesi mucibince, mezkûr talep ve şi
kâyetler hakkında encümenimizce tetkikat icrasına mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3681 4 . IV . 1956

19440/18105 Ali Atak ve ar.
(S. No: 45) Meydan ve Biçer 

köyünde 
Tömek - Konya

19433/18098 Süleyman Özkan
(S. N o: 46) Zaggeri köyünde 

Tercan

19421/18086 Alııııet R auf Tanır
(S. No: 47) Muratpaşa Tamburi 

Cemil So. No: 3 
Aksaray - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Toprak is
tihkaklarının bir an evvel verilme
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi istih
kaklarının kanuni hadde çıkarıl 
ması ve kardeşlerine de toprak ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul ('. 
Müddeiumumi Muavini Hakkı 
Müfit oğlun d an şikâyeti mutazam- 
mmdır.)



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

19336/18003 Naci Uludağ ve Ha 
(S. N o: 48) lil Düzarduç 

Ceza evinden 
Y ıldızeli

19445/18110 Fatm a Kasalıoğlu 
(S. N o: 49) Güzelhisar Mah. 7 

E ylül Cad. N o: 19 
A ydın

19438/18103 Mehmet Bal ve ar. 
(S. N o: 50) E ğıiöz  köyünde 

Eskişehir

19443/18108 Hüseyin Ko<;
(S. N o: 51) Yılmaz köyünde 

Manisa

19452/18117 M. Raşit Osman 
22003/20484 Ct, Glarus 

667/665 Suisse - Filzbaslı 
1473/1471

(S. N o: 52)

19451/18116 K adir Ceylân 
(S. N o: 53) Maralı Mah. den 

Maraş

19417/18082 Kasım  Sucu ve ar. 
(S. N o: 54) öze l İdare tahsildarı 

A lucra

19415/18080 Ziihre B ilgili 
(S. N o: 55) Gökçebostan Mah.

İkinci So. N o: 2 
Sivas

19325/17992 Genepeler ve diğer 
(S. N o: 56) köy muhtarları 

Ovacık

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
silâhla tecavüzde bulunarak mal
larım gasbetmiş bulunan şahısla
rın yakalanması için emir veril
mesi ve bunları siyanet eden C. 
Müddeiumumi vekili hakkında da 
takibat icrası talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tevzi dışı bı
rakılmak istenen 2 800 dekar ara
zinin 4753 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde muhtaç çiftçilere 
dağıtılması hususunun sağlanması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mera fazlası 
araziden topraklandırılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Harçsız ola
rak vatandaşlığa kabulü ve yurda 
avdetinin sağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Para cezasın
dan mütevellit bakiye borcunun 
ufak taksitlerle ödenmesine müsa
ade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yakacak zam
mından istifade ettirilmeleri tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
tahsis edilen müşterek gayrimen
kul halikındaki satışın önlenmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çoruh nehri
nin başlangıcındaki eski bir şose
nin yaptırılması talebinden iba
rettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19418/18083 Mehmet Demirağ 
(S. N o: 57) ve ar.

A dliye odacısı 
A lucra

19419/18084 Ham di Omay 
(S. N o: 58) Keçeciler Arpaem ini 

K öprü  Cad. 64 No. iı 
Karaglimrük - İstan
bul

19420/18085 Şemsettin özbat 
(S. N o: 59) ve ar.

Muhtar
Davutlar köyünde 
Kuşadası

19416/18081 Mecbure Bektaş 
(S. N o: 60) Yenicum a Mah.

Cami So. N o: 38 
Trabzon

19313/17980 Yenice Belediye 
(S. N o: 61) Başkanlığı ve diğer 

kazalar m uhtarları 
Yenice

19316/17983 H. Basri Batuk 
(S. N o: 62) Zaferi M illî Mah. 

N o: 5 
Ordu

19319/17986 Dudu Karadoğaıı 
(S. N o: 63) Zencirlilulya Mah. 

N o: 73 
Zile

19326/17993 Galip Düztürk 
(S. N o: 64) Toprak Mahsulleri 

Ofisi eski memurla
rından 
Kırıkkale 

19354/18020 Gülhanım Eğe 
(S. N o: 65) Gez Mah. Hacımus- 

tafa So. N o: 52 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : Yakacak zam
mından istifade ettirilmeleri tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşı
nın ia.deten tahsisi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kuşadası ka
zasının Davutlar köyündeki okul 
binasının tamir ettirilmesi ve öğ
retmen ihtiyacının da karşılanma
sı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Trabzon Elek
trik işletmesinde daimî işçi iken 
vefat eden kocası Sait Bektaş’m 
emeklilik bakımından durumunun 
tcsbiti talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarsus kaza
sına bağlı Yenice nahiyesine bir 
çimento fabrikası kurulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli olarak 
orduda geçmiş on üç senelik hiz
metinden dolayı tekaüt maaşına 
zam yapılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Uzatmalı jan
darma eri Mehmet Karadoğan’ın 
Ankara’ya nakli talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eski vazife
sinin iadesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine Er
zurum’da bir ev verilmesi talebin
den ibarettir.)
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19404/180G9 Kâzım Mutlu 
(S. No: 66) Çeltikçi köyünde 

Mustafakemalpaşa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19407/18072 Galip Gönülalaıı 
(S. No: 67) Bayındırlık Bakanlı 

ğı Grup Amirliği 
bekçilerinden 
İskenderun

19410/1875 Ahmet Çapar 
(S. No: 68) Karaelmas Malı. Ta 

maşalık So. No: 66 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Kore’de şe- 
hidolan oğlu Nurettin Mutlu’dan 
aylık bağlanması veya bir ev yeri 
ile arazi verilmesi talebinden iba
rettir.)
(Arzuhal hulâsası : iskân Kanu
nu hükümlerine göre toprak ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Çocuklarının 
parasız okullarda yetiştirilmesi ve
ya bunların iaşe ve ibatelerini te
min edecek miktarda daimî gelir 
tahsisi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetleri yukarda hulâsatan göste
rilmiş olan talep, müracaat ve şikâyetlerin alâkalı idari merci
ler tarafından incelenerek kesin karara bağlanması, gereken 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince bu bapta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin zikredilen 
mercilere usulü dairesince müracaatta muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3682 4 . IV . 1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğhı

M. M. 
Bingöl

N. Ar as

Kâtip 
Afyon K. 

»Si. Koraltan
Çorum 

//. O.rtakcıoğlu
Edirne

C. Köprülü
Edirne 

H. Maksudoğlv.

Erzincan 
T. Şenocak

Mardin 
R. K. Timuroğlu

Trabzon 
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 99)

T. B. M. |¥. Matbaası


