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Arzuhal
No.

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

6417/6406 Süleyman Sevil (Arzuhal hulâsası : Haricen sat
(.S. No: 1) Krtuğrul köyünde mış olduğu i 000 dönümlük bah

Kaymakçı - ödemiş çe bedelini ödemiyen alıcının, 
hakkı karardan aldığı bir tapu 
senedi ile malına tesahübetmek is
tendiğinden ve açtığı tapu iptal dâ
vasının da reddolunduğundan şi
kâyeti mutazammmdır.)

7594/7566 M. Avııi Çağırğaıı (Arzuhal hulâsası : 1335 - J33H
(S. No: 2) Sıtma Savaş S. Me yılları arasında Milis Kuvvetleri

muru mey anında, gecen müddeti hizme
Karaisalı tinin tekaütlüğünde nazara alın

ması talebinden ibarettir.)

8667/8491 Kâmil Çakıl (Arzuhal hulâsası : içerisine ev
(S. No: 3) 14 Mayıs Malı. Gebi yapmak, meyva ağaçları dikmek

Cad. No: 25 suretiyle imar ve ihya edip 30 yıl
Samsun dır tahtı tasarrufunda bulundur

duğu araziye ait açtığı tescil dâva
sının reddolunduğundan şikâyeti 
mutazammmdır.)

7493/7471 Sahne Kabadayı (Arzuhal hulâsası : inhisarlar
(S. No: 4) Yalı Malı. İstanbul idaresinde memur iken 1948 yılın

Cad. No: 79 da vefat eden kocasının; vaktiyle
Akçakoca hakkında yapılan bir takibat be- 

raetle neticelenip iadei memuriyet 
ettirilmiş ve dolayısiyle bilcümle 
hukuku müktesebesi avdet, etmiş 
bulunmasına rağmen; bu arada 
<1eri aldığı aidat idarece istirdad- 
olunmadığı için eski hizmetleri na
zara alınmamak suretiyle kendisi-



—  a —

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

ne ve iletimlerine maaş bağlanma
dığından şikâyeti mutazammm- 
<hr.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası; yukarda hulasaten açıklan
mış olan istidalardaki vâki taleplerin, kaza mercilerince ince
lenip karara bağlanmış hususatla ilgili bulunmalarına binaen, 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3685 4 . IV . 1956

2574/2568 Haşan ören 
3033/3026 Kösede re köyünde 
7547/ Ayvacık - Çanakkale 
3405/3398 
3781/3774 

(S. No: 5)

6444/6433 Ayşe Ercan 
(S. No: 6) Millî emlâk memuru 

Cemil Ercan yanın
da
Orhangazi

7513/7491 Cavit Gündüz 
(S. No: 7) Guru Sağlık Memu

ru 1248 
ömerbey

,7437/7416 Hilmi Dal 
(S. No: 8) Karay aka köyler 

grupu köy sağlık 
memuru 
Erbaa

(Arzuhal hulâsası : Heyeti sıhhi
ne raporu ile sabit olan vazife mâ- 
hıliyetine binaen kanuni lıakkı 
olan tekaüt aylığrnın bağlanması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 17 küsur sene, 
telgraf hat çavuşu olarak vazifesi 
başında aldığı hastalık neticesi ve
fat etmiş bulunan kocasından ken
disine 6580 sayılı Kanuna tevfi
kan aylık bağlanmadığından şikâ
yeti m ut azam mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Terfi müddet
lerini dolduralı hayli zaman geç
miş olmasına ve tezkiye fişlerinin 
dahi usulüne tevfikan tanzim ve 
gönderilmiş bulunmasına rağmen 
el'an terfi ettirümcdiklerinden şi
kâyeti mutazammmdır.)

* Gereği düşünüldü : Muhtevası; yukarda hulasaten açıklan
mış olan istidalarda yazılı vâki taleplerin; tetkik ve halli kaza 
merciine ait bulunmasına binaen encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3686 4 . İV . 1956
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Arzuhal

No.

6854/6843 
(S. No: 9)

6974/6963 
(S. No: 10)

7032/7021 
(S. No: 11)

8875/8672 
(S. No: 12)

7632/7597
(S. No: 13)

7077/7066
(S. No: 14)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Rifat Özdemir 
Kâtip Mah. de 
Eğridir

Haşan Baş 
Terakki Mah. Cum
huriyet Cad. No: 129 
Zonguldak

Kıza Alpaz 
Kışla Mah. Hamal 
Ali So. No: 17 
Antalya

İhsan Seferbcyoğlu 
1956 tarih ve 289 
mahreç No: lu tel 
sahibi 
Adana

Sait Serttaş 
İnhisarlar İdaresin
de ustabaşı 
Adıyaman

Yunus Yüce 
Sapan bağları No: 14 
Pendik - Kartal

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Malûl, hasta 
ve muavenete muhtaç bir durum
da bulunmalarına binaen efradı 
ailelerinin infak ve iaşelerine ve 
çocuklarının tahsiline medar ol
mak üzere kendilerine yardım ya
pılması talebinden ibarettir.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Futbol Millî 
Takımımızın Peşte takımına karşı 
kazandığı galibiyetin hâtırası ol
mak üzere; üç - bir pulu adı ile 
bir pul bastırılmasına delâlet bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1929 senesin
den beri çalışmakta bulunduğu 
inhisarlar idaresinde ustabaşı ol
duğu halde muvakkat işçiler me- 
yanmda her türlü haktan mah
rum bırakıldığından, kanuni hak
larının veyahut 27 yıllık hizmeti
ne mukabil tazminatının verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal, hulâsası : Kızının bulu
narak kendisine teslimi, ölmüş ite 
faillerinin tesbit ve haklarında ta
kibat ifası talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; münderecatı yukarda hu
lasaten açıklanmış olan istidalarında yazılı taleplerinden dola
yı; bu hususat hakkında katî karar vermeye salâhiyetli idari 
mercilere müracaat etmeleri icabetmekte bulunduğundan bu 
bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

ı Karar No. Karar tarihi

3687 4 . IV . 1956



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

7768/7721. 
(S. No: 15)

7641 7606 
(S. No. 16)

8067/7975
(S. No: 17)

7490/7468
(S. No: 18)

7074/7063 
(S. No: 19)

7119/7107 
(S. No: 20)

7094/7082
(S. No: 21)

7089/7077
(S. No: 22)

Mehmet Özel 
Babas köyü Eğit
meni 
Kalecik

Mehmet Ulutiirk 
Tilki köyü Eğit
meni 
Kalecik

M. Şakif Kara 
Gürsüfct Okulu 
Başöğretmeni 
Gerze - Sinob

Gülsüm İpek 
Etrafşehir Sofu kö
yünde 
Kütahya

Hıza Eryılınaz ve ar. 
1955 tarih ve 259 
mahreç No: İti tel. 
Sahibi 
I). Bayazıt

Süleyman Gelen 
Demirciler içi Çilin
gir So. No: 8.
Konya

Fazlı Tarlıan ve ar. 
Terzi ve esnaflar 
namına 
Taşköprü

Ali Etli ve ar.
Kasap Esnafı İdare 
Heyeti Başkanı 
Maraş

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlerin 
mağduriye t ten kurtarıl malan için 
barem şümulüne alımp;  ücretle
rinin artırılması, emeklilik ve me
murine tanınan sair haklardan is- 
tifade ettirilmeleri talebinden iba
rettir.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Sicitlen sahil 
olan başarılarına ve 12 yıllık hiz
metine rağmen el’an 25 lira maııs 
almakta olduğundan bu durumun 
ıslahını leminen köy öğretmenle
rinin vâki mağduriyetlerinin bir 
an önee giderilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ffarb malûlü 
olarak maaş atmakta iken vefat 
eden kocalarından kendilerine ve 
iletimlerine metaş bağlanması tale
bine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Esnafa tah
mil olunan defter tutma mükelle- 
fiye tin in kaldırilmas mı t e nıin en 
(>5H2 sayılı delir Vergisi Kanunu
nun tadil olunması talebinden iba
ret lir.)

» » » »

» » » »

» » » »
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

7101/7089 Yaşar OvıJ vo ar. 
(S. No: 23) Yollar 7 nci Bölge 

işçileri mümessili 
Samsun

(>953/6942 Mehmet Kırgıe
7091/7079 9. Bölge İşçileri mı- 

(S. No: 24) mına
I )ivarbakır

7019/7008 Nazım Ceylân 
(S. No: 25) Karayolları 12 nci 

Şube Ase. Projesi 
işçileri adına 
Topkapı - İstanbul

6982/6971 M. Balıattin Seyhan
7246/7233 Karayolları 76 ııci
8103/ Şube İşçi Baştemsil- 

(S. No: 26) cisii
Niksar

7117/7105 Durmuş İnan 
(S. No: 27) Sağlık Vekâleti Bu

laşıcı Hastalıklar Sa
vaş Kurulu sağlık 
memuru 1662 
Ankara

7123/7111 İsmail Tunca 
(S. No: 28) Refik Saydam Mer

kez Hıfzıssıhha Mü- 
essesesinde B. C. G. 
Kampanyası sağlık 
memuru 2159 
Ankara

7572/7544 Salih Özer 
(S. No: 29) Tahrirat kâtibi

Mazıdağı - Mardin

(Arzuhal hulâsası : 6152 sayılı 
Kanunla; işçilere her sene veril
mekte olan birer aylık ikramiye
den 195 i yılında kendileri de fay
dalandırıldıktan re işçilik sıfatla
rı Nafıa ve Çalışma Vekâletlerin
ce de kabul edilmiş olduğu halde; 
Divanı Muhasebatın bir kararı 
¡¡zerine verilen ikramiyeler istir- 
dadolunduğu gibi, badema da bu 
kanuni hakkın tanınmadığından 
şikâyeti, dolayısiyle hukuki du
rumlarının tâyin ve tesbiti talebi-
n i mu t azam m indi r.)

» » » »

» » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
sebebi ile terfi edemediklerinden 
temadi eden mağduriyetlerinin te
lâfisi için kadro temin olunması 
talebinden ibarettir.)

» » » »



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

7107/7095 57 No: M. Bal vo 
(S. No: 30) ar.

Eshot El. $1). si ik i
leri 
İzmir

6897/6886 Basmane Sendikası 
(S. No: 31) İşçileri Başkanlığı 

Nazilli

7106/7094 Fahri Tamuzun 
(S, No: 32) Cedit Mah. Dik So. 

No: 19 
İzmit

7582/7554 Ganimet Kındaın 
(S. No: 33) Kılıcali Aşariye So. 

N o: 38
Beşiktaş - İstanbul

6597/6586 Acile Soyman 
(S. No: 34) Salihpaşa Cad. No: 

190
Karşıyaka - İzmir

6725/6714 Fatma 
(S. No: 35) Valide Camii Abacı 

So. No: 41 
Üsküdar - İstanbul

6524/6513 Emine Üner 
(S. No: 36) Mamak İstasyon 

Karşısı No: 53 
Ankara

6704/6693 Kâzım Şelbetçioğhı 
(S. No: 37) DDY Teslimalma ve 

Yollama Müdürlü
ğünde memur 
Haydarpaşa - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : İşçilere de; 
memurine tanınan haklara muva
zi olarak 3 maaş nispetinde ikra
miye ve ücretli mezuniyet hakkı 
verilmesi ve İş Kanununun 13 ve
16 ncı maddeleri şümulü dışında 
bırakılanların da bu maddeler şü
mulüne alınmaları ve ücret ayar
lamalarında bilgi, kıdem ve ran
dımanın kıstas olarak alınması ve 
sigortaca kabul olunmıyan muvak
kat hastalıklardaki 3 günlük üc
retin verilmesi, keza ailelerinin de 
bu haklardan faydalanmaları es
babının temin buyurulması tale
binden ibarettir.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : liütün dulla
rın da 6216 sayılı Kanundan isti
fade ettirilmeleri talebinden iba
rettir. )

» » » >

» » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : 1620 sayılı 
Kanunla ilga olunan 13 ncü dere
cede geçen müddetlerinin nazara 
alınmasını teminen mezkûr kanu
na; bu kanunla kaldırılan derece
lerde halen müstahdem bulunanla-



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

7497/7475 Ali Fazlı 
(S. No: 38) Ovalı Pazarında kıı- 

rukahveci 
Kastamonu

7666/7631 Haşatı Ceyhan 
(S. No: 39) Akçalas köyünde 

Başöğretmen 
Bursa

6865/6854 Sabit Tango 
(S. No: 40) Yeni ceza evi gardi

yanlarında ıı 
Ankara

7520/7498 Hârait Özgün 
(S. No: 41) Jandarma Karakol 

Kumandanı eliyle 
Tekirdağ

7581/7553 H. Nevzat Özkanbav 
(S. No: 42) Ortaköy Aydınlık 

So. No: 37/1 
İstanbul

7890/7823 Mehmet Atlıhan 
(S. No: 43) Dikmen Cumhuriyet 

Mah. No: 18 
Ankara

6519/6508 İbrahim Kalça 
(S. No: 44) Yağlıtaş Mah. do 

Rize

7766/7719 Halil Uygun 
(S. No: 45) Sıtma Savaş Sağlık 

Koruyucusu 4314 
Oökaun

rm derecelerini tesbit eden açık 
bir hüküm konulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : El, ayak ve 
(/özlerinden alil durumda bulunan 
küçük esnafın eski usul üzere, ve
yahut seyyar esnaf misillü vergi 
ile teklif olunmaları talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitü
leri eski ve yeni mezunu öğretmen
ler arasındaki adaletsizliği ve bu 
öğretmenlerin vâki mağduriyetle
rinin giderilmesi için hazırlan - 
inakta bulunan intibak kanunu
nun bir an önce çıkarılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Görmekte ol
duğu vazifenin ağır ve tehlikeli 
bulunuşuna binaen; gardiyanların 
ücretlerinin artırılması ve fazla 
mesai priminden faydalandırılma
ları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Almakta bu
lundukları âdi maluliyet ve tekaüt 
aylıklarına zam yapılması talebin
den ibarettir.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Muhaberatta 
sebk eden vatani hizmetlerine mu
kabil kendilerine maaş bağlanması 
talebinden ibarettir.)

» » » t y>

(Arzuhal hulâsası : Odacılarla, 
bunlar gibi ücretleri çok az olan 
sair hizmetlilerin ücretlerinin;  gü
nün geçim şartlarına tekabül ede
cek nispette artırılması talebinden 
ibarettir.)



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

7102/7090 Osman Sengün 
(S. No: 46) Dahiliye odacısı 

Baskil

7042/7031 Halise Şahmaıı 
(S. No: 47) Hoca Mustafaefendi 

İlkokulu hademesi 
Muğla

7654/7619 İhsan Gündüz ve ar. 
(S. No: 48) Maliye dairesi hade

mesi
Çarşamba

7079/7068 Ömer Kocabaş ve ar. 
(S. No: 49) Daire odacılarından 

Akşehir

7527/7505 Sami Yoldaş 
(S. No: 50) Özel İdare Tahsil 

Memuru 
ödemiş

7650/7615 Cevat Dağlı 
(S. No: 51) Çocuk Hastanesi Diş 

Tabibi 
İzmir

7593/7565 M. Avni Çağırğaıı 
(S. No: 52) Sıtma Savaş Sağlık 

Memuru 
Karaisab

7645/7610 Mustafa Atsüren 
8975/ Ceza evinde mahkûm 

(S. No: 53) Kırklareli

(Arzuhal hulâsası : Odacılarla, 
bunlar gibi ücretleri çok az olan 
sair hizmetlilerin ücretlerinin; gü
nün geçim şartlarına tekabül ede
cek nispette artırılması talebinden
ibarettir.)

» » » »

» » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen 
hizmetlerinin tamamından dolayı 
re 10 yıllık müddet için tanınacak 
yeni kanuni bir müracaat hakkı 
ile borçlandırılmak suretiyle bu. 
müddetlerinin emekliliklerinde na
zara alınması esbabının tenıin bu- 
yurulmast talebinden ibarettir.)

» » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Cehalet, kaza 
ve kader kurbanı olarak mahkûm 
oldukları cezaların, mahkûmlar
dan çoğunun mağdur ve mâsum 
ve işledikleri suçlardan nâdim ol
dukları ve ahiren yürürlüğe giren 
6123 sayılı Kanunla bu mağduri
yetlerinin artmış bulunduğu göz 
önüne alınarak; bir liituf ve atı
fet olarak umumi af yolu ile kal
dırılması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  S -

Eneümen karan ve ııe sebepten verildiği

6736/6725 Abdülkadir Bozkurt
(S. No: 54) Ceza evi mahkûmlar 

adına 
Van

6697/6686 Sadık Sevil ve ar. 
t S. No: 55) Cezaevinde mahkûın 

Dinar

7048/7037 Itaşit Akın 
(S. No: 56) Ceza evinde mahkûm 

Aksaray

7027/7016 Salih öztekin 
(S. No: 57) Bölge ceza evinde 

Kayseri

7096/7084 Abuzer Özer 
(S. No: 58) ( ’eza evi mahkûm ve 

mevkufları 
Eskişehir

6998/6987 Mehmet Kocabaş 
(S. No: 59) Bölge ceza eri hü

kümlülerinden 
Edime

7669/7634 Kâzım Nami Durıı 
(S. No: 60) Denizcilik Bankası 

Genel Müdürlüğü 
Galata - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Cehalet, kaza 
ve kader kurbanı olarak mahkûm 
olduklart cezaların, mahkûmlar
dan çoğunun mağdur ve mâsum 
ve işledikleri suçlardan nâdim ol
dukları ve ahiren yürürlüğe (firen 
(¡123 saydı Kanunla bu mağduri
yetlerinin artmış bulunduğu göz 
önüne alınarak;  bir lütuf ve atı
fet olarak umumi af yolu ile kal
dır d ması talebinden ibarettir.)

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : 1.930 ydından 
önce emekliye ayrılmış olanlarla, 
vatan mücadelesi uğrunda malul 
kaldıkları tarihlerdeki rütbelerin
de kalmış olan eski muhariplerin 
ve Emekli Sandığı Kanununun 
muvakkat 71 nci maddesine göre 
borçlanma muameleleri için müra
caat etmekte zühul edenlerin ve 
yaş haddinden dolayı faal bir dev
rede tekaüde sevk edilin inle itanız 
olarak yine jandarmada tavzif 
ol iman subayların emeklilik ikra
miyesinden faydalandırılmaları, 
daire ve burumların muvakkat 
kadrolarında çalışan emekli, dul 
ve yetimlerle, almakta oldukları



Arzuhal Arzuhal sahibimin
No. adı, soyadı ve adresi Kneüraeu kararı ve ne sebepten verildiği

6743/6732 Numan Sabit Gtil- 
(S. No: 61) damlası

Hususi İdare Sicil
Memuru
Kastamonu

6808/6797 İhsan İdikut 
(S. No: 62) 1955 tarih ve 446/ 

2864 sayılı tel. sahibi 
Kadıköy - İstanbul

6812/6801 Osman Şener 
(S: 'N o: ■ 63) ■ Gümrük Muhafaza 

Bölge Amirliğinde 
59 sayılı Motor Kap
tanı

•Zonguldak

aylık re tahsisatlar kifayetsiz bu- 
lunan mütekait memurinle vilâ
yet daimî encümen âzalarının; 
memurine verilmekte, olan ikra
miyelerden tarhamiyle istifade et
tirilmek suretiyle vâki mağduri
yetlerinin telâfisi ve temditti jan
darma eratına, geçmiş hizmetle
rinden dolayı borçlandırılmak su
retiyle tekaütlük hakkı tanınması 
re bunların yaş haddinin memu
rin için kabul olunan hadde çıka
rılması ve bütün malî mesuliyet
leri uhdesinde toplamış olan mu
hasebecilerin barem kanunları ile 
iktisab ettikler i ayhklann iki üst 
dereceye yükseltilmesi ve, ebevey
ni fakruhal içerisinde bulunan 
ikiz çocuklar için doğum yardımı 
yapılması esbabını teminen icab- 
eden kavaninin tedvin veya tadil 
olunması ve memurinin tahsil yap
malarına mâni teşkil eden ve bü
yün için kabiliyeti tatbikiyesi 
kalmıyan 4007 sayılı Kanunun il- 
c/ast taleplerinden ibarettir.)

» » » »

6860/6849 Sait özkut 
7409 * Kahramanlar 1413. 
9647. So. No: 7 /A da

»  3> »
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, Söyadı ve adresi ' Encümen karaıı ve ne sebepten verildiği

7500/7478 Münif Kemal Ak 
(S. No: 65) Emekli öğretmen 

İstanbul

7522/7500 Ali Demir 
(S. No: 66) öncebeei Erdem So.

Akalp Ap. No: 22/0 
Ankara

7563/7535 Şükrü Keke/, ve ar. 
(S. No: 67) Vilâyet Daimi Encü

men Âzası 
Elâzığ

7576/7548 Ali Uzun ve ar.
(S .No: 68) Emekli maliye tah

sildarı 
Bozkı r

7653/7618 İbrahim Halıeı 
(8. No: 6!)) İstiklâl Mâh. Adalet 

So. No: 55 
I )enizli

7760/7713 Yusuf Ünsal 
(S. No: 70) Umumi meclis ve en

cümen âzaları 
< îümüşane

7508/7486 Ali Demir 
(S. No: 71) öncebeci Erdem So.

Akalp Ap. No: 22/C 
Ankara

6546/6535 Abdullah Bür 
(S. No: 72) Çaylı köyünde 

Turhal

8825/8632 Ahmet Bilgin 
(S. No: 73) Hayrat hademesi na

mına imam ve hatip 
Samsun

8826/8633 Hafi Görgün 
(S. No: 74) Hayrat müstahdem

leri adına; Pazar Ca
mii İmam ve Hatibi 
Urfa

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » ■»

» » » »

» » » >

(Arzuhal hulâsası : Almakta bu
lundukları ücretler maiyetlerini 
temine kâfi gelmediğinden, 1956 
bütçesinin görüşülmekte btuiiLnul- 
duğu şu sırada, kademeA haytatm 
bu durumları göz önüne altnıp 
ücretlerinin arttrtlması ve bareme 
intibak ettirilmeleri talebinden 
ibarettir.)



Arzuhal
No.

8827/8634
(S. No: 75)

8828/8635 
(S. No: 76)

8832/8639 
(S. No: 77)

8833/8640 
(S. No: 78)

8835/8642 
(S. No: 7i»)

8836/8643 
(S. No. 80)

8837/8644 
(S. No: 81)

8844/8647
(S. No: 82)

Arzuhal sahihinin 
adı, soyadı ve adresi

Şemsettin özel 
Hademei Hayrat 

adına 
Bitlis

»Sait Kroğlu 
Hademei Hayrat 
namına Attar Hoca 
Camii İmamı 
Manisa

Bahri Kayış} ve ar. 
Muradırabi Camii 
t inanı ve müezzinleri 
('on ıııı

İbrahim Şener ve ar. 
ITademei hayrattan 
Biiyükeami imam ve 
Hatibi 
Bolu

Abdürrahman Baş 
ve ar.
»Saltası Camii İmamı 
Bilecik

Mustafa Arısoy ve y  
ar.
Dışarı Camii İmam 
ve Hatibi 
Niğde

Hali) Bayır ve ar. 
Vilâyet hayrat ha
demesi 
Burdur

Mehmet Budak 
Hademei Hayrat 
Dernek Başkanı 
İsparta

(Arzuhal hulâsası : Almakta bu
lundukları ücretler maişetlerini 
temine kâfi yelmediğinden, 1956 
bütçesinin görüşülmekte bulunul
duğu şu sırada, hademei hayratın 
bu durumları güz önüne alınıp 
ücretlerinin artırılması ve bareme 
intibak ettirilmeleri talebinden 
ibarettir.)

-  12 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »



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

8845/8648 
(S. No: 83)

8846/864!)
(S. No: 84)

8856/8651) 
(S. No: 85)

8857/8660 
(S. No: 86)

8858/8661 
(S. No: 87)

8! 145/8741
(S. No: 88)

8874/8671 
(S. No: 8!))

8873/8670 
(S. No: 90)

8876/8673 
(S. No: 91)

Ahmet Lıkoğlıı 
Hademei hayrat 
mensupları 
Caydamar Camii 
İmamı 
Zonguldak

Osman ve ar.
Cami müezzinleri 
Rize

Celâlettin Saraçoğlu 
ve ar.
( 'umlıuriyet Camii 
Başm üezziııi 
S i ini

Celâl Akbaş ve ar. 
Yiğitler Camii 
imamı 
Sivas

Veli Krdem 
Hademei Hayral 
Cemiyeti Reisi 
İçel

Basri Koçoğlan 
ve ar.
Hayrat hademeleri 
Toktani Camii 
İmamı 
Gazianteb

Merkez imanı ve mü
ezzinleri 
Ordu

Mustafa Okur 
Camiikebir İmamı 
Kemali

Hâınit Yeşil ve ar. 
Şeyh Halef Camii 
Müezzini 
Siird

(Arzuhal hulûstu Almakta bu
lunduktan ücretler maişetlerini 
timine kâfi gelmediğinden, 195<> 
bütçesinin görüşülmekte bulunul
duğu şu sırada, hademei hayratın 
bu durumları göz önüne alınıp 
ücretlerinin artırılması re bareme 
intibak ettirilmeleri talebinden 
ibarettir.)

» » » »

» » » »

•» » » »



Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. "I adı; soyadı ve adresi : Encümen karan re ne sebepten verildiği

8944/8740 Vezir Çakar ve ar. 
(S. No: 92) Gümüşlü Camii 

tnıamı 
Amasya

8898/8695 Feyzullah Uyar 
(S. No: 93) ve ar.

Hayrat hademeleri 
Erzincan

8897/8694 Ahmet Çelikel ve ar. 
(S. No: 94) Bekirefendi Camii 

İmamı 
Nevşehir

8896/8693 S. Düzgün 
(8. No: 95) Hayrat Hademesi 

Yardımlaşma Cemi
yeti Reisi 
Bursa

8895/8692 Bekir Seııcer ve ar. 
(S. No: 96) Ged ikahmet paşa 

Hatip ve İmamı 
Afyon

7007/6996 Raşit Gören 
(S. No: 97) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sana
yii Müesscsesinde re
vizyon tekııisiyen 
yardımcısı 
İstanbul

7008/6997 Osman Olşcıı 
(S. No: 98) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müesscsesinde doku
ma teknisiven yar
dımcısı 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Almakta bu
lundukları ücretler maişetlerini 
temine kâfi gelmediğinden, 1956 
bütçesinin görüşülmekte bulunul
duğu şu sırada, hademei hayratın 
hu durumları göz önüne alınıp 
ücretlerinin artırılması ve bareme 
intibak ettirilmeleri talebinden 
ibarettir.)

» ' » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin 
ıısgari 10 senesinin borçlandırıl
mak suretiyle emeklilik müddetle
rine ilâvesini teminen bir kanun 
teklif olunması talebinden ibaret
tir.)

» » » »



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi' öncüme» kararı ve ne sebepten verildiği

7009/6998 Oelâlettin Özkönii 
(S. 'No: 99) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde âtelye 
tekııisiveni 
İstanbul

7010/6999 Mennan Bakıroğlu 
(S. No: 100) Sümerbaıık Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müesscsesinde maki
ne teknisiyeııi 
İstanbul

7011/7000 Necip Krkaya 
(S. No: 101) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde yar
dımcı işletme tekni- 
siyeni 
İst anbııl

7012/7001 Fahrettin Tııray 
(S. No: 102) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesiııde doku
ma tekni,siyen yar
dımcısı 
İstanbul

7013/7002 Refik Kurt lav 
(S. No: 103) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müesscsesinde sant
ral teknisiyeıı yar
dımcısı 
İstanbul

7014/7003 Münir Türkman 
(S. No: 104) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesiııde iplik 
teknik hesap ıııeıııu- 
ru
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin 
asgari 10 senesinin borçlandırıl
mak suretiyle emeklilik müddetle
rine ilâvesini teminen bir kanun 
teklif olunması talebinden ibaret
tir. )

» » » »

» » »



— 16 —
Arzuhal

No.

7015/7004 
(S. No: 105)

7016/7005 
(S. No: 106)

7124/7112 
(S. No: 107)

7125/711:.} 
(S. No: 108)

7126/7114 
(S. No: 10i))

7127/7115 
(S. No: 110)

7128/7116 
(S. No: i tl i

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Nuri Sezgin 
Bakırköy Sümerbank 
Pamuklu Sanayii 
Müessosesiııde Plân 
Bürosunda Hessanı 
İstanbul

Remzi Öııaler 
Bakırköy Sümerbank 
Pamuklu Sanayii 
Müessesesiııde Plâıı 
Biirostı Teknisiyeııi 
İstanbul

Şaban Düzel 
Sümerbank Pamuklu 
Sanayii Müessesesiıı- 
de dokuma hesap 
memuru 
İstanbul

Enver Akgiil 
Bakırköy Siimerbaıık 
Pamuklu Sanayii 
-Müessesesiııde I plik 
Şubesi Tekııisiyen Y. 
İstanbul

Cevdet Doğaııka.va 
Sümerbank Bakırköy 
Pamuklu Sanayii 
Müessesesiııde İtfai
ye Amiri 
İstanbul

Firıızan Muııgar 
Sümerbank Bakırköy 
Pamuklu Sanayii 
Müessesesiııde 
İstanbul

Fitııat Denizeli 
Sümerbank Bakırköy 
Pamuklu Sanayii 
Müessesesiııde i s l e t 

me lıesap memuru 
İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin 
asgari 10 senesinin borçlandırıl
mak suretiyle emeklilik müddetle
rine ilâvesini teminen bir kanun 
teklif olunması talebinden ibaret
tir.)

•» » » »

» » » »

» » » »

2> »  »  »



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

&
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

7129/7117 Ahmet Aygül 
(S. No: 112) Bakırköy Sümerbaıık 

Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde îplik 
Şubesi Teknisiyen Y. 
İstanbul

%

7130/7118 Nazike Erzik 
(S. No: 113) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Hesap 
Memuru 
İstanbul

7131/7119 Numan Engün 
(S. No: 114) Sümerbaıık Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Do
kuma Teknisiyen 
yardımcısı 
İstanbul

6925/6914 Halit Türkmenoğlu 
(S. No: 115) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Do
kuma Teknisiyen 
yardımcısı 
İstanbul

6926/6915 Saadet Nebatdağ 
(S. No: 116) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Mu
hasebe Memuru 
İstanbul

6927/6916 Fuat Uçar 
(S. No: 117) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Arşiv 
Memuru 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretti geçen hizmetlerinin 
asgari 10 senesinin borçlandırıl
mak suretiyle emeklilik müddetle
rine ilâvesini teminen bir kanun 
teklif olunması talebinden ibaret
tir.)

» » » »

» » » »
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6928/6917 ZülJ'ikâr Altan 
(S. No: 118) Bakırköy Pamuklu 

Sanayii Müessesesin- 
de Dokuma Teknisi- 
yen yardımcısı 
İstanbul

6929/6918 Naci Büker 
(S. No. 119) Bakırköy Pamuklu 

Sanayii Müessesesin- 
de Revizyon Teknisi- 
yeni 
İstanbul

6930/6919 Saime Kâhya 
(S. No: 120) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde 
İstanbul

6931/6920 Hayriye Akgüray 
(S. No: 121) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Tica
ret Alım Servisi Me
muru 
İstanbul

6932/6921 Muzaffer Sürmeli 
(S. No: 122) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Ter
biye Teknisiyen yar
dımcısı 
İstanbul

6933/6922 Yılmaz Koçak 
(S. No: 123) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Tica
ret Satış Servisinde 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin 
asgari 10 senesinin borçlandırıl
mak suretiyle emeklilik müddetle
rine ilâvesini teminen bir kanun 
teklif olunması talebinden ibaret
tir.)

» » »  »

» » » »

» » » »
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6934/6923 Nevzat Orkaıı 
(S. No: 124) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Mücssesesinde Do
kuma Teknisiyeni 
İstanbul

6935/6924 Şerife Kuru 
(S. No: 125) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Mücssesesinde Tica
ret Memuru 
İstanbul

6936/6925 Yahya Can 
(S. No: 126) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Maki
ne Ressamı 
İstanbul

6937/6926 Vedat Bilgütay 
(S. No: 127) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Tica
ret Alım Servisi Me
muru 
İstanbul

6938/6927 Niyazi Hızal 
(S. No: 128) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Tica
ret Alım Memuru 
İstanbul

6939/6928 İzzettin Berksoy 
(S. No: 129) Sümerbank Bakır

köy Pamuklu Sanayii 
Müessesesinde Ter
kiye Teknisiyeni 
yardımcısı 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin 
asgari 10 senesinin borçlandırıl
mak suretiyle emeklilik müddetle
rine ilâvesini teminen bir kanun 
teklif olunması talebinden ibaret
tir.)

» » » »

» » » »

» » » »

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten açıkla
nan vâki müracaatların, yeni bir kanun veya tefsir teklifi ile
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ilgili bulunmaları itibariyle, talepler hakkında encümenimizce 
bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3688 4 . IV . 1956

Reis M. M. Kâtip yerine
Konya Bingöl Afyon K. Çorum Edirne Edirne

A. F. Ağaoğlu N. Aras S. Koraltan II. Ortakcıoğlu C. Köprülü II. Maksudoğlu

Erzincan Mardin Trabzon
T. Şenocak R. K. Timuroğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 134)

T. B. M. ıM. Matbaası



Devre

Arzuhal
No.

7075/7064 
(S. No: 1)

7044/7033
8972/

(S. No: 2)

6944/6933 
(S. No: 3)

6946/6935 
(S. No: 4)

6912/6901
(S. No: 5)

6905/6894 
(S. No: 6)

6995/6984
8669/

(S. No: 7)

X T. B. M. M. içtima : 2

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

i  A F T  A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

•İ Sayı : 5 6 it*"-""

30 .V  . 1956 Çarşamba

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Ayşe Ertem 
Cumhuriyet Cad.
No: 67
İmroz - Çanakkale

Ali Girgin
Songur Mah. No: 80
Konya

Yeter Güler 
Pempecik köyünde 
Yozgad

Sabiha Yurdakul 
Cevizlik Eminbey 
So. No: 26/5 
Kadıköy - İstanbul

Temel Eden 
Salâhiye Mah. Sö
ğütlü So. No: 10/A 
Samsun

Fatma ikbal Gökçe 
Çarşı Mah. Zinciri i- 
kuyu So. No: 29 
Gerze

Ihsan Deniz
Avukat
Beypazarı

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstidaların 
bir lnsmı; muavenete muhtaç ve 

hasta bir durumda olduklarından, 
vefat eden koca ve babalarından 
kendilerine maaş bağlanması ve
yahut kesilen aylıklarının iadcten 
tahsis olunması, bir kısmı da; 
müddeti hizmetleri itibariyle ay
lığa müstahak bir durumda olma
larına rağmen bu haktan mahrum 
bırakıldıklarından şikâyeti, dolar 
yısiyle bu haklarının tanınması, 
bir kısmı da tekaütlük müddet 
hizmetlerini ikmal edemedikleri 
halde sebk eden miilki ve vatani 
hizmetlerine mukabil bu tertipten 
veyahut Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 108 
nci maddesi gereğince muhtaç ay
lığı bağlanması taleplerini muta- 
zammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten gösteri
len vâki talepler üzerine; gerek mevcut kanun hükümleri mu
vacehesinde; gerekse kanun teklifini mutazammın bulunmaları 
bakımından encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine ve müstedilerin; kanuni haklarının muhtel kılındığın
da musir bulundukları takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli ka
za mercilerine müracaatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3689 4 . IV . 1956



— 2 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6908/6897 Mustafa Bozcan 
(S. No: 8) Millî Kalkınma Par

tisi Başkanı 
Urfa

(Arzuhal hulâsası : 13 . II  . 1955 
tarihinde yapılan belediye seçim
lerine; Mehmet Hatipoğlu ve ar
kadaşlarının hile ve fesat karıştır
dıkları, keza reylerin istimalinde 
ve bâzı sandık kurulları tutanak 
ve sandık tasniflerinde cereyan 
eden kanunsuzluklar hakkmdaki 
vâki şikâyetlerine rağmen bunları 
dinlemiyen ve vazifesini lâyikı 
veçhile ifa etmiyen seçim kurulu 
başkanmdan şikâyeti, dolayısiyle 
kazanmış oldukları seçim; aleyh
lerine tecelli etmiş bulunduğun
dan; bu seçim hakkında bir muk- 
teza tâyini talebini mutazammm- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; seçim kurulu başkam hak
kmdaki isnatlarından dolayı icabeden kanuni takibatı yapma
ya yetkili Adliye Vekâletine; seçimin iptalini mutazammın 
iddialarından dolayı da mafevk seçim kuruluna itiraz ve mü
racaatta bulunması gerektiğinden ve bu kurullarca ittihaz olu
nan kararların kazai, katî ve nihai mahiyette bulunmalarına 
binaen, bu kararlar üzerinde teşriî yoldan her hangi bir mü
dahalede bulunulması caiz görülmediğinden; vâki talep hak
kında bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
»  I - ....................  ■ ..............  ...I.- —  ■■

3690 4 . IV . 1956



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

7588/7560 
(S. No: 9)

Kâmil Buldur 
Muhtar
Geley köyünde 
Koyulhisar

6841/6830 Mustafa Doğan 
(S. No: 10) Ohturum köyünde 

Hafik

6839/6828 Mehmet Çağlıyan 
(S. No: 11) Ohturum köyünde 

Hafik

6840/6829 Hüseyin Bilir 
(S. No: 12) Ohturum köyünde 

Hafik
6838/6827 Hazım Kaya 

(S. No: 13) Ohturum köyünde 
Hafik

(Arzuhal hulâsası : Bağlı bulun
duğu Koyulhisar kazasına uzaklı
ğı ve arazi maniaları sebebi ile 
Göley köyünün Suşehri’ne bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hafik kazası
nın Ohturum deresi namiyle mâ
ruf mıntakasmda bir nahiye teş
kili suretiyle İpsile bucağına bağ
lı, bu mıntakadaki 20 köy halkı
nın idari muamelâtta karşılaştık
ları müşkülâttan kurtarılmaları 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: 5442 sayılı Î1 İdaresi Kanununa tevfikan 
bu hususat hakkında katî karar vermeye salâhiyetli idari ma
kama müracaat olunması lüzumuna binaen; vâki talepler üze
rine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3691 4 . IV . 1956

6810/6799 Necdet Türkkantoz 
(S. No: 14) DDY Yedikule De

posunda memur 
39551
Yedikule - İstanbul

6853/6842 Kadri Metin 
(S. No: 15) DDY Halkapınar 

Deposunda Başre- 
vizör 11179 
Basmane - İzmir

6816/6805 Yaşar Aykut 
(S. No: 16) DDY Yedikule De

posunda memur 
S. No: 25723 
Yedikule - İstanbul

6817/6806 Ali Aydın Ergun 
(S. No: 17) DDY Yedikule De

posunda memur 
S. No: 30474 
Yedikule - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir 
Yolları memur ve personelinin; 
barem derecelerinde teadülü ve 
terfihlerini temin için tedvin olu
nan 4620 sayılı Kanunla ilga olu
nan derecelerden üst dereceye in
tibaklarında vâki hatalı tatbikat, 
gerek Yüksek Meclise ve mahke
melere vâki müracaatlar üzerine, 
gerekse idare meclisinin bu vazi
yet karşımda aldığı bir kararla 
ıslah olunup binlerce memurun 
terfi durumları yeniden tesbit ve 
maaş farkları dahi tediye olun
muş ve diğer memurların muame
leleri de derdest bulunmakta iken; 
bu müstakar karar ve içtihatlar 
hilâfına; ahiren hukuk heyeti 
umumiyesince ittihaz olunan aksi 
bir tevhidi içtihat kararı üzerine 
lehlerine cereyan etmekte bulu
nan intibak muamelelerinin dur-



Arzuhal
No.

7676/7641
(S. No: 18)

7617/758!) 
(S. No: 19)

658*2/6841 
(S. No: 20)

17556/16350 
(S. No: 21)

-  4

Ahmet Karan 
Garda Katar Şefi 
S. No: 10655 
Bandırma

Ahmet öner 
Paşabayır Mah. 4.
S o. No: İH 
Bandırma

Eyiıp Toy 
Garda Bagaj Koıı- 
doktoru S. No: 1395!) 
<îaziaııteb

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

durulmuş olduğundan şikâyeti, 
dolay-isiyle 4620 sayılı Kanunun 
muvakkat birinci maddesinin tef
sir veya yeniden tedvini, veyahut 
Arzuhal Encümeninin bahis mev
zuu müspet kararlarından kendi
lerinin de istifadeleri esbabının 
temini veya mezkûr tevhidi içti- 
hdd karan kaldırılmak suretiyle 
vâki mağduriyetlerinin telâfisi ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tefsir ve kanun teklifine yetkili ve va- 
zifedar bulunmıyan encümenimizce gerek bu halamlardan, ge
rekse bu mevzularda doğan ihtilâfların halli vazifeli kaza mer
cilerine ait ve Arzuhal Encümeni mukarreratı da şahsa ve hâ
disesine maksur olmasına, tevhidi içtihat kararının ref'inin de 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde 
caiz ve mümkün bulunmamasına binaen; vâki talepler üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3692 4 . IV . 1956

Abdi Güneş (Arzuhal hulâsası : Hükümetin
Karakovıı köyünde müsaadesi ile şahsan temin edip,
İğdır Ağrı isyanını mütmkıp hükümete

teslim ettiği i aded silâh bedeli
min ödenmesi hakkında.)

Müstedi : 1930 yılında, Ağrı isyanı sebebi ile bozulmuş olan 
kaza asayişinin temini ve şakilere karşı istimal maksadı ile hü
kümetin müsaadesi ile o tarihte her birini 400 liraya satmal- 
dığı 4 aded silâhı, isyanı mütaakıp hükümete teslim etraiş bu
lunduğu halde bedelinin el’an ödenmediğinden şikâyet etmekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ateşli Silâhlar ve 
Bıçakalr hakkındald 6136 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan 
zabıtaya teslim edilen ateşli silâhların bedellerinin ödenme
mekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yerinde görülen cevabı mu
vacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine ve müstedinin şahsi hak noktasından vazifeli mahkeme
ye dahi müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3693 4 . IV . 1956
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Arzuhal

No.

6821/6810 
(S. No: 22)

7088/7076 
(S. No: 23)

7081/7069 
(S. No: 24)

3719/3712
4071/4063
5498/4588
6794/6783
7626/
7958/
8174/
8823/
8337/
8338/
9272/

(S. No: 25)

Osman Dimitokalı 
ve ar.
Cumhuriyet. Mah. 
Şarköy

Mehmet, Alioğlu 
Gümeç. - Burhaniye

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

(Arzuhal■ hulâsası : Yunanistan’
dan Anayurda iltica etmiş ve ka
nuni şeraiti haiz bulunmuş olmak
la; maddi imkânsızlıkları göz önü
ne alınmak suretiyle harçsız ola
rak nüfusa tescil olunup Türk 
tâbiiyetine alınmaları, talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talepler üzerine encümenimizce muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3694 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Konya vilâ
yetinin bâzı kazalarının vilâyet 
olmaları için yapılan teşebbüs ve 
muamele meyanmda; vilâyet ol
maya her bakımdan daha lâyık 
bir durumda bulunan Ereğli’nin 
ilk plânda göz önünde bulundu
rulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Evvel emirde bu mevzuda gereken tet- 
kikatı yapıp kati karar vermeye salahiyetli makama müracaatı 
gerektiren vâki talep hakkında, gerek bu bakımdan, gerekse 
mevzuun 5442 sayılı Kanuna göre yeni bir kanun teklifi ile il
gili bulunması bakımından encümenimizce muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3695 4 . IV . 1956

Sabahattin Sayın 
Belediye Reisi 
Ereğli - Konya

Asaf Napallı 
Kale Mah. Turgııt- 
reis So. No: 28 
Tokad Oteli 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Ilarcsız ola
rak Hindistan tabiiyetine geçme
sine müsaade olunması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet işanna ve mevcut kanun hü
kümlerine göre, müstedi hakkında harçsız olarak muamele ifası 
mümkün bulunmadığından kanun hükümleri gereğince hareket 
etmek suretiyle bu bafpta muamele icrasına yetkili vekâlete mü
racaat olunması icabettiğinden vâki talep hakkında bu bakım
dan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3696 4 . IV . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

sek Seçim Kurulunun gayrikanu- 
ni sebeplere binaen iptal olunarak 
yenilenmesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Muhtevaları yukarda hulasaten açıklan
mış olan vâki müracaatlar; Yüksek Seçim Kurulu kararlarının 
ref’ini mutazammın bulunmaları ve işbu kararların kazai, katî 
ve nihai mahiyette bulunmuş olmaları itibarı ile teşriî yoldan 
tetkik ve mütalâa olunmaları muvafıkı kanun ve tecviz bulun
madığından bu bakımlardan talepler üzerine encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Müstedi : Gümrükten namına gelen 100 aded Singer Maîd- 
nesi yüzünden firması ile Singer Dikiş Makineleri Şirketi ara
sında çıkan bir ihtilâf dolayısiyle görülen dâvalarına bakan İs
tanbul Birinci Ticaret Mahkemesi Hâkiminin menfaat, muka
bili aleyhine karar verip, 4 ncü İcranın 6 . 1 .  1953 tarih ve 
6/053 sayılı dosyasındaki işbu hüküm; hiçbir suretle kendisine 
tebliğ olunmaksızın, yine menfaat temini mukabilinde adı ge
çen hâkim ve icra memuru ve Singer’in avukatı tarafından 
apartımamnın kapısı kırılmak ve birçok kıymetli eşyaları ile 
cebindeki 100 bin lirası zıyaa uğratılmak suretiyle infaz olun
muş bulunduğundan şikâyet ederek; gelirleri ile yaşayışları bir 
birine mütevazin bulunmıyan bu kişiler hakkında yapılacak 
tahkikatın, menfaat temini yolundaki vâki iddiasını teyidede- 
ceğinden bu gayrikanuni karar ve muamele dolayısiyle icabeden 
kanuni tahkikatın yapılmasını istemektedir.

Adalc-t Vekâletinin cevabi yazısında : Singer Kumpanyası 
vekili tarafından kendi alâmeti farikalarını havi bir sandıkla 
birlikte gümrükten müstedi adına gelmiş olan 101 sandık dikiş 
makinesi ve singer kabartma ve çıkartmaları üzerinde, tesbit 
ve tedbir talebi ile yapılan müracaat üzerin s sikri gecen mah 
k-mecD biday,*ten tesbit yapılıp verilen 6 . 1 .  1053 tarihli ted
bir kararı 4 ncü İcra marifetiyle infaz olunmak üzere bu maki
nelerin bulunduğu mahalle giden icra memuru ve beraberinde
kiler kapının açılmaması üzerine bir çilingire kapıyı açtırarak 
içeri girip içerisinde singer kabartmaları bulunan sandığın da
ha evvel açılarak boşaltılmış olduğunu ve sandıklardan bâzıla- 
nndaf da başka marka dikiş makineleri olduğunu görerek geri 
döndükleri ve tedbir kararının karşı tarafa tebliği için kanuni 
bir zaruret do bulunmadığı.

Karar No. Karar tarihi

3698 4 . IV . 1956

16375/15207 Vıısııf Karabacak 
(S. No: 33) Sultanahmet Kasab- 

osıııan So. No: 27 
İst anlnıl yet.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Bi
rinci Ticaret Mahkemesi Hâkimi 
ile i ncü İcra memurundan şikâ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Bundan başka müştekinin, 100 bin lirasının çalındığı hak- 
kmdald vâki şikâyetinden, keza kumpanya vekilinin; müstedi- 
ııin Singer Şirketine ait isim ve alâmetleri taklit ile iptal ve 
ketmettiği yolundaki müracaatından dolayı müddeiumumilikçe 
gereken hazırlık soruşturmasına başlanıldığı ve yapılan mua
melelerde kanun ve usul hükümlerine aykırı bir cihet görülme
diğinden haklarında muamele yapılmadığı bildirilmektedir.

Hâkimler Kanununa tevfikan yapılan tahkikat hakkında 
istenilen malûmata dair adı geçen vekâletten ahiren alman ce
vabi yazıda da :

Şikâyet mevzuu ihtiyati haciz kararının ittihazında; usul
süzlük ve kanunsuzluk bulunmadığından bu kararı ittihaz eden 
hâkimler hakkında bir muamele yapılmadığı ve müştekinin ih
tiyati haciz kararının infazı sırasında kristal takımlarının kı
rılıp 100 bin lirasının çalındığı ve annesinin ölümüne sebebiyet 
verildiği hakkmdaki müracaatı üzerine İstanbul Miiddeiumu 
miliğince yapılan hazırlık tahkikatı sonunda infaz muamelesi
nin mahkeme kararına müstenidolduğundan ızrar ve hırsızlık 
iddialarının ise aslı olmadığı anlaşıldığından takibat icrasına 
mahal olmadığına karar verilmiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve müstedinin mezkûr 
ademitakip kararı aleyhine müracaat hakkı bulunduğuna göre; 
vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3699 4 . IV . 1956

6780/6769 Cemal Özkan 
(S. No: 34) Yeııicuma Cami So.

(Arzuhal hulâsası : Alâkalı ma
kam ve mercilere müracaat etmiş 
bulunmalarına rağmen kendileri
nin işe alınmadıklarından şikâyeti 
mutazammmdır.)

No: 36 
Trabzon

7715/7668 Şerafettin Şenbaşa- 
(S. No: 35) ran

Atpazarı Dersnazır 
So. No: 3/1 
Fâtih - İstanbul

7507/7485 Haşan Şahin 
8061/ Emniyet Palas Ote-

(S. No: 36) linde müstahdem 
Zonguldak 

7046/7035 Haşan özbilmiş 
(S. No: 37) Tüccar Mustafa Ya-

ıııak eliyle 
Hopa



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

6985/6974
9556/

(S. No: 38)

Bekir Aydoğdu 
Eski buğday paza
rında Manifaturacı 
Abdullah Sakarya 
yanında 
Sivas

(Arzuhal hulâsası : Alâkalı ma
kam ve mercilere müracaat etmiş 
bulunmalarına rağmen kendileri
nin işe alınmadıklarından şikâyeti 
mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetlerine ve bu mevzuda karar ver
meye salahiyetli makama müracaat olunması lüzumuna binaen; 
vâki talepler üzerine bu bakımdan encümenimizce muamele ifa
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3700 4 . IV . 1956

6866/6855 Cemal Elçi 
(S. No: 39) Hayvan yetiştirici 

Bingöl

Gereği düşünüldü : Nizamnamelerde yapılacak değişikliğin 
de, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci maddesine tevfikan, 
bunlan yapan makam ve mercilerce yapılması gerekmekte bu
lunduğundan vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3701 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Hayvan Sağ
lık Zabıtası Nizamnamesinin 483 
ncü maddesinin tadil olunması ta
lebinden ibarettir.)

6293/6282 
6371/6360 
7625/ zeci 

(S. No: 40) Adana

Bedir Şamlı (Arzuhal hulâsası : Türk vatan-
Pazar yerinde seb- daşı olarak gelmiş olduğu Adana’-
zeci da; gerek askere sevk olunurken

ve gerekse sair muamelâtta gör
düğü haksızlıklardan şikâyeti ve 
Lübnan’a iade olunmak üzere hu
dut harici edilmesi talebini muta- 
zammmdır.)

Gereği düşünüldü : Salâhiyetli mercilerce henüz katî bir 
karara bağlanmamış hususatla ilgili bulunan şikâyet ve talep 
üzerine; müstedinin bu mercilere müracaatı lüzumuna binaen 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3702 4 . IV . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6778/6767 Ali Rıza tlhan ve ar. (Arzuhal hulâsası : Kendileri faz-
(S. No: 41) Armutlu - Gemlik la rey almış olmalarına rağmen

Kasım 1955 te yapılan belediye 
seçimlerinde; Bekir Çakar, İsmail 
Bilen ve Haşan Mezre adındaki, 
kanuni vasıfları haiz olmıyan şa
hısların kazandırılmış olmasından 
şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Alelderecat vazifeli seçim kurullarınca 
incelenmesi icabeden vâki itiraz ve şikâyet üzerine encümeni- 
mizce, bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3703 4 . IV . 1956

7704/7657 Ali Pala ve Sefer 
(S. No: 42) Pala

Palamu köyünde 
Akhisar - Manisa

7638/7603 Bostan Kaya ve ar. 
(S. No: 43) Taşoluk köyünde 

Kırıkhan

7526/7504 î. Hakkı Yıldız 
(S. No: 44) Ağbinek köyünde 

Kiği

6801/6790 Murat Taşdereli 
(S. No: 45) Kurtuluş Kınalıkek- 

lik So. No: 20 Kat-1 
İstanbul

6898/6887 Barik Ataveren 
7882/ Gündüz Mah. de 

(S. No: 46) Kırıkhan

7043/7032 Arif Koç 
(S. No: 47) Alikoç köyünde 

Şorta Mah.
Gölpazarı

7031/7020 Tevfik Şentürk 
(S. No: 48) ve ar.

Salur köyünde 
Manyas

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muh
taç çiftçilerden bulundukları hal
de arazi isteklerinin yerine geti
rilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; evvel emirde mıntakala- 
rında vazifeli toprak tevzi komisyonlarına, bu komisyonların 
muameleleri aleyhine de vâki ihtilâflan hal ve tetkikle vazifeli 
kaza mercilerine müracaat etmeleri gerektiğinden, vâki talep
ler hakkında bu bakımlardan encümenimizce bir muamele ifa
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3704 4 . IV . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahihinin 

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

16636/15521 Osman Ayber ve ar. 
(S. No: 49) Harabeşehir I). P. 

Başkanı 
Ahlat

(Arzuhal hulâsası : Jandarma ku
mandan vekili İlhan Özalan’dan 
şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre adı geçen hakkın
da gereken tahkikat ifa olunup vilâyet idare heyetince verilen 
meni muhakeme kararı Devlet Şurası İkinci Dairesince de tas
dik edilmiş bulunduğu anlaşıldığından vâki talep üzerine en
cümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3705 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Müstakil bi
rer çiftçi ailesi olarak üzerinde 
zeriyat yapmakla bulundukları 
arazilerin, ¡2 numaralı Toprak 
Tevzi Komisyonunca ellerinden 
alınmak istenildiğinden sil; âyeti 
mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinin vâki işarına göre; 
yerine getirildiği anlaşılan talep hakkında encümenimizce, bu 
balamdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3706 4 . IV . 1956

14107/13143 Humza özean ve ar. 
(S. No: 50) Gemerek köyünde 

Şarkışla - Sivas

7670/7635 İbrahim Vural 
(S. No: 51) Şehzadebaşı Hallaeı- 

maıısur So. No: 13 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 6 ncı derece 
mâlûlinden olup 551 sayılı Kanu
na tevfikan verilmesi gereken ara
zi istihkakının veya bedelinin el’an 
verilmemiş olduğundan şikâyeti 
mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta
lep yerine getirilmiş olduğundan, müracaat üzerine encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarılıi

3707 4 . IV . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

(Arzuhal hulâsası : Milletçe çok 
sevilen Adnan Menderes ’i Başve
killiğe (¡dirilmekle milletin hakiki 
arzıı ve iradesine tercüman olmuş 
bulunan muhterem mebuslara arzı 
şükrandan ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti. itibarı ile istidanın hıfzına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3708 4 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Yeni Memurin 
ve Seyrüsefer Talimatnamesi ile 
üzeri erinden mesuliyet kaldırıl
mış oları işletme cer, istasyon ve 
hareket pcrsonçli; 1950 yılından 
beri mütaaddit derece terfii (/ör
dükleri, ayni ve nakdî çeşitli hak
lardan ve fiilî hizmet zammından 
faydalandıkları halde; bütün me
suliyetler uhdeleriyle tahmil ve 
tevdi olunup en ağır şartlar altın
da geceli gündüzlü tatil ve istira
hat gözetmeksizin vazife gören ka
tar personelinin bu hak ve men
faatlerden mahrum bırakıldıkla
rından şikâyeti ve mağduriyetle
rinin telâfisi esbabının istikmal 
buyurulması talebini mut azam 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun, nizamname ve talimat
name ve talimatnamenin tadili teklifi ile ilgili bulunan talepler 
hakkında, Teşltilâtı Esasiye Kanununun 15 ve 52 nci maddeleri 
muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3709 4 . IV . 1956

7295/7277 Salih Tetik ve ar. (Arzuhal hulâsası : 34 numaralı
(S. No: 55) Karam usul köyünde Toprak Tevzi Komisyonunun ve

Lüleburgaz ( • köy ihtiyar heyetinin vazifelerini
suiistimal ettiklerinden şikâyeti 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Bu mevzudaki şikâyetler üzerine ma
halline teftişe gönderilip alınacak rapor üzerine icabının yapı-

7192/7470 Mustafa Tekin 
(S. No: 53) (îöral

DDY 6. İş. Garda 
S. N o :26228 
Tren şefi 
Konya.

7078/70(17 Mustafa Adalı 
(S. No: 54) Saymekadın Mah.

yoncalık karşısı 
No: 48/1 e 149 da 
Ankara

7113/7101 Mahmut Tahtalı 
(S. No.- 52) Tüccar 

Ayvalık
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lacağı vekâlet işarından anlaşılmış bulunduğundan vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3710 4 . IV . 1956

8981/8770 Şevket Kızılkaya 
(S. No: 56) Ebuzeroğlu 

Gerger

8942/8738 Nefsi, Gerger köy 
(S. No: 57) muhtarı ve ar. 

Gerger

8941/8737 Niyriıı köyü muh- 
(S. No: 58) tarı ve ar.

Gerger

8940/8736 Nakışlı köyü muh- 
(S. No: 59) tarı ve ar.

Gerger

8939/8739 Nasrun köyü nıuh- 
(S. No: 60) tan ve ar.

Gerger

8938/8734 Givediş köyü muh- 
(S. No: 61) tarı ve ar.

Gerger

8937/8733 Hizzari köyü muh- 
(S. No: 62) tan ve ar.

Gerger

8936/8732 Dağdeviren köyü 
(S. No: 63) muhtan ve ar. 

Gerger

8935/8731 Gerger merkez muh- 
(S. No: 64) tan ve ar.

Gerger

8934/8730 Tirkedin köyü muh- 
(S. No: 65) tan ve ar.

Gerger
8933/8730 Şengül köyü muh- 

(S. No: 66) tan ve ar.
Gerger

8932/8728 Hilmi köyü muh- 
(S. No: 67) tan ve ar.

Gerger

(Arzuhal hulâsası : Gerger kaza 
merkezinin Venkük köyüne nakli 
hakkında meclisi umumice ittihaz 
olunan kararın isabetsizliğinden 
şikâyeti, dolayısiyle mezkûr kaza 
merkezinin halihazır bulunduğu 
Petürge’den kaldırılmaması tale
bini mutazammındır.)



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

8931/8727 
(S. No: 68)

8930/8726 
(S. No: 69)

8929/8725 
(S. No: 70)

8928/8724 
(S. No: 71)

8927/8723 
(S. No: 72)

8926/8722 
(S. No: 73)

8925/8721 
(S. No: 74)

8924/8720 
(S. No: 75)

8943/8733 
(S. No: 76)

7438/7417 
(S. No: 77)

7767/7720
(S. No: 78)

7637/7602 
(S. No: 79)

(Arzuhal hulâsası : Gerger kaza 
merkezinin Venkük köyüne nakli 
hakkında meclisi umumice ittihaz 
olunan kararın isabetsizliğinden 
şikâyeti, dolayısiyle mezkûr kaza 
merkezinin halihazır bulunduğu 
Petürge’den kaldırılmaması tale
bini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin vâki isteklerinden dolayı; 
bu mevzuu tetkik ve tekemmül ettirmekle vazifeli Dahiliye Ve
kâletine müracaatta bulunmaları lüzumuna ve mevzuun 5442 
sayılı H idaresi Kanununa göre; yapılacak yeni bir kanun tek
lifi ile ilgili bulunmasına binaen; bu baptaki şikâyet ve müra
caatlar üzerine; belirtilen sebepler dolayısiyle encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Aşağı Erbaun köyü 3711 4 . IV . 1956
muhtarı ve ar.
Gerger

Seyit Mahmut köyü 
muhtarı ve ar.
Gerger

Haşur köyü muh
tarı ve ar.
Gerger

Perdeso köyü muh
tarı ve ar.
Gerger

Şevkan köyü muh
tarı ve ar.
Gerger

Mızrak köyü muh
tarı ve ar.
Gerger

Yukarı Erbaun köyü 
muhtarı ve ar. 
Gerger

Jandırvaıık köyü 
muhtarı ve ar. 
Gerger

Açma köyü muh
tarı ve ar.
Gerger

Haşim Kurtuldu 
Mıgısı köyünde 
Erzincan

Ali Akman 
Meşrutiyet Cad. Ha
tay So. No: 4 
Bodrum katta 
Ankara

Cemal Tarkop 
Şekerci Recep Ayte- 
kin eliyle 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hak
ları olan iskân yardımlarından 
tamamen veya kısmen faydalandı
rılmadıklarından şikâyeti muta- 
zammmdır.)



Arzuhal
No.

6892/6881 
(S. No: 80)

7028/7017 
(S. No: 81)

6976/6965 
(S. No: 82)

6994/6983 
(S. No: 83)

7083/7071 
(S. No: 84)

6977/6966 
(S. No: 85)

7905/7838 
(S. No: 86)

16
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Fetta Yüksel 
Kalendcrhane Malı. 
Kovanlar Cad. 134 
te Cevad özergil 
nezdiııdc
Beyazıt - İstanbul

Beytullalı Ardıç 
1T om u r 1 u k öyü n d <' 
Mersin

Abdullah Zünıbül 
Küçükkarıştıran kö
yünde
Lüleburgaz - Kırk- 
lareli

("afer Tektnş 
İbrahim Çavuş Malı. 
Kaşıkçı Mektep So. 
No: 29
Şehremini - İstanbul

Bekir Yaşar ve ar. 
Paşa köyünde 
Manisa

İsmail Oürbiiz 
Küçükkarıştıran kö
yünde 
Lüleburgaz

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hak
ları olan iskân yardımlarından 
tamamen veya kısmen faydalandı
rıl'madıklarından şikâyeti muta- 
zammındtr.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; muhtevası yukarda hula
saten belirtilen taleplerinden dolayı evvel emirde bu hususlar
da kati karar vermeye yetkili idare makamlarına, bunlar tara
fından alınacak kararlar aleyhine de bu ciheti tetkikle vazifeli 
kaza mercilerine müracaat etmeleri icabetmelrte bulunduğun
dan bu halamlardan şikâyetleri üzerinde encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3712 4 . IV . 1956

Feridun Şakir (Arzuhal hulâsası : 6379 sayılı
Öğüne Deniz Kanununa tâbi gemi kâtip-
Gemi Kâtipleri ve terinin de mezkûr kanunun 22 nci
Yardımcıları Cemi- maddesi ile derpiş edilen iş müd-
yeti Başkanı - Cağal- deÛerinden faydalandırılmaları
oğlu Nuruosmuniye talebinden ibarettir.)

îst-mbu” ^ 1 Karar : Dilekçinin talebi 6379 sayılı Kanunun tadili tale
bini tazammun etmekte olmasına göre bu hususta encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3713 4 . IV . 1956



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

(Arzuhal hulâsası : Babası Rifat’- 
tan 1335 tarihinde bağlanan ye
tim maaşı evlenmesiyle kesilmiş 
ve 1945 tarihinde kocasından bo
şanmış mâlûl ve muhtaç bir du
rumda kalmış olduğundan kesilen 
yetim maaşının tekrar verilmesi 
talebine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 
0216 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görülüyorsa bu bapta 
aidolduğu makama müracaatta muhtariyetine binaen vâki is
teği hakkında encümenimizce bir muamele ifasına mahal olma- 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3714 4 . IV . 1950

(Arzuhal hulâsası : 6 senedir 30 
liradan maaş almakta ve kadro
suzluk yüzünden terfi edememiş 
ve mağdur duruma düşmüş oldu
ğundan 4598 sayılı Kanunun tet
kiki ile gereğinin yapılması tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi 4598 sayılı Kanunun 
tadili talebini tazammun etmekte olmasına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi,

Karar No. Karar tarihi

3715 4 . IV . 1950

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ma
aşı bağlanması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir
yollarında geçen yedi senelik ma
kinistlik müddetinin borçlanmak 
suretiyle memuriyetine eklenmesi 
talebinden ibarettir.)

5236/5227 Huriye Çevrim ve 
(S. No; 89) İbrahim Çevrim 

Mezarlıkbaşı 938.
So. No: 50, ev No: 4 
İzmir

i 7829/16608 Ömer öznur 
(S. No: 90) DDY deposunda 

S. No: 12654 
Bilecik

18916/17624 Basri ITğurel 
(S. No: 88) Tapu sicil memuru 

Turhal

18628/17344 Zehra Ergun 
(S. No: 87) Bakırköy Sakız Ağa

cı İstanbul Cad.
No: 90 
İstanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

17932/16691 Ali Motor ve diğer 
(S. No: 91) vereseler

Kazlıçeşme mevkii 
Demirhane Cad.
No: 91
Samatva - İstanbul

17979/16730 İsmail Tuna 
(S. No: 92) Hamidiye Mah. Taş

çı Osman usta evin
de
Gerze

17846/16616 Mustafa İkinci 
(S. No: 93) İhtiyarettin Mah. 

No: 29 
Konya

17888/16653 Müzeyyen Şenkal 
(S. No: 94) Yeldeğirmeııi Siin- 

gertaşı So. No: 5 
Kadıköy - İstanbul

4738/4729 Nihal Çağlıyan 
(S. No: 95) İnhisarlar Başmü

dürlüğünde sicil M. 
Kocaeli

17944/16699 Durmuş Yıldız 
(S. No: 96) Çobansa köyünde 

Fethiye

1800/1798 Fethi Pınka 
(S. No: 97) DDY İşletme U. Mü

dürlüğü Cer Daire
sinde büro şefi 
S. No: 21366 
Ankara

Encümen karan re ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsam : Fuzulen işgal 
edilerek başkalarına satılmasından 
dolayı babasının ölümüne sebebi
yet veren ihtiyar heyeti hakların
da kanuni takibatın yapılması ve 
mülkünün kendisine teslim edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Telgraf dağı
tıcısı iken hâsıl olan kaşıntı neti
cesi sağ ayağının bileğinden ke
sildiğinden re l Î72 lira ikrami
ye verilerek, işinden çıkarıldığın
dan bu haksızlığın telâfisi için te
kaüt maaşı bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Konya polis 
memurlarından iken âdi mâlûl 
olarak emekliye çıkarıldığından 
bu mâlûliyetin vazife mâlûliyetine 
tahvili ile maaş tahsis edilmesi ta
lebini mutazammmdır.)
(Arzuhal hulâsası : Kazaen vazi
fe başında ölen kocasından kendi
siyle iki çocuğuna bağlanan 71 
lira az olduğundan emsallerine 
uygun bir dereceye çıkarılması 
talebini mutazammmdır.) 
(Arzuhal hulâsası : Hükmen bo
şanmış ve çocuğunun anaya ve
rilmiş olduğu halde çocuk zammı
nın gayenin dışında sarf edilmesi 
mevcut ahkâma mugayir olup ol
madığı hususunun bildirilmesi ta
lebinden ibarettir.)
(Arzuhal hulâsası : Orman Tah
dit Komisyonunca devlet ormanı 
hudutları içine katıldığı bildiri
len ve ormanla ilgisi bulunmadığı 
iddia olunan arazilerine vâki mü
dahalenin önlenmesi talebinden 
ibarettir.)
(Arzuhal hulâsası : Demiryolları 
İdaresine intisabı sırasında, iki 
tâyin işleminin yanlış yapılmış ol
duğundan bu yanlışlığın düzeltil
mesi talebini mutazammmdır.)



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

17826/16605 Muharrem Yurdu- 
(S. No: 98) sev

Yedikule Cad. Cami 
dibi No: 58 
İstanbul

17825/16604; Hasibe Coşkun 
(S. No: 99) Tepebaşı Asmalı- 

mescit Gönül So. 
No: 42
Beyoğlu - İstanbul

5003/4994 Paşa Yüksel 
(S. No: 100) Karaelmas Mah. Gü

ney So. No: 4 
Zonguldak

5419/5409 Sadık Yılmaz 
(S. No:101) Narh köyünde 

Gemlik

18141/16876 Hilmi Utkuoğlu 
(S. No: 102) Buğday pazarında 

seyyar kahveci 
Konya

İ 8121/16857 Recep Poturna 
19845/18497 Vevisefendi Mah. 
(S. No: 103) Hälfe So. No: 1 

Erzurum

2453/2447 Vahap Gedik ve ar. 
(S. No: 104) Uçbağlar Mah. de 

Malatya

(Arzuhal hulâsası : Emlâk Mü
dürlüğüne ait arsa üzerine yap
tırmış olduğu evinin Faik Göreli 
adındaki şahsın keyfî arzusu üze
rine yıktırılmış olduğundan şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Ömer 
Coşkun Gümrük Muhafaza deniz 
motor makinisti iken vazifeden 
doğan hastalıkla barapor vefat et
miş olduğundan kendisiyle çocuk
larına maaş bağlanması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 383 numaralı 
kömür ocağının bilâbedel hükü
metçe elinden alındığından ve 
yaptırmış olduğu evinin belediye
ce haksız olarak yıktırılmış oldu
ğundan bu haklarının meydana 
çıkarılması talihinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Müca
delede gözünün birini kaybetmiş 
olduğundan mâlûl maaşı bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Seyyar kah
vecilik faaliyetinden dolayı tarh 
olunan verginin göçmen olması 
hasebiyle terkin veya mâkul had
de indirilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Sol bacağın
dan yaralandığından maluliyet 
maaşı bağlanması talebini muta* 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Tayyare mey
danının inşası sırasında su kanal-,, 
lartnın kapatılması yüzünden ara
zilerinin sulanmamakta olup su 
mecralarının eski hale ifrağına ve 
bu mümkün değilse sulanamıyan 
arazinin istimlâk edilmesi talibin
den ibarettir.)
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17937/16696 Abdullah Tarhangil 
(S. No: 105) Abbasağa Mah. Mcd- 

dahismet So. No: 4 
Beşiktaş - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Tekniker Oku
lu inşaat şubesi son sınıfının bü
tün derslerinden geçmesine rağ
men devamsızlıktan kırılan numa
radan dolayı diploma almaya mu
vaffak olamadığından bir imtihan 
hakkının verilmesi talebinden iba
rettir.)

Eneümen karan ve ne sebepten verildiği

18078/16814 İbrahim Akıncı 
(S. No: 106) Dervişağa Malı.

Künbet So. No: 3 
Erzurum

18087/16823 Nimet Mirahoroğlu 
(S. No: 107) Ahmediye Gündoğu 

mu Cad. No: 39 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere 
emekliye çıkarılmış olduğundan 
tekrar orduya nakledilerek aynı 
rütbe ile Kore’ye gönderilmesi ta
lebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit kocası 
eski jandarma yüzbaşılarından 
Hakkı’dan bağlanıp 27 sene evvel 
kesilen maaşının iadeten tahsisini 
ve bütün ikramiyesinin verilmesi 
talebinden ibarettir.)

18072/16808 Mustafa Kurt 
(S. No: 108) Süleymaniye Dök- 

meciler Hamam ara
lığı No: 1 
İstanbul

6218/6207 Arkan Ayhan ve ar. 
(S. No: 109) Lise talebelerinden 

Karşıyaka - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Büyük Harb- 
de yaralandığından maluliyet ma
aşı bağlanması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Lise son sınıf
ta tek dersten başarısız duruma 
düşen öğrencilerin fakülte ve yük
sek okullara kabul edilmeleri tale
bine dairdir.)

18066/16802 Muammer Aknar 
(S. No: 110) Emin Camii Kera

met So. No: 45 
Beyoğlu - İstanbul

18140/16875 Hümeydi Demir 
(S. No: 111) ve ar.

Haşimiye çarşısında 
yazı evi sahibi Halit 
Kayacan eliyle 
Urfa

(Arzuhal hulâsası : Refah vapu
runda şehit olan kocası astsubay 
başçavuş Neşet’ten 5795 sayılı Ka
nun gereğince maaş bağlanması 
talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Ko
misyonunca verilen topraklara 
Beyco namındaki şahsın müdahale 
ve tecavüzünden şikâyeti muta- 
zammmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

5444/5434 Oruç Oral
7250/7236 Doğan köyünden
7021/7010 Tüccar Gulam Par-
9141/ lar eliyle
8695/ İğdır 

(S. No: 112)

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun te
davici için almış olduğu borç pa
raya mukabil vermiş olduğu se
nedin hakikata uymadığından ve 
bu yüzden arazisinin elinden alın
dığından bu arazinin kurtarılması 
talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatlar, kaza merciince halli lâzımgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan bu talep ve müracaatların zikredilen 
sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3716 4 . IV . 1956

18475/17198 Mustafa Fındık ve (Arzuhal hulâsası i 5826 sayılı
(S. No: 113) ar. Kanun mucibince iskân edilmele

Kakbil köyünde ri talebinden ibarettir.)
Elâzığ

18548/17268 Mahmut Paçalı (Arzuhal hıdâsası : Toprak veril
(S. No: 114) Hâmidiye Malı. mesi talebinden ibarettir.)

Kırklareli Cad. de
Babaeski

18545/17265 Ahmet Remzi Tajj (Arzuhal hulâsası : Hazine arazi
(S. No: 115) Alata köyünde sinden topraklandırılması talebin

Elvan - îçel den ibarettir.)

18552/17272 Mehmet Korkmam (Arzuhal hulâsası : Konya’da is
(S. No : 116) Cedidiye Mah. kân «dilmesi talebinden ibaretir.)

No: 22
Konya

18569/17287 Mehmet Aydın ve ar. (Arzuhal hulâsası : Topraklarım
(S. No: 117) Pergini köyünde işliyebilmeleri için kuruluş - onar

Pülümür - Tunceli ma kredisi verilmesi talebinden
ibarettir.)

18516/17237 Fatma Bulut (Arzuhal hulâsası : Yeğeni Nebi
(S. No: 118) Kaleiçi Mah. de Bulut’un parasız yatılı okula alın

Kars ması talebinden ibarettir.)

18455/17178 Mahmut Canturan (Arzuhal hulâsası : Tekrar jan
(S. No : 119) Bolenez köyünde darmaya alınması, uzatmalı erata

Beykoz - İstanbul ait aidolan kanun tasarısından is
tifade ettirilmesi ve kızının müna
sip okulda okutturulmam tulebint
dairdir.)



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

18442/17166 Halil İbrahim Sezer 
(S. No: 120) ve ar.

Kartal Çavuşoğlu 
Mah. de göçmenle ı- 
den
İstanbul

18522/17243 Mehmet Kepekİi 
(S. No: 121) Çay So. No: 16 

Yenihayat

18577/17295 Ahmet Göbekli 
(S. No: 122) Camiikebir Mah. d«* 

Dinar

18602/17318 Esat Sevinç 
(S. No:123) Iskitler Cad. Mezba

ha yolu kenannda 
No: 91 
Ankara

18629/17345 Nurettin Ulueren 
(S. No:124) ve ortakları

Menura Komandit 
Şirketi
Şehit Fethibey Cad.
No : 25
İzmir

18597/17314 Kemal Tuneer 
(S. No: 125) Gebeme Nahiye Mü

dürü 
Mesudiye

18620/17336 Belediye Reisi 
(S. No: 126) ve ar.

Erzin

18579/17297 Reşit Dikburun 
(S. No: 127) ve ar.

Harabaalt unbulak 
köyünde
Göl«

(Arzuhal hulâsası : 500 lira daha 
döner sermaye yardımı yapılması 
ve eski borçlarının da geri bıra
kılması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Emniyet men
supları tarafından dövülüp uzak 
vasıtasız yerlere götürülüp bıra
kıldığından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Natamam ka
lan evinin inşaası için Denizli Em
lâk Kredi Bankasınca üç bin lira 
yardımın yapılmasına emir buyu- 
rulmasb talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Seyhan Bele
diyesinde yapılmış ve yapılmakta 
olan milyonlarca suiistimaller hak- 
kındaki müracaatlarının ve bir an 
evvel ifadesinin alınmadığından 
ve vazifesinden uzaklaştırılıp mağ
dur edildiğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Maden ihra
catından mütevellit 'müstacel bir 
işleri hususunda Maliye Vekâleti 
Hazine Umum Müdürlüğüne vâki 
olan telgraf dilekçelerine hiçbir 
cevap verilmediğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 6005 sayılı 
Kanunla alman 192 aded 25 lira
lık nahiye müdürlüğü kadroların
dan birisinin kendisine verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan 
göçmenlerinden İbrahim Işıkova- 
1%’nın Erzin nahiyesi vaizliğine 
tâyin edilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Birçok Hazi
ne arazisini tapuları içerisine alan 
14 kişinin elindeki toprakların 
aUnman talebine dairdir.)
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(Arzuhal hulâsası : İki gözünden 
âma olup hiçbir yerden geliri ol
madığından belediyece az bir ma
aş tahsis edilmesi talebine dair
dir.)

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

Arzuhal
No.

18594/17311 Hanıdi Ulus
(S. No: 128) Samanpazarı Posta

ne karşısı Arka So. 
No: 7 
Ankara

18595/17312 Nazmi Tarlan
(S. No: 129) Yaylacılar köyünde 

Fındıklı

18626/17342 Mehmet Sabır
(S. No: 130) Sultan Melik Cad.

Cami So. No: 10 
Erzurum ,

18599/17316 Fikriye («üııgör
(S. No: 131) Ertuğrul Mah. Ya

lınayak Çıkmaz So. , 
No: 25 
Tire

18593/17310 Ahmet Akgül ve ar.
(S. No: 132) Kale kapısında Aşeı 

Osman Süzen eliyle 
Antalya

18584/17302 Kasım Adııı 
(S. No: 133) TTamidive Mah. De

mir geçidi So.
No: 17 " 
Babaeski

18617/20011 Abdullah Ünal 
(S. No: 134) Aragiris köyünde 

Tirebolu

18624/17340 Ali Baba Akvol 
(S. No: 135) ve ar.

Paşa köyü muhtarı 
Karakoçan - Elâzığ.

5895/5884 İhsan (îcdik 
(S. No: 136) Mehtap Otelinde 

Ulus civan 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Himayesinde 
bulunan üç yetim çocuğa yardım 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Seylâp ve zel
zele dolayısiyle yıkılan evinin yap
tırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocasının as
ker olması hasebiyle kendisine ge
rekli yardımın yapılmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Haklarındaki 
nakil kararının kaldırılmış oldu
ğundan, Bulgaristan göçmenlerin
den kalan ev re toprakların ken
dilerine verilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardı
mı olarak ev ve arazi verilmesi ta- 
I r binde n ibare 11 ir.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşinin 
katilinin yakalanmadığından şikâ- 
ı/ e ti mu tazimimi ndır.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri hal
kından Kanber Ali Akyol adın
daki şahsın fenalıklarından şikâ- 
y e t i m ut aza m m itidir.)

(Arzuhal hulâsası : Mühendislik 
unvanı alması hakkında Zongul
dak teknik imtihanlarına girebil
mek veya kurslara iştirak edemi- 
yen teknisiy eni erin açılacak kurs
lara iştirak edebilmeleri için ilgili 
makamlara emir verilmesi talebin
den ibarettir.)



Amıhal Ar*uhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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18479/17202 Mustafa Aygün
(S. No: 137) Karakaya köyünde 

Vakfıkebir - Şal- 
pazarı

18486/17209 Muhittin Güler
(S. No: 138) Boztepe köyünde 

Ordu

18500/17223 Ali Kar
(S. No: 139) E. K. 1. Üzülmez 

Bölge Korunma 
Amirliğinde Bekçi 
Zonguldak

18574/17292 Hüseyin Yüdız
(S. No: 140) Arifiye istasyonun

da Berber Hüseyin- 
oğlu
Adapazarı

18575/17293 Halit, Yalçın
(S. No.141) Serme köyünde 

Bursa

18546/17266 Mehmet Demir ve ar.
(S. No: 142) Erdoğdu köyünde 

Tuzluca - Akşehir

18567/17285 Salim Karagöz 
(S. No: 143) Hamidiye Mah. Bağ

lık So. No: 12 
Babaeski

18508/17231 Rüştü özgün 
(S. No: 144) Zafer Mah. Badem

cik So. No: 43 
Tekirdağ

18672/17387 Yakup Fırtına 
(S. No: 145) Kamışlı köyünde 

Geyve

(Arzuhal hulâsası : Fabrikaların 
birinde işçi kâtibi olarak tâyin 
edilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Veremle ve 
yoksulluğundan dolayı para yar
dımı yapılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçim zorluğu 
çektiğinden ve uzun zaman terfi 
ettirilmediğinden ücretinin artı
rılması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendi parası 
ile aldığı arsaya sadece bir ev yap
tırılmak suretiyle Adapazarı’nda 
iskân edilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendi para- 
siyle aldığı arsaya sadece bir ev 
yaptırmak suretiyle Bursa’da is
kân edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri hay
vanlarının, ihtiyacına kâfi gelmi- 
yen meranın toprak komisyonunca 
dağıtımının durdurulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yolu 
ile toprak verilmesi talebine dair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekirdağ’ı sı
nırı içinde kâin linyit madenini 
işletmek üzere Ali Uras uhdesine 
ita edilen ruhsatnamenin kendi 
üzerine devredilmesi talebine da
irdir. )

(Arzuhal hulâsası : Yunanistan'
dan getirip gümrüğe tâbi olmıyan 
hediye eşyalarına istenilen rüsu
mu vermediği için gümrükte alı
konulmuş ve vâki müracaatların
dan da bir netice alamamış olma
sından şikâyeti mutazammmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

2875/2868 Nail Üzel
6575/6564 Dendil köyünde
8868/ Gemerek 

(S. No: 146)

(Arzuhal hulâsası : İskân sure
tiyle verilen toprakların esasen 
geçimini sağlamadığı halde, tapu 
fazlası olduğu iddia edilerek bir 
kısmının elinden alındığından şi
kâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından vâki 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.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinde İncelenmekte olan bir 
hususla ilgili bulunan vâki talep hakkında, bu balamdan encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Karar No. Karar tarihi

3717 4 . IV . 1956

8831/8638 Nimet Aktan 
(S. No: 147) Uzunçayır So.

No: 5/7
Göztepe - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanunun maksadı tedvini hilâfı
na yetim aylığı bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

3718 4 . IV . 1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M.
Bingöl Afyon K. Çorum Edirne Edirne

N. Aras S. Koraltan H. Ortakcıoğlu C. Köprülü H. Maksudoğlu

Erzincan Mardin Trabzon
T. Şenocak R. K. Timuroğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 156)

T. B. M. ıM. Matbaan



D e v r»  : X

T. B. M. M.
İçtim a, : 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 : 57 —

4 .VI . 195C Pazartesi

Arzuhal
No.

4673/4664
8822/

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

Talisin Erdoğan 
Yüzbaşı
V. ııci Kolordu Ka
rargâhı 1 ııci şube 
3 ncü kısmı 
Balıkesir

(Arzuhal hulâsası : Nasbin m dü
zeltil rnesi hakliında.)

Dilekçi : 4273 sayılı Terfi Kanununun 8 nci maddesi gere
ğince kıdeminden tenzil edilmiş olan 15 günlük hapis cezası
nın, 5677 sayılı A f Kanununun şümulüne girmekte olduğun
dan bahsile, nasp tarihinin 30 . VIII . 1946 olarak düzeltilme
sini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Müs- 
tedi tarafından aynı mevzu hakkında açılan dâvanın Devlet 
Şûrası 5 nci Dairesince 13 Kasım 1954 gün ve 2720/2412 sa
yılı ilâmla reddedilmiş olduğu ve bu itibarla mumaileyhe ait 
üsteğmenlik ve yüzbaşılık nasplarımn düzeltilmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi Tahsin Erdoğan’ın aynı konu 
hakkında ikame etmiş olduğu dâva, Devlet Şûrası 5 nci Dai
resince esastan reddedilmiş bulunmaktadır. Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun da 
54 ncü maddeleri sarahatine göre, bu gibi kaza merciince in
celenerek kesin karara bağlanmış olan hususların teşriî mura
kabe yoliyle tekrar tetkikine imkân bulunmamaktadır.

Bu sebeplere binaen, müstedi tarafından vâki talebin encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3719 17 . IV . 1956

5627/5616 İsmail Ortanoğlu 
ve ar.
Karayolları 2 nci 
Bölge işçileri 
İzmir

(Arzuhal hulâsası 
ne mütedairdir.)

Tefsir talebi-

Dilekçiler : 6452 sayılı Kanun mucibince kendilerine öden
miş olan birer maaş nispetindeki tahsisatın, sonradan istirdadı 
cihetine gidilmesinde isabet bulunmadığından ve saireden bah
sile, ilgili kanunun yeniden gözden geçirilip tefsir edilmesini 
istemektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususta tefsir ka-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

, rarı alınıncaya kadar, dilekçiler gibi hizmet erbabına 6452 sa
yılı Kanuna tevfikan verilen tahsisatın istirdadı cihetine gi
dildiği ve bu muamelenin Divanı Muhasebat Umumi Heyetince 
verilen bir karara müstenit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek dilekçilerin talep ve müracaat
larını muhtevi istida münderecatmdan gerekse hulâsası yuka
rıya alınmış olan vekâlet cevabından anlaşıldığına göre, Diva
nı Muhasebat Umumi Heyeti dilekçilerle emsalini 3008 sayılı 
İş Kanununun muaddel birinci maddesi hükmünce işçi sayma
mış ve bu sebeple 6452 sayılı Kanun mucibince bu gibilere tah
sisat verilemiyeceğini kararlaştırarak tahakkuk evrakını vize 
etmeden iade eylemiş bulunmasına ve Divanı Muhasebatın 
bu kabil kararlan aleyhine Devlet Şûrasına müracaat müm
kün ve caiz olmasına ve bahsedilen tefsirin icrası ise encüme
nimizin yetkisi dışında görülmesine binaen, vâki talep hak
kında bu sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3720 17 . IV . 1956

6149/6138 Sevgili Aksak
Siple Malı. Dere So.
No: 24
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlan
ması hakkında.)

Dilekçi : Harb Okulu ikinci sınıf öğrencilerinden olup 
3 Mayıs 1955 günü bu okulda spor çalışmalan esnasında 
tramplenden düşerek koma haline gelen ve kaldınldığı hasta
nede aynı gün vefat etmiş bulunan oğlu Ziya Aksak’tan aylık 
bağlanmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Kars Nüfus Müdürlüğünden alınan 7 . V . 
1955 tarihli nüfus kaydında dilekçi Sevgili Aksak’m evli ol
duğu gösterilmiş bulunmasından dolayı 5434 sayılı Kanunun 
72 nci maddesi mucibince kendisine maaş tahsis edilemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin 
açık ve kesin hükmüne nazaran, oğlunun vefatı tarihinde evli 
bulunan dilekçiye yetim aylığı bağlanmasına imkân görüleme
miş ve bu cihetin aksi, yani ölüm tarihinde dul olduğu da müs- 
tedi tarafından iddia ve tevsik edilmemiş ve esasen bu kabîl 
ihtilâflann tetkik ve halli idari kaza merciinin vazifeleri cüm
lesinden bulunmuş olduğundan, vâki talep hakkında zikredilen 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3721 17 . IV . 1956
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Arzuhal

No.

6771/6760

6847/6836

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arif Oka! 
Aydınlık
ma So. 
Hüseyin 
eliyle 
Ankara.

Kvlcr . 
No : 4 
Boskıu

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Vı-a-
5 1e

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşı 
bağlanması, kulem ve kaza tazmi
natı verilmesi haklımda.)

Dilekçi : Millî Müdafaa, Münakalât ve işletmeler Vekâ
letlerine bağlı iş yerlerinde geçen hizmetlerine mukabil ken
disine emekli aylığı bağlanmasını, aynı zamanda kıdem ve kaza 
tazminatı verilmesini istemektedir.

Müşarünileyh vekâletlerden Millî Müdafaa Vekâletinin ce
vabi yazısında : Müstedi Arif Okal’ın vekâlete tâbi muhtelif 
iş yerlerindeki hizmetlerine tekabül eden kıdem tazminatının 
ve 3575 sayılı Kanun mucibince de 666 lira 14 kuruş tutarın
daki mevduatının kendisine verilerek sandıkla olan alâkasının 
kesildiği ve mevcudiyetini iddia eylediği ârızasmın emraz cet
veline uygun derecede olmadığı bilmuayene anlaşıldığından 
kaza tazminatının ödenemediği ve tekaüde tâbi kimselerden 
olmadığı için de maaş tahsis olunamadığı;

işletmeler Vekâletinin cevabında ise : Dilekçinin gerek Al 
pullu Şeker, gerekse Karabük Demir ve Çelik fabrikalarında 
çalıştığı kısa bir zamana ait haklarını almış olduğu ve muma
ileyh hakkında yapılacak başka bir muamele görülemediği; 
Münakalât Vekâleti tarafından verilen cevapta da : Dilekçi 
Arif Okal’m 1933, 1934 ve 1935 yıllarında Devlet Demiryolları 
Eskişehir Cer Atelyesinde tesviyeci olarak çalıştığına dair bir 
kayda rastlanamadığı ve İzmir - kasaba ve temdidi Demiryolları 
Şirketinden idareye devredilen memurlar arasında olmadığı 
için, 2487 sayılı Kanunla kabul edilen mukavelenin 3 ncü mad
desine göre hakkında muamele ifasına da imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerden alınıp mündere- 
catlanndan yukarda bahsedilmiş olan cevabi yazılar karşısın
da dilekçinin kaza merciine müracaatla iddiasını bu mercie 
dermeyan etmesi lâzımgeleceğinden, mezkûr iddiayı mutazam- 
mm talebinin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3722 17 . IV . 1956

H. öner 
Ankara 
No: 8193 
kültesi 
den
Ankara

ve ar.
Üniversitesi 
Hukuk Fa- 
talcbelcrin-

(Arzuhal hulâsası : Yeni bir im
tihan hakkı daha verilmesine mü
tedairdir.)

Dilekçiler : Yalnız 1955 - 1956 ders yılı Şubat ayma mün
hasır olmak üzere, kendilerine yeni bir imtihan hakkı daha 
verilmesini istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Dekanlık tezkere
sinde ise : Vâki müracaatın Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 
nci maddesinin ruh ve maksadına muhalif olduğu gibi Fakülte
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Talimatnamesinin 12 nci maddesinin tadilini de istihdaf eyle
diği beyan edildikten sonra, dördüncü bir imtihan hakkının 
kabulü hususunun maddi ve mânevi, hukuki ve idari bakım
lardan son derece mahzurlu olacağı da bildirilmekte ve mez
kûr talimatname ile ilgili bâzı cihetler hakkında izahat veril
mektedir.

Vukubulan dâvete icabet eden Maarif Vekili Ahmed özel 
ile Hukuk Fakültesi eski ve yeni dekanları Muvaffak Akbay 
ve Hikmet Belbes’in bu mevzu ile alâkalı mütalâaları dinlen
dikten ve tetkiki mucip başka bir cihet bulunmadığı da anla
şıldıktan sonra, gereği düşünüldü : Dilekçilerin ileriye sür
dükleri talepte, fakültenin talimatnameye aykın bir harekette 
bulunduğuna dair bir iddia dermevan edilmemiş ve mezkûr ta
limatnamenin ağır hükümleri ihtiva ettiğini ve binaenaleyh bu 
hükümlerin muvaffakiyetsizliği intaceylediğini istidalarında 
beyan eden müstediler bu talimatname aleyhine Devlet Şûrası 
Umumi Heyetine müracaatta muhtar bulunmuş olduklarından, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3723 17 . IV .  1950

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Ma
dalyası verilmesi hakkında.)

Dilekçi : İzmir telgraf memurlarından iken Yunan işgali 
sebebiyle Millî Orduya iltihak ederek İstiklâl Savaşına sonuna 
kadar katıldığını beyanla, emsaline olduğu gibi kendisine de 
bir İstiklâl Madalyası verilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : «Vâki dile
ğin, 1921 sayılı Meclis Kararı gereğince incelenmek üzere, 
müstedinin vesikaları ile birlikte vekâlete müracaat etmesine 
müsaade buyurulması arz olunur,» denilmektedir.

Gereği düşünüldü : 1921 sayılı Meclis Kararının mâtuf bu
lunduğu Millî Müdafaa Encümeni mazbatasında bahsi geçen 
896 numaralı Kanun hükümlerine göre, bu kanuna müsteniden 
İstiklâl Madalyası talebiyle vâki olacak müracaatların önce 
Millî Müdafaa Vekâletine karşı yapılması lâzımgeleceğinden, 
dilekçinin usulüne tevfikan ve vesikaları ile birlikte müşarün
ileyh vekâlete müracaatta muhtariyetine ve bu sebeple isteği 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7293/7275 Ragıp Tez
Içcebeci Abidinpaşa 
köşkü önünde gri 
Apartmanda 
Ankara

3724 17 . IV . 1956



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

7932/7861

8506/8352

M. Ali Aytap 
Hünkârimamı Fıs
tıklı Çıkmazı No: 4 
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması ve tekrar tav
zifi hakkında.)

Dilekçi : Devlet Demiryollan Birinci işletme Lokomotif ve 
fren kontrolörü iken haksız olarak re’sen emekliye sevk edil
diğini beyanla, bu baptaki muamelenin kaldırılmasını ve tek
rar tavzifini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Dev
let Demiryollan Ankara İşletme Müdürlüğü emrinde Lokomo
tif ve Fren Kontrolörü unvanı ile vazife görmekte iken 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin B fıkrası hükmüne tevfikan, 
30 . XII . 1955 tarihinden itibaren emekliye sevk ve otuz altı 
yılı aşmış olan hizmetine mukabil de 1 . I . 1956 tarihinde 
kendisine 205 lira emekli aylığı tahsis edildiği ve yapılan mua
melenin iptaliyle tekrar tavzifine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Vâki talep üzerine Münakalât Vekâletinden temsilci olarak 
gönderilen Devlet Demiryolları Personel Dairesi Başkanı Sedat 
Önfer de : Vekâlet cevabını tekrardan sonra, dilekçinin açık 
ve sicil dosyası münderecatına atfen beyanatta bulunmuş ve 
beyanattan dilekçi hakkında tesis edilen tekaütlük muamelesi
nin, dolayısiyle görülen lüzumun sebep ve mesnedinin neden 
ibaret olduğu biletraf anlaşılmıştır.

Başkaca tetkiki mucip bir cihet görülemediğinden işin ge
reği görüşülüjp düşünüldü :

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin 
bâzı fıkralannı değiştiren 6122 sayılı Kanuna tevfikan idarece 
re’sen emekilye sevk edilmiş olan dilekçinin tekrar tavzifi hak
kında vâki olan isteği, kendisine ait sicil dosyası mündereca
tına ve vekâlet mümessilinin verdiği şifahi izahatın mahiyeti
ne nazaran vârit görülmediğinden, mezkûr istek hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3725 17 . IV . 1956

İsmail Başaran 
Lise Fransızca 
retmeni 
Eskişehir.

(Arzuhal hulâsası : Durumunun 
öğ- tekrar incelenmesi hakkında.)

Dilekçi : Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi talebesi bulun
duğu sırada Dekanın müsaadesiyle girip kazanmış olduğu 
Fransızca dili ve edebiyatı imtihanının muteber sayılmasına 
dair Devlet Şûrasından istihsal eylemiş olduğu ilâm mucibince 
kendisine mezuniyet diploması verilmesi lâzımgeleceğini beyan 
ve bu husus hakkında daha evvel yaptığı müracaat üzerine 
gerek Arzuhal Encümeninden gerekse Umumi Heyetten sâdır
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olan kararların da mahiyetlerinden bahsederek, mezkûr Şûra 
ilâmı hükmünün yerine getirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Aynı mevzu hakkında evvelce vâki olan 
talep ve müracaatlar üzerine selef encümenler tarafından ve
rilen kararların ve fakültece yapılan muamelelerin mahiyet
leri ile bahsi geçen Şûra ilâmının ne gibi bir hükmü tazammun 
ettiği 24 . XII . 1954 gün ve 53 karar, 4/11 esas numaralı en
cümen mazbatasında gösterilmiş ve bu mazbata aynen Umumi 
Heyetin tasvibine iktiran eylemiş bulunmaktadır.

Müşarünileyh heyetçe nihai olarak karara bağlanmış olan 
bu meselenin tekrar ele alınmasını mucip bir sebep görüleme
diğinden, müstedinin son defa vâki isteğinden dolayı encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3726 17 . IV . 1956

15618/14581 Azmi Güdü 
(S. No: 1) Beşikdüzii Abdallı 

köyünde 
Vakfıkebir

19458/18123 Hatice Hikmet Er- 
(S. No: 2) kan

Rüstcnı Matı. No: 1 
Gönen

19489/18153 Kaya Şahin 
(S. No: 3) Kocatepe Bankacı 

So. V. Mühendis 
Mehmet Bey inşaa
tında 
Ankara

19454/18119 Mustafa îyibak 
(S. No: 4) 75 No: lıı Toprak 

Komisyonu Başkanı 
Tunceli

(Arzuhal hulâsası : Devlet yolu 
güzergâhına. tesadüf etmesinden 
dolayı elinden alınan bahçesinin 
takdir edilecek bedelinin verilme,- 
s ini ix teme k t e d ir.)

(Arzuhal hulâsası: Müteveffa ko
casının vazife malûlü addiyle ken
disine ve küçük çocuğuna yetim 
aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: İngilizce mü
tercimliği imtihanını kazandığın
dan bahsi!e, Millî Müdafaa Vekâ
letinde durumuna uygun bir vazi
feye alınması hususunun sağlan
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası 75 numaralı 
Toprak Komisyonu Başkanlığına 
nakledilmiş olmasından şikâyet et
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Azmi Güdü’nün istediği 
bahçe bedelinin kendisine ödendiği, Mustafa îyibak’ın 75 nu
maralı Toprak Komisyonu Başkanlığına nakline müfettiş ma
rifetiyle yaptırılan tahkik neticesinde lüzum görüldüğü, Kaya 
Şahin’in bahsettiği vazifeye tâyin edilmesine lüzum ve zaruret 
bulunmadığı ve Hatice Hikmet Erkan’ın yetim aylığına müta- 
allik dâvasının ise Devlet Şûrasınca usul noktasından redde
dilmiş olduğu alâkalı vekâletlerin bu baptaki cevaplarından



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

anlaşılmasına göre, cümlesi tarafından vâki talepler hakkında 
zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3727 17 . IV . 1956

19457/18122 Burhan Ünsal 
(S. No: 5) Asri ceza evinde hü

kümlü 
Edirne

19528/18190 Islâm Birinci 
(S. No: 6) Yemişlik köyünde 

Rize

19527/18189 H. Miikerrem özelçi
(S. No: 7) Maltepe Uludağ So. 

No: 2 
Ankara

19476/18140 M. Lütfü Kurşun
(S. No: 8) Ortasaray Mah. Atik 

So. No: 19/1 
Trabzon

19486/18150 Süleyman Erbek
(S. No: 9) ve ar.

Adliye odacıları 
Şirvan

19487/18151 Ahmet Moral ve ar.
(S. No: 10) Tapu idaresi oda

cıları 
Terme

19469/18133 Nuri Dalkılıç
(S. No: 11) Yeni ceza evi hü

kümlülerinden 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayılı 
Kanunla kabul edilen yeni infaz 
sisteminin eski mahkûmlara teş
mil edilmemesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayılı 
Kanunla kabul edilen yeni infaz 
sisteminin eski mahkûmlar hak
kında tatbik edilmemesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâkimler Ka
nununun 3 ncü maddesi dördün
cü bendinin tefsirini istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : 6122 sayılı 
Kanunun ikramiyeye mütaallik 
hükümlerinin makable teşmilini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Odacı ücret
lerinin artırılmasını istemektedir- 
1er.)

(Arzuhal hulâsası : Odacı ücret
lerinin artırılmasını istemektedir
ler.)

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayılı 
Kanunla kabul edilen yeni infaz 
sisteminin eski mâhkumlara teş
mil edilmemesini istemektedir.)

öereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen taleplerin yeni bir tesis ve tefsir 
mevzuu ile ilgili bulunduğu anlaşıldığından mezkûr talepler 
hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3728 17 . IV . 1950



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

8281/8161 Halil Güden 
(S. No: 12) Vekâletler Bestekâr 

So. No: 73/6 
Ankara

19150/17822 Mustafa Üztürk 
(S. No: 13) Jandarma Hesap 

Memuru 
Mersin

19149/17821 Hüseyin Eryılmaz 
(S. No: 14) İcra Memuru 

Gediz

19118/17791 Avni Pekeı- ve ar. 
(S. No: 15) 148 sayılı Yerkesik 

T. K. Kooperatifi 
Müdürü 
Muğla

19156/17828 Seyfi Demirsov 
(S. No: 16) İşçi Sendikaları Bir

liği
İstanbul

19307/17974 Neşet Güncr 
(S. No: 17) Yeni ceza evi mah

kûmlarından 
Ankara

19306/17973 Paşa Yılmazer 
(S. No: 18) Yeni ceza evinde 

tmralı

19287/17955 Mehmet Kilit 
(S. No: 19) özel İdare memurla

rından 
Mersin

(Arzuhal hulâsası : İhtiyar Yur
du Cemiyetine bir milyon lira yar
dım yapılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye Re
isliğinde geçen hizmetinin diğer 
fiilî hizmetlerine eklenmesini te- 
minen, borçlanma için tâyin edi
len müddetin uzatılması talebini 
tazammun etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : On yıl bilfiil 
icra memurluğu yapanlara dâva- 
rekâleti ruhsatnamesi verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarım Kredi 
Kooperatifi memurlarının devlet 
memurları gibi bareme ithal edil
meleri veya İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarına tanınan 
emeklilik hakkından faydalandı
rılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşçi ücretleri
ne bir kanunla seyyanen yüzde 
elli zam yapılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni infaz 
tarzının iğ esası üzerine müesses 
ceza evlerinde bulunan eski hü
kümlülere tatbik ve teşmil edil
memesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni infaz 
tarzının iş esası üzerine müesses 
ceza evlerinde bulunan eski hü
kümlülere tatbik ve teşmil edil
memesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi ve bina
ların vergi değerlerinin yeni bir 
umumi tahrir yolu ile artırılması 
ve bu arada vergi adaletsizliğine 
meydan verilmemesi talebinden 
ibarettir.)



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

19248/17916 Mehmet Sever Ur- 
(S. No: 20) gemj

Emekli Binbaşı 
Yukarıpazar Sırrı - 
paşa Cad. No: 21 
İzmit

19155/17827 Kuhi Kolçak 
(S. No: 21) Kd. Binbaşı

I. Yuriçi Bölge K. 
Sat. Al. Ko. Başk. 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Kendi duru
munda olanlara da ikramiye veri- 
lebilmesini teminen 5434 sayıh 
Kanuna bir madde ilâve edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Parasız yatılı 
veya burslu olarak okuyan öğren
cilerin devlet memuru olan baba 
veya analarına tatil aylarına mün
hasır olmak üzere çocuk zammı 
verilmesi yahut tatil müddetine 
tekabül edecek bir sürenin mec
buri hizmetten indirilmesi talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilmiş bulunan taleplerin yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili olduğu anlaşıldığından mezkûr talep
ler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3729 17 . IV . 1956

19465/18130 İyi Sucular Derneği 
(S. No: 22) Baraj yolu Kavacık 

Suyu Deposunda 
Ankara

19483/18147 Mustafa Şimşek 
(S. No: 23) Cezaevinde 

Adana
19515/18177 Ahmet Kayalı 
(S. No: 24) Denizcilik Bankası 

T. A. O. Genel Mü
dürlüğünde odacı 
13522 sicilli 
İstanbul

19503/18166 Mustafa Tunçer 
(S. No: 25) Burgazda Gökdemir 

aralığı No: 4 
İstanbul

19478/18142 Haydar özcan 
(S. No: 26) Kandilli Bölgesi Da

imî barutçularından 
349406 sicilli 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası: Damacana ile 
su satılması mecburiyetinin kaldı
rılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Hasta oldu
ğundan bahsile tahliyesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Mülga Devlet 
Denizyolları İdaresi ile şimdiki 
Denizcilik Bankasında haksız mu
amelelere uğradığından bahsile, 
gereğinin yapılmasını istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli aylığı
nın 35 lira asli maaş üzerinden 
bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: İrsen malik ve 
mutasarrıf olduğu gayrimenkule 
fuzulen vâki müdahalenin menini 
istemektedir.)
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19492/18156 Mevlüt Bek 
(S. No:27) Pembecik köyünde 

Çorum

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19493/18157 Ömer Gülçimen 
(S. No: 28) Penbecik köyünde 

Çorum

19498/18162 Mehmet Turan 
19516/ Hırbe Şeyh Mahmut 
(S. No: 29) köyünde 

Ömerli

19512/18174 Mustafa Esin 
20859/19385 4 ııcü Kore Tugayı 
21423/19914 İstihkam Bl. III. Tk. 
(S. No: 30) K. Teğmen 

Kore

19514/18176 Osman Uzun 
(S. No: 31) Evci köyünde 

Terme

(Arzuhal hulâsası: Orman olduğu 
- iddiasiyle elinden alınan arazinin 

kendisine iadesini ve borçlandırma 
muamelesinin de iptalini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası: Orman olduğu 
iddiasiyle elinden alman arazinin 
kendisine iadesini ve borçlandırma 
muamelesinin de iptalini istemek
tedir. )

(Arzuhal hulâsası: Vazife malulü 
olduğundan bahsile, kendisine bu 
dairede maaş bağlanmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Sicilinin tetki
kiyle üsteğmenliğe terfiinin sağ
lanmasını talebetmektedir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hıdâsası : Ünyeli Halit 
Lüleci adındaki şahsın Hazine 
arazisine ve devlet ormanlarına 
tecavüz ettiğinden bahsile, gereği
nin yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin, adlî 
ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanması lâ- 
zımgelen veya daha evvel bu mercilerden birinin kararına ik
tiran etmiş bulunan hususlara taallûk etmekte olduğundan, 
mezkûr talep ve şikâyetlerin bu sebeplerden encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3730 17 . IV . 1956

19466/18131 Mustafa Yılmaz 
(S. No: 32) ve ar.

Kültür Mah. de 
Bulanık

19509/18171 Mehmet Tınmaz 
(S. No: 33) İmamoğlu köyü 

muhtarı 
Kozan

(Arzuhal hulâsası : Bulanık ka
zasına toprak komisyonu gönde
rilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kozan Ka
dastro Müdürü hakkında tahkikat 
icrasiyle gereken muamelenin ya
pılmasını> istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19530/18192 Yusuf Çöven ve ar.
(S. No: 34) Alembey köyünde 

Akdağmadeni

19510/18172 Selâhattin üksüzgil
(S. No: 35) Hamamcılar Derne

ği Başkanı 
İstanbul

19511/18173 Hıdır Demirbaş
(S. No: 36) Garp Linyitleri İş

letmesi işçilerinden 
ve Sendika Başkanı 
Soma

19485/18149 Haşan Kale
(S. No: 37) Orhaniye Mah. Ke!- 

mehmet So. No: 29 
İnegöl

19482/18146 Hilmi İçel
(S. No: 38) Kurtuluş Mah. de 

No: 3 
Kırıkhan

19488/18152 Osman Tilki ve ar.
(S. No: 39) Buğday meydanında 

No: 14 Bakkal Selâ- 
mi Çağlar eliyle 
Erzincan

19461/18126 Nadir Eslen
(S. No: 40) Selimiye Eczane So. 

No: 14 
Üsküdar

19463/18128 Bilâl Sözen 
(S. No: 41) Hamitbey bucağı 

köy muhtarı 
Ceyhan

19453/18118 Hıdır Mert 
(S. No: 42) Yazıhan bucağında 

Malatya

(Arzuhal hulâsası : Zilyed bulun
dukları gayrimenkullerin ellerin
den alınmaması hususunun temi
nini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Tarihî kıy
meti haiz ve âsari atikadan mâdut 
olan İstanbul hamamlarının yıktı
rıl mam,ası m istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sendika Baş
kanı Hıdır Demirbaş’m haksız 
gere işinden çıkarılmış olduğun
dan bahsile, görevine iadesi husu
sunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununa tevfikan 
kendisine arazi verilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İyi evsafta 
toprak verilmesini istemektedir
ler.)

(Arzuhal hulâsası : Şark Demir
yolları İdaresinde yevmiyeli ola
rak geçen hizmetinin şimdiki hiz
metine eklenerek emeklilik hesa
bında nazara alınmasını istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
Ceyhan Nehri taşmasından korun
ması için nehir yatağının değişti
rilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Akçadağ Köy 
Enstitüsü öğrenci seçimi yazılı im
tihanında başarı gösterdiği halde 
hakkının k etme dil d iğini beyan ve 
gereğinin yapılmasını talebetmek- 
tedir.)



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

19455/18120 Yaşar özkara 
(S. No: 43) Şark Kromları İş

letmesi İşçileri Sen
dikası Başkanı 
Elâzığ

19506/18168 Durmuş Kalaycı ve 
(S. No: 44) ar.

Fevzipaşa Mah. de 
Erbaa

19494/18158 Rifat özen 
(S. No: 45) Askerlik Şubesi dak

tilo memuru 
Gümüşhacıköy

19522/18184 Mustafa Çelikkol 
(S. No: 46) Derince Mahallesin

de
İzmit

19523/18185 Zühtü Çetiııkaya 
(S. No: 47) Derince Mahallesin

de
İzmit

19524/18186 Rabia Balkan 
20356/18984 Derince Mahallesin- 
(S. No: 48) de

İzmit

19531/18193 Sabri Kahraman 
(S. No: 49) Bez Fabrikasında 

santral kül kısmında 
3373 sayılı 
Kayseri

19521/18183 Ali Torostepe 
(S. No: 50) Toros Otelinde 

Mersin

19496/18160 llyas özülke ve Ne- 
(S. No: 51) cati Atamer

Necatibey Cad. Akça 
So. Borsa Kıraatha
nesi
Galat« - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Şark Kromla
rı İşletmesi işçilerine hafta tatili 
ücreti ve çocuk primi verilmesini, 
bu işçilerin mecburi izinlerinde 
yine ücrete tâbi tutulmasını ve 
yevmiyelerinin de artırılmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Erbaa kazasın
da şeker pancarı ziraatine izin ve
rilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Doğum yardı
mı ile çocuk zammından fayda
landırılmasını ve ücretinin de ar
tırılmasını istemektedir.

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
ayrı olarak iskân edilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
ayrı olarak iskân edilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Evli olduğun
dan bahsile, kendisinin ayrıca is
kân edilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Eski işine tek
rar alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Şimdiye kadar 
iskân edilmediğinden bahsile, ken
disine bir ev veya arsa verilmesi
ni istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Son yoklama
larının İstanbul Askerlik şubele
rinden birinde yaptırılmasını is
temektedirler.)



— ıs —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19502/18165 Nadire Diril 
(S. No: 52) Kurtuluş Ozanlar 

Cad. Dedeefendi So. 
No: 5 
Ankara

19462/18127 Ali Uçak 
(S. No: 53) Oruçlu köyünde 

Babaeski

19477/18141 Sabire Tosun 
(S. No: 54) Üsküdar Şeh Camii 

Bostan So. No: 32 
İstanbul

19513/18175 Türkân Çelebi 
(S. No: 55) Palas Otelinde 

Çorlu

19475/18139 Türkân Erdir 
(S. No: 56) Omurtak Cad. de 

Hacı Kemal Yozcu 
Otelinde 
Çorlu

19473/18137 Hüseyin Üçler 
(S. No: 57) Edirnekapı Yusuf- 

ağa So. No: 5 
İstanbul

19497/18161 Yusuf Kal 
6336/6325 Gar Müdürlüğünde 

(S. No: 58) yatakhaneci 
Adapazarı

17583/16377 Esat Ebusta 
(S. No: 59) Ceza evinde 

Elâzığ

(Arzuhal hulâsası ; Halen dul ol
duğundan bahsile, yetim maaşının 
iadeten tahsisini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi ihtiyacı 
ile ev istihkakının tamamlanma
sını ve çift hayvanı verilmesini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Amcasına mu- 
hassas mallar üzerindeki hakkının 
korunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Trakya'daki 
garnizonlara mensup subay ailele
rine mesken temin edilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Trakya’daki 
garnizonlara mensup subay ailele
rine mesken temin edilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bina Vergi
sinden mütevellit borcunun terki
nini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Karakale kö
yü halkına tazminat olarak veri
len sekiz yüz liradan kendisinin 
de istifade ettirilmesini istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkeme ve 
sorgu hâkimi karar ve hükmün
den ve bâzı hâkimlerin şahısların
dan şikâyet etmekte ve gereğinin 
yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda hulâsaten gösterilmiş bulunan talep ve şikâ
yetler, salâhiyetti idari mercilerin tetkik ederek kesin bir ne
ticeye bağlaması lânmgelen hususlara taallûk etmekte bulun
duğundan, mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten
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encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müste- 
dilerin usulüne tevfikan sözü geçen mercilere müracaatta muh
tariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tariüi

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

3731 17 . IV . 1956

19271/17939 Birleşik Sanayi ve 
(S. No: 60) Ticaret Türk Ano

nim Şirketi Başdu- 
rak No: 70 - Tl 
İzmir

19292/17959 Niyazi Takmaz 
(S. No: 61) Küeükavasot'ya (Jün- 

görmez So. No: 10 
İstanbul

19293/17960 Recep Keskine i 
(S. No: 62) Siimcrbank Dokuma 

Fabrikası No: 293 
İzmir

19.304/17971 Hakkı Reca 
(S. No: 63) Yenimahalle sakinle

ri 106 hane adına 
Manyas

19309/17976 Muhittin öçgüder 
(S. No: 64) Denizaptal Mahalle

si Kaşgırlı Mahmut 
So. No: 8
Şehremini - İstanbul

19311/17978 Ali Sağman ve ar. 
(S. No: 65) Karadurmuşlu kö

yünde; muhtar 
Kırıkhan

19236/17904 İsmail özütemiz 
(S. No: 66) 2. Aııafartalar Cad.

Yeni Yalova Otelin
de
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Denizin dol
durulması suretiyle şirket arsası
nın tevsiine müsaade edilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Jan
darma Dikimevi Müdürü ile mu
avininden şikâyeti ve aynı dikim- 
evindeki vazifesine tekrar alınması 
talebini nıutazarnmmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Garbi - Trak
ya’da bulunan yakınlarının ser
best göçmen olarak yurda kabul
lerinin temin edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Manyas zelzele 
sahasında yapılacak inşaata bele
diyenin muhalefet etmemesi husu
sunun sağlanması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Tekrar polis 
meslekine alınması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kırıkhan’ın 
Karadurmuşlu köyünde kış mevsi
minde taşan çayların ıslahı tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak Mah
sulleri Ofisindeki alacağının tam 
olarak ödettirümesi ve ihtiyarına 
sebebiyet verilen masrafların da 
tazmin ettirilmesi talebinden iba
rettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19242/17910 Derviş Alakas ve ar. 
(S. No: 67) Süleymaniye Kanuni 

Medrese So. No: 10/1 
İstanbul

19246/17914 Süleyman Aker ve 
(S. No: 68) ar.

ikinci Taşocağı Bıl
dırcınlar Çıkmazı 
So. No: 4.
Mecidiyeköy’ii - j.s- 
tanbul

19232/17900 Mehmet Remzi Sır- 
(S. No: 69) ma

Ağaçpazarı Cad. de 
Bakkal Yusuf ya
nında 
Edirne

19061/17737 Emine Suçeken 
21972/20455 Kuruköprü Malı, de 

5709/5698 33. So. No: 28 
7886/ Adana 

(S. No: 70)

19039/17721 Kâmuran Deliorman 
İS. No: 71) Ulugazi Malı. Oül- 

bahar So. No: 9 
Samsun

19033/17715 İsmail Hakkı Doğan 
(S. No: 72) Paşamescit Mah. Pa

zar Cad. 49 No. lu 
So. No: 1 
Bandırma

19022/17704 Emin Tezel 
(S. No: 73) So. No: 2, Ev No: 5 

Etimesğut - Ankara

19095/17769 Lûtfi Dalkıran 
(S. No: 74) Ceza evinde 

Bitlis

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde 
asayişin temin edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Emsallerine 
yapılan zamdan kendilerinin de 
istifade ettirilmesi talebinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada 
geçen hizmetinin de diğer fiilî 
hizmetlerine eklenerek emekli ma
aşının ‘ona göre tadili ve ikrami
yesinin tahakkuk ettirilerek ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocasının 
ölümü üzerine, geri alman dük
kân yerine başka bir dükkân veya 
arazi verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar işe 
alınması ve İş Yerleri İç Yönetme
liğinin 74 ncü maddesinin değiş
tirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vesayeti altın
daki Birsen Binaltı’ya tahsis edi
len maaşın emsalleri gibi artırıl
ması lâzımgeleceğine mütedair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir iş kazası 
neticesinde mâlûl kalmış olmasın
dan dolayı kendisine yardım ya
pılması lâzımgeleceğine mütedair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Çanakkale 
Ceza evine nakli talebini muta- 
zammtndtr.)



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

19081/17757 Sait Sayılı ve ar. 
(S. No: 75) Ocaklar köyünde 

Erdek

19077/17753 Hatice öntan 
(S. No: 76) Aksaray Sorguççu 

So. No: 3 
İstanbul

19154/17826 Ali Kaya 
(S. No: 77) Demirli köyünde 

Ihsaniye - Afyon

19152/17824 Mehmet Kazçın 
(S. No: 78) Denizcilik Bankası 

T. A. O. işletme
sinde odacı 
Trabzon

19146/17818 İsmail Doğanay 
(S. No: 79) Kireli köyü Sağlık 

Memuru
Beyşehir - Konya

19107/17780 Nuh özek 
298/296 Tapu Sicil Memuru 

2498/2492 Yüksekova - Hakkâri 
(S. No: 80)

19100/17773 Şükrü Akalan 
(S. No: 81) Gümrük Muhafaza 

Deniz Bölge Komu
tanlığı Mİ. M.
İzmir

19389/18055 Şaban Kama 
19190/17858 Feyzullahpaşa Malı. 
(S. No: 82) Sebil So. No: N /l 

Edirne

(Arzuhal hulâsası : Bâzı şahısla
ra teffiz olunan zeytinliklerde, çı
kan fazlalıkların istimlâk edilerek 
eski kıymetleri üzerinden köy hal
kına satılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kütahya İş
letmesine bağlı Hamam bölgesi or
manlarından pazarlıkla dövenlik 
kereste verilmesi talebinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : Ölü Mahbu- 
bun Ziraat Bankası Bayburt Şu
besindeki 870 lirasının mirasçısı 
sıfatiyle kendisine verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir ilkokul 
öğretmenliğine tâyini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Ka
nun .dışında ikinci defa evlendiği 
kadından doğma iki çocuğunun 
kendi namına nesepli olarak tes
cil edilmeleri talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığından üç maaş nispetinde borç 
para verilmesi hususunun sağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5590 sayılı 
Kanunun memur sigorta ve ücret
lerine taallûk eden hükümlerinin 
Edirne Ticaret ve Sanayi Odasın
ca yerine getirilmesi hususunun 
sağlanması talebinden ibarettir.)



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

19054/17730 Mustafa Ükkâs Ak- 
(S. No: 83) koyunlu

Dâvavekili
Silvan

19191/17859 Yusuf Uzun ve ar. 
(S. No: 84) Erçivank köyünde 

Muş

19119/17792 Nurettin Alsaran 
114/114 Dere Mah. Değirmi 

(S. No: 85) So. No: 66 
Erzurum

19238/17906 Ali özdeın ir
i S. No: 86) Taflancık köyünde 

Keşap

19294/17961 Mehmet Aksoy 
(S. No: 87) Haydadı köyünde 

Koçarlı - Avdın

19284/17952 Şakir Deveci 
21317/19809 Ceza evinde 
(S. No: 88) Çanakkale
19305/17972 Mehmet Kaçmaz 
(S. No: 89) Şoför; ceza evinde 

lTr fa

19186/17854 Ni/.amettin Çedik 
(S. No: 90) Hasanağa köyünde 

Bursa

19115/17788 Hüsamettin Kıracı 
(S. No: 91) Ağveren köyünde 

İlıca
19.168/17840 Sıtkı Şeneaıı 
(S. No: 92) tkisu mevkiinde

Yavuzkemal - ( iire.

(Arzuhal hulâsası : Silvan kaza- 
smdaki jandarma subay ve çavuş- 
tarıyım tâyin ve nakillerinde ka
nun hükümlerine riayet edilmedi
ğin e mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı şahısla
rın zilyedlik iddiasiyle ikame et
miş oldukları dâvanın taallûk ey
lediği arazinin diğer muhtaç çift
çiler gibi kendilerine dağıtılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Erzurum'un 
Dere Mahallesinde bulunan harap 
koğuşun kendisine verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Keşap Şube 
Heisvekili Teğmen Şevki Çam 'dan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Zilyed bulun
duğu zeytinliğin ortasından yol 
geçirilmek istenilmesinden şikâyeIi 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Is yurdu bulu
nan bir ceza erine nakli talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsanı : l ’rfa Ceza 
Evindeki mahkûm ve mevkuflar
dan bâzı/arına istisnai muımele 
yapılmakla olduğundan bu mua
melenin önlenmesi lâzrmgeleceği- 
ne mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Hursa Memle
ket Hastanesinde yalan eşinin bir 
an evvel tedavi edilmesi esbabının 
temini ve hu hususta lâkaydisi gö
rülecek olanların da cezalandırıl
ması. talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: istimlâk bede
linin ödenmesi talebinden ibu-ret- 
tir.)
(Arzuhal hulâsası: /iraııt Banka
sı Giresun Şube Müdüründen şi
kâye ti mutazamm ındır.)



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

19080/17756 Nadide Hatunoğlu 
(S. No: 93) Yukarımumeu Mah. 

si No: 16 
Erzurum

18658/17373 Aziz İşbileıı 
(S. No: 94) Yeni Sinema sahibi 

Edimo

19239/17907 Hanefi Türker
(S. No: 95) Dâvavekili Bıırcevi 

Mah. de 
Gürün

19049/17725 Haşan Yalap ve ar. 
(S. No: 96) Kasap ve sebzeciler 

namına 
Diyarbakır

19249/17917 Ziya Karataşlı 
(S. No: 97) îmran köyünde 

Seyhan - Ceyhan

19254/17922 Yaşar özaydm 
(S. No: 98) Şeker Kuyusu So. 

No: 19
Sütlüce - İstanbul

19120/17793 Habil Üçbudak 
(S. No: 99) DDY işletme kale

minde 
Adana

19048/17724 Duran Kaytancı 
(S. No: 100) Tayyare Fabrikası 

Iş Hazırlama Büro
sunda No: 2799 
Kayseri

(Arzuhal hulâsası: Ciheti askeri- 
yece mubayaa edilen çayırın fazla 
bedelle satınalındığına ve bu su
retle Hâzinenin ızrar edildiğim 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Edirne'de cihe
ti ask eriyenin ticari maksatla sine
ma işletmekte olmasından dolayı 
husule gelen gayrikanuni rekabe
tin men’i lâzımgeleceğine müteda
irdir.)

(Arzuhal hulâsası: istimlâk Ka
rarnamesi hükümlerine muhalif 
olarak yapılan bir istimlâk mua
melesinin ıslahı ve ruhsatnameli 
dâvav ekillerinin iş takibedebile- 
cekleri hususunun kabulü ve tâbi 
oldukları vergi sisteminin de tes- 
biti talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır’
da sıhhi bir hal inşası ve Zephiye 
Resminden fazla alırfinakta olan 
miktarın da tenzili talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Andırın Cum
huriyet Müddeiumumisi Celâl Şa
hin’den şikâyeti mutazanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hedmine te
şebbüs edilen evinin yiktırılma- 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bin liradan 
ibaret bakiye borcunun Emlâk 
Bankasına taksitle ödenmesi husu
sunun sağlanması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Halen Mısır’
da bulunan Mustafa kızı Sare Se- 
her’in yurda iadesi hususunun 
sağlanması talebinden ibarettir.)



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

19266/17934 Ziilfikar öztürk 
19702/18361 Yenişehir Mah. 
(S„No:101) No: 97 

Besni

19233/17901 Lûtfi Sürür 
(S. No: 102) Belediye Bahçeler 

Müdürlüğü Gülhane 
Parkında demirci us
tası
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
lerine fuzulen vâki müdahalenin 
5917 sayılı Kanun hükümleri ge
reğince önlenmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Be
lediyesi Bahçeler Müdürlüğü Teş
kilâtından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda hulâsaten gösterilmiş bulunan talep ve şikâ
yetlerin, son karan almaya salâhiyetli idari makam ve merci
lere karşı dermeyan olunması lâzımgelen hususlara taallûk 
ettiği anlaşıldığından, mezkûr talep ve şikâyetler hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ve dilekçilerin usulüne tevfikan sözü geçen makam ve 
mercilere müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3732 17 . I V . 195«

19028/17710 Zekeriya Kaçar 
(S. No: 103) ve ar.

Tufanlı köyünde 
Kozan

19123/17796 Asaf Kapaklıkaya 
(S. No: 104) Sığırcık köyünde 

Sivrihisar

19073/17749 Veli Taşdemir ve aı\ 
(S. No: 105) Yassıpmar köyünde 

Şarkışla

19139/17811 Kemal Kaya 
(S. No: 106) Bat pazarında elbi- 

seci dükkânı No: 134 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : İrsen malik 
ve zilyed bulundukları gayrimen- 
kuller hakkında kaymakamlıkça 
ittihaz edilen men’i müdahale ka
rarından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Emirdağ İc
rası marifetiyle yaptırılan hedim 
muamelesinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köy merasın
dan eskisi gibi intifa ettirilmeleri 
ve kendilerini tehdidedenler hak
kında da kanuni muamele yapıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
lerine fuzulen vâki müdahale ve 
tecavüzün önlenmesi ve bu gayri- 
menkuller hakkmdaki satışın dur
durulması ve kendisini tehdide- 
denlerin de takibata mâruz tutul
ması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, »oyadı re adreai Eneümen kararı re ne sebepten verildiği

19205/17873 Fevzi.Elçi 
(S. No: 107) Tevfikoğlu 

Çal

19297/17964 Adil Genç 
6000/5989 Hacıkurt Çiftliği 
7408/ Vezirköprü

(S. No: 108)

19256/17921 Mehmet O/budak 
(S. No: 109) Kunduracı

Selâhattin Ka.vgusuz 
yanında
Lâleli Ordıı Cad.
No: 31f  
İstanbul

19228/17896 Ulviye Tekin 
(S. No: 110) Camiikebir Midi.

Santral So. No: 35 
Düzce

19210/17878 Asal' Zor ve ar.
(S. No: 111) Muhtar; Burhaniye 

köyünde 
Konya

19281/17949 Mustafa Kılıç 
19684/18343 Emekli jandarma 
(S. No: 112) onbaşısı 

Digor
19206/17874 Cemil öze an 
19260/17928 İmaret; Sabunhane 
(S. No: 113) So. No: 5

Kiiçükpazar - İstan
bul

19270/17938 İsmail Yıldız 
6664/6653 On Temmuz Mah. 

(S. No: 114) Kestane So. No: 15 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Bir gayrimen
kul hakkında ikame etmiş olduğu 
tescü dâvasının mahkemece red
dedilmiş olmasından şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere 
kendisinden alınarak Rahmi Ka- 
laycı’ya verilen parayım adtgeçen- 
de n istirdadettirilerek tarafına 
iadesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Karısı uley- 
hinde açmış olduğu boşanma dâ
vasının reddine ve ayda 24 lira 
nafakanın kendisinden tahsiline 
mütedair olan hükümde isabet bu
lunmadığından hu hükmün bozul
ması ve talep veçhile boşanmaya 
karar verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu İhsan 
Tekin’i kasten öldüren Mahmut 
Tekin hakkındaki bozma kararın
da ve mahkemenin son hükmünde 
isabet bulunmadığından bu bap
taki dosyanın celb ve tetkik edile
rek mevcut delillere göre cezanın 
artırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Bâzı şahıslar 
tarafından arazilerinin fuzulen iş
gal ve kendilerinin de tehdidedil
mekte olduğuna mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : İşgalindeki 
arazinin kendisine verilmesi tale- 
binden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası: Bir hedim ka
rarından şikâyeti m uf azaminin
dir.)

(Arzuhal hulâsası: Müptelâ bu
lunduğu hastalığın meslekî oldu
ğunun kabuliyle kendisine İşçi 
Sigortaları Kurumunca yardtm 
yapılması hususunun temini tale
binden ibarettir.)
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Arzuhal Armılıal sahibinin
No. «di, soyadı ve adresi Bncümen kararı ve ne sebepten verildiği

19037/17719 Vasıf Sevinç 
21582/20072 Vilâyet merkez hav- 
ıS. N’o : 115) van sağlık mcmunı 

S. 2509 
Trabzon

2421/2415 Haşan Remzi Selri- 
19015/17700 oğlu 
21664/20150 Kadriye Mah. 684. 
6872/6861 So. No: 12 Beştepc* 

9625 ler - Eşref paşa - iz» 
(S. No: 116) mir

19099/17772 İbrahim Demir 
(S. X o :ll7 ) Cedit Mah. de 

K araman

19078/17754 Burhan Akaydnı 
(S. No: 118) Emmioğlu So. No: 6 

Ödemiş - İzmir

19153/17825 Mehmet Fındık 
(S. No: 119) Şekerdere; Yusuf'lar 

Mah. de 
M araş

19147/17819 Ahmet Soyubilgin 
(S. No: 120) İğdecik köyünde

Akeakışla - Şarkışla

19138/17810 Nilüfer Bingül 
(S. No: 121)gözdemiroğlıı İlkoku

lu öğretmeni 
İstanbul - Kadıköy

19104/17777 Şevki Biçerim 
(S. No: 122) Dâvavekili

Vize

(Arzuhal hulâsası: Maaş intiba
kının düzeltilmesi ve bir üst dere
ceye geçirilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Memuriyetten 
ihraç kararının kaldırılması veya 
19 aylık maaşiyle 20 senelik taz
minatının verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mâlîden emek
line sevkı veya yardımlaşma der
neğindeki 3 500 lirasının da ken
disine verilmesi talebinden ibaret
li r.)

(Arzuhal hulâsası: Vazife malûl
lüğü aylığı bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ev eşyasını 
alarak kaçan karısının ve gayri
meşru münasebette bulunduğu 
Ali adındaki şahsın buldurularak 
cezalandırılmaları talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nikâhlı karı
sını iğfal ederek ırzına geçen köy 
muhtarı Haşan Bilgin hakkında 
kanuni takibat icrası talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Maaşının Hazi
ran 1953 tarihinden itibaren bir 
i'ısl dereceye yükseltilmesi ve bir 
yıllık farklarının da verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mesken masu
niyetini ihlâl ve kendisini ölümle 
tehdideden Ahmet Kesimoğlu ve 
llasan Yaman haklarında gereken 
kanuni muamelenin yapılmas-ı ve 
âdemitakip kararının da kaldırıl
ması talebinden ibarettir



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

19179/17851 Abdürrahman Olcay 
(S. No: 123) Camiişerif Mah. 27. 

So. No: 12 evde 
Mersin

19166/17838 Mukaddes Akta«
(S. No: 124) Gecekondu Mal).

.150 nci So. No: 2 
Kızılçullu

19163/17835 Muharrem Birc-an 
(S. No: 125) Giresun Muhribinde 

Astsubay kıdemli 
Başçavuş S. 213 ter
tip No: 340/315 
İzmit

19134/17806 Cezayer Aklaş ve ar. 
19199/17867 Muhtar; Gedere kö- 
(S. No: 1261 yünde

Arpaçay

19184/17852 Tahir Yürek
(S. No: 127) Eski polis memurla

rından 
Erciş - Van

19275/17943 Puat Fevzi Aytuğ
20447/19054 Cerrahpaşa Cad.
(S. No: 128) No: 82 

İstanbul

19278/17946 Ali Münip îlban
(S. No: 129) Kaymakam 

Ayvalık

19192/17860 Şaban Işık ve ar.
(S. No .130) Taflan köyünde 

Ortagökçe Mah. 
Samsun

19219/17887 Süleyman Yurder 
21763/20249 DDY Yol bekçisi 
(S. No: 131) Takım 2524

Pagalı - istasyon 
Yerköy

(Arzuhal hulâsası: Bir an evvel 
iskân edilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Evlâtlık mu
kavelesinin nıer’i ve muteber ad
dedilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İki senelik 
müktesep hakkının tanınması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1(J37 yılında 
intifalarına terk edilmiş bulunan 
yaylanın ellerinden alınarak baş
ka bir köye tahsis edilmiş olmasın
dan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Erciş kanası 
Komiser Muavini Hüsnü Ar ikan’• 
dan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vazifesinin ia
desi ve müterakim maaşlarının 
ödenmesi ve terfii hususunun da 
sağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; Kocaeli Hu
kuk İşleri Müdürlüğüne nakledil
miş olmasından şikâyeti mutazam- 
mm dır.)

(Arzuhal hulâsası : Dere köyü ile 
aralarında vaktiyle tesbit edilen 
sınırın tekrar tahdidi cihetine gi
dilmiş olmasından şikâyeti muta- 
zammmdtr.)

(Arzuhal hulâsası : 'Ücretli hiz
metlerinden on yılının borçlanma 
suretiyle diğer fiilî hizmetlerine 
etlenmesi talebinden ibarettir.)



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

19217/17885 Senir köyü Muhtarı 
(S. No: 132) ve diğer köyler ihti

yar heyetleri 
Keçiborlu - İsparta

19204/17872 Mehmet Marabi 
19434/18099 Nusratiye Mah. 55. 
(S. No: 133) So. No: 52 

Mersin

19201/17869 Recep Er san 
(S. No: 134) Yukarıdudag köyün

de
Bevlikahır - Mihalıç
çık

19258/17926 Ahmet Külüşlii 
20358/18986 Camiikebiı* Mah. do 
2730/2723 Orhangazi 
5589/5578 

(S. No: 135)

19255/17923 Rabia özgür 
(S. No: 136) Ba.şhark Mah. Mü- 

celli semti eski gaz
hane arkası No: 18 
Malatya

.19251/17910 M. Şükrü Erdem 
(S. N o :137) Sakarya İlkokulu 

Başöğretmeni 
Ceyhan

19240/17908 İzzettin Tunca 
(S. No: 138) Kurtuluş Cad. No: 

138
Antakya

19247/17915 Aziz Yalçın PTT 
(S. No: 139) memuru S. .10609 

l Trfa

(Arzuhal hulâsası : Keçiborlu ka
zasına bağlı Senir ve Hamidiye 
köylerinin birleştirilerek bunlar
dan Senir köyünde belediye ku
rulması hakkındaki talebin Devlet 
Şûrasınca reddedilmiş olmasından 
şikâyeti mutazammmdtr.)

(Arzuhal hulâsası : Osmanlı Ban
kasındaki vazifesinden çıkarılmış 
olmasından şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Sebilürreşat 
Dergisi sahibi Eşref Edip Fer- 
gan’a kitap bedeli olarak gönder
diği 60 lira 25 kuruşun adı geçen
li e ıı alınıp kendisine verilmesi ve 
icabedcn kanuni muamelenin de 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Borçlanma sa
rı tiyle satmuldığı bir kısım gay
rimenkul bedeline mahsuben öde
miş olduğu taksitlerin 1062 vc 
56 İH sayılı kanunlar mucibince 
kendisine iadesi ve bakiyesinin de 
te rkini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası Meslekten ihra
cına mütedair olan disiplin komis
yonu kararının kaldırılması ve 
tekrar tavzifi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası: Çocuk zammı 
tazminine mütedair olan Divanı 
Muhasebat ilâmının, aynı mevzua 
tallûk eden Askerî Temyiz Mahke
mesi Uâmiyle ne yolda telif edile
bileceğinin tâyin ve tesbiti talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Meşrutun tah
liye edilmiş olmasından dolayı ke
silen aylığının eskisi gibi çocukla
rına verilmesi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası: 1'. T. T. ida
resince kendi namına haksız ola
rak çıkarılan zimmetin iptali tale
binden ibarettir.)



i
Amıkal Arsak al aakibimiıı

No. adı, soyadı ve adresi Encümen katarı ve n# sebepten verildiği

19310/17977 Mehmet Savaşan 
(S. No: 140) Llâleli Toska Cad.

Mesihpaşa So. No:
38 kat: 4
İstanbul

19300/17967 İsmail Hakkı Ayde- 
(S. No: 141) mir

Mandıra Mah. <le 
Çukurca köyünde 
< Jerede

19279/17947 Hüseyin Yitmen ve 
19671/18330 ar.
(S. No: 142) Muhtar

Babaoğlu köyünde 
Çorum

4485/4476 Lûtfi özaydın *
(S. No: 143) I. Astsubay Hzl Or

taokulu 4 ncii Sv. 
As. öğretmen 
Merzifon

19159/17831 M. Şükrü Aktan 
(S. No: 144) îshakçelebi Mah.

Ulucami Cad. No: 12 
Manisa

5246/5237 Ahmet Hamdi Yıl- 
8296/ mazbaş 

19158/17830 Fotoğrafçı 
21322/19814 Balıkpazarı Yeııi- 

359/357 yoncada 
707/705 Demirci - Manisa 

3774/3767
9902/ .
3674/3667 

(S. No: 145)

3242/3235 Alınıet Deliorman 
(S.No: 146) Atatürk Mah. N o:28 

Çan - Çanakkale

(Arzuhal hulâsası: Sark Demir
yollarında ve Devlet Demiryolları 
İdaresinde geçen hizmetlerinin na
zara alınarak kendisine tekaüt 
maaşı bağlanması ve emekli ikra
miyesi verilmesi talebindin ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası: 5917 sayılı Ka
nun hükümlerine aykırı olarak 
ittihaz edilen men'i müdahale ka
rarından şikâyeti mut azam m in
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz ola
rak müsadere edilen mahsullerin 
iadesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vçüncü sınıf 
askerî öğretmenlik nasbinin 30 . 
V III. 1954 olarak tashihi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli ayIiği
nin artırılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 saydı 
Kanunun 21 nci maddesinin (' fık
rasına tevfikan toptan ödeme ya
pılması talebinden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 say üt 
Kanunun 39 ncu maddesinin (F ) 
fıkrasına göre yapılan emeklilik 
muamelesinin kaldırılması talebin
den ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

16092/15028 Mehmet Özbek 
(S. No; 147) Hüssambey Mah. Sı

nmalar So. No: 11 
Fâtih - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Sa
nayi Birliğinde geçen hizmeti için 
tazminat verilmesi talebinden iba
rettir.)

826/767 Halil Akkuş ve Melı- 
(S. No: 148) met Akkuş

Göbekveren köyünde 
Çat - Erzurum

19197/17865 Mustafa Akgün 
(S. No: 149) Eski öğretmen

Akçasu - Taşköprü 
Kastamonu

(Arzuhal hulâsası : öteden beri 
tasarrufları altında bulunan ara
ziye Hüseyin Güven ve İbrahim 
Yazıcı taraflarından vâki tecavü
zün önlenmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekten ih
racı hakkmdaki kararın kaldırıl
ması ve köy okulu öğretmenliğine 
tekrar iadesi talebinden ibarettir.)

3034/3027 Rifat Arıkdağ 
19195/17863 Cumhuriyet kahvesi 
20979/19493 müsteciri Haşan Uy- 

964/962 sak eliyle 
3773/3766 Afyon 

(S. No: 150)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
toprak verilmesi talebinden iba
rettir.)

19194/17862 Cerciş Çelebi 
(S. No: 151) Şeyh Ali Mah. Şehir 

Ceyhuni So. No: 14 
Zile

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet ay
lığı bağlanması talebinden ibaret
tir.)

19259/17927 Fevzi Aksoy 
(S. No: 152) Kavasısağir Mah.

Çarkçı So. No: 6 
Diyarbakır

19009/17694 Ahmet Selçuk 
(S. No: 153) Asliye Ceza Hâkimi 

Vezirköprü

(Arzuhal hulâsası : Emekli maa
şından haksız yere kesilmiş olun 
miktarın kendisine iadesi talebin
den ibaretir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli Bin
başı olan babasının Gümüşsüyü 
Askerî Hastanesinde bakımsızlık 
yüzünden ölümüne sebebiyet veril
diğine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulasaten yine yukarda gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı 
mercilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte "bulundu-



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

Beis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

ğundan, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince, encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3733 17 . I V .  1956

M. M.
Bingöl Afyon K. Edirne Erzincan

N. Aras S. Koraltan C. Köprülü T. Şenocak

Mardin Trabzon
R. K. Timur oğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 200)

T. B. M. »V. Matbaası



Devre : X m  m  İçtima : 2T. 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 /

<8 Sayı : 5 8  !►

11. VI. 1956 Pazartesi

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

2773/2766 Süreyya Soy er (Arzuhal hulâsası : İkramiyesinin
Lâleli Fetlıibev (.’ad. rerilmcsi talebine dairdir.)
No: 28 
İstanbul Dilekçi : 6122 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden on 

gün evvel kendi isteğiyle emekliye ayrıldığından ve 29 yıl hiz
metine karşılık ikramiyeden mahrum edildiğinden bahsile ik- 
ramiyesiinn ödenmesi hususuna delâlet buyurulmasını istemek
tedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
89 ncu maddesinin 6122 sayılı Kanunla değiştirilen ve 11. V I I . 
1953 tarihinde yürürlüğe giren hükmü ile, emekliye ayrılan- 
lardan fiilî hizmet müddetlerini 25 yılı dolduranlara da mad
dede yazılı nispetlerde ikramiye verilmesi kabul edilmiş ise de, 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel emekliye ayrılmış olan
ların hu hükümden istifade edecekleri hakkında kanunda bir 
kayıt mevcut olmadığından sözü edilen hükmün yürürlüğe gir
mesinden önce emekliye ayrılmış olan müstediye ikramiye 
ödenmesine kanuni imkân bulunmamakta olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve dilekçinin emekli
ye sevk edildiği tarihte mer’i olan madde hükmüne nazaran 
vâki istek hakkında encümenimizce de bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3734 17 .IV . 1956
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Arzuhal

No.

6867/6856
7847/7791

10018/

7817/7762

6906/6895

Hamdi Başarat 
Yıldırım Mah. Buz
hane karşısı Olgun 
So. No: 4 
Bursa
Dr. Şefik İbrahim 
İşçil
Setbaşı No: 6 
Bursa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bursa Devlet 
Hastanesi hemşirelerinden Safiye 
Dönmez ile Doktor İbrahim Ök- 
tem’in vâki yolsuzlukları hakkın
da yaptıkları şikâyet dolayısiyle 
müfteri durumunda bırakılıp hak
sız yere hapis ve para cezalarına 
mahkûm edilmiş bulundukların
dan ve elde ettikleri yeni deliller
le yaptıkları şikâyet üzerine adı 
geçen İbrahim Öktem’in teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hokkan
daki talebin redd,olunması, ahiren 
tanzim ve elde olunan şikâyetle
rini müeyyit ilişik zabıt muvace
hesinde iadei muhakeme yoluna 
başvurmalarına delâlet buyurul
muşı ve müstedi Doktor Şefik İb
rahim hakkındaki odlî hata ile mu
allel bulunan hükmün kaldırılma
sı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İadei muhakeme talebinin vazifeli kaza 
merciince incelenmesi icabetmekte bulunduğuna göre müstedi- 
lerin bu mercie müracaatlan lüzumuna ve müstedi Doktor M. 
Şefik İbrahim İşçil’in ayni mucip sebeple serdetmek suretiyle 
daha önce yapmış olduğu af talebi hakkında da 14 . II . 1956 
tarihli ve 3631 sayılı Kararla reddolunmuş bulunmasına ve ye
niden tetkikat icrasını mucip bir sebep de görülememesine bi
naen; müstedilerin vâki müracaatları üzerine bu bakımlardan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3735 17 . IV . 1956

Faik Yüksel
Kâfi Sarıca köyünde
Mesudiye

(Arzuhal hulâsası : Gündoğmuş 
köyünde bulunan tapulu bir </ay- 
rimenkulü hakkında, köy şahsi
yeti hükmiy esince aleyhine ikame 
olunan mcn’i müdahale dâvası he
nüz derdesti tetkik bulunduğu 
halde; muhtar tarafından tasar
ruf hakkının sel,bol ululuğundan 
ve köyü terke mecbur bırakıldı
ğından şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetin; kaza mercünde İncelenmek
te olan bir meseleye taallûk etmesine, şahsi hak ve hürriyete



— 3 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lerine vâki tecavüzlerinden dolayı da müstedinin alâkalı ma
kam ve mercilere müracaatı lüzumuna binaen; vâki müracaat 
üzerine tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3736 17 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kocasının ve 
kendisinin fakir ve sakat bulun
malarına ve askerlik hizmetini 
yapmakta bulunan oğlundan do
layı vâki müracaatlarına rağmen; 
İnegöl Belediyesince kendisine ay
lık bağlanmadığından şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

Gereği düşünüldü : 4109 sayılı Kanunla; belediye encü
menlerinin bu mevzuda alacakları kararlar aleyhine gösterilen 
tetkiki itiraz merciine müracaat olunması icabetmekte bulun
duğundan vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi ’

3737 17 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Fakül
tesi talebelerinin vâki müracaatla
rı üzerine; Arzuhal Encümenince 
ittihaz buyurulan ve üssümizanı 
dolduramıyan talebelere imtihan 
hakkı tanınmasını derpiş eden 
6 . X I  . 1950 tarihli ve 2892 sayılı 
Kararın; Teknik Okulu mühendis
lik kursuna devam eden öğrenci
lere de teşmil olunması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bir atifet talebini mutazammın bulunan 
müracaat üzerine; bu mahiyeti ve Arzuhal Encümeni kararla
rının şahsa ve hâdisesine maksur bulunması itibariyle encüme
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6910/6899 Cevat Abalıoğlu 
Nafıa Müdürü 
Giresun

6913/6902 Ayşe Yıldız
Cuma Mah. Mahmut 
Esatbey Cad. No: 28 
İnegöl

3738 17 . IV . 1956



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

6943/6932 İbrahim Çenkel 
ve ar.
Mahmutpaşa Muh
tarı 
Tokad

Gereği düşünüldü : Evvel emirde bu hususta katî karar 
vermeye salâhiyetli idari makamlara ve ihtilâf vukuunda da 
kaza merciine müracaat olunması icabetmekte bulunduğundan 
vâki talep üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3739 17 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Seylâp felâ
ketzedesi olarak, yardım olmak 
üzere verilmiş olan paraların geri 
alınmak istendiğinden şikâyeti ve 

olay isiyle mezkûr paraların o sı
rada bu maksatla, Dahiliye Vekâ
leti tarafından belediyeye gönde
rilen ve başka işlere sarf edilen 
tahsisattan mahsubolunmak sure
tiyle müşkül durumdan kurtarıl
malar'. talebinden ibarettir.)

7082/7070 Celâl Erdoğan 
Hâkim muavini 
Hacıbektaş

(Arzuhal hulâsası : Hâkim nam
zedi iken; 600i sayılı Kanuni sa
lâhiyete istinaden 25 . X I  . 1953 
tarihinde tâyin kılındığı Frfa. Hâ
kim Muavinliği vazifesine 5 gün
lük yolculuğu mütaakıp 30. X !  . 
1953 te başlamış olduğu için, ve
kâletçe; mezkûr müddet nazara 
alınmıyarak; terfiine engel teşkil 
eden kazai ve inzibati bir hali ol
mamasına rağmen Ağustos 1955 
sonunda 35 liralık kadroda ÎO li
raya terfi etmesi gerekirken ter- 
fiinin; bu yanlış ve hatalı görüşe 
dayanılarak l ay geri bırakıldığın
dan ve Devlet Şûrasmca tetkik 
edilmemekte bulunan bu muame
leye vâki itiraz üzerine iki numa
ralı Ayırma Meclisince de maale
sef bu görüşe iştirak olunarak 
mağdur edildiğinden şikâyeti ve 
yedi ihtiyarında olmaksızın geçen 
bu beş günlük müddet, staj müd
detinde dahi nazara alınıp, bu 
müddetin namzetlikte kabul olun
mayan izin ve rapor durumu ile



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

de kıyaslanması da mümkün bu
lunmadığına göre; vekâletteki dos
yasının celp ve tetkikiyle 2 numa
ralı Ayırma Meclisi kararının kal
dırılması ve geçmiş maaş farkla
rının tediyesi talebini mutazam- 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Cereyan eden muameleler de kanuna 
aykın bir cihet görülmediğinden talep hakkında tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Kazar tarihi

3740 17 . IV . 1956

7090/7078 Hasarı Fehmi Dün
dar
Damat Hocazadeleı- 
den
Y ozgad

(Arzuhal hulâsası : Şartı vakıf 
olarak, 40 yılı mütecaviz bir za
mandır vazifeli bulunduğu müez
zinlikten hilâfı salâhiyet çıkarıl
dığından, Devlet Şûrasına açtığı 
dâvanın da, hakkındaki çıkarma 
kararı; inzibati mahiyette bulun
mamasına rağmen merci tecavü
zünden reddedildiğinden, keza ha- 
demei hayrat durumları üzerinde 
lâyıkı ile durulmamış bulunuldu
ğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; merciine müracaat ile ve
rilecek karar aleyhine kaza merciine, diğer hususat hakkında 
da bu cihetleri inceleyip icabına tevessül edecek olan idari ma
kam ve mercilere müracaat etmesi icabetmekte bulunduğun
dan vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3741 17 . IV . 1956

7111/7099 Hüseyin Sarıtaş
2 nci Tb. Topçu 
Okulu 
Polatlı

(Arzuhal hulâsası : Bingöl Me
busu Ekrem Yıldız’m, kardeşi Ah
met Yıldız ve amcası Zeynel ile 
birlikte bu bölgede bir tagallûp 
havası estirmekte ve birçok kimse
lerin mal ve can emniyetini teh- 
didetmekte, keza; birçok memur
ların sebepsiz yere nakline âmil 
bulunduklarından şikâyeti ve hak 
sahiplerinin adı geçen mebus hak-
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kında dâva açabilmelerini teminen 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 
ve grup tarafından tecziye olun
ması ve yersiz olarak naklolunan 
ve bir izzeti nefis meselesi haline 
getirilen Hükümet Doktoru Sarı- 
taş’m; bu tâyin muamelesinin ip
tal olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Adıgeçenin cezai ve hukuki mesuliyeti
ni tâyine ve bir nakil tasarrufunun iptali mevzuunda da icab- 
eden kanuni muamele ve takibata tevessül etmeye yetkili ve 
vazifeli adlî makam ve kaza mercilerine müracaat olunması lü
zumuna binaen, vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimiz
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihii   _________
3742 17 . IV . 1956

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

8226/8106 Galip Karakaş
Kimya 
Genel Md. 
herleşme 
memur 
Ankara

Enstitüsü 
Genel Ha-
Şef liginde

(Arzuhal hulâsası : Ankara, Su
lar İdaresi Umum Müdürlüğü ö z 
lük İşleri Şefi iken; idarece cere
yan eden yolsuzluk ve irtikâplar
dan dolayı yapılan ihbardan mağ
dur olan Umum Müdürün; kadro
sunu lâğv ettirmek suretiyle ken
disini açıkta bıraktığından ve taz
minatının noksan verildiğinden ve 
bu yolsuzluklarla ilgili olarak alâ
kalı vekâletlere yaptığı müracaat
lar üzerinde dr durulmıyarak su
dan cevaplar verildiğinden şikâ
yeti ve gerek şahsi ve gerekse be
lediye hukuku bakımından mev
zuun; Yüksek Meclisten seçilecek 
bir mütehassısa inceletilmesi tale
bini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin şahsi haklan ile ilgili husu- 
sattan dolayı vazifeli kaza mercilerine müracaat etmesi lüzu
muna ve vâki ihbar üzerine de, dosya münderecatına nazaran; 
icabeden kanuni muamele yapılmış olduğu anlaşılmış bulunma
sına binaen; vâki talep hakkında bu bakımlardan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3743 17 . IV . 1956



Arzuhal
No.

37106/15936
20679/19231

19237/17905

6955/6944
7954/

(S. No: 1)

6965/6954 
(S. No: 2)

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük ik
ramiyesine hak iktisab edebilmek 
üzere bir müddet daha istihdam 
olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3744 17 . IV . 1956

(Arzuhal hulâsası : Deniz istih
kâm İnşaat Grup Kumandanlığı 
taş ocaklarında çalışmakta iken 
bir kaza neticesi başından yara
lanmış ve barapor sakata ayrıldı
ğından ve çalışamıyacak derecede 
perişan bir durumda olduğundan 
gereğinin yapılması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiye tazminat olarak verilmek 
üzere 4 080 liranın îş Bankasına yatırılmış olduğu Millî Mü
dafaa Vekâletinin cevabından anlaşılmış olmasına göre vâki 
talelp hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3745 17 . IV .  1956

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere 
mahkûm edildiği 11 senelik hapis 
cezasına ait mahkûmiyet dosyası
nın tetkik buyurulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Faili olmadı
ğı bir suçtan dolayı, Amasya Ağır 
Ceza Mahkemesince mahkûm edil
diği 12 sene hapis cezasına ait 
dosyasının tetkik buyurulması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinin kararma iktiran eden 
bir hususla ilgili bulunan taleplerin bu bakımdan encümenimiz
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Aslan Ağıllı 
Ceza evinde 
Keskin

El alil Polat 
Bölge ceza evinde 
Sinob

Ali Zenbil 
Dz. Is. înş. Grup K. 
1033 sayılı işçi 
Gölcük - İzmit

Mustafa Göm- 
Gazipaşa Cad. No: 9 
Yalova

3746 17 . IV . 1956
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6890/6879 
(S. No: 3)

Arzuhal
No.

6882/6871 
(S. No: 4)

6941/6930
(S. No: 5)

6975/6964 
(S. No: 6)

6972/6961
(S. No: 7)

6948/6937 
(S. No: 8)

Kaşit özkancr 
1955 senesi 3534 
mahreç No. tel sahibi 
Malatya
Haşan Binen 
Kiiçiikpazar Mehtap 
So. No: 32 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Yenici I 
(razhçeşme Yenido- 
ğan Malı. 44/1 So. 
No: 45 
İstanbul

Osman Oelikbaş 
Hükümet Cad. 
No: 163 
fal - Denizli

Cihan Koç 
Kayabaşı Malı. Yasa 
So. No: 21 
Ankara

Mahmut Ersoy ve ar 
Dokuma, iplik, çır
çır fabrikası işçi mü
messilleri 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası : Malatya Lise
si münhal öğretmen kadrolarının 
âcilen doldurulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6/7 Eylül hâ
disesi sırasında uğradığı zarardan 
dolayı Eminönü Kaymakamlığına 
vermiş olduğu istida, Yardım Ko
mitesine intikal ettirilmemiş bu
lunduğundan şikâyeti, d olay isiyle 
mağduriyetine mahal bırakılma
ması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye in
tikal eden birçok arazinin, sahte 
mirasçılar namına tescil olunması 
için tapu dairelerinde yapılan 
yolsuzluklardan şikâyeti, tertip 
ve tasnide bulunanlar hakkında 
kanuni takibat icrası ve bu senet
lerin iptali talebini mutazarnmın- 
ılır.)

(Arzuhal hulâsası : Çal İdarei llu- 
susiy esindeki iki münhal e tâlip 
olan iki ortaokul mezunu için hi
lafı kamın imtihan yapılmakla 
mağdur edildiğinden şikâyeti, do- 
layısiyle bu yolda muamele yapan
larla, heyeti imtihaniye hakkında■ 
tahkikat ifası talebini mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiye
tini çekmekte olan kerdeşinin An
kara Ceza Evine nakli talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalıştıkları 
iş yerinde iş mevzuatına riayet 
olunmadığından şikâyeti muta- 
zammmdır.)

Gereği düşünüldü : Son karan almaya salâhiyetli idari 
merci tarafından henüz katî bir karara bağlanmamış hususata 
taallûk eden talepler hakkında encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına ve müstedilerin aidolduğu mercilere mü
racaat etmeleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3747 17 . IV . 1956



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

6879/6868 
(S. No: 9)

6903/6892 
(S. No: 10)

6950/6939 
(S. No: 11)

6961/6950 
(S. No: 12)

6921/6910 
(S. No: 13)

6923/6912 
(S. No: 14)

Lûtfiye Soyalp 
Yeni Mah. Ragıptü 
zün Cad. No: 87 
Ankara

1. Sabri Dalkoçoğlıı 
Harzemşah So.
No: 16
Şişli - İstanbul

Hakkı Irmak ve ar. 
D. P. îlce Başkanı 
Gülşehir

Veli Galip Kiırt- 
oğlu
Cumhuriyet Malı.
Muhtarı
Polatlı

Şefik Baykal 
DDY 5. İşletme Si
cil Kaleminde Me
mur 
Malatya

Seyfi Demirsoy 
İşçi Sendikaları Bir
liği Başkanı - Sinan- 
paşa Köprü So.
No: 23
Beşiktaş - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 6216 sayılı 
Kanunun; emeklilerin, dul ve 
muhtaç ailelerinin de istifadeleri
ni mümkün kılacak şekilde tadil 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hariciye Ve
kâleti dış temsilciliklerinde, kad
roların D cetvelinde çalışanların 
da 5434 sayılı Kanundan istifade
lerini teminen bu kanunda gerekli 
tadilâtın yapılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5545 say ıh 
Kanunun muaddel 109 ncu mad
desinin 5 nci fıkrasında yazılı tek
sir ifadesinin tefsiri talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memnu hak
larının iadesi hakkındaki karara 
tevfikan; ağır hapis cezası ile 
mahkûm olup cezasını çekmiş olan 
bir memurun iadei memuriyet et
tirilip ettiril emiy ece,ğinin tesbiti 
için Belediye Kanununun 23 ve 
24 ncü maddelerinin tefsir olun
ması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Muvaffakiyet- 
sizliği sebebiyle Ilarb Okulundan 
başçavuş olarak ayrılıp sair dev
let hizmetine girenlerin de, subay
lar gibi Harb Okulunda geçen 
müddetlerinin tekaütlük müddet
lerinden sayılması esbabının te
min buyurulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çıkarılacak 
bir kanunla işçi ücretlerine' yüzde 
50 zam yapılması esbabının istik- 
mal buyurulması talebinden iba
rettir.)



— 10 —
Arzuhal

No.

6902/6891 
(S. No: 15)

6899/6888
9870/

(S. No: 16)

7773/7726 
(S. No: 17)

Kasım Tekin ve ar. 
Paho köyünde 
Palu

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Palu ve Kara- 
koçan kazaları dâhilinde 4753 sa
yılı Kanun şümulüne giren vakıf 
arazisinin topraksız köylüye dağı
tılmak üzere gereken hazırlıklara 
başlanmasiyle, binlerce aile geçim 
endişesine düştüklerinden, zür’i 
vakıflardan olan bu arazinin bu 
nevi vakfın haiz olduğu hususi
yet itibariyle bu kanun şümulü 
dışında bırakılması, veyahut bu 
hususiyetlerine binaen istimlâke 
tâbi tutulması ve bedeli istimlâkin 
bugünkü rayiç- üzerinden tesbiti 
ve işbu bedeli istimlâkin evlâdı 
vakfa ödenmesi esbabının istikmal 
buyurulması talebinden 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

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3748 17 . IV . 1956

Mehmet Avcı ve ar.
Kasabada
Eleşkirt

Talât Kitapçı 
Ordu Evi arkası 
No: 8 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : Rus işgali ve 
işgali mütaakıp şekavet dolayısiy- 
le oturmakta bulundukları İğdır’
ın Çetindere köyünden ayrılıp 
Doğubayazıt’m Goloser köyüne 
yerleşmiş iseler de esas köyleri 
olan adıgeçen Çetindere köyünün 
memnu mmtaka olmaktan çıkarıl
ması üzerine tekrar ana köylerine 
dönmelerine müsaade olunması 
için yaptıkları müracaatlar is’af 
olunmadığı gibi, sair kanuni hak
lardan da fay dalandır ılmadıkla- 
nndan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Erzurum îda- 
rei Hususiyesince, Arazi Vergisini 
vaktinde ödemiyenlerden alınmak
ta olan ceza mükelleflerin mağdu
riyetini tevlidetmekte bulundu
ğundan; bu baptaki emrin tatbik 
olunmaması ve tahsil edilen ceza
nın da- iadesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

7774/7727 Mehmet Erkorol 
(S. No: 18) DDY 3 ncü İşletme 

Garda kondoktor 
Bandırma

6922/6911 Eşref Nemutlıı 
(S. No: 19) Erkek Orta Sanat 

Okulu Türkçe ö ğ 
retmeni 
Ayvalık

6911/6900 Mehmet Zabtiye 
9323/ Ceza Evinde 

(S. No: 20) mahkûm 
Bursa

6907/6896 Kemal Tarlan 
(S. No: 21) Kapı Kahve Mah.

Çayırboğazı So. 
No: 45/54 
Giresun

6904/6893 Yusuf Karakaya 
(S. No: 22) Karaman

6924/6913 Nâzım özışık 
(S. No: 23) Hamamönü Akalar 

Mah. İpçi So. No: 20 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Terfiinde zı
yaa uğratılan 22 aylık müddete 
ait maaş farklarının ödenmesi ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Hakkında, ve
kâletçe yapılan yanlış bir tatbikat 
dolayısiyle; 6273 sayılı Kanunda
ki «infisaller» ifadesinin 1938 yı
lından sonraki yıllara da şâmil 
olup olmadığının tesbitiyle Maarif 
Vekâletine ve kendisine bildiril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Faili olmadığı 
bir suçtan dolayı mahkûmiyetine 
mütedair olan Bursa Ağır Ceza 
Mahkemesinin 23 . X I . 1954 ta
rihli ve 100/288 sayılı dosyasının 
tetkikiyle 6 sene 6 aylık hapis ce
zasından kurtarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yedek Subay 
Okulunun 22 nci devresine ilti
hakla bütün haklarını alıp, bir 
hafta da subay elbisesi ile dolaş
tıktan sonra; çavuş olarak kıtaya 
sevk olunduğundan şikâyeti ve 
kendisine elem veren bu durum
dan kurtarılması talebini muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hissi intikam
la 30 . X  . 1955 tarihinde karde
şini öldürenlerin serbest bırakılıp 
hâdisenin kapatılmış olmasından 
şikâyeti, dolayısiyle faillerin de ta
kibatta bulunulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : DDY İnzibat 
Komisyonunca işten çıkarılmasına 
dair verilen karara mesnet teşkil 
eden isnattan dolayı beraetine ka
rar verilmiş bulunmasına ve 5677 
sayılı Kanunun açık hükmüne 
rağmen idaei memuriyet ettirüme- 
diğinden şikâyeti mutaıammm- 
â#r.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6973/6962 İsmail Turhan 
(S. No: 24) Akkaya köyünde 

K. Eı eğl isi

6959/6948 Mustafa Kocamaz 
(S. No: 25) Kırmacılı köyünde 

Osmaniye - Seyhan

8566/8403 Celâlettin Benlioğlu 
9187/ Tepecik Malı, de 

(S. No: 26) Simav

6951/6940 Aziz Kaçmaz 
(S. No: 27) Navlan köyü Muh

tarlığına 
Kozflık

9017/8806 M. Ali Korkmaz 
(S. No: 28) Istinye Değirmen 

So. No: 28 
İstanbul

3184/3177 Mustafa Arpacı 
(S. No: 29) Hâmit köyünde 

Kastamonu

6878/6867 Arif Alp ve ar. 
(S. No: 30) Gül t ekin Malı, de 

Şarkışla

(Arzuhal hulâsası : Hastalığının 
meslekî olduğunun kabulü ile ra
por tarihinden itibaren hastalık 
sigorta haklarının ödenmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu mül
kü olan 5 - 6' yüz dönümlük bir 
arazisinin kadastro heyetince baş- 

' kalan adına kaydolunduğundan 
şikâyeti ve mesnetsiz olarak yapı
lan işbu tescil muamelesinin iptali 
talebini mütazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vekâlet emri
ne alınma muamelesinin kaldırıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : iskân Kanu
nuna tevfikan yapılan ve verilen 
yardım ve iaşe bedellerinin kanu
nun sarahati hilâfına kendilerin
den tahsil olunmak istendiğinden 
şikâyeti, dolayısiylc bu baptaki 
enirin durdurulması talebini mu- 
t azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hakkı 
olan ihtiyarlık sigortasından isti
fade ettir ilmediğinden şikâyeti 
mütazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Harbi Umu
mide yaralanıp mâlûl kaldığı ve 
işbu maluliyeti dolat/isiyle aldığı 
ilk heyeti sıhhiye raporunda, (ha
yatını kazanamıyacağı da) belir
tilmiş bulunduğu halde; mâlûliye- 
tinin dereceye girmediğinden bah- 
sile maıt.ş bağlanmadığından şikâ
yeti mütazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yol Müteah
hidi Mustafa OraVm mukavelesi
nin feshi cihetine gidilip istihkak
larından kesilmek suretiyle elde 
olunan katî teminatı da irat kay
dolunacağından kendilerinin işçi 
istihkaklarının göz önünde bulun
durulması talebinden ibarettir.)



— 13 —

6900/6889 Savniye Altan 
(S. No: 31) istasyon Cad. do 

No: 164 
Konya Ereğlisi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 33 yıldan beri, 
İstanbul’da Fransız Lâpe Hasta
nesinde yatmakta ve mahcure bu
lunması sebebiyle vâsisi bulundu
ğu Fâhire Öğütmen'den, Gelir 
Vergisi Kanununun 2 i ncü mad
desi hilâfına, dul maaş nidan fu- 
zulen kesilen verginin iade edilme
diğinden şikâyeti mutazamnim- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Tetkik ve halli, kaza mercilerinin ka
rarına bağlı hususatla ilgili bulunan taleplerin bu bakımdan 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

3749 17 . IV . 1956

18532/17252 Mehmet Canavar 
(S. No: 32) Beyyayla köyünde 

Mihal Gazi bucağı 
Gümele Karakol 
eliyle 
Eskişehir

18994/17684 Mehmet; Büyükmert 
(S. No: 33) Tüccar Nuri Ekmek

çi eliyle 
Genç

19112/17785 A. Rıza Güngen'
(S. No: 34) Yeni Maliye Vergi 

Dairesi Müdür yar
dımcısı 
İzmir

17851/16621 Hilmi Ismailoğlu 
(S. No: 35) Ana Tamir Fabrika

sında Askerî Müh. 
Dışkapı - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Askerliği do- 
laytsiyle köyünde kimsesiz bırak
tığı ailesine yardım yapılması ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçirmiş ol
duğu is kazası sebebiyle verilmesi 
lâzımgelen ödeneğin bir an evvel 
tediyesinin temini talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nizip kazası 
malmüdürü iken tahsisat harici 
sarfiyattan dolayı 1948 yılı bütçe
sinin çocuk zammı faslından Di 
vanı Muhasebatça şahsi kusuru ol
madan kendisine zimmet çıkarılan 
230 liradan tebriye edilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsas'f : Mühendislik 
tahsili yaptığından ve ordudaki 
hizmetinin de askerî tıp ve vete
rinerden farklı olmadığından as
kerî subay sınıfına dâhil edilmesi 
talebinden ibarettir.)
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18031/16776 Abdullah Akcin 
(S. No: 36) Misfak köyünde 

Avvacık

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

18017/16766 Ahmet Ali Manleli 
(S. No: 37) l'lugazi Mah. Osma

niye geçidi No: 6 
Samsun

18083/16189 Abdürrahnıan Alem- 
(S. No: 38) dar

Algaıı Oteli 
Adana

19113/17786 Ali Krdendoğdu 
(S. No: 39) DDY İstanbul Mağa

zası amele çavuşu 
38740 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Tahsilât nis
petinin diğer mesai arkadaşlarına 
nazaran daha yüksek olmasına 
rağmen kadro dışı bırakıldığından 
eski vazifesine alınması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddin
den ve maaş bağlanmadan emekli
ye sevk edilmesinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik ter
his muamelesinin yapılması için 
gereken makamlara gönderilmiş 
olan nüfus cüzdanının eline geç
mesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir- 
yollarmdaki eski ücretinin ve de
recesinin iadesine ve müterakim 
ücret farklarının tarafına tediye
sine delâlet buyurulması talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerden alınan cevaplara 
göre dilekçilerin istekleri yerine getirilmiş olduğundan bunlar 
tarafından vâki talep ve müracaatlar hakkında bu sebepten en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ne »ebepten verildiği

3750 17 . IV . 1956

18553/17273 İbrahim özkaç 
(S. No: 40) Bolay köyünde 

Hadim

18559/17279 Ahmet Çakır 
(S. No: 41) Mamoğa köyü Muh

tarı
Hafik - Sivas

(Arzuhal hulâsası : Mesken ma
suniyetini ihlâl ederek ailesinin 
ırzına geçen şahıs ve arkadaşları 
hakkında dinlenilen şahitlerin ifa
delerinin sorgu hâkimliğince doğ
ru olarak tesbit edilmediğinden ve 
suçluların tevkif olunmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
otlakiye ve sulakiyesi bulunmadı
ğından komşu köyler otlakiyele- 
rinden faydalandırılması talebin
den ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18568/17286 Aziz Çırak 
(S. No: 42) Beşpınar köyünde 

Cingife - Cazianteb

18583/17301 Mümin Karabaş 
(S. No: 43) Abbashalimpaşa kö

yü Muhtarı 
Çifteler - Eskişehir

18604/17320 Fatma Yılmaz 
(S. No: 44) Paşabahçe Çubuklu 

Cad. No: 6 
İstanbul

18843/17554 Bayram Samasti 
(S. No: 45) Çal köyünde 

Akçaabat

18675/17390 İbrahim Gümüşlü 
(S. No: 46) Muhtar

Pey ııik köyünde 
Zara

18477/17200 İbrahim Gönül 
(S. No: 47) Toparlar köyünde 

Köyceğiz

18666/17381 Talât Demircioğlu 
(S. No: 48) T. C. Ziraat Bankası 

memurlarından 
Malatya

(Arzuhal hulâsası : İrsen malik 
ve zilyed bulunduğu tapulu tarla
sının Vakkas namındaki şahıs ta
rafından cebren işgal edilmesin
den şikâyeti mütazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Senelerden 
beri zilyed bulundukları mera, 
çayırlık ve fındıklıklarının hilâfı 
kanun Evkaf İdaresince başkala
rına verilmiş olduğundan yapılan 
ferağın iptali ve gerekli işlemin 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şükrü Kara- 
taş’m aleyhine açmış olduğu mi
ras dâvasının uzamakta olduğuna 
ve hâkim tarafından verilen ka
rarları kabul etmediğine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman suçla
rından mütevellit âmme, dâvaları 
A f Kanunu ile ortadan kaldırıl
dığı halde Orman İdaresince aynı 
suçtan dolayı hukuk mahkemesine 
müracaatla tazminata hüküm alı
narak haklarında icra takibatına 
tevessül olunduğundan şikâyeti 
mütazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri hay
vanatına tahsis edilen yaylaya 
Gözü köyü halkı tarafından yapı
lan haksız müdahale ve tecavüz
den şikâyeti mütazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûm oldu
ğu 1 660 lira orman tazminatının 
affı talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Mü
hendis Mektebinde devlet hesabı
na okumakta iken hastalığı sebe
biyle iki yıl üst üste sınıfta kal
masından dolayı devlet tarafından 
sarf edilen ve kendisinden hük
men istenilen meblâğın misüsiz 
olarak fiilî hizmetle ödemesine 
müsaade, olunması talebinden iba
rettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18865/17574 Mustafa Dalyan 
(S. No: 4!)) ve ar.

Tuzla köyünde 
Oebze

19040/17722 Sıddık Çelebi 
(S. No: 50) Çiftlik köyünde 

Karlıova

19012/17697 Adil özcan
(S. No: 51) Emekli Topçu Al

bayı Yeşilli Atalar 
Cad. No: 107 
Kereste ve yakacak 
ticarethanesi sahibi 
Balıkesir

19089/17763 Hatice Şinik
(S. No: 52) Denizciler ("ad. Ça

lışkanlar So. No: 4 
Ankara

19109/17782 Cuma Aslan ve ar.
(S. No: 53) Nustel köyünde 

Akçakale

18029/16774 Yunus Songörenler 
(S. No: 54) Karşıyaka Alaybev 

istasyonu Cad. de 
No: 29 
İzmir

17867/16637 Osman Budak 
(S. No: 55) Adis köyünde

Karaçayır - Sivas

(Arzuhal hulâsası : İmar ve ihya 
etmiş oldukları Hâzineye ait yer
lerin satışa çıkarılmış olduğundan 
bu yerlerin parasız veya uzun 
taksitlerle namlarına temlik edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Karlıova ka
zasına bağlı Çiftlik köyünden Ali 
Zengin ve yeğenlerinin tecavüzle
rine .mâruz kaldığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kereste fab
rikası işletmekte iken halkın sükûn 
ve huzurunu bozuyor iddiasiyle 
elektrik cereyanının belediyece ke
sildiğinin ve haksız olarak mağ
dur bir duruma düşürüldüğünden 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşi En
ver Göçmen’in 21 ay evvel İstan
bul’da tevkif edildiğinden ve bir 
sürü işkence neticesinde hastalı
ğından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ekinlerinin 
kasten yakıldığından bilkeşif za
rar ve ziyanının suçlulardan alı
narak taraflarına teslim edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İbrahim Ka- 
raderya namındaki şahıs kardeşi
nin yolunu gûya kesmesinden do
layı araba içerisinde âtıi olarak 
üzerine hücum etmiş ve beş yerin
den yaralamış ve hâdisenin suç
üstü Kanununa tevfikan muamele 
yapılması lâzımgelirken yapılmı- 
yarak Birinci Sulh ('eza Mahke
mesine sevk edilmiş olmasından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Civar köyler 
halkı tarafından yaylalarına yapı
lan haksız müdahale ve tecavüz
den şikâyet mutazammındır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

17871/16640 Hanıdi Çakıroğlu 
(S. No: 56) Arastada kavaf 

ödemiş

18150/16885 Mehmet özlenir 
(S. No: 57) Sivil ceza evinde 

Çanakkale

18162/16895 Halit Gençer ve ar. 
(S. No: 58) Kemalpaşa Mali.

Kızılcahamam

18190/16920 Fatma Cerenbil 
(S. No: 59) Satır Hliyük köyün

den Kemikli Bedes
ten No: 6 Manifatu
racı Halil Asli Kara 
eliyle 
Gazianteb

18199/16929 Bayram Sadi Ata- 
■ S. No: 60) soy

Eyüp Düğmeciler 
Mah. Mağribi So. 
No: 16 
İstanbul

17955/16710 Mustafa Özel 
(S. No: 61) Bahriye Cad.

No: 68/1 kahvehane
de ocakc-ı 
Eyüp - İstanbul

17861/16631 Sabri Gündoğdu 
(S. No: 62) ve ar.

Kıraçaıı köyü Muh
tarı 
Of

(Arzuhal hulâsası : Müracaata 
kalmış olan veraset dâvasının tek
rarlanması üzerine tebligatın baş
kâtibin dairesinde yapılmasından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yaralama su
çundan temyizin bozması üzerine 
dört seneye çıkarılmış olan mah
kûmiyet kararının yeniden tetkik 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Başlıca geçim 
vasıtaları olan çayır, buğday ve 
çeltik tarlalarının yol dolayısiyle 
ellerinden alındığından bu halin 
ve mağduriyetlerinin önlenmesi 
talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Murislerinin 
borcundan dolayı Hâzinece el ko
nulmuş olan 3 parça tarhının vâ
risleri adına reddi ferağ edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5134 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin B 
fıkrasına göre haksız olarak teka
üde sevk edilmiş olduğundan çiğ
nenen hakkının iadesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : işlediği mü
essir fiilden dolayı gösterdiği şa
hitler istima edilmeden 104 lira 10 
kuruş ağır para cezasiyle mahkûm 
edilmek suretiyle vuku getirilen 
haksızlığın kaldırılması talebini 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Köyünün ha
yırsever kimselerinin 6 bin lira 
yardımı ile getirilen suya tesahüıb- 
etmek ve kendilerini sudan mah
rum bırakmak kasdı ile Çan köyü 
tarafından mahkemeye verilmele
rinden şikâyeti mutazammmdır.)
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17900/1666r> Tahir Bender 
(S. No: 63) Yavuz Türk So.

No: 2
Kadıköv - İstanbul

Araılıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Komiser Mu
avini Sadi Özkan’ın dayak ve ha
karetine mâruz kalmasından do
layı sanık aleyhine açılan âmme 
dâvasında mahallî mahkeme ,su
run tavsifinde hata eylemiş oldu
ğundan hukukunun zıyaa uğra
maması için kanuni muameleye te
vessül olunması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki taleplerin 
kaza menülerince incelenmiş veya İncelenmekte bulunmuş olan 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından bu talepler hakkında 
zikredilen sebeplerden encümenimizce tetkikat icrasına mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3751 17 . IV . 1956

17823/16602 Veysel Ercan 
(S. No: 64) Tüccar Saraç, Ali 

Yurtseveri vaııında 
Ereğli - Konya

17872/16641 Fikret Kutluay 
(S. No: 65) Hacı Tahsinbey So. 

No: 3 kat 2 
Sultanahmet - İstan
bul

17953/16708 Vasfi özalpaslan 
(S. No: 66) Deri ve Kundura Sa

nayi Müessesesi Tek- 
nisiyenleri adına 
adına
Beykoz - İstanbul

18167/16900 İffet Fındıkgil 
(S. No: 67) Hüsevinbey So. No: 

11/2''
Moda - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 7 . II . 1.953 
tarihindi yürürlüğü hitanı bulan 
552i sayılı Kanun gibi bir kanu
nun daha kabul edilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Sahtekârlıktan 
mahkûm ve ordudan ihrat:edilmiş 
ise de cezasın m affa uğramış oldu
ğundan tekrar orduya alınması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Yevmiye ile 
geçen hizmetlerinden 10 yıllık 
borçlanma suretiyle emekliliğe 
esâs hizmetlerine eklenmesinin te
mini ve isçilikte geçen hizmet yıl
larının bugünkü çalışma süreleri
ne ilâve edilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ecnebilerle 
devlet memurlarının evlenmeleri
nin serbest bırakılması hakkında 
yeni çıkacak kanunda hâkimlerin 
ve hâkim sınıfında bulunanların 
da dâhil edilmesi ve memnuiyetin 
kaldırılması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18101/16837 Abbas Doygu 
(S. No: 68) Hakaçlı köviindc 

Yerköy - Y'ozgad

18157/16890 Osman Akgüıı 
(S. No: 69) Nevbahaı- Malı. Top- 

eıı 10nıiııbey So. Paz
vant Çıkmazı No: 1 I 
Samatya - İstanbul

18469/17192 Adalet Atakan ve ar. 
(Ş. No: 70) Yenicesine Mabut 

So. No: 35
Kasımpaşa - İstan
bul

18464/17187 Bektaş Onu;
(S. No: 71) İlkokul Başöğretme

ni
Höyük - Alaea

18463/17186 İsmail Şahin 
(S. No: 72) Başöğretmen Küre 

köyünde 
Alaea

18547/17267 Abdi Çelikel 
(S. No: 73) PTT Müdürü 

Teıeaıı

18529/17249 Fazlı Demirci 
(S. No: 74) Başöğretmen Baba- 

oğlu köyünde 
Çorum

18090/16826 Naci Koçak 
(S. No: 75) Pamuklu Sanayi Mii- 

essesesi Teknisiycn- 
leri adına 
Ereğli

(Arzuhal hulâsası: Yedek subay 
olarak Birinci Cihan Harbi ve İs
tiklâl savaşlarına iştirak ettiğin
den tekaüt maaşı bağlanması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası Askerî bakıme
vinde ustabaşı iken vazife mâlülü 
olarak emekliye sevk edilmiş oldu
ğundan emekli maaşının bir an ev
vel Emekli Sandığınca tahsisine 
enıir verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Atıl ay Deniz
altı gemisi şehitlerinin vârisleri 
ve yetimleri olduklarından, tam 
maaş ve ikramiye verilmediğin
den, birer ev parası yardımı ya
pılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Köy enstitüsü 
mezunuöğretmenlerin durumları
nın düzeltilmesi talebine dair.)

(Arzuhal hulâsası: Köy enstitüsü 
mezunu öğretmenlerinin durumla- 
larının düzeltilmesi talebine da
ir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendi arzusiy- 
le tekaütlük talebinde bulunanla
rın da hükümetçe emekliye sevk 
edilenler gibi muamele yapılması 
talebine dair.)

(Arzuhal hulâsası: Köy enstitüsü 
mezunu öğretmenlerinin durumla
rının düzeltilmesi talebine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank 
Pamuklu Sanayi Müessesesinde 
yevmiyeli olarak gecen hizmetle
rinin 10 yılının borçlanma suretiy
le emeklilik müddeti hizmetlerine 
katılması hakkında bir hükmün 
5434 sayılı Kanuna ek kanun lâ
yihasına konulması talebinden 
ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinia
No. adı, soyadı ve adresi Eneüraen kararı re ne sebepten verildiği

17976/16727 Mustafa Erden 
(S. No: 76) Hv. Kuv. Muhakim 

Şb. Hv. Kd. B»;v. 
Diyarbakır

18072/17662 Halil Akcimen 
(S. No: 77) Ortaokul toplu ders

ler öğretmeni 
Çatalca

18903/17611 Memnune Gürcan ve 
(S. No: 78) ar.

Cihangir, Coşkun 
So. No: 10-4 
Bevoğl il

19075/17751 Mustafa Çakmak 
(S. No: 79) Maliye odacısı 

Sorgun

19070/17746 Vecihe Ünaldı 
(S. No: 80) Rasimpaşa Mah. Ka 

rakol Cad. No: 143 
Kadıköy - İstanbul

19074/17750 İsmail Topaçoğlu 
(S. No: 81) Yenimahalle Levent 

Ankara

(Arzuhal hulâsası: Mecburi askerî 
hizmetini doldurmuş olup lise me
zunu olması hasebiyle subay yetiş
tirilmek iizere özel kurslara alın
ması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1940 - 1941 
senesinde Sivas Öğretmen Okulun
dan mezun olduğundan, öğretmen
lerin terfihlerine ait kanundan 
fay dalandır ılmadığından, 1938 yı
lında öğretmen meslekine giren
ler şeklinde kendisinin dc mezkûr 
kanundan faydalandırıhna.sı tale
binden ibarettir.)

(Aruzhal hulâsası: Kendileri «Atı
la y Denizaltısv» şehitlerinin kanu
ni vârisleri olduklarından, Dumlu- 
pınar Denizaltısı şehitlerine göste
rilen alâkanın kendilerine göste
rilmediğinden bir kanun yapıla
rak birer er yardımının yapılma
sı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sekiz nüfuslu 
bulunduğundan almış olduğu 52 
lira odacılık nıaaşiyle geçim zor
luğu çektiğinden kadro ücretinin 
yükseltilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk 
yüzünden terfiinin bir yıl gecik
miş olduğundan kıdeminin bir yıl 
evvelinden hesaplanmak suretiyle 
terfiinin sağlanması ve ayrıca bir 
yıllık maaş farkının verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1 . III . 1953 
tarihinde 5434 sayılı Tekaüt Ka
nununun 47 nci maddesi gereğin
ce âdi mâliıl olarak tekaüde sevk 
edildiğinden hatırlanmakta olan 
kanundan ikramiye verdirilmek 
suretiyle mağduriyetine nihayet 
verilmesi talebinden ibarettir.)



Areuhal Arzuhal sahibini*
No. adı, soyadı ve adresi Sneümen karan v* ne sebepten verildiği

]8582/17300 Mehmet Tilki ve ar. 
(S. No: 82) Muhtar

* Kozabat köyünde
Afşin

18689/17403 Remziye Özkan Ziya 
(S. No: 83) Çağatay eliyle

Amerikan garajı
No: 167
Şişli - İstanbul

19803/17759 Halit Cansever 
(S. No: 84) Makine ve Teknik is

leri Sendikası Baş
kanı 
İzmit

18789/17502 Nebi Seııkoş 
(S. No: 85) 264 sayılı Tarım 

Kredi Kooperatifi 
Müdürü 
Kütahya

18873/17582 Hüseyin Doğan 
(S. No: 86) Demirli bahçe İlkoku

lu hizmetlilerinden 
Ankara

18861/17570 Osman Tan 
(S. No: 87) Maliye dairesi odaeı- 

ları 
Bursa

18876/17585 Burhan Candan 
(S. No: 88) Maliye odacısı 

Burdur

(Arzuhal hulâsası : Tescil edilmi- 
yen birleşmelerden doğan çocuk
ların tescili hakkındaki 5524 sa
yılı Kanunun müddetinin bir yıl 
daha uzatılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Refah vapu
runda şehit olan kocası Üstçavuş 
Ali N esip’t en kendisiyle çocukla
rına bağlanıp 10 seneliği verilmek 
suretiyle kesilen maaşın 5795 sa
yılı Kanunun tefsiri ile yetimle
rine emeklilik hakkının tanınması
nın temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sünıerbank 
Selüloz Sanayi Müessesesi tara
fından memurlara verilen temettü 
ikramiye!erinin işçilere de teşmili 
ve 5837 sayılı Kanunla yarım ola
rak ödenen hafta tatili yevmiyele
rinin tam olarak verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 264 sayılı Kü
tahya Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü olduğunu, pek az olan üc
retlerinin iyi bir şekle bağlanması 
ve tekaüdiye hakkının tanınması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İlkokul hade
mesi olup maaşının az olduğundan 
diğer dairelerde çalışan arkadaşla
rı gibi elbise, çocuk zammı, ikra
miye re saire haklardan istifade 
ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Ar&uhal hulâsası: Bursa Mâliye
si odacılarından olduklarından 
pek az olan 55 lira kadro ücretle
rinin yükseltilmesi talebinden iba
rettir. )

(Aruzhal hulâsası: 50 lira olan 
kadro ücretinin yükseltilmesi tale
bine dair.)



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

18821/17532 Şekûre özoğuş ve ar. 
(S. No: 89)İlkokul öğretmeni 

Bursa

18822/17533 Ahmet Doğu 
(S. No: 90) Muradiye Okulu ö ğ 

retmeni 
Bursa

18869/17578 Tûlip Aykırı 
(S. No: 91) Emirbuhari Okulu 

öğretmeni 
Bursa

18870/17579 İbrahim inal 
(S. No: 92) Çalı bölge (¡ezici Baş

öğretmeni 
Merkez - Bursa

18871/17580 Haşan A t alay 
(S. No: 93) ♦îündoğdıı Köyü Öğ

retmeni 
Bursa

18880/17589 Ahmet Aytı 
(S. No: 94) Merkez <¡ezici Başöğ

retmeni 
Bursa

18881/17590 Müzeyyen Tozlrtoğlıı 
(S. No: 95) Merkez Setbaşı Oku

lu öğretmeni 
Bursa

18882/17591 İbrahim Sevmen’
(S. No: 96) Merkez Yıldırım 

Okulu öğretmeni 
Bursa

18913/17621 Şeref özler 
(S. No: 97) Hocailyaz İlkokulu 

öğretmeni 
Bursa

ı9017/17702 Nihat Bayrakçeken 
(S. No: 98) öğretmen; Gaziakde- 

mir Okulu 
Bursa

(Aruzhal hulâsası : Kadrosuzluk 
yüzünden terfilerinin iki yıl ge- 
ı ik t iril diğinden ve bu yüzden bek
letilen sürenin yeni maaştaki kı
demi erine eklenmesi hakkında ge
rekli bir kanunla telâfi edilmesi 
talebinden ibarettir.)

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

» » » »

j> » •» »

* » » »



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

19032/17714 Hamide Unsal 
(S. No: 99) öğretmen; Telefon 

Cad. No: 133 
Kadıköy - İstanbul

19314/17981 Abdullah Kural 
(S. No: 100) Tirilye Merkez Oku

lu Başöğretmeni 
Mudanya - Bursa

4936/4927 Ali İlmi Bilgili 
(S. No: 101) Pazar Mah.

Kadirli

4590/4581 Mesut Saraçoğlu 
(S. No: 102) Eski Muharipler Bir

liği Başkanı 
Çanakkale

4598/4589 M. Kâmil Yedikı- 
(S. No: 103) zanlı

XV  nci Kor. 1. İs. 
Tb.
Kartal - Maltepe 
İstanbul

4585/4576 Sabri Baran 
(S. No: 104) Zafer Mah. Ineeoğlu 

So. ta Demokrat Par
ti idare heyetinden 
ödemiş

5192/5183 Ali Yörük 
(S. No: 105) îbribey köyünde

Malkara - Tekirdağ'

5171/5162 Recep Temiz 
(S. No: 106) Ekizoğlu Mah. de 

No: 14 
İskilip

(Aruzhal hulâsası : Kadrosuzluk 
yüzünden terfilerinin iki yıl ge
ciktirildiğinden re bu yüzden bek
letilen sürenin yeni maaştaki kı
demlerine eklenmesi hakkında ge
rekli bir kanunla telâfi edilmesi 
talebinden ibarettir.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkule 
vâki tecavüz ve müdahalenin ön
lenmesi için 5917 saydı Kanunun 
ıslah ve ikmal edilmesi veyahut 
salâhiyetin doğrudan doğruya ad- 
liyeye verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Eski muharip
ler ile dul ve yetimlere de memur
lar gibi ikramiye verilmesini ta- 
lebetmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Orduda çalı
şan teknisiyen astsubaylara da 
tank subayları gibi yıpranma 
zammı verilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanunu Me
deninin 639 ncu maddesini tadil 
eden 6333 sayılı Kanunun tadili 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hiz
met tertibinden yardım yapılması 
talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Müstehikini 
İlmiyeden olup maaş tahsis edil
mesini, olmadığı takdirde ücretine 
zam yapılması talebinden ibaret• 
tir.)



— 24 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

5128/5119 M. Taki Alp Fetul- 
(S. No: 107) lalıoğlu

Emekli Topçu albayı 
Ataşeıniliter vasıta- 
siylc 
Tahran

4555/4546 Haşan Tuğal 
(S. No: 108) Yenimahalle Orta 

So. No: 7 
Gölcük

4542/4533 Ahmet Tevfik Be- 
(S. No: 109) çone

Çarşı Malı. 15 nci 
So. No: 7 
Manisa

6791/6780 Bahattin Tatış 
(S. No: 110) özel Türk Koleji 

Müdürü 
İzmir

4850/4841 Ali Baş 
(S. No: 111) Eski muhtar ve di

ğer köyler muhtar 
ve âzaları 
Beleceğez köyünde 
Ş. Karaağaç - İs
parta

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İran emekli 
subaylarından olduğundan ve 
Türk İstiklâl Mücadelesinde subay 
olarak vazife gördüğünden İstik
lâl Madalyası verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinin köylerine geniş salâhi
yetler tanıması için bu maddenin 
tadil edilmesi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Mülga 1683 
sayılı Kanunun nıer’i olduğu sı
rada emekliye ayrılmış ve emekli 
maaşı bağlanmamış olduğundan 
emekli maaşı bağlanması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Özel okulla
rın Gelir Vergisinden muaf tutul
ması hususunun kanunlaştırılması 
talebinden ibaretir.)

(Arzuhal hulâsası : Nüfus ceza
ları adaletsiz olduğundan ve tah
sildarların elinden bizar kaldıkla
rından bütün ölüm ve doğumların 
bir suç kabulü ile ('eza- Kanunu
nun 80 nci maddesinin tatbik 
edilmesini ve yeni tanzim edil
mekte olan Nüfus Kanununda bu 
cihetin nazarı teemmüle alınması
nı ve mezkûr cezaların terkin edil
mesi talebinden ibaretir.)

4944/4935 Kemal Ergörül (Arzuhal hulâsası : Millî Müca-
(S. No:112) Üsküdar Halk Ders- dele hizmetlerine mukabil bir

hanesi So. No: 17 miktar maaş tahsis edilmesi tale-
îstanbul binden ibarettir.)

4937/4928 Hasaıı Araptarlı (Arzuhal hulâsası : Millî Mücade-
(S. No: 113) Düğmeci Mah. Arap- lenin kahraman bir ferdi oldu-

tarlı So. No: 8 ğundan vatani hizmet tertibinden
Gazianteb maaş bağlanması talebinden iba

rettir.)



Arzuhal Amıhal sahibimi»
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

4842/4883 
(S. No: 114)

örme Sanayii İş Ve
renleri Sendikası 
Başkanı
Nuruosmani.ve Cad. 
Mengene So. Yeni 
Han No: 719, Oda 14 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 3843 sayılı 
Muamele Vergisi Kanununun 12 

. nci maddesi sarahatine aykırı ola
rak, Maliye Vekâletince muafiye
te mazhar kılman trikotaj sanayi
mden çorap imalâthanelerinin 
mutlak surette vergiye tâbiiyeti 
hakkmdaki maddenin tefsiri veya 
tavzihi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi ve tefsir mevzuu 
ile ilgili olan talepler hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18673/17383 Mustafa Yüglük 
(S. No: 115) Çeşmeli köyünde 

Mersin

18678/17392 Aluş Bülbül 
(S. No: 116) Kayabaşı köyünde 

İslâhiye

18663/17378 Mahmut Poyraz ve 
(S. No: 117) ar.

Karanlıkdero köyün
de
Akçadağ

18657/17372 Hammadin Çubukçu 
(S. No: 118) 12 . VI . 1953 tarihli 

ve 36 sıra No.lıı tel 
sahibi
Akçakale - ( i fa

18636/17352 İsmail Göçer ve ar. 
(S. No: 119) Muhtar: Sarılar kö

yünde
Avanos - Kırşehir

18642/17358 Kemal Oktav ve ar. 
(S. No:120) Yıldırım - Yeniima- 

ret Sarayiçi çiftçile
ri
Kırkkavak - Edirn*

3752 17 . IV . 1956

(Aruzhal hulâsası: Toprak veril
mek suretiyle iskân edilmeleri ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Dört dönüm
lük bahçesinin yol geçirilmek üze
re istimlâk edilmek istenildiğinden 
şikâyeti mutazammindir.)

(Arzuhal hulâsası: Tapulu arazi
lerinin tevzie tâbi tutulduğundan 
bu yerlerin kendilerine teslim edil
mesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Akçakale - Hi
zan .Jandarma Karakol Kumanda
nı Onbaşı Ali Yüzer tarafından 
haksız olaral: dövüldüğünden şikâ
yeti mutazamm indir.)

(Arzuhal hulâsası: Dağıtıma tâbi 
köylerine, arazi olmadığından To
paklı köyündeki 36 bin döniim 
arazinin topraksız çiftçileri- dağı
tılmasını ve vilâyetleri hudutları 
içerisindeki her hangi bir yerden 
toprak verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Tarla ve sebze 
bahçelerini suların istilâ etmesi se
bebiyle zarar gördüklerinden yar
dım yapılması talebinden ibaret
tir.)



-  ae -
Arzuhal Arzuhal sahibinin .

No. adı, soyadı ve adresi - Encümen karan ve fıe sebepten verildiği

18643/17359 Mustafa Oökgiil ve 
(S. No: 121) ar.

Arı müstalısılları 
Tosya

18832/17543' Kemal 1 )ağistanoğlu 
(S. No: 122) Tekel Sekili Tuzlası 

kantarcısı 
Sekili

18815/17526 Ahmet ftrgaıı 
(S. No: 123) Atatürk Sanatoryo- 

ıııunda hasta 
Keçiören - Ankara

18819/17530 Veli Kutlu 
(S. No: 124) Beleik bucağı Kara

lar köyünde 
Yıldızcli

18638/17354 İsmail Tatar 
(S. No: 125) Akpınar köyünde 

Sarıkamış - Selim

18639/17355 Kemal Baş 
(S. No: 126) Sürmeneli Bakkal 

Sinob

18659/17374 Mustafa Erkan 
(S. No: 127) İcadiye Mah. Yakup- 

şevki Cad. No: 55 
Elâzığ <

18670/17385 Fatma Kublar 
(S. No: 128) Kaleiçi Mah. de 

Kars

(Arzuhal hulâsam: Ziraat Banka
sınca noksan kredi verildiğinden 
şikâyeti mutazammmdtr. )

(Arzuhal hulâsam: Sekili Tuzlası 
memuru Sabri T ekinli’nin işçi ve 
müstahdemlere zulüm yapmasın
dan şikâyeti mvtazammındtr.)

(Arzuhal hulâsası: Musap olduğu 
verem hastahğmm emekli durum
da bulunması hasebiyle Devlet De
miryolları Hastanesinde tedavi 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsam : Akdağmadeni 
Bölge Şefi Ali J’lvi Vatan ve ba
kım memurları bölge dâhilinde
ki ormanlara dikkat etmiyerek 
şahsi menfaatleri uğruna kaçakçı
lara tahribettir diki eri hakkında 
vâki ihbarutının Amasya Orman 
Başmüdürlüğünce ehemmiyete a- 
hnmadtğmdan şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitüsü
2 nci sınıfından ayrıldığından, ev
velki müracaatlarına cevap veril
mediğinden, işsiz kaldığından, ne 
suretle re nerede olursa olsun bir 
iş verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye tnd- 
olan ve askerlik şubesi civarında 
bulunan dükkân arsasının bedeli 
mukabilinde kendisine verilmesi 
talebinden ibaretir.)

(Arzuhal,I hulâsası : Hâzineye aid- 
olup bümüzayede almış olduğu er 
bedelinin müsavi taksite bağlan
ması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsam : Fakir ve hiç
bir yerden geliri olmadığından 
ilkokul mezunu olan oğlu Aydm'- 
tn bir okulda parasız olarak okut
turulmadı takbimden ibarettir.)



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

18671/17386 Feride Sargın 
(S. No: 1.29) Alan Malı. Hacı Ka

san So. No: 5 
Antalya

18802/17515 Şükrü Işık ve av. 
(S. No: 130) Börk köyü muhtarı 

Ardahan

18818/17529 Ahmet Yıldırım 
(S. No: 131) ve ar.

Yahyalı köyünde 
Bünyan - Kayseri

18942/17647 Ali Aydın ve ar. 
(S. No: 132) Fİbevli köyünde 

Silifke

.18830/17541 Mahmut Artan ve ar.
(S. No: 133) Boyalık Mah. Bula- 

maçlı Kaplıca civa
rında 
Çiçekdağı

J **823/17534 Niyazi Yıldırım
(S. No: 134) Şehvarmaz köyü 

Muhtarı
ı Gevve - Pamukova

18786/17499 Hasarı Doğan ve ar. 
(S. No: 135) Danzik köyünde 

Pülümür

18699/17412 Maşuk Dikmen 
(S. No: 136) Adi iyeden emekli 

Dinar

18693/17406 Ahmet Şahin 
(S. No: 137) Üçpınar köyünde 

Gerze

(Arzuhal hulâsası : Kuran öğren
cisi Kadriye Yüksektemel’e vaiz 
hocası tarafından ne sebepten ha
karet edildiğinin sorulması talebi
ne dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Çıldır kaza
sına bağlı Kertene köyünün Ar
dahan kazasına ait Oğuz yaylası 
mevkiine nakledilmemesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Topraksız pe
rişan bir durumda olduklarından 
köylerine t o prak komisyonun un 
gönderilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde 
okul olmadığından ve tahsil ça
ğında dört köyde beş yüze yakın 
çocuk bulunduğundan Taburah 
köyünde tam teşekküllü beş sınıflı 
bir okul inşası ile ders yılında 
açılmasına emir buyurulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçimlerine 
yetecek miktarda, arazi verilmesi 
t al t binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ve. 
köyleri yakınında bulunan devlet 
yolu üzerine su getirilmesi için 
tahsisat verilmesi ve bir mühen
dis gönderilmesi talebinden iba
rettir.)
(Arzuhal hulâsası: Arazilerini ih
ya etmek için kuruluş ve onarma 
kredisinin verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 83 yaşında ol
masından dolayı Gelir Vergisi Ka
nununun 24 nrü maddesindeki is
tisna hükmünden faydalandırıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Yurtta açıla
cak kurs ve okullarda yetiştiril
mesi talebine dairdir.)



Araulıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneüınen kararı re ne sebepten verildiği

18679/1739:) Osman Gök 
(S. No: 138) Dedebaba Malı. dtı 

Afşin - Maraş

18694/17407 Halil Arslaııer ve ar. 
(S. No: 139) DDY Cer Deposunda 

Malatya

18683/17397 İbrahim Efeoğlıı 
(S. No: 140) Hurmalı Mah. 149. 

So. No: 85 
Adana

18682/17396 Mustafa Oiilenoğlu 
(S. No: 141) Haeısofıı Mah. 152. 

So. No: 108 
Adana

18641/17357 Mevlıit Oüreay ve 
(S. No: 142) ar.

DDY Armutlu Hattı
çavuşları
Ereğli

18669/17384 Lûtfiye Berker 
18669/ tsfendi.var Bey îlko-
(S. No: 143) kıılu öğretmeni 

Kastamonu

19065/17741 Salih Aydııı 
(S. No: 144) Arap Camii Tersane 

Cad. No: 191 
Galata - İstanbul

(Arzuhal hulâsam: M araş Vilâye
ti Ziraat ve Nafıa müdürlüklerin
de vilâyet dâhilindeki her lıangi 
bir dairede mafişli bir göreve tâ
yin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mâruz kaldığı 
hakaretin servis müdürü tarafın
dan takibedilmediğinden şikâyeti 
m ut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank 
Adana Bez Fabrikasında teknisi- 
yen olarak çalışmakta iken yaş 
haddinden tekaüde sevk edilmiş 
ve keyfiyet Emekli Sandığıma ka
ti surette halledilmemiş olduğun
da ıı şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank 
Adana Bez Fabrikasında teknisi- 
yen olarak çalışmakta iken yaş 
haddinden tekaüde sevk edilmiş 
ve keyfiyet Emekli Sandığınca 
ketti bir surette halledilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Ereğli - ,lr- 
mutçüık hattı poz şefi Hayri 
(fürırmak’tan şikâyet hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Sol el ve ayağı
na nüzül isabet etmiş olması dola
yı siyi e tedavi için İlkokul öğret
menleri Yapı Sandığındaki para
sının iadesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 1'ğramış oldu
ğu haksızlıklara ve kanunsuzluk
lara tahammül edemiyerek istifa 
etmek suretiyle vazifesinden ayrıl
mış olduğundan gemi kurtarmada 
çalıştırılmak üzere tekrar vazifeye 
alınması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19026/17708 Nuriye Batır 
(S. No: 145) Akeağlan Mah.

Kızıt Cad. Sebıı So. 
So. No: 13 
Eskişehir

4421/4412 Osman Karakaş 
(S. No: 146) Taşburun köyünde 

Akyazı

18462/17185 İbrahim ör,can ve 
(S. No: 147) ar.

Kara bağ köyünde 
Cihanbeyli

18453/17176 Zelilıa Karaman ve 
(S. No; 148) ar.

Hacı sevi t Malı. Dııa- 
tepe So. No: 10 
Eskişehir

18814/17525 Mehmet Dağtaş 
(S. No: 14!)) Aşağı Mahallede 

Kınık

18684/17398 Osman Seren ve ar. 
(S. No: 150) Hacılar Kiirtleri kö

yünde
Bafrft - Samsun

18811/17522 Haşan Birinci 
(S. No: 151) Maden bucak merke

zinde 
Bayburt

18782/17495 Ağuş Yıldırım 
(S. No: 152) Yeni Mahalle Köy 

Muhtarı 
Babaeski

(Arzuhal hulâsası : Kocası Meh
met Naip Devlet Demiryolları 
idaresindeki vazifede çürüğe çık
tığı heyeti sıhhiye raporu ile tc- 
beyyiin etmiş olduğundan mumai
leyhin sıhhi vaziyetiyle mütena
sip bir yerde tekaüt müddetini 
ikmal edinceye kadar istihdam 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Askerliği esna
sında geçirdiği hastalık sebebiyle 
mâlîıl kaldığından tedavi edilmesi 
ve mâlvliyct maaşı bağlanması Ui- 
lebindcn ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak komis
yonunca hak sahibi olmıyanlara 
toprak verildiğindeVı şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Arazi verilme
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Yabani domuz 
etinin muhafazası için Kınık’ta bir 
buz fabrikası kurulması ve soğuk 
hava depolarının tesis edilmesi ta- 
I e bin de n ibarettir.•)

(Arzuhal hulâsası: Toprak komis
yonunca kendilerine dağıtılmış 
olan toprakların bâzı nüfuzlu kim
seler tarafından köylerinin mera
sına illıak edilmesini temin ettik
lerinden şikâyeti mutuzammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Of seylâp felâ
ket zedelerinden olduğundan ara
zi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerine bir 
arteziyen açtırılması talebine dair
dir.)



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

18810/17521 Mehmet ('erit 
(8. No: 153) Bulat Aya» ('ad. de 

Kahveci llayko eliy
le
Haliç - Fener - İs
tanbul

19051/17727 Basri özccviz 
(S. No: 154) Kereste Enkazeıları 

Dernek Başkanı 
Adana

19079/17755 İsmail Oruç ve ar. 
(S. No: 155) Pehlivanlar Mah. de 

Çaycuma

J 9090/17764 Fikri Çelik 
i S. No: 156) Orta Mah. No: 18 

Zile

19084/17760 Reso Haşan 
(S. No: 157) Hliveyri Aşireti adı

na
Cizre

19085/17761 Mehmet Çoban 
(S. No: 158) ve ar.

Mapsino köviinde 
Of - Trabzon

19124/17797 Arif Nar 
20183/18824 Aşağı Habibefendi 
(S. No: 159) Mah. Dere Cad. So. 

No: 28 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : 19 Ui yılında 
babasına tahsis (dili n arazinin na
mına tapııı/a bağlanması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adana Bele
diyesince ticarethanelerinin başka 
mahalle nakli için icbar edildikle
rinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : ikamet etmek
te oldukları Çaycuma istasyonu
na kadar paso ile gidip gelmele
rinin temin buyurulması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Zile Zabıta 
memurluğundan hiçbir sebebol- 
maksızın azledilmiş vc bilâhara 
vekâlet emrine alınmış ve iadei 
memuriyet hususunda vâki müra
caatlarına münhal olmadığı ceva
bı verilmiş olması mağduriyetini 
mucip bulunmuş olduğundan be
lediye veya hususi idaredeki her 
hangi bir miinhale tâyin edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaylada olan 
hayvanat vc aileleri gelinceye ve 
mahsullerini kaldırıncaya kadar 
sınır dışı edilmelerinin geri bıra
kılması talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Merasızlık yü
zünden hayvan besleyememekte 
olduklarından civarlarındaki ge
niş meralardan köylerine mera 
tahsis edilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Ardahan mu
hacirlerinden olduğundan ve 1298 
yılından şimdiye kadar arazi ve
rilmediğinden tevzi sırasında em
sali misillii kendisine de arazi re 
emlâk verilmesi talebinden ibaret
tir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19055/17731 Ahmet Kadayıf 
(S. No: 160) ve ar.

938 So. No: 40 Şe
rife eliyle 
Bekçi 
İzmir

19050/17726 İsmail Erdem ve ar. 
19170/17842 Umurbey köyünde 
(S. No: 161) Gemlik

19071/17747 Necmiye Oflaz 
(S. No: 162) J. Kumandanlığında 

Ast. Sb. üst. Çvk. 
Adil Oflaz eşi 
Lice - Diyarbakır

19030/17712 Mustafa Avak 
(S. No: 163) Cenup DDY Depo

sunda S. I. Kazancı 
34237 sicilli 
Karkamış

19623/17705 Şeyho Vardı 
(S. No: 164) Niyazi Mah. Tahtalı 

Minare So. No: 13 
M al at yu

19106/17779 Mustafa Yıldırım 
(S. No: 165) Atıs köyünde 

Başkale

19114/17787 Fehmi öztürk 
(S. No: 166) Hükümet Caddesi 

No: 27 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Toplunun bek-' 
<;i paralar inin belediye veya dev
let kasasına (/irip maaşlarının lâ- 
yıkiyle ayarlanması, vasıtaların 
kendilerinden ücret almaması ta
lebinden ibarettir.)
(Arzuhal hulâsası : Köylerinden 
geçen yol güzergâhının değiştiri
leceğinden şikâyeti mutazammın- 
dır.)
(Arzuhal hulâsası : Kocası İs t  
Çavuş Adil’in ayağındaki roma
tizmadan ve bir çocuğunun öldü
ğünden diğerinin de felçli oldu
ğundan, darp vilâyetlerinden ve
ya Adana, tçel ve Hatay vilâyet
lerinden birine eşinin nakledilmi
şi talebinden ibarettir.)
(Arzuhal hulâsası : Devlet De
miryollarının mahrumiyet bölgesi 
bulunan ve çok pahalı olan Kar
ham tş deposunda beş buçuk sene
dir bulunduğundan Erzurum De
posuna naklinin yapılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Malatya Sü
merbank Müessesesi dokuma işçi
lerinden iken musabolduğu mes
lek hastalığı dolayısiyle II ay te
daviyi mütaakıp işinden çıkarıldı
ğından ve noksan tazminat ödcn\ 
iliğinden şikâyeti mutazammın- 
(Ur.)
(Arzuhal hulâsası : Iran hududu 
içinde kalmış bulunan 11 parça 
köye ait tapularının bulunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Ordudaki ast
subaylara askerî subay ve memur
lar gibi muamele yapılması lâzım- 
gelirken yajıılmayıp erat muame
lesi yapıldığından, kışla garnizon
larında ve ordu evlerinde yer ve
rilmediğinden subaylara verilen 
kumaş, emirber ve yedek subaylık 
haklarının tan ınmadiğindim sika
yı t i m ut aza m m ı n d ir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

~  3» —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

18975/17665 Nuh Dursun 
(S. No: 167) Türiidiler köyü eğit

meni
Şefaatli - Yerköy

19036/ 17718 Hiiseyin Salkım 
(S. No: 168) Fevzi pa â Mah. 

Söke

19062/17738 Şâmil Baskın ve ar. 
(S. No: 169) Gündüz Mah. de 

Kırıkhan

19098/17771 Abdiilkadir Esi yok 
(S. No: 170) Cezaevi sergardivanı 

Erzurum’lıı 
Samsun

19121/17794 Halil Mente.şeli 
(S. No: 171) Arslaııen Mah. De- 

mircioğlıı So. No: Iİ8 
Çanakkale

19111/17784 Hatice Eröz 
21097/19601 Osmanpaşa Mah. No: 

' (S. No: 172) 63
Sivas

19108/17781 (ialip Turna 
(S. No: 173) Serme köyünde 

Gürsıı - Bursa

(Arzuhal hulâsası: Yerköy arazi
sinin Türüdüler köyü eğitmenli
ğinde feragat re sadakatle çalış
makta iken kadro harici bırakıl
mış olduğundan hizmetlerine mu
kabil bir ikramiye verilmesi vey<ı 
yeniden meslek* alınman talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kuvevyi M illi
yede hizmet ettiğinden ve Aydın 
cephesinde yaralandığından taz
minat verilmesi veya aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Çiftçi olup 
topraksız olduklarından Toprak 
Komisyonunca: 1953 yılı çalışma 
programına alınarak bir an evvel 
arazi verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Anasının An
kara’da olması hasebiyle kendisi
nin de Ankara Cezaevi Kasgardi- 
yanlığına naklen tâyin edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kadrosunun il
gası dolayısiyle açıkta kaldığından 
ilk m ün halde bir göreve tâyin 
<dilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kocası Halil 
Eröz, şehit oğlu Teğmen Ahmet 
Mithat’tan şehit maaşı almakta 
iken mumaileyhin vefatı üzerine 
bu maaşın kimsesiz ve gelirsiz olan 
kendisine bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İskânına tah
sis edilen ve 200 lira sar fiyle ihya 
ettiği ti dönüm arazinin elinden 
alınıp komşu köy ihtiyar heyetine 
kule edildiğinden mukabilinde top
rak verilmesi talebinden ibarettir.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19027/17709 Mehmet Albulut 
(S. No: 174) ve ar.

Hatay Mah. 
Bayındır

19003/17692 Adem Ayis 
(S. No: 175) Kocamustafapaşa 

Arabacı Beyazıt 
Sümbülefendi Med
resesi No: 10 
İstanbul

19001/17691 Ali Dürün 
(S. No: 176) 6. İşletme Cenup 

DDY Deposu S. I. 
Kazancı 
Karkamış

19013/17698 F. Karadağ 
19223/17891 Muradiye Elvanbey 
(S. No: 177) Mah. Uslular So. 

No: 18 
Bursa

19029/17711 Behnuz Bay ve ar. 
(S. No: 178) Muhtar

Sapkara köyünde 
Ardahan

19014/17699 Bahadır öztürk 
19724/18383 Bağlarbaşı Cad. Ya- 
1302/1300 kup Kazdal eliyle 

(S. No: 179) Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bayındır Or
man Şefi kendilerini ormanlarda 
çalışmaktan men ettiğinden ve 
adamlarını çalıştırdığından ve sa
nayi odunlarını yaştan kesilmiş 
diye müsadere ettiğinden ve Alan- 
kiyi ormanlarında tahribat yapıl
dığından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce has
tanelerde hastabakıcılık yaptığın
dan ve askerde de sıhhiye eri ola
rak çalıştığından ve geçirdiği has
talık dolayısiyle ağır işlerde çalı- 
şamıyocağından memleketinin her 
hangi bir hastanesinde hastabakı
cılığa tâyin edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahrumiyet 
bölgesi olan Adana’da beş buçuk 
sene bilfiil vazife gördüğünden 
Eskişehir'e naklinin yapılması ta
lebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Yunan Ordu
sunda asker iken teçhizatiyle bir
likte 1936 yilmda yurda iltica et
tiğinden iskân edilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı şahısla  ̂
rın işgalinde bulunan toprakların 
muhtaç çiftçilere dağıtılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Türk vatan
daşı olduğundan ve Birinci Cihan 
Harbinde Ruslara esir düştüğün
den ve bilâhara Budapeşte Türk 
Konsolosluğundan aldığı pasaport
la yurda geldiğinden göçmenlere 
yapılan yardımdan istifade etti
rilmesi talebinden İbarettir.)
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19110/177-83 Tarık Sezgin 
(S. No: 180) Bostancı Köyünde 

ilkokul öğretmeni 
Gönen

(Arzuhal hulâsası : Zelzeleden 
hasar gören evinin hasar cetvelin
de gösterilnıediğinden hukukunun 
ziyama mahal kalmamak iizerc 
gereğinin yapılması talebinden 
ibarettir.)

19092/17766 Kenan Bilgin 
(S. No: 181) İstasyon Hareket 

Memuru 
Karaman

(Arzuhal hulâsası : 1946 yılından 
beri mahrumiyet bölgesi sayılan 
Konya vc civarında demiryolları 
hareket memuru bulunduğundan 
emsali misillü kendisinin de birin
ci işletmeye naklettiril meşine emir 
verilmesi talebinden ibarettir.)

19097/17770 Veysi San 
(S. No: 182) 1953 tarih ve £55 ve 

553 No. İti Tel. sa
hibi - Millet Partisi 
Başkanı 
Siird

(Arzuhal hulâsası : Ellerinde hiç
bir emir olmadan başkomiserle üç 
polis vc bir maliye ve bir maarif 
memuru tarafından bir kaçakçı 
evi basar gibi partiyi basmış ol
duklarından şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

19024/17706 Kâzım Kılıç 
(S. No: 183)" Ebülhayîr Karakol 

eliyle Kestane-kö- 
yünde 
Ordu

(Arzuhal hulâsası : Astsubay oku
luna girmek için yapılan muaye
nede tedavisine lüzum görülen 
oğlunun fakir olması dolayısiyle 
badema tedavi ettircmiyeceğinden 
mcccancn tedavi ve yardım yapıl
ması vc okula girmesinin temin 
buyurulması talebinden ibarettir.)

19041/17723 Yusuf özdemir.
(S. No: 184) Emniyet Umum Mü

dürlüğünde 
Ankara

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından vâki talep ve şi
kâyetlerin salâhiyetli idari mercilerce tetkik olunup katî bir 
karara bağlanması icabeden hususlara taallûk eylediği anla
şıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten

(Arzuhal hulâsası : Köyleri susuz
luk yüzünden pek ziyade, sıkıntı 
çektiğinden su getirilmesi için il
gililere emir verilmesi talebinden 
ibarettir.)



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

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

eucümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
lerin sözü geçen mercilere usulü dairesinde müracaatta muhta
riyetlerine ittifakla karar verildi.

Kaxar No. Karar tarihi

3753 17 . IV . 1956

M. M. 
Bingöl 

N. Aras
Afyon K. 

S. Kor<ıUan
Edirne 

C. Köpri'dü
Erzincan 

7’. Scnocak

Mardin 
R. K. 1 Hmuroğlu

Trabzon 
S. Karaydınız

(Arzuhal sayısı : 205)
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T. B. M. t i .  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

Sayı: 59 H*—

13 .VI .1956 Çarşamba

Arzuhal
No.

7918/7851
9413/9138

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Haşan Hoeaoğlu 
Cebeci Cad. Akko- 
yunlu Ap. No: 61/4 
Cebeci - Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik iş
leminin kaldırılması ve tekrar tav
zifi hakkında.)

Dilekçi : Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü 2 
nci işletme müşavir avukatlarından iken, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin bâzı fıkralarını değiş
tiren 6122 numaralı Kanunun 1 nci maddesine tevfikan 
22 . X I . 1955 tarihinde, mücerret otuz hizmet yılını ikmal et
miş olması sebep gösterilerek emekliye ayrıldığını, halbuki 
yalnız otuz seneyi bitirmiş olmanın tekaüde sevk için kâfi bir 
sebep teşkil etmiyeceğini, hakiki sebebin, terfii için idare aley
hinde dâva açmış olmasında aranmak lâzımgeleceğini ve yılla
rın takviye ettiği meslekî hayatının randımanlı devresinde 
tesis edilen mezkûr muamelenin tamamen isabetsiz ve binaena
leyh idarece bu husustaki takdirin yersiz kullanılmış olduğunu 
beyanla, hakkındaki tekaütlük işleminin kaldırılmasını ve tek
rar tavzifini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin teka
üde tâbi hizmetinin otuz seneyi aşmış bulunmasından dolayı 
22 . XI . 1955 tarihinde 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
mucibince emekliye sevk edildiği ve bu muamelede kanuna ay
kırı bir cihet bulunmadığı gibi mumaileyh tarafından açılan 
ve bilâhara terfiinin yapılması üzerine de feragat edilen mez
kûr dâvanın bahis mevzuu tekaütlük muamelesiyle bir alâka 
ve münasebeti bulunmadığı bildirilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten, vâki davet üzerine mümessil ola
rak gönderilen Zat işleri Dairesi Reisi Sedat Önfer de : Dilek
çi Haşan Hocaoğlu’nun Hukuk Fakültesi mezunu olup Devlet 
Demiryolları idaresine, 60 lira maaşlı Ankara Millî Korunma 
Müddeiumumi Muavini iken alındığını, sırasiyle terfi ederek 
en son 125 lira asli maaşa tekabül eden bir ücrete yükseltildi
ğini, tekaüde sevk edildiği tarihteki hizmetinin 30 sene, bir ay, 
on üç güne baliğ olmuş bulunduğunu, sicilinde ihtar veya tev- 
bih aldığına yahut sair suretle inzibati ceza gördüğüne dair 
bir kayıt ve işarete raslanmadığını, otuz hizmet yılını fiilen ik-



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

8432/8288 
(S. No: 1)

4464/4455 
(S. No: 2)

8363/8231 
(S. No: 3)

mal ettiği için dairesinin teklifi, Umum Müdürlüğün tasvibi 
ve idare Meclisinin de karariyle yalnız bu sebepten emekliye 
ayrıldığını ve son terfiinden evvel, bu mevzu ile ilgili olarak 
Umum Müdürlük aleyhinde açtığı dâvanın, emeklilik muame 
leşinin tesisine âmil olduğu yolundaki iddiasının vârit bulun
madığını beyan ve ifade etmiştir.

Bu iş hakkındaki tetkikat, Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesinin 3 ncü bendi mucibince ikmal edildikten 
sonra, gereği görüşülüp düşünüldü :

5434 sayılı Kanunun bâzı fıkralarını değiştiren 6122 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak 22 . XI . 1955 tarihin
de re’sen emekliye ayrılmış olan dilekçi Haşan Hocaoğlu’nun 
tetkik edilen siciline ve vekâlet temsilcisinin encümen huzurun
da vâki beyan ve izahına nazaran, mumaileyh hakkında mez
kûr maddenin tatbikini ve binaenaleyh lüzumu icabettiren her 
hangi bir sebep bulunmamaktadır.

Adı geçenin tekaütlüğünden az evvel 125 lira asli maaşa 
tekabül eden bir ücrete geçirilmiş olması da ehliyet ve liyakati 
haiz bulunduğunun bâriz bir delil ve nişanesini teşkil etmek
tedir.

Diğer taraftan kendisinin, başarılı geçtiği anlaşılan meslek 
hayatında edindiği tecrübe ve müktesebat itibariyle âmme 
hizmetini daha randımanlı bir şekilde ifaya başladığı bir sıra
da tekaüt edilmesi de mezkûr maddenin sevkı maksadına ay
kırı görülmüştür.

Beyan edilen maddi, hukuki ve kanuni sebeplere binaen 
müstedi Haşan Hocaoğlu hakkındaki idari tasarrufun, yani te
kaütlük muamelesinin kaldırılmasına ve mumaileyhin tekrar 
tavzifi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3754 8 . V . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
ve kocalarına ait cezaların affı ta
lebini mutazammındtr.)

» » » »

Sevim Fırat 
Turanbey Mah. Şa
fak Cad. No: 2 /A 
Edremit

Ayşe Arslan ve Gül
süm Arslan 
Bakkal Mehmet Kal
kışan eliyle 
Akçaabat

Reşat Tezcan 
Küçük Ayasofya 
Medrese So. No: 16 
Sultanahmet - İstan
bul



— 3 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8096/8002 Rüştü Güven 
(8. No: 4) Ceza evinde 

Çarşamba

8347/8215 Nadire Dinçay 
(S. No: 5) Avukat Salim Cö

mert vekili 
Bayındır So. No: 25 
Ankara

8163/8055 Nimetullah Çetin 
(S. No: 6) Ceza evinde 

Değirmisaz

8313/8184 Necip Gülhaıı 
10040/ Orman Bölge Şefliği 
(S. No: 1) emrinde

Pınarlıbelen Bölümü 
Orman Muh. Memu
ru
Bodrum

8443/8298 İbrahim Şen a.1 
(S. No: 8) Ceza evinde 

Erbaa

9083/8867 Mustafa Dinçer 
(S. No: 9) Seyran Mah. Bağlar 

Cad. No: 26 
İbrahim Emre nez- 
dinde
Ankara ,t

9503/9216 Cumalı Yüce 
(S. No: 10) Hukuk Fakültesi 

Cebeci - Ankara

9222/8988 îsınail Özeşsiz 
(S. No: 11) I. Sv. Tüm. K. As.

Ceza evi muhafızı 
Ağrı

9255/9013 Said Doğan 
(S. No: 12) Kiremitçioğlu 

Ceza evinde 
Bandırma

(Arzuhal hulâsası : Kendilerim 
ve kocalarına ait cezaların affı ta
lebini mut azaminindir.)

19841/18493 Asker Zor 
İS. No: 13) Ceza evinde 

Erzincan



-  4 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19016/17701 Zehra Cayhan 
(S. No: 14) Alaybey 1676 S.

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
ve kocalarına ant cezaların affı ta
lebini mutazanımındır.)No: 2 Millî Çıkmaz 

Sokakta
Karşıyaka - İzmir

19082/17758 Ahmet Aydın 
10065/ Ceza evinde 
(S. No: 15) Adana

»

486/484 Osman Kiiçükko- 
6751/6740 yuncu 

19353/18019 Ceza evinde 
(S. No: 16) İsparta

Müstediler : Arzuhallerinde münderiç sebeplerden dolayı, 
kendilerine ve kocalarına ait cezalann hukuki neticeleriyle 
birlikte affını istemektedirler.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinin bu baptaki cevabi 
yazılarında ezcümle : Dilekçilerden Sevim Fırat’ın eşi Üsteğ
men Fikret Fırat’a ait cezanın henüz kesinleşmediği, diğerleri 
halikındaki hükümlerin kanun yollarından geçmek ve temyiz 
edilmemek suretiyle katileşmiş olduğu ve bu hükümlerde her 
hangi adlî bir hata veya kanuna mugayir bir cihet görüleme
diği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak, bu işle
rin tetkiki sırasında hazır bulundurulan her iki vekâlet tem
silcileri de : Yukardaki cevabı tekrar etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerden Sevim Fırat’ın eşi Fik
ret Fırat hakkındaki cezanın henüz katileşmemiş olduğu anla
şıldığından bu bapta filhal muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve diğerlerinin gerek kendilerine, gerekse yakınlarına taallûk 
eden af talepleri ise dikkate alınacak değerde görülmediğinden 
mezkûr taleplerin de bu sebepten reddine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3755 8 . V . 1956

19757/18415 Cemil Gerek 
1018/1016 Çay Malı. Raifpaşa 

(S. No: 17) Cad. No: 121

(Arzuhal hulâsası : Âdi iskân 
yolu ile tahsis olunarak uhdesine 
tescil kılınmış bulunan gayrimen- 
kulün; sonradan sebepsiz başka
ları namına kaydedilmiş olduğun
dan bahsile, iadesini istemektedir.)

İskenderun

19735/18394 İsmail Sinir 
2352/2346 Çeşmebaşı Mah. de 
3571/3564 Görele 
6464/6453 

(S. No: 18)

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte 
malûl kaldığından bahsile, kendi
sine aylık bağlanmasını istemekte
dir.)



—  5 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19755/18413 Hüseyin Bayramcı 
763/761 Alakerse köyünde 

3142/3135 K. D. Ereğlisi - Baş- 
5993/5982 viran 
9246/

(S. No: 19)

19717/18376 Mehmet Ali Aksu 
(S. No: 20) Kadıköy - Kurbağa- 

lıdere Cad. No: 65 
İstanbul

19722/18381 Haşan Temizkalp 
(S. No: 21) 427. So. No: 38 

İzmir

19737/18396 Mevlût Karaalp 
(S. No: 22) Karamustafapaşa 

Malı, de 
İncesu

19694/18353 Osman Şahin 
(S. No: 23) örencik köyünde 

Geyve - Doğançay

19689/18348 Hâmit Yüksel 
(S. No: 24) Piyade Yüzbaşı

Taşkasap Millet Cad. 
Nail Çorman Ap. 
Daire 3
Aksaray - İstanbul

19699/18358 Selâhattin Çakır- 
1688/1686 alan

(S. No: 25) Karşıyaka Kurtuluş 
1737 So. 61 sayılı 
evde 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Ereğli Kö
mürleri İşletmesi işçilerinden iken 
çalışamıyacak derecede hastalan
dığından tahsile, kendisine ihti
yarlık sigortasından toptan ödeme 
yapılması hususunun teminini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1914 - 1919 
tarihleri arasında Anadolu - Bağ
dat hattında ve sair yerlerde ge
çen hizmetlerinin, tekaüde tâbi 
diğer hizmetlerine eklenmesini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir Emni
yet Teşkilâtına mensup polisler
den ikisinin kendisini dövdükle
rinden ve saireden balısile, kanuni 
muamelenin yapılmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bursa Askerî 
Lisesinden çıkarılmış olan oğlu 
Mehmet Kemal Karaalp’ın okul 
masrafının alınmaması icabedece- 
ğini beyanla, bu yolda bir karar 
ittihazını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyetinin 
tesbiti ile maaş tahsisini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ailesi efradı
na verilen şehit maaşının, kendi
sinin Kore’de şehit değil, esir düş
müş olduğunun bilâhara anlaşıl
ması üzerine istirdadı cihetine gi
dilmekte olduğundan bahsile, bu 
paranın geri alınmaması hususun
da bir karar ittihazını istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Nü
fusunda kayıtlı bulunduğunu ve 
şimdiye kadar iskân görmediğini 
beyanla, gereğinin bir’ an evvel 
yapılması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

ı



-  ö  -

19708/18367 Zekeriya Ergeni;
(S. No: 26) vc ar.

Tüccardan
Mersin

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19710/18369 Reşat Öz topçu 
(S. No: 27) Demir ve Çelik Fab

rikaları atölyesinde 
Teknisiven 
Karabük

19713/18372 Celâl Akyürek 
('S. No: 28) Devlet Orman İşlet

mesi Müdürlüğü 
Avukatı 
Adana

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : i/1360 sayılı 
icra Vekilleri Heyeti Karan ile 
meriyete giren Dış Ticaret Rejimi 
hakkındaki Talimatnamede mev
cut bâzı hükümlerden şikâyet et
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığınca tanınmıyan bir kısım hiz
metlerinin memuriyette geçmiş 
gibi sayılarak şimdiki hizmetine 
eklenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen 
hizmetlerinin diğer fiilî hizmetle
rine eklenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talep ve şikâyetler, adlî ve idari ka
za mercilerince incelenmiş veya incelenmesi lâzımgelmiş olan 
hususlara taallûk etmekte bulunduğundan, mezkûr talep ve şi
kâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3756 8 . V . 1956

19540/18202 Asaf Baykal 
(S. No: 29) Ordugazi Mah. So- 

kullu So. No: 6 
Samsun

19538/18200 Salih Okta 
(S. No: 30) Göçmen 

Maııvas

19561/18222 Nizameddin S. Ak- 
(S. No: 31) erman

Emekli Deniz Albayı 
Soğanağa Küeük- 
havdarefendi So. Ali 
YTardarh Ap. Da. 3 
Beyazıt - İstanbul

19562/18223 Ali Çalım 
(S. No: 32) Ortaçeşme No: 84 

Bevkoz - îstanbul

(Arzuhal hulâsası : Altı aylık is
tihkakı olan 360 liranın Havza 

Belediyesinden alınarak kendisine 
verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’
dan on beş yıl önce yurda geldik
leri halde bugüne kadar iskân.edil- 
mediklerinden bahsile, bir an ev
vel iskânları hususunun sağlanma
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İkramiyesinin 
(625) lira üzerinden hesaplanarak 
farkının ödenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 3008 saydı 
İş Kanunu mucibince kıdem taz
minatından faydalandırılmasını 
istemektedir.)



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

19582/18243 Hayriye ve eşi Sü- 
(S. No: 33) reyya Aytar

Yukarı Mahalleden 
tncirliova

19581/18242 Asım Dura 
(S. No: 34) Cumhuriyet Malı.

Tutal So. No: 10 
Eskişehir

19577/18238 Sami Tıınçer 
20352/18980 Rizaiye Mah. Şehit 
(S. No: 35) Yzb. Tahir Cad.

No: 30 
Elâzığ

' 19575/18236 Mustafa Şimşek 
(S. No: 36) ve ar.

Çatalpınar köyü 
Kosak mevkiinde 
Ünye

# 19603/18263 Hassari Doğan 
(S. No: 37) Edilpazar köyünde 

Bozova - Baziki

19599/18259 Celâl Vuran 
(S. No: 38) îcadiye Sürahici So. 

No: 29
Üsküdar - İstanbul

19594/18255 Sıddık Bener 
(S. No: 39) Tilli köyünde Fakir- 

ııllah Mah. den 
Siird

19590/18251 Mehmet özgenç 
(S. No: 40) Ceza evinde 

Trabzon

(Arzuhal hulâsası : Tapu ile mu
tasarrıf olduktan zeytinliğin da
ğıtıma tâbi tutulmakta olduğun
dan bahsile, bu muamelenin ön
lenmesini ve tasarruf haklarının 
tanınmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine 
emekli aylığı bağlamasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Lise 3 ncü sı
nıfa kabulü hususunun sağlan
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulama 
Kanununun köylerinde tatbik 
edilmesi ve dolayısiyle bir kısım 
araziye Orman İdaresince müda
hale edilmekte olduğundan bah
sile, bu halin önlenmesini istemek
tedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli Jan
darma Albayı Fuat Uluç ve sai- 
reden şikâyet etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı
ğının, maluliyeti hasebiyle, 1951 
yılı başından itibaren, Gelir Ver
gisinden istisna edilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Kemal 
Bener’i öldüren bâzı şahısların 
tahliye edilmiş olmasından şikâyet 
etmekte ve keyfiyetin bir müfet
tiş marifetiyle tahkik ettirilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir öldürme 
hâdisesi münasebetiyle kendi hak
kında sorgu hâkimliğince ittihaz 
edilen tevkif ve son tahkikatın 
açılması kararlarından şikâyet et
mektedir.)



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

19539/18201 Yusuf Kıran 
(S. No: 41) Aşağı Karafakılı kö

yünde
Hassa - Hatay

19598/18258 Fikri Dağcı 
(S. No: 42) Alaçam köyünde 

Konak - Samsun

19583/18244 Ramazan Ceylân 
19833/18488 istiklâl Malı. Pilâv- 
(S. No: 43) cılar So. No: 3 

Adapazarı

19573/18234 Şcmi Erdem 
(S. No: 44) Fevzipaşa Mah. Ta

limhane So. No: 1 
Çanakkale

19534/18196 Aziz Şahin 
(S. No: 45) Esenli köyünde 

Aybastı

19629/18288 Necati Güneysel 
(S. No: 46) Muharrir

Bostancı Yenikariye 
Cephane yolu Kıla
vuz çayırı 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Mehmet 
Kıran’ı öldürmekten maznun Ali 
Karaçoban’m beraetine karar ve
rilmiş olduğundan bahsile, bu 
baptaki muhakemenin iadesini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İrsen mâlik 
olduğu gayrimenkule kardeşi ta
rafından fuzulen vâki müdahale
nin önlenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 25 . IV . 1932 
tarihinde yurda geldiğini, Tekir
dağ vilâyeti nüfusuna kayıt ve 
tescil edildiğini, iskânı halikında
ki müracaatlerinden hiçbir netice 
elde edemediğini beyanla, Ada
pazarı ve civarındaki araziden ve
ya kurutulan göl yerlerinden is
kân yoliyle toprak verilmesini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Üzerine bina 
inşa etmiş olduğu vâkıf arsanın, 
takdir edilecek bedel mukabilinde 
namına; tescilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ali Osmanoğ- 
lu Refik Göle hakkında ihbarda 
bulunmakta ve gereken kanuni 
muamelenin yapılmasını istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talep ve şi
kâyetler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenmesi lâzımge- 
len hususlara taallûk etmekte olduğundan, mezkûr talep ve 
şikâyetlerin bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3757 8 . V . 1956

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde 
belediye teşkilâtı kurulmasını is
temektedir.)



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

19660/18319 Sıttık Çiftçi 
(S. No: 47) Köseli köyünde Do- 

kuzkışla halkından 
Gemerek

19661/18320 Hüsrev Kara 
(S. No: 48) Yeni çeşme Aptullah 

Cad. No: 21/1 
Kasımpaşa - îstanbul

19664/18323 Ramazan ve oğlu 
(S. No: 49) Sadık Küçük

Pazaraşağı Mah. \ 
Yalvaç

19665/18324 Yunus Manav ve ar. 
(S. No: 50) Dalyan köyünden 

Köyceğiz - Muğla

19666/18325 Emine İmren 
,(S. No: 51) Camiinur Mah. 191. 

So. 1/1 No. da 
Tarsus

19668/18327 Mehmet Kaplan 
(S. No: 52) Dâvavekili

Şarkikaraağaç

19672/18331 Sami Sungu 
(S. No: 53) Demir - Çelik Fabri

kaları Konstrüksi- 
yon Bürosu teknisi- 
yeni No: 1113 
Karabük

19673/18332 Ramazan Baydur 
(S. No: 54) Pekeriç köyünde 

Tercan

19676/18335 Lûtfi Kömürlüoğlu 
20144/18785 Manifaturacılar ve 
20145/18786 Tuhafiyeciler Bir- 
(S. No: 55) liği Başkanı 

Elâzığ

(Arzuhal hulâsası : 44 numaralı 
Toprak Komisyonunca kendisine 
noksan toprak verilmek istenildi
ğinden bahsile, arazi istihkakının 
tamamlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Polis stajyer
liğine tâyinini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Mah
sulleri Ofisi Yalvaç ekibine sattık
ları buğdayın bu ekipçe değer fi- 
yatiyle satınalınmadığını iddia et
mekte ve gereğinin yapılmasını is
temektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
, kendilerine tahsis edilen arazinin 

az ve verimsiz olduğundan bahsile, 
toprak istihkaklarının tamamlan
masını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Mübadil sıfa- 
tiyle tahsis edilen tek odalı bir 
evin ve 28 seneden beri işgalinde 
bulunan 30 dönümlük tarlanın uh
desine tescilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şarkikaraağaç 
deresinin ıslahı isinin, halka zarar 
vermiyecck şekilde yapılmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 3008 sayılı 
Kanuna tâbi işlerde geçen hizmet
lerinin borçlanma yoliyle şimdiki 
hizmet müddetine eklenmesini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Banka
sından kredi sağlanmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ satış 
mağazasında Sümerbank mamul
lerinin perakende olarak satılma- 
masını ve tüccarlara diledikleri 
kadar mal verilmesini istemekte
dir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19677/18336 İzzettin Nergiz 
(S. No: 56) ve ar.

Belediye âzası 
İdil

19682/18341 İsmail Hakkı lva- 
(S. No: 57) şarcı

Cuma Mah. Mah- 
ınutesat Cad. \ro : 26 
İnegöl - Bursa

19685/18344 Küçük Kırımbata 
fS. No: 58) Köyü ve diğer köy 

muhtarları 
Ceyhan

19625/18284 Zeliha özşahiıı 
(S. No: 59) Sarp köyünde

Kemalpaşa - Hopa

19627/18286 Tevfik Erener 
(S. No: 60) Atikvalide Mah.

Abacıdede So. Top- 
taşı Meydanı No: 14 
Üsküdar - İstanbul

19632/18291 Bilâl Yardımcı 
(S. No: 61) Sivrihisar Cad. 7 nci 

Dere So. No; 1 
Eskişehir

19633/18292 Mehmet Aydoğdu 
(S. NTo: 62) ve ar.

Dere Mah. de 
Kadirli

19634/18293 Nezir Hatipoğlu 
(S. No: 63) ve ar.

Pazar Mah. de 
Kadirli

19635/18294 Hayriye Korkmaz 
(S. No: 64) Şıhabdullalı Mah.

Şehirler âbidesi kar
şısı Birinci Çıkmaz 
No; 3/3 
Kilis

(Arzuhal hulâsası : İdil Kayma- 
kamı Hüseyin Tıngır'dan şikâyet 
etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışamıya- 
cak kadar hasta olduğundan bak- 
sile, kendisine yardım yapılmasını 
ve bir ev verilmesini istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Ban
kasına olan borçlarının beş sene 
müddetle tecilini istemektedirler.)

10 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ve 
çocuklarına yardım yapılmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylı
ğının 1951 yılı başından itibaren 
Gelir Vergisinden istisna edilme
sini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır 
veya Eskişehir’de iskân edilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân mevzu
atından bir an evvel istifade etti
rilmelerini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İskân mevzu
atından kendilerinin de istifa
de ettirilmesini istemektedirler.

(Arzuhal hulâsası : Babasından 
aylık bağlanmasını istemektedir.)



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

19643/18302 Hüseyin Ekinci 
(S. No: 65) Muhtar

Afşin köyünde 
Tercan

19645/18304 Hüseyin Biçer 
(S. No: 661 Hamdiye Mah. han 

arkasında No: 16 
demlik

19648/18307 Zülfüali Karadağlı 
20775/19313 ve ar.
(S. NTo: 67) T. A. O. lığı İzmir 

deniz işçilerinden 
No: 504 
İzmir

19649/18308 Musa Göveç 
(S. No: 68) Nalbant M. Alioğlu 

Elbistan

19650/18309 İbrahim Salbaş 
(S. No: 69) Bozkurt Mah. 

Keskin

19656/18315 Samih Namlı 
(S. No: 70) Pranga Çiftliği his

sedarları adına 
Selçuk - Kuşadası 

i
19608/18268 Halime özer 
20097/18739 Hükümet arkasında 
(S. No. 71) Bakkal Bekir Kol- 

oğlu eliyle No: 20 
Erzincan

19612/18271 Zeynel Güngör 
(S. No: 72) Muhtar

Otçular So. No: 36 
Cevdet Tosun eliyle 
Elâzığ

(Arzuhal hulâsası : işgalleri al
tındaki toprakların namlarına tes
cili için mahkemeye müracaat et
tiklerini beyanla, bu topraklara 
ait dağıtımın geri bırakılmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Vergi muafi
yet müddetinin birkaç yıl daha 
temdidini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır 
öğretmen Okuluna nehari olarak 
kabulü hakkında yaptığı müraca
atın ne gibi bir muameleye tâbi 
tutulduğunun kendisine bildiril
mesini istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Keskin Dev
let Hastanesi Baştabip ve Opera
törü Hamdi Kocabaştan şikâyet 
etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazisine ait 
istimlâk bedelinin kendisine veril
mesi hususunun sağlanmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul- 
Jerinin az bir bedelle istimlâk edil
diğinden bahsile, bu gayrimenkul- 
lere mukabil kendisine bir pavi- 
yon verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ - Per
tek şosesine alâka gösterilmesini 
istemektedir.)
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19613/18272 İbrahim Uğurlu (Arzuhal hulâsası : Aklen malûl
(S. No: 73) Başhöyük köyünde olduğu hakkında köy muhtarının

Sarayönü hilâfı hakikat beyanı üzerine Top
rak Komisyonunca kendisine arazi 
verilmediğini beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talep ve şikâyetlerin salâhiyetli 
idari mercilerce incelenerek katî bir neticeye bağlanması lâ- 
zımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr ta
lep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen idari mercilere usu
lüne tevfikan müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3758 8 . V . 1956

19578/18239 Emine Batır
(S. No: 74) Kasımpaşa Nalıncı 

Yokuşu No: 53 
İstanbul

19586/18247 Hatice Gürdal
(S. No: 75) ve Bahadır Gürdal 

Süleymaniye Fetva 
Yokuşu No: 20 
İstanbul

19591/18252 Sıddık Kırdağ ve ar.
(S. No: 76) Demirci köyünde 

Hınıs

19592/18253 Enver Artun
(S. No: 77) Profesör

Yarbaşı So. No: 57 
Kınalıada

19593/18254 Resul Akkoyun
(S. No: 78) ve ar.

Koyun tüccarları 
İslâhiye

19602/18262 Haşan Dilâver 
(S. No: 79) Esnaftan Ali Osman 

Malkoç eliyle 
Sürmene

(Arzuhal hulâsası : S ar ay burnu 
Askerî Hastanesindeki görevine 
tekrar alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İmalâthanele
ri hakkında verilen raporların ha- 
kikata uygun olmadığını beyanla, 
bu raporlar üzerine muamele ya
pılmamasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ahmet Kır- 
dağ ve arkadaşlarından şikâyet 
etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kınalında’dci- 
ki çöplerin bir motorla denize dö
külmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Suriye’ye ih- 
racetmek ,üzere İslâhiye Ovasına 
getirmiş oldukları koyunların 
jandarma kordonu altına alındı
ğından bahsile, serbest bırakılma
sını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Hayır cemi
yetlerinden kendisine maddi yar
dım yapılması imkânının sağlan
masını istemektedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19604/18264 Necati Çavuşoğlu 
(S. No: 80) Tayaki köyünde 

Fatsa

19572/18233 Ahmet Aykul 
(S. No: 81) Esnaftan 

Tercan

19606/18266 Eyüp Durgun 
20765/19303 Hattat Tahsin Şo. 

554/552 No: 42 
2306/2301 Beşiktaş - İstanbul 

(S. No: 82)

19588/18249 Abdülkadir Lâle 
(S. No: 83) Kamişek köyünde 

Siverek - Urfa

19585/18246 Yusuf Özkan 
2645/2639 Altındağ Jandarma 

(S. No: 84) Birliği yazıcı eratın
dan 
Ankara

19541/18203 Sami Yorgun 
(S. No: 85) Fâtih Çarşamba Ta

vukçu Abdullah So. 
No: 13/1 
İstanbul

19570/18231 Ömer Erenulu 
(S. No: 86) Fırıncı 

Köyceğiz

19568/18229 Celâlettin Başkaya 
(S. No: 87) İznik Elbeyli köyün

de
Bursa

19579/18240 Raşit Çelebi ve Meh- 
(S. No: 88) met Erdoğan

Emiryakup köyünde 
Hayrabolu

(Arzuhal hulâsası : Göl köy Ensti
tüsüne tekrar kabulünü istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Banka
sınca namına kredi açılması husu
sunun teminini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet 
geliri bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bayram Kan- 
demir ve Bayram Lâle’nin buldu
rularak, .şikâyet ettiği hususlardan 
dolayı, bu şahıslar hakkında ka
nuni muamele yapılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Beşikdüzü 
köy Enstitüsünde yapıcılık öğret
meni tarafından mağdur edildiği
ni beyanla, bu mağduriyetinin gi
derilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yabancı mem
lekette okuyan oğlunun tahsil so
nuna kadar askerlikten tecil edil
mesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Aslen Erzu
rumlu olduğunu, Birinci Cihan 
Harbinde memleketinin Ruslar 
tarafından işgali üzerine ebeveyni 
ile birlikte Muğla’ya hicret etti
ğini, halen Köyceğiz’de fırıncılıkla 
iştigal eylediğini beyanla, iskânını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hilafı haki
kat rapor veren doktor hakkında 
kanuni muamele yapılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine 
toprak komisyonunca arazi veril
mediğinden şikâyet ederek gereği
nin yapılmasını istemektedirler.)
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Araıhal Arruhal sahibinin

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

(Arzuhal hulâsanı : Dokuz çocuklu 
ve fakir olduğundan bahsile, ken
disine ı/ardım yapılmasını işit
mektedirler.)

19576/18237 İsa ö/kaplan 
(S. No: 8!)) Toygar Şair Ruhi 

So. No: 51 
Üsküdar - İstanbul

1.9580/18241 Müslüm Yeni 
(S. No: 90) Yaylak köyünde 

Bozova - Baziki

19532/18194 Nuriye Celiloğlu 
(S. No: 91) Hâmidiye Malı. Ba

ba So. No: 5 
Kastamonu

19537/18199 Bahri Bilge 
(S. No: 92) Zile Cad. No: C>4 

Turhal

19536/18198 Recep Işık ve ar. 
1366/1364 Yeni Cami Mah. 

(S. No: 93) Akhisar - Mermer

19535/18197 Hayk Hanciyan 
(S. No: 94) Beyoğlu Sıraselvi 

176/3 
İstanbul

19533/18195 Ma/lûm Can ve ar. 
(S. No: 95) Demir tüccarları 

Karabük

19565/18226 Meliha Badal 
(S. No: 96) Caferiyat Bucağı 

ilkokul öğretmeni 
Karaftıan

19564/18225 Halil Akın 
(S. No: 97) Sağlık Memuru 

Şemdinli

(Arzuhal hulâsası : l'rfa’d.a rnüta- 
ahhif Şeyho Acı tarafından inşa 
ittirilen ilkokul binasının şar/na
mesine uygun olmadığını beyanla, 
keyfiyetin tahkikini istemi ktcelir.)

(Arzuhal hulâsası : Dul ve muh
taç bulunduğundan bahsi!e, Kas 
tamonu Özel Saymanlık Müdür
lüğünden emekli iken vefat eden 
kardeşinden maaş bağlanmasın ı is
temektedir. )

(Arzuhal hulâsası : Turhal »Şıka 
Fubrikasınca istimlâk edilerek be 
tediyeye devrolunan iiç parça tar
lasının kendisine iadesini istemek
tedir. )

(Arzuhal hulâsası : Köylerin<l< 
mevcut Hazine arazisinin meyda
na çıkarılması için bir kadastro 
heyetinin qönd erilmesin i isfenu fi
ledirler. )

(Arzuhal hulâsası : Bükreş'te mu
kim biraderi Kir kor Hanciyan’rn 
hayat ve mcmatı hakkında malû
mat istihsal edilerek neticenin 
kendisine bildirilmesini istemekti - 
d,ir.)

(Arzuhal hulâsası : Karabük dar 
Şefi iken Çankırı’ya nakledilen 
Şemsi Parsadan’ın eski yerinde 
bırakılın asını istemektedir! < r.

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitü
sü mezunu öğretmen olduğunu be
yanla, kaza merkezinde bir okulu 
naklini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şemdinli ka
zasında bulunan memurlara yaka
cak zammı verilmesini istemekte
dir.)



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

19550/18212 Hüseyin Nergis 
(S. No: 98) Aşağı Çinik köyünde 

Samsun

19548/18210 Hacer Akar
(S. No: 99) Demirci Kara Mah.

Medrese So. No: 6 
Antalya

19547/18209 Ahmet Özkan 
(S. No: 1.00) Buyuntu köyü 

eğitmen okulu 
eğitmeni 
Karaman

19546/18208 Ali Koç 
(S. No: 101) Mandasın köyü ilko

kulu eğitmeni 
Karaman

19545/18207 İsmail Ünver 
(S. No: 102) Cerit köyü okul eğit

meni 
Karaman

19549/18211 İsmail Taşmaz 
(S. No: 103) Köprübaşı Tan Ote

linde 
Eskişehir

19544/18206 Ali Soysal 
(S. No: 104) tzmir Bakkaliyesi sa

hibi Ömer Lûtfii 
eliyle Turna suyu 
köyünden 
Ordu

19542/18204 İsmail Çelebi 
(S. No: 105) Şeyh Ali Malı. Şehir 

Ceyhuni So. No: 14 
Zile

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç çiftçi 
ve mübadeleye tâbi eşhastan oldu
ğundan bahsile, 4753 sayılı Kanun 
mucibince lopraklandırüıncaya 
kadar Samsun vilâyetine bağlı 
Aşağı Çinik köyünün Ova mevki 
indeki Hâzineye ait 29 dekar ara
zinin kendisine kiralanmasını iste
mektedir. )

(Arzuhal hulâsası : Kadınlar 
kuran kursu öğretmeni Kadriyı 
YüksektemeVe vakıf evlerden bi
rinin terk re tahsisini istemekte
dir. )

(Arzuhal hulâsası : Ücretlerine 
zaın yapılmasını ve terfilerinin 
bir an evvel icrasını istemektedir 
1er.)  '

» » » »

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Seyitgazi kar 
zasma bağlı örencik köyü içme su
yu tesislerinde taşaron olarak ça
lıştığı müddet zarfında yapılan is 
miktarını tesbit eden mühendis 
raporundan bir nüshasının kendi
sine verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Akciğer vere
mine musabolduğunu beyanla, 
devlet hastanelerinden birinde te
davi ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kemik vere
mine musabolduğunu beyanla, 
sıra bekletilmeden tedavi ettiril
mesini istemektedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19543/18205 Tevfik Yüksel 
(S. No: 106) Başviran Cuma nahi

yesinde Tüccar Sa
dık eliyle Eveyikli 
köyünde 
K. D. Ereğlisi

(Arzuhal hulâsası : Hasta oldu
ğundan bahsile, bir an evvel teda
vi ettirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talep ve müracaatların, salâhiyetli 
idari merciler tarafından incelenerek bir neticeye bağlanması 
lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr 
talep ve müracaatlar hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilenn usulüne tevfikan merciine 
müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3759 8 . V . 1956

19696/18355 Abdullah Manav- 
1209/1207 oğlu 
5576/5566 Emekli öğretmen 
3777/3770 Havsa - Edirne 

(S. No: 107)

19714/19373 Rıza Caner 
(S. No: 108) Yukarı Mahallede 

Gemerek - Sivas

19700/18359/Hasan Karalıisar 
(S. No: 109) Sultanahmet Mah.

Cami arkası arasta 
üstü Kabasakal So. ' 
gecekondu evi 
İstanbul

19731/18390 Hava Aktaş 
(S. No: 110) Esatpaşa Mah. Cami 

civarında şehit Fevzi 
Aktaş anası 
Erzurum

19728/18387 Sabrı Yavaş 
(S. No: 111) Kirezçe köyünde 

Adapazarı

19729/18388 Mehmet Balkan 
(S. No: 112) Kirezçe köyünde 

Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : Velisi bulun
duğu Kasım liilgiç’in askerî orta
okula alındığı tarihten bir gün 
sonra perişan bir vaziyette bu 
okuldan uzaklaştırılmış olduğunu 
beyanla, gereğinin yapılmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Koşum hay
vanı almak üzere kendisine kredi 
açılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Giyim eşyası 
verilmesini, yakacak ve yiyecek 
yardımında bulunulmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit oğlun
dan kendisine aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmasını iste
mcidedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmasını iste
mektedir.)



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

19730/18389 Ömer Atluğ 
(S. No: 113) DDY Cer Atelyesi 

Şube 44 te 32844 
Eskişehir

19732/18391 Muhsin Demirav 
(S. No: 114) ömerağa Mah. Akar 

So. No: 20 
Eskişehir

19686/18345 Hüseyin Kılıç 
(S. No: 115) Camiikebir Mah. Ha

cı Şakir Döğer evin
de
Ereğli - Konya

19695/18354 Yeli Tutaş 
(S. No: 116) Sepet pazarında

Berber usta İsa eliy
le
Tarsus

19697/18356 Durali Kömür 
(S. No: 117) Mandırla köyünde 

Aksu - At ani ay

19707/18366 Ahmet Hocaoğlu 
(S. No: 118) Yarhisar köyünde 

Hafik

19709/18368 Haşan Ünlü ve ar. 
(S. No: 119) Manifaturacı 

Gerze

19711/18370 Şevki Satılmış 
(S. No: 120) Engiz köyünde 

Bafra

19738/18397 Reşat Yöğen 
(S. No: 121) Yaya dağıtıcı 

(8361. S.) 
Aşkale

(Arzuhal hulâsası : Şehit oğlun
dan kendisine aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı
nın korunmasını veya Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununa tevfi
kan Eskişehir veya Polatlı köyle
rinden birinde arazi verilmesini 
istemektedir.

(Arzuhal hulâsası : Halen bulun
duğu Ereğli kazasında iskânını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle 
toprak verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç çift
çilerden olduğunu beyanla, kendi 
sine toprak verilmesini istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Öküz, araba 
ve diğer ziraat vasıtaları için Zi
raat Bankasından kredi sağlan
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Siimerbank 
mamullerinden kendilerine de ye
ter miktarda verilmesi hususunun 
sağlanmasını istemekte ve bu ma
mullere ait satış şeklinden şikâyet 
etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İşgalinde bu
lunan arazinin borçlanma yoliyle 
kendisine temlikini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Aşkale Posta 
ve Telgraf İdaresi miivezzilerin<i 
eskisi gibi çocuk ve yakacak zam 
lan verilmesini istemektedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19739/18398 Cafer Kaya 
(S,No: 122) Yaya dağıtıcı 

(4232. S.) 
Aşkale

19740/18399 Ali Kömürcü 
(S. No: 123) Tömük köyünde 

Mersin

19748/18406 Ayşe Dudu Sırma 
(S. No: 124) ve ar.

Tabakhane Malı, de 
Vezirköprü

19758/18416 Mahmudiye köyü 
(S. No: 125) muhtarı ve diğer 

köyler muhtarları 
Ceyhan

19749/18407 Kâzım Kaya 
(S. No: 126) Topkapı hamam oda

ları No: 12 
İstanbul

19718/18377 Hüseyin Demir 
(S. No: 127) ve ar.

Muhittin Şanta 
eliyle
Yd. Sb. Ok. 
Halıcıoğlu - İstanbul

19719/18378 Hüseyin Çoban 
(S. No: 128) Fevzipaşa Mah.

Söke

19720/18379 Necdet Günizi 
(S. No: 129) Sirkeci Muradiye 

Cad. No: 11 
İstanbul

19726/18385 Ayşe Garip 
(S. No: 130) Kirezçe köyünde 

Adapazarı
19727/18386 Ahmet Balkan 
(S. No: 131) Kirezçe köyünde 

Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : Aşkale Posta 
ve Telgraf idaresi müvezzilerine 
eskisi gibi çocuk ve yakacak zam
ları verilmesini istemekte ve me
mur statüsünden çıkarılıp hizmet
liler kadrosuna geçirilmiş olma
sından da şikâyet etmektedir.

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Murisleri ta
rafından 1341 yılında Hâzineden 
taksitle satmalınmış olan dükkân 
için kendilerinden istenen 855 li
ranın terkinini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Ceyhan Neh
rinde vukubulan taşkınlıkların 
mevzii tedbirlerle önlenmesini is
temektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ir
sen intikal eden gayrimenkule Sa
lih Sarıcı tarafından vâki müda
halenin önlenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yapı kalfa 
okulu mezunlarının bir kursa tâbi 
tutulduktan sonra, yapı teknikeri 
yetiştirilmelerini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Müca
delesindeki hizmetlerine mukabil 
maaş tahsis edilmesini ve toprak 
verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Er
kek Lisesinde girdiği Coğrafya 
imtihanında noksan numara veril
diğini beyanla, mağduriyetten 
korunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılmasını iste
mektedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19750/18408 Kâzım Karaman (Arzuhal hulâsası : Denizcilik
{S. No: 132) Küçükmustafapaşa Bankası İstanbul Liman İşletme-

Abdi Subaşı Mah. sinde açılan müsabaka imtihanını
Çukur Mescit So. kazanmış olduğu halde işe alm-
No: 16 nıadığını beyanla, hakkının korun-
Istanbul masını istemektedir.)

19751/18409 Kâzime Can 
20353/18981 Salimbey Mah. 2 nci 
(S. No: 133) So. No: 50 

Dikili

19752/18410 Esat Kurt ve Ab- 
(S. No: 134) durrahman Erol

Emiryakup köyünde 
Hayrabolu

19753/18411 Süleyman Kaya
(S. No: 135) ve ar.

Halktan 
Gölköy - Ordu

19754/18412 Ahmet Giray
(S. No: 136) Hükümet civarında 

Egemen köyünde 
Yusuf Karaer, Kel- 
ahmet köyünde Ga
rip Arslan vekilleri 
Tarsus

19756/18414 Mustafa Eker ve ar.
(S. No: 137) Kürtler köyünde 

Sivas

19733/18392 Dursun Ali Ceylân
{S. N o: 138) Galata Kasaplar So. 

No: 7/9 
İstanbul

19734/18393 Mehmet Orhan ve 
(S. No: 139) ar.

Çürüklü köyü
Muhtarı
Dinar

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç asker 
ailesi olduğundan bahsile yardım 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 numaralı 
Toprak Komisyonunun, hak sa- 
sahibi olmıyanlara arazi verdiğin
den ve zilyed bulundukları top
rakları da başkalarına dağıttığın
dan bahsile, gereğinin yapılmasını 
istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Ordu vilâye
tinin Gölköy kazasında yapılacak 
sağlık merkezinin en uygun bir 
arsa üzerinde kurulmasını iste
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilleri
nin imar ve ihya ederek seneler
den beri tasarruf eyledikleri ara
zinin toprak komisyonunca tercih 
hakkı bulunmıyan kimselere dağı
tılmış olmasından şikâyet etmekte 
ve gereğinin yapılmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sivas’ın Me
raklım mevkiindeki 1 500 dönüm 
boş arazinin kendilerine kiralan
masını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İşletmekte ol
duğu taşocağma ait ruhsatname
nin Sular İdaresince iptali ciheti
ne gidildiğini beyanla, hakkının 
korunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine iç
me suyu getirilmesini istemekte
dirler.)
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19736/18395 Kadir Aybay 
(S.No: 140) Çadır Kaya köyünde 

Yeşilhisar - Kayseri

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Toprak veril
mesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talep ve şikâyetlerin, alâkalı ve sa
lahiyetli idari mercilerce incelenerek katî bir neticeye bağlan
ması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, bu 
talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve müstedilerin bahsi geçen mercilere aynca mü
racaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3760 8 . V  . 1956

Reis M. M. Kâtip
Konya Bingöl Elâzığ Edirne Edirne

A. F. Ağaoğlu N. Aras S. Toker C. Köprülü H. Maksudoğlu

Erzincan Trabzon
T. Şenocak S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 167)

ıv a - «

T. B. M. jl¥. 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
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18 . V I . 1956 Pazartesi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

8504/842!) Zehra Karlova
* Camikebir Tülbent

çi So. No: 20 
Kvü]> - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Memlekete hiz
met ederken Bulgariar tarafından 
idam olunan kocası Yunus Karlı
ova’dan dolayı kendisine yardımda 
bulunulması hakkındaki ilişik Ar
zuhal Encümeni kararına rağmen 
daimi bir yardıma nail olamadı
ğından; devletçe münasip bir yar
dım yapılması halikındaki vâki ta
lebini tekrarlamaktadır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin vâki iş’arma ve talebin yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına göre; encümenimiz
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3761 8 . V 1956

8060/7077

8076/7084

Mustafa Akbulut 
Yeni köyde Yakuboğ- 
hı
Karsantı - Karahi- 
salı - Adana 
Hatice Akşit ve ar. 
Sırçalı köyünde 
Acıpayam

(Arzuhal hulâsası: 5.917 sayılı Ka
nunun maksadı vaz’ı hilâfına ve 
keyfî hareket olunmak suretiyle, 
zilyedlikleri nazara alınmadan bu 
kanun hükümlerine tevfikan veril
miş olan meni müdahale kararla
rının ref’i talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; kaymakam ve nahiye mü
dürü hakkındaki vazife suiistimali ve keyfî hareket iddiaların* 
dan dolayı mafevk alâkalı idari makamata, bir tedbir * karan 
mahiyetinde olan bahis mevzuu karara mevzu teşkil eden ihti
lâf dolayısiyle de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine mü-



Arzuhal
No.

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

racaat etmeleri lüzumuna binaen vâki talepler ünerine, bu ba
kımdan encümeniımzce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3762 8 . V .1956

8152/8046 H üseyin Sürten vo 
ar.
Karadere Ilasaııağa 
Köyü Muhtarı 
Düzce

(Arzuhal hulâsası: Tescil olunmı- 
yaıı birleşme!erle bunlardan doğan 
çocukların cezasız alarak leşçili 
halikındaki lâyihanın bir an önce 
kanuniyet kesbetmesi ve kanunda;

8221/S 101 Kadıi Sarı çiçek 
Eski muhtar 
Halfeti

niifus cezalarının affı hususunun 
da derpiş olunması talebine dair
dir. )

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu lâyiha C652 sayı ile ka- 
nuniyet kesbetmiş bulunduğundan vâki talep üzerine bu balam
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Ka^ar tarihi

3763 ' 8. V . 1956

8190/8080 İhsan Aksoy 
B iiyü k I ’armakkapı 
Tel So. No: 2/1 
Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Emeklilerle, 
onların dul ve yetimlerine 3 maaş 
nispetinde ikraıniyı verilmek su
retiyle zaruret ve ihtiyaçlarının 
tehvin olunması talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren çıkarılan bir kanunla talep yeri
ne getirildiğinden tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3764 8 . V .1956

288/286
9993

Ziihtü Doğrulan 
Sakızağacı Aşmalı 
So. No: 56 
Bakırköy - İstanbul.

( Arzuhal hulâsası: imalâtı Harbi
ye Sanat Mektebi 1909 senesi me
zunlarından olup 1911 ve 1913 te 
Almanya ve Avusturya Mubayaa
komisyonlarında, 19 18 yılından 
mücadele sonlarına kadar da İtal
yanların Trablus’tan çıkarılması
na vazifelendirilen mücahitler ara
sında burada, hizmet görmüş ve 
8 senedir de mefluç ve muavene
te muhtaç bir durumda bulundu-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

6748/6737

yundun; bu mesbuk hizmetlerine 
mukabil, idamei hayat edebilmesi 
için kendisine muktazi lütuf ta bu
lunulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâletten alınan malûmat ile, vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması keyfiyetinin yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunması muvacehesinde; vâki talep 
üzerine encümenimizce; bu sıfatla yapılacak bir muamele ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3765 8 . V . 1956

Besini Aday ' . ' ' .1 7  . İH .7/

Cezaevinde Icrilıi.: : a!> yr: ( . .ne vin-
Trabzoıı de mahkûm, okhı-ju :<;yı •■ek

mekte, marangozluk r, le.:nyec.iHk 
sanatı bulunduğu-nd‘tu i küçük 
yavrusu ile kimsesiz ailesinin in- 
fak iaşelerim medar olmak iizere 
cezaevi idaresi taraf metan iş oca
ğında çalıştırılmakta iken ateh/e
nin hükümetçe iş yurdu haline ko- 

’ nuhnası üzerine verilen 30 lira ay
lıkla bu efradı ailesini geçindir
mek imkânsızlığı ile karşılaştı
ğından naçar kalarak firar etti
ğinden 10 gün sonra yakalanıl> 
hücreye konulduğundan; bu 4 kü
çük yavrusuna merhametin bakiye 
eczasının tecili veya 15 eıy müd
detle göz altında çalışıp para ka
zanmasına müsaade edilmesi, ve-

.................. yahut; aile efradına ayda 130 lira
kadar bir yardımda, bulunulması 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; Osman 
Tur ve Makbule Tur’u öldürmekten maznun olarak yapılan mu
hakemesi sonunda Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince; Türk Ce
za Kanununun 450/5 ve 5677 sayılı Kanunun 2 ve 5 nci madde
leri gereğince 20 sene müddetle ağır hapis cezası ile mahkûmiye
tine mütadair verilen 14 . II . 1952 tarihli hükmün temyizen de 
tasdik olunmak suretiyle katileştiği ancak; ceza evi iş yurdun
da çalışmakta iken 16 - 17 Ekim 1955 gecesi firar etmiş olması 
gibi uygunsuz hareketlerine binaen iş yurdu atelyelerinde çalış
tırılmasına imkân olmadığı ve hükümde bir isabetsizlik görüle
mediği bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Mahiyetine, vekâlet temsilcisinden alı
nan izahata ve incelenen dosyam ünderecatına nazaran dikkate 
alınacak mahiyette bulunmıyan vâki talep hakkında bu sebebe 
binaen; encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3766 8 . V . 1956

9906/ Yakup Ay 
6945/6934 Piranciler Cad. No: 

8379 37
Bartın

(Arzuhal hulâsası: öğretmenlik 
vazifesine nihayet verilmesini ge
rektiren suçlardan dolayı hakkın
da beraet ve ademitakip kararı 
verilmiş ve daha önce de stajiyer- 
likten çıkarılmış olduğu halde; 
Memurin Kanununa tevfikan ia
dei memuriyet ettirilmesi hakkın- 
daki vâki talebinin; Vekâlet Mü- 
diran Encümenince; stajiyer oldu
ğundan, Devlet Şûr asınca da yeni- 

■ den vazifeye tâyin keyfiyetinin 
idarenin takdirine bağlı bulundu
ğundan bahsile reddedildiğinden 
şikâyeti mutazammınıdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, stajyerlik durumundan do
ğan ihtilâf sebebiyle kaza merciine, hakkında sâdır olan ilâm 
üzerine de tavzih ve tashihi karar talebinde bulunmak gibi ka
nun yollanna müracaat hakkı bulunduğuna göre; vâki tale
binin bu bakımlardan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3767 8 . V .1956

6952/6941 Ali Galip Gül (Arzuhal hulâsası: Haksız yere
Yelpiz köyünde kendilerine dayak atıldığından şi-
Hınıs kâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Mesuller hakkında gereken tahkikat ve 
tetkikatta bulunmaya yetkili idari ve kazai makam ve merci
lere müracaat olunması lüzumuna binaen vâki talep üzerine 
encümenimizce, bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3768 8 . V .1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Küçük Kadri- 
ye’yi tabanca kurşunu ile öldür
mekten sanık olarak Çorum Ağır 
Ceza Mahkemesinde icra kılman 
duruşması sonunda 12 sene hapsi
ne dair verilen ve kanun yolların
dan geçmek suretiyle kesinleşen
15 . IV  . 1953 tarihli hükmün; ad
lî hata ile muallel bulunduğunu, 
zira: Mütekabilen silâh istimal 
olunurken hâdis olan vak’anm 
kendisine ait tabancanın ufak kur
şunu ile vukua gelmediği; Çorum 
Hükümet Tabipliğinin ilk raporu 
ve bilâhara vâki müracaat üzeri
ne yapılan otopsi neticesinde tan
zim olunan raporda yazılı yara ve 
mermi durumu ile de müeyyit bu
lunduğu halde kendisinin; bulun
duğu yerin önündeki harman yı
ğınlarından kurşunun nüfuz ede- 
miyeceği de bilir kişiye tespit etr 
tirilmeksizin hüküm tesis olundu
ğundan ve asıl failin;  maktulün 
kardeşi Osman Türk olduğuna da
ir olan ve ahiren elde ettiği ilişik 
mektuplar muvecehesinde dosya
sının yazılı emirle yeniden ince
lenmesi veyahut cezasının tama
men veya tahfifen tenzil ve ıskat 
olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yansında : Kadir Türk’ü öldür
mek maksadı ile attığı tabanca kurşunu ile Kadriye Yurd’u 
öldüren müstedi hakkındaki Çorum Ağır Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 448, 51/1, 31 ve 33 ncü maddeleri ge
reğince ittihaz olunan 12 yıllık hapis cezasına mütaallik mah
kûmiyet hükmünün temyizen tasdik olunmak suretiyle katileş
tiği ve yapılan tashih ve iadei muhakeme taleplerinin de reddo- 
lunduğu ve mezkûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği bil
dirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinden alınan izahata ve 
incelenen dosyaya nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmı- 
yan vâki af talebi hakkında bu sebebe binaen encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7.156/7144 Şevket Tombul
Cezaevinde mahkûm 
Çorum

3769 8 . V .1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

7573/7545 Salih Yıldız
Beyvelioğlu Köyü
Muhtarı
Yozgad

(Arzuhal hulâsası: Hükmen köy
lerine teslim olunan meralarının 
48 Numaralı Toprak Tevzi Komis
yonu taraf nidan Dayılt köyü hal- 
kına dağıtıldığından şikâyeti mıı- 
lazammındır.)

Gereği düşünüldü : îcra mercime müracaat olunması lüzu
muna binaen vâki talep hakkında, bu balamdan encümenimize i 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

nup başka okula naklolunan ve na
kil olunduğu mektepler üzerinde 
de partizanlık neticesi tesirlerde 
bulunulmak ve nihayet disiplin 
kurulu kararı olmadığı için Vekâ
letçe tasvibol.unm.ryan bu muame
le üzerine aynı okula tekrar deva
ma başlayan oğlu Mustafa'nın; bu 
okul idarecileri tarafından yine; 
kasten alınan bir kararla okuldan 
çıkarıldığından şikâyeti ve vazife
lerini suiistimal eden hocalar hak
kında tahkikat ifasını mutazam- 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr çıkarma kararı aleyhine ma
fevk inzibat meclisine ve nihai olarak da kaza merciine, gayri- 
kanuni muamelede bulunduğu iddia olunan okul idarecileri vo
öğretmenleri hakkında da; bu mevzuda karar vermeye yetkili 
Maarif Vekâletine müracaat olunması lüzumuna binaen vâki 
talep üzerine encümenimizce muamele ifasına mahal görülme
diğine karar verildi.

3770 8 . V . 1058

7851/7795 Dursun Bilgili
Reşadiye Cad. No: 4 
Fatsa

(Arzuhal hulâsası: Fatsa Ortaoku
lu ikinci sınıfına devam etmekte 
iken kendisine particilik isnadolu-

Karar No. Karar tarihi

3771 8 . V . 1953

7988/7911 Suat Topalak 
9911/ Dz. Is. İnş. Grp. K.

da Ast. Sb- Çavuş 
Gölcük

(Arzuhal hulâsası : Kuleli Askerî 
Lisesinde muvaffak olamıyarak 
kaydının silinmesi üzerine 5404 
sayılı Kanuna tevfikan kendisin
den istenilen tazminatın, kendisi 
halen Deniz Kuvvetleri emrinde



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

astsubay olarak hizmet görmekle 
vâki taahhüdünü yerine getirmiş 
bulunması sebebiyle durumunun 
arz ettiği hususiyet göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tazmi
nattan muafiyetini mümkün kıla
cak bir karar ittihazı veya kanun 
teklif edilmesi talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın kaza merciince tetkik ve 
hallolunması lüzumuna ve encümenimizin kanun teklif ine 
salahiyetli bulunmamasına binaen; talep üzerine bu bakımlar 
dan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3772 8 . V • 1053

(Arzuhal hulâsası : (¡273 saydı 
Kanun tatbikatı ile ilgili olarak 
müddeti içerisinde müracaatta 
bulunan arkadaşları tarafından 
açılan dâvalar üzerine Devlet Şû- 
rasınca ittihaz olunan lehte karar
ların; bu müddeti geçirmiş olan 
öğretmenlere de teşmili talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr mukarreratın şahıs ve hâdisesi
ne mezkûr bulunuşu muvacehesinde, icabı, kati karar vermeye 
yetkili idare merciince tetkik ve teemmül olunması gerektiğin
den müstedilerin alâkalı makama, ihtilâfın dev?,mı halinde 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmeleri lü
zumuna binaen vâki talep üzerine encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3772 3 . V . 1C33

(Arzuhal hulâsası : Hindisini dö
ven bir şahsa hakarette bulundu
ğundan dolayı Ceza Kanununun 
185 nci maddesine göre hareketi 
suç teşkil etmemesine rağmen, 
Yozgad Sulh Ceza Mahkemesinin 
955/510 sayılı kararı ile haksız 
yere mahkûm edilmiş olup, adlî 
hata ile muallel bulunan hüküm

8097/8003 Hamide Çakmak
Eskipazar Mah. de 
Yozgad

7991/7914 Sami önel ve ar.
İstiklâl Okulu öğret
meni 
ödemiş



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

8242/8122

hakk-mdaki vâki Temyiz vc tashih 
taleplerinin de nazara alınmamış 
bulunduğundan şikâyeti ve koca
sının amele ve en küçüğü meme
de 8 çocuğunun nafakasını timin
den âciz bulunması itibarı ile dos
yasının tetkikini ve bu sebeplere 
binaen cezasının affı talebini mu- 
t azaminindir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Emine ve 
Şerife’yi dövmekten maznun olarak yapılan muhakemesi sonun
da Türk Ceza Kanununun 456/4, 41/2, 51/2 ve 72 nci maddeleri 
gereğince 133 lira 20 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine 
dair verilen 21 . VI . 1955 günlü hükmün Temyiz Mahkemesin
ce de tasdik olunarak katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin vâki izahatına ve incelenen 
dosyaya nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi. ♦

Karar No. Karar tarihi

3774 8 . V . 1956

(Arzuhal hulâsası: Kendisi gibi 
ekserisi kaza, kader vc haksızlık 
kurbanı alan mahkûmların; bu 
hareketlerinden nedamet duyup 
ıslahmefs etmiş bulundukların
dan, haklarında umumi af ısdar 
olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin; Cevdet 
Tulgay’ı öldürmeye tam derecede teşebbüsten maznun olarak 
İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme sonunda 
Türk Ceza Kanununun 448 ve 62 nci maddeleri gereğince 12 
sene müddetle ağır hapse mahkûmiyetine dair verilen 1.XI.1953 
tarihli hükmün Temyiz edilmeksizin katileştiği ve yapılan mua
melelerde ve müttehaz hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi 
ile ancak; hususi af taleplerini tetkikle vazifeli kılınan encü
menimizce; umumi affı mutazammın bulunan vâki talep üzeri
ne bu sebebe binaen tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

, Karar No. Karar tarihi

Isa Çankaya Cezae
vinde 
Edirne

3775 8 . V . 1956
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Arzuhal
No.

8408/8266

8519/8362

(Arzuhal hulâsası: Ormandan kes
tiği iki yaş ağaç için Merzifon 
Sulh Ceza Mahkemesince 3 ay ha 
pis ve 900 tira para cezasına mah
kûm edilmiş bulunduğundan, gay- 
riâdil olan işbu cezalardan hiç ol
mazsa nakdi kısmının çok fakir 
bir kimse olmasına merhamet en ve 
bir eseri atıfet olarak af olunma
sı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Orman Kanununun 
muaddel 105/2 nci maddesi gereğince ittihaz olunan hükmün 
Temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizliğin görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet temsilcisinin dinilenen izahatına 
ve incelenen dosya münderecatına göre; dikkate alınacak ma
hiyette bulunmıyan vâki af talebi hakkında bu sebebe binaen 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3776 8 . V . 1956

Kâzım Sanok 
Ağvereıı köyünde 
Merzifon

(Arzuhal hulâsası : Porsuk üze
rinde hükümetçe yapılmış olan 
bendin; suların tesiri ile yıkılma 
tehlikesine mâruz kalması üzerine 
bunu topluca önlemeye giden köy
lüleri traktörüne bağlı traylerle 
buraya götürmekte iken bir şahsın 
kazaen düşüp ölmesi sebebi ile Po- 
latlı Asliye ('eza Mahkemesince 
mahkıhn edilmiş bulunduğu 20 ay
lık hapis cezasının; hâdisenin, 
hiçbir kusuru bulunmadığı ve ta
mamen bir kaza eseri olduğu göz 
önünde bulundurmak suretiyle; af 
olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik 
katkatsizlikle ölüme sebebiyet verdiğinden dolayı adı geçen 
mahkemece Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu maddeleri 
gereğince müstedinin mahkûmiyetine dair verilen kararın Tem
yizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde bir 
isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin dinlenen izahatına ve ince
lenen dosya münderecatına nazaran dikkate alınacak mahiyet

Kadir Sakarya 
Sazılar köyünde 
Polatlı - Ankara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

te bulunmıyan vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3777 8 . V . 1956

8781/8598 Mehmet Şahin 
Ceza evinde 
Samsun

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : A f ilânı Büyük Mil
let Meclisinin salâhiyetine dâhil bulunmuş olması sebebi ile ve
kâletçe mütalâa beyanına mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi
şümulü içerisinde tetkik ve mütalâası mümkün bulunmıyan 
umumi af talebi hakkında bu bakımdan; tecil ve tahfifi mü- 
cazat talebinin ise, temsilcinin izahatına ve yapılan inceleme
ye nazaran dikkato alınacak mahiyette görülmemesine binaen; 
vâki müracaat üzerine tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3778 8 . V .1956

(Arzuhal hulâsası : Samsun (.-eza 
evinde bulunan 400 mahkûmun 
işledikleri suçlardan ve hatalar
dan nadim ve pişman oldukların
dan ve. ıslahı hal etmiş bulunduk
larındım; bakıyei cezalarının te
vili veya affı talebinden ibarettir.)

8782/8599 Atıf Kılıç 
Üç. lTz. Jandarma 
Onbaşısı 9924 
Bigadiç

( A r z u h a l  hulâsası : .? . XII . 1.951 
tarihinde Dursunbey kazasının 
Kav acık nahiyesinde Jandarma 
Karakol Kumandanı iken; taban
ca kor şunu ile kazaen vukubulan 
bir yaralama hâdisesini ânında 
kaza Jandarma Kumandanlığına 
bildirilmiş ve ti . X II . 1951 ta
rihinde yıllık mezuniyetini istimal 
etmek üzere ayrılırken vazifesini 
devralan arkadaşına suç aleti olan 
tabanca ile, bu baptaki evrakı 
tafıkikiyeyi de teslim etmiş olma
sına rağmen; Jandarma Bölük 
Kumandan vekilinin vakayı Adli- 
yeyc bildirmemiş olması ve hâki
min kendisine olan şahsi garazı se
bebiyle kendisinin tahtı muhake
meye alınıp, Asliye Ceza Mahke
mesinin' Ki . II . 1955 tarihli bir



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

kararı ile Türk Ceza Kanununun 
240 nci maddesine uyularak, ka
nunen tâyin olunan eczanın fev
kinde ti ay hapis ve bu kadar 
müddet memuriyetten mahrumi
yet cezasına mahkûm edilmiş bu
lunduğundan şikâyeti ve çoluk ço
cuğu ile perişan bir duruma düş
müş olması itibariyle bu cezanın 
affı talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memuriyet vazifesi
ni suiistimalden maznun olarak yapılan muhakemesi neticesin
de müstedi hakkında verilmiş olan 16 . I I . 1955 tarihli mezkûr 
hükmün; Temyiz şartı yerine getirilmemesi sebebiyle temyiz 
istidası reddolunmak suretiyle katileştiği ve yapılan muamele 
lerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin dinlenen izahatına ve ince
lenen dosya münderecatına nazaran dikkate alınacak mahiyet
te buiımmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3779 8 . V .1956

(Arzuhal hulâsası : Bandırma 
Toprak Mahsulleri Ambar Şefi 
iken Muhasebeci Sadık Türker’in; 
zimmetine 100 bin lira geçirmesi 
hâdisesinden dolayı tahtı muhake
meye alınıp mezkûr yer Ağır Ce
za Mahkemesince; zimmete geçiri
len para ile kendisinin bir alâkası 
olmadığı tesbit olunarak; bunun 
vukuuna sebebiyet vermiş oldu
ğundan dolayı Türk Ceza Kanu
nunun 204 ncü maddesine tevfi
kan 5 000 lira para cezasına mah 
kûm edilmiş bulunduğu halde; 
hükmün, Temyiz Mahkemesince; 
kanunen tâyin olunan vazife hu
dudu aşılmak ve mahallî mahke
menin takdirine, hâdisenin maddi 
ve fiilî cihetlerini ve suç unsurla
rını tesbit hususundaki yetkileri
ne müdahale olunmak suretiyle

8227/8107 Salâhattin Tuğcu
Ceza evinde hüküm 
İÜ
Bandırma



Arzuhal
No.

8704/8521
9490/9845
9386/
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bozulması üzerine; yapılan du
ruşma sonunda ittihaz olunup kes- 
bi katiyet etmiş bulunan 14 Ka
sım 1953 tarihli ve 5 sene hapsine 
dair olan karar; adlî hata ile mu
allel bulunduğundan bu baptaki 
mezkûr dosya tetkik buyurularak 
bakiye cezasının hususi af yolu 
ile kaldırılması talebinden ibaret
tir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Müstedi hakkında boz
ma ilâmına uyularak yapılan muhakeme sonunda verilen ve 5 
sene ağır hapis ve 3 sene memuriyetten mahrumiyet cezalan ile 
mahkûmiyetine mütedair olan 24 . I I . 1953 tarihli hükmün Tem- 
yizen ağır hapis cezası hapse çevrilmek suretiyle ıslahan tasdik 
olunup katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilciden alınan izahata ve incelenen 
dosya münderecatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebi hakkında bu sebebe binaen encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3780 ‘ 8. V .  1956

(Arzuhal hulâsası: Ömerpete Ka
rakolunda bulunan kaçak eşyala
rın; kendileri ile birlikte bulun
dukları gümrük erleri tarafından 
kendisine ve arkadaşlarına mal 
olunup hâdise faili olarak mahke
meye sevk edildiklerinden haksız 
yere mahkûm ve mağdur edilmiş 
bulunduklarından; bu arada ken
disi hakkında hükmotunan 13 ay 
hapis cezasını çekmiş olmakla ili
şik raporlarla sabit olduğu üzere 
verem hastalığına duçar olduğu
nu; bu hastalığı ve fakru hali 
yüzünden mezkûr ceza ile birlik
te hükmolunan 2 200 küsur lira 
para cezasını (¡diyemediği için tek
rar hapsolunmak istenildiğinden 
şikâyet ve tazallümü hali ve arz 
ettiği acıklı durumu itibariyle, 
mezkûr para cezasının kaldırılma-

Bekir Büyük 
Haltanlı köyünde 
İslâhiye

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal
No. *

8854/8657

sı ve tedavisi, veyahut iyileşinccyı 
kadar tehiri infaz talebini muta-  

¿ammrtrlır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gümrük idaresince ay
da 30 ar lira taksite bağlanan mezkûr ağır para cezasının; müs- 
tedi ancak 3 taksitini ödeyip mütaakıp taksitleri ödemediği için 
cezanın hapsen infazına başlanıldığı, ancak, musabolduğu verem 
hastalığı sebebiyle muhtelif tarihlerde aldığı raporlarla Ceza 
muhakemeleri usulü Kanununun 399 ncu maddesine tevfikan in
fazın tehir olunduğu, son defa alman rapor üzerine hakkında 
yakalama müzekkeresi kesilmiş bulunduğu ve yapılan muamele
lerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin dinlenen izahatına ve ince
lenen dosya münderecatma göre dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebi hakkında bu sebebe binaen encümenimiz- 
ce muamele ifasına mahal görülmediğine, tedavi ve tehiri infaz 
talebinden dolayı da müstedinin mahallî savcılığa müracaatı lü
zumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 13 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3781 8 . V .1956

Fahri Göksancr (Arzuhed hulâsası : Çankırı PTT
Muradiye Malı. Ba- Böl e/e Başmüdürlüğü Kalem Sefi
yır So. No: 33 muavini iken, 27 . V . 1951 tari-
Boşiktas - İstanbul hinde vukubulan bir kamyonet

kazasında hadis otan ölüme direk
siyonda bulunan şoför sebebiyet 
vermiş olduğu halde, kendisinin 
yabancı olması ve şahitlerin şofö
re olan yakınlıkları sebebi ile Çan
kırı Asliye Ceza Mahkemesinin
31 . X I  . 1951 tarihli karart ile 
bir sene müddetle hapis ve 150 
lira ağır para cezasına mahkûm 
edilip cezasının infazını mütaakıp 
idareye vâki iade,i memuriyet mü
racaatının da Memurin Kanunu
nun ¡9 ncu maddesinden bahsile 
kabul edilmediğinden kendisine 
isnadolunan fiil ve mahkûmiyeti
nin bu maddei kanuniye şü m u lü n 
de mütalâa olunamıyacağı noktai 
nazarı ile açtığı idari dâvanın da 
Devlet Sûr asınca reddolunması



Arzuhal
No.

0002/8791
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Encümen kararı ve ııc sebepten verildiği

muvacehesinde hiçbir mercii mü
racaatı kalmadığından, 19 şenelil,' 
bir memur olup en küçüğü 5 ya
sında ve ikisi ortaokulda bulunan 
3 yavrusu ile sefaletle başbaşa bı
rakılmış bir durumda kaldığından 
re iş hususunda ¡taptığı sair mü
racaatlardan da sabıkalı elameja- 
sından dolayı bir netice alamadı
ğından cezasının hususi af yolu 
ile kaldırılması için atıfet talebini 
mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedi hakkında; 
mezkûr suçtan dolayı adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanu
nunun 455 nci maddesi gereğince verilen 21. V III . 1951 tarihli 
hükmün; Temyiz Mahkemesince de tasdik olunmak suretiyle 
katileşip infaz olunduğu ve yapılan muamelelerde bir usulsüzlük 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin vâki izahatına ve dosya mün
derecatına nazaran dikkate alınacak mahiyette buhımmyan ta
lep hakkında bu bakımdan encümenirp.ûıce muamele İrasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

S?.?” 8 . V . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kocaeli- Asli
ye ('eza Mahkemesinin Tcmyizen 
tasdik olunmak suretiyle katileş
miş bulunan 955/46 sayılı karcın 
ile, yaralamak suçundan mahkûm 
edildiği iki senelik hapis cezasının, 
vâki müdafaalarının ve lehteki de
liller ciddiyetle nazara alınmamış 
bulunması itibarı ile; c/ayriâdil 
ve ağır bulunduğundan tahfif 
olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Nisan 1954 tarihinde 
Mehmet Azak’ı bir ay iş ve gücünden kalacak derecede döv
mekten maznun olarak yapılan muhakemesi neticesinde müste- 
di hakkında Türk Ceza Kanununun 456/2 nci maddesine tevfi- m 
kan verilen 24 . II . 1955 tarihli mahkûmiyet kararının Temyi- 
zen tasdik edilmiş bulunduğu ve yapılan muamelelerde bir usul
süzlük ve isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcisinin izahatına ve ince

Ibrahim Çevik 
Ceza evinde 
Kocaeli

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal
No.

16599/15492 
7623/
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lenen dosya münderecatına nazaran ainacrJc mahiyet
te g’örülmiyen vâki af talebi hafcicacTr., bı; bokundan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmaöı^na !•:"*,rrr Terllûi.

Karar İT o. Karar tarihi

0700 o T 7 1O t oj> o  . V . U O O

(Ar,: ıılınl h u l â s a s ı .  : T c k a i i l l i i l ' 
hakhmm iadesini karar verilmesi 
falı bine dair.)

Müstedi : Balıkesir Defterdarlığı Varidat Müdürü iken, rüş
vet almak suçundan dolayı, Manisa Asliye Ceza Mahkemesince 
verilen 2 sene 4 ay hapis, 514 lira 80 kuruş ağır para cezalarına 
mahkûm edilip cezasının infaz edilmiş ve Bursa Ağır Ceza Mah
kemesinden de memnu haklarının iadesi hakkında karar almış 
bulunduğunu beyanla ; bu karara rağmen 2071 sayılı Kanun
dan bahsile tekaütlük hakkının tanınmadığından, isnadolunan 
rüşvet miktarının da 500 liradan fazla olması itibariyle A f Ka
nunundan da istifade edemediğinden tazallümü hal ederek; te
kaütlük hakkının iadesi hususunda Yüksek Meclisten âtıfet di
lemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin ince
lenen dosyası üzerine, memnu haklarının iadesine mütaal- 

,lik hükmün yazılı emirle bozulması için yapılan talep 
üzerine Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesinin 12 . V . 1953 
tarih ve 1740/1684 sayılı ilâmı ile; Ceza Kanununun 321 
nci maddesinde miiebbeden âmme haklarından mahrumi
yet cezasına muhtas olmıyarak ceza mahkûmiyetinden müte
vellit diğer nevi ademiehliyet cezalarının da memnu hak
larının iadesi yolu ile izale olunabileceği kabul olunmasına 
göre, hükümlünün miiebbeden âmme hizmetlerinden memnu- 
iyet cezasının tatbikini istilzam etmiyecek şekilde mahkûm 
olduğu rüşvet suçu dolayisiyle Memurin ve Emekli kanunları 
gereğince âmme hizmetlerinde istihdam olunmamak ve tekaüt 
maaşından mahrumiyet gibi tâbi olduğu ehliyetsizliklerin 
ve böyle vaziyetlerde sair kanunlarda yazılı bulunan ehli1 
yetsizliklerin de memnu hakların iadesi yolu ile ortadan 
kalkabileceğine ve yazılı emre atfen tebliğnamede hilâfına, 
ileri sürülen mütalâada isabet görülememesine ve tekaüt 
maaşının zıyaı keyfiyetinin bedihi olup bu baptaki, karar 
tarihinden itibaren tekaüt maaşının işlemeye başlıyacağına 
binaen tebliğnamennin reddine karar verilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Mezkûr ilâmat muvacehesinde mumaileyhin tekaütlük ma
aşlarının ödenmesine başlanıp başlanmadığının bildirilmesi

Celâl Çığırdan 
Yeni (üirle köyünde 
Orhangazi - Bursa
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18437/J7J61

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

hakkında yazılan tezkereye karşılık Maliye Vekâletinden, 
alman cevabi yazıda :

Memnu hakların iadesine dair olan karar tarihinden itiba
ren tekaüt maaşının işlemeye başlıyacağına dair olan Temyiz 
5 nci Ceza Dairesinin mezkûr kararı ile müstedinin vekâlet aley
hine açtığı idari dâva üzerine ittihaz olunan ilişik 24 . V . 1950 
tarihli ilâmda açıklandığı üzere, mumaileyhin memnuiyetten 
evvel sebk eden hizmetlerinden dolayı kazanmış olup, özel 
bir kanunla (2071 sayılı Kanunla muaddel 1683 sayılı Kanu
nun 53 ncü maddesi ile) sukut etmiş olan emeklilik hakkı, 
memnuiyetin kaldırılmasından evvel kazanılmış olan hak ve 
menfaatler zümresinden bulunduğu cihetle, bu hakkın, ayrıca 
bir metin mevcut olmadıkça iadesinin bahis mevzu olamıya- 
cağı ve binaenaleyh memnu hakların iadesine dair olan karar, 
mahkûmiyetle sükut etmiş olan emeklilik hakkının avdetini 
istilzam etmiyeceğinden, mumaileyhin memnu haklarının ia
desine karar verildikten sonra da Devlette geçmiş hizmeti bu- 
bulunmadığından kendisine maaş bağlanmasına imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, sâkıt olan haklarının iadesi 
mevzuunda idari ve adlî kaza mercilerinden sâdır olan kararlar 
hakkında mevcut kanun yollarına müracaat hakkı mahfuz 
bulunduğundan vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi. >'

Karar No. Karar tarihi

3784 8 . V .1956

iArzuhal hulâsası : Bir gece: er
lerinin altında bulunan hayvanla
rının ürkmesi üzerine duvardaki 
av tüfeğini alarak aşağıya inen 
oğlu Mustafa'nın hayvanların 
lirasında bir karaltı (/örüp; daha 
önce de erlerine kurt geldiği ve 
birkaç telefat verdiği için tüfeği
ni ateş ettiğini v< hıı suretle Yu
suf Su’yu vurmuş olduğu için 
Adapazarı Ağır Ceza Mahkeme
since 10 yıl ağır hapsi mahkûm 
idilmiş bulunduğundan ve tahki
kat sırasında ehli hibreye, evleri
ne kurt gelip gelmiyeceği sorula
cağı yerde sorulmaması He evlâ
dının gayrikasdi olan bu hareketi 
yüzünden nahak yen ceza çek
mekte olduğundan; mezkûr cezası-

Veysel Alın 
Hizar köyiindo 
Karasu
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No. adı, soyadı ve adresi

19142/17814 Ayşe Karasakal
Karabörk köyünde 
Alucra

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tun tahfifi veya beraetinin kara
ra bağlanması talebinden ibaret
tir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maktülün, müstedinin 
kızı Fevziye ile bir müddet gayrimeşru yaşadıktan sonra arala
rındaki geçimsizlik sebebi ile onu babasının evine göndermiş 
olmasından miinfail bulunan adı geçen Mustafa tarafından
4 . V . 1951 gecesi kuz kardeşi ile görüşmek üzere evlerinin et
rafında dolaşıp çitle örülmüş avluya girmekte iken kasten öldü
rüldüğü keşif zabıt varakası ve diğer delillerle sabit görülerek; 
adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun 448 ve 51/1 ve 
56 nci maddeleri gereğince verilen hükmün Temyiz Mahkemesi
nin 7 . X I . 1951 tarihli ilâmı ile tasdik edildiği ve ileri sürülen 
itirazın yerinde bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin vâki izahatına ve incelenen 
dosya münderecatına nazaran kabule şayan bulunmıyan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3785 8 . V .1956

(Arzuhal hulâsası : Şoför olan ko
cası Mehmet Karasakal’m yaptığı 
bir kaza neticesinde 1 sene 4 ay 
hapis ve 750 lira para cezalarına 
mahkum edilmiş bulunması ile 
günlük iaşeden mahrum bir duru
ma düştüklerinden; mezkûr hapis 
cezasının tecili, mümkün görüle
mediği takdirde; belediye işlerin
de şoförlük yapmak ve çalıştırıl
mak suretiyle infaz olunması tale
binden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesince hükmolunup katileşmiş bulunan mezkûr ha
pis cezasının; mevkufiyet müddetinden arta kalan kısmının in
fazı için mumaileyh hakkında 24 . V I I I . 1953 tarihinde tevkif 
müzekkeresi yazıldığı ve yapılan işlerde usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin vâki izahatına ve incelenen 
dosya münderecatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce muame
le ifasına mahal görülmediğine ve infaza dair olan talepten do-
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No.
Arzuhal sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

layı da müstedinin veya mahkûmun1 mahallî müddeiumumiliğe 
müracaatı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3786 8 . V .1956

8006/7922 Meryem Bayrak (Arzuhal hulâsası : Temyiz Mah
(S. No: 1) Cendeve köyünde kemesinde derdesti tetkik bulunan

Akseki Alanya Ağır Ceza Mahkemesinin 
19 . X II . 1955 tarihli ve 48 sayılı 
dâva dosyası ile alâkalanilması ta
lebinden ibarettir.)

7953/7882 Alim özdemir (Arzuhal hulâsası : Temyiz Mah
(S. No: 2) 116. Jan. Er. Okul kemesinde derdesti tetkik bulunan

Alay. Garnizon Ce mahkûmiyet dosyasının tetkikatm-
za evinde mahkûm da kendisine müzaherette bulunul
lardan ması talebinden ibarettir.)
Mardin Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsaten beyan olu

nan vâki müracaatlar, kaza mercilerince İncelenmekte olan hu- 
susatla ilgili bulundukları anlaşılmış bulunduğundan taleplerin 
bu bakımdan .encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3787 8 . V . 1956

7912/7845 Enis Şengül (Arzuhal hulâsası : Tutunlu na
(S. No: 3) D. P. Başkanı hiyesinin kaldırılmasına tevessül

Tutunlu - Ardanuç olunduğundan şikâyeti mutazam- 
tnmdır.)

9177/8947 Niyazi Düden (Arzuhal hulâsası : 1939 yilmdan-
9649/ Kayabey Mah. Men- beri çalışmakta olduğu Devlet Ka
9433/ ki So. No: 1 rayolları Teşkilâtındaki vazifesini

(S. No: 4) Balıkesir validesinin ağır hastalığını duy-
ması üzerine terk edip, bilâhara 
yaptığı iş taleplerinin is’af olun
maması yüzünden perişan bir du
ruma düştüğünden; mezkûr teşki
lâtın bir emektarı olarak kendisi
ne iş temin olunması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; münderecatı yukarda hu
lasaten açıklanmış olan istidalarında yazılı taleplerinden dolayı; 
bu husue^t haklnnda katî karar vermeye salahiyetli idari mer-



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

8030/7943 
(S. No: 5)

8484/8333 
(S. No: 6)

çilere müracaat etmeleri icabetmekte bulunduğundan bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Nurettin Şahin 
3. Ordu IX. Kolor
du Hf. Uçaksavar 
Top Tb. 1. Bt. Tü
fekçisi (937 - 17) 
Erzurum

Abdülkadir Şensev 
Fethiye Kâtipmusli- 
hittin Mah. Telci So. 
No: 7
Fâtih - İstanbul

Karar No. Karar tarihi

3788 8 . V , 1956

(Arzuhal hulâsası : Kıdemli Baş
çavuşluğa terfiinde, sanatkâr baş
gedikli kadrosu yoktur, diyerek 
yapılan iki yıllık geciktirme sebe
bi ile açmış olduğu idari dâvanın 
(müruruzaman olmadığı halde) 
Devlet Şûr asınca reddedildiğin
den şikâyeti ve dolayısiyle nasbi
nin 1947 ye götürülmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Pratisyen diş
çi olup; 1219 sayılı Tababet ve şu- 
abatı sanatlarının icrasına miita- 
allik kanunun 32 nci maddesi ile 
tanınan imtihan hakkını; o tarih
te musabolduğu lekeli humma has
talığı yüzünden, tâyin olunan 
müddet içerisinde istimal edeme
diği ve tabibi müdavisi bulunan 
Fatih Belediye Doktorunu da 
uzun müddet göremediği için an
cak; bir müddet sonra alabildiği 
ve bir yanlışlık neticesi 1928 ye
rine 1925 tarihini ihtiva eden ra
porla (mezkûr yanlışlık mumai
leyh tarafından sarahaten düzel
tilmiş bulunmasına rağmen) Dev
let Şûrasında açmış olduğu idari 
dâvanın müberrez raporlardaki 
tarihler itibarı ile, indî mütalâa
larla reddedilmesindeki isabetsiz
likten şikâyeti ve 6 nci Dairenin 
bu baptaki 953/2959 sayılı dâva 
dosyasının tetkiki ile, hastalık gi
bi mücbir bir sebep tahtında kul
lanamadığı imtihan hakkı tanın
mak suretiyle 40 yû emek verdiği
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

meslekine kavuşmasının temin bu- 
yurulması talebini mutazammın- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hülâsaten açıklan
mış olan istidalardaki vâki taleplerin, kaza mercilerince ince
lenip karara bağlanmış hususatla ilgili bulunmalarına binaen, 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3789 8 . V . 1956

8012/7928 
(S. No: 7)

î. Hakkı Yentüre 
Haydarpaşa Koşuyo- 
lu îsmailpaşa So. 
Banka evleri No: 58 
İstanbul

8005/7921 
(S. No: 8)

Süleyman Geko Öz
kan
.Zağğırı köyünde 
Tercan

7987/7910 
(S. No: 9)

Abdullah Erbek 
Avar köy Muhtarı 
Eruh

7977/7900 Fatma Akbaş 
(S. No: 10) Belediye çiçek bah

çıvanı Osman Akbaş 
eliyle 
Kırıkhan

7974/7897 Salih Direkçi ve ar. 
(S. No: 11) Y. Turgut

inşaat mütaahhidi 
Savur

(Arzuhal hulâsası : Ilarb malulü 
olup, Birinci Cihan Harbinde 
Ruslar tarafından tahrip ve ihrak 
olunan evine mukabil;  hasar maz
batasını vâki mağduriyetine bina
en vaktinde alâkalılara tevdi ede
memiş bulunduğu nazara alınmı- 
yarâk; Hazine emlâkinden kendi
sine bir mülk veya bedelinin veril
mesi hakhmdaki talebinin yerine 
getirilmediğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası. : Kendisine 
Hâzinece verilip 3 yıldır zilyed 
bulunduğu 65 dönümlük arazisi
nin tahsis evrakı yokedilmek sure
tiyle, hükümle elinden alınmış 
bulunduğundan şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
yapılan sınır tesbitinden mağdur 
edildiklerinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Bestani 
Akbaş'ın; Jandarma Astsubay 
Okuluna kabul olunmasını müta- 
aktp; 6 ay er okulu ve 6 ay da 
kıt’ada geçmiş olan askerlik hiz
metinin fiilî hizmetinden sayılma
sı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mütaahhidi 
bulunduğu Cizre Sağlık Merkezi 
binasını; hükümetin tahsis ve tev
ziine ve birçok eşkale bağlı malze-
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No.

7973/7896 
(S. No: 12;

7951/7880 
(S. No: 13)

7941/7870 
(S. No: 14)

7903/7836 
(S. No: 15)

7925/7855 
(S. No: 16)

7859/7803 
(S. No: 17)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Zihni Kısakürek 
Müftüali Mah. Tif
tik So. No: 29 
Fener - Haliç

Mustafa Dutkaç 
Şarköy İlkokulu Baş
öğretmeni 
Tercan

Ahmet Akbulut 
Merkez İnönü ilk
okulu öğretmeni 
Kayseri

Mehmet Aydm 
Sofular Mah. Dede 
So. No: 46 
Merzifon

Hüseyin Eriş 
Karakoçan Keklik 
köyünde 
Elâzığ

Halil Marmara 
48 No: lu Toprak 
Komisyonu memuru 
Yozgad

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

me yüzünden mukavele müddeti 
içerisinde ikmal edememiş bulun
duğundan gecikme tazminatına 
tâbi tutulduğundan, mezkûr ge
cikme müddetinin esbabı mücbi- 
reden addolunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı 
bağlanmadığından şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1946 yılı şahsi 
ihtiyacı için verilmiş olan kömürü 
paraya olan ihtiyacına binaen sat
mış olduğu için D D Yolları ida
resince kaydı terkin olunup 134 
küsur liranın da kendisinden hak
sız olarak icra marifetiyle tahsil 
edilmiş bulunduğundan, bilâhara, 
bu muamelenin haksızlığı hüküm
le de sabit olduğu halde parası 
iade olunmakla beraber iadei me
muriyet ettirilmediğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 32 aylık as
kerlik müddetinin; teftiş görme
miş bulunduğu beyanı ile ve İnti
bak Kanunu yanlış tatbik olun
mak suretiyle terfiinde nazara 
alınmadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli San
dığınca Millî Mücadele zammının 
kabul olunmadığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi ve bah
çesine fuzulen tecavüz ve müdaha
lede bulunulduğundan şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Harcırah Ka
nununda; hakkında 6245 sayılı 
Kanunun maksadı vâzıı hilâfına 
muamele ifa olunduğundan şikâ
yeti mutazammmdır.)



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

7776/7729 
(S. No: 18)

7591/7563 
(S. No: 19)

8008/7924 
(S. No: 20)

8025/7938 
(S.. No: 21)

8065/7973 
(S. No: 22)

6958/6947
(S. No: 23)

Bayram Atmaca 
Paşabahçe Ay vali
dere 55/2 
İstanbul

Saim Karakoç 
Devlet Orman İşlet
mesi ölçme ve Kes
tirme Memuru 
Bursa

Ali Erkmen 
Nafıa Müdürlüğü 
ilâve köy yollan 
teknik elemanların
dan
Antalya

Kadri Girginkoç 
Muratpaşa Mah. 
Fabrika So. No: 2 
Antalya

Ramazan Koç
16 . I . 1956 tarih ve 
393/268 mahreç sa
yılı tel sahibi 
Bingöl

Ahsen Pekmezoğlu 
Şener
Kılıçali eski konak 
So. No: 42 
Beşiktaş - İstanbul

i Arzuhal hulâsası : Yapmış oldu- 
ğ u gecekondunun hedmine müta- 
allik kararın kaldırılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman İslet
melerinde çalışan ölçme ve kestir
me memurlarının bu kanuni un
vanlarına rağmen haksız yere 
6245 sayılı Harcırah Kanunu hü
kümlerinden fay dalandır ılmadık- 
larından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : 6212 ve 6452 
sayılı kanunlara tevfikan 1954 yı
lında ödenip istirdadolunan işçi 
ikramiyesiyle 1955 yılma ait öden- 
miyen ilâve tediye istihkakının ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli Kanu
nunun 23 ncü maddesinin matufu 
olan 788 sayılı Kanunun müzey- 
yel maddesiyle tanınan Millî Mü
cadele zammından faydalandırıl
mamak suretiyle mağdur edildi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Mütaahhidi 
bulunduğu Karlıova ve Bingöl 
sağlık merkezi inşaatlarından ala
caklı bulunduğu istihkakın öden
mediğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Tapu 
ve Kadastro Muhafızlığı kadro
sunda vazife görmekte iken, bu
gün hayat arkadaşı olan Süha 
adındaki erkekle tanışmış olduğu 
için grup müdürünün beslediği 
iğbirar hissi ile hareket etmesi ne
ticesi İstanbul vilâyeti İnzibat 
Meclisince Memurin Kanununun 
33 ncü maddesine istinaden me
muriyetten ihracına karar veril
miş bulunduğundan ve vâki mü
racaatlarının mürurumüddet ba-



Arzuhal
No.

8100/8006 
(S. No: 24)

8078/7986 
(S. No: 25)

8145/8039 
(S. No: 26)

8147/8041 
(S. No: 27)

8127/ 
7703/ 
6901/6890 

(S. No: 28)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Halil Oğuz 
Muratpaşa Malı. Ha- 
cıhalil So. K. 2 de 
Antalya

Ahmet Akçara 
Kale Mah. No: 30 
Niğde

Ahmet Başak 
Naccar Mah. Köprü
başı So. No: 8 
Merzifon

H. Hüsnü Ertuğcu 
Sümerbank Basma 
Sanayii Müessesesin- 
de
İzmir

Salih Alev 
Buğday Pazarı Cad. 
No: 8 
Samsun

— 23 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hırtımdan nazara alınmadığından;  
halikındaki dosyanın tetkik buyu
rularak namus, istikbal ve şerefi
nin kurtarılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye reis- 
liğince sebepsiz olarak vazifesin
den çıkarıldığından §ikâyeti ve 
iadei memuriyet talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini, 
keyfî olarak idinden uzaklaştıran 
Değirmisaz Linyit İsletmesi mm- 
taka Başmühendisi Ilasan Mum
cu hakkında açacağı tazminat dâ
vası için müsaade edilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kuleli Askerî 
Lisesinin ikinci sınıfında muvaf
fak olamadığından dolayı isteni
len tazminatın; kendisi, bilâhara; 
kaldığı derslerden başka bir okul
da imtihan vererek Hava Harb 
Okulu talimgahına iltihak edip 
halen orduda subay olarak vazife 
görmekte olduğundan mezkûr taz
minata mukabil mecburi hizmeti
nin uzatılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Harcırah Ka
rarnamesi hükümlerine tevfikan 
ödenmesi gereken ikamet yevmiye
lerinin Sümerbank tarafından 
ödenmediğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 yılında, 
adına 18 lira bekçi parası tahak
kuk ettirilmiş iken, 1955 yılında 
hiçbir kanuni sebebe istinadolun- 
maksızm bunun 72 liraya çıkarıl
dığından ve vâki itirazlarının da 
İdare Heyetince nazara alınmadı
ğından şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası, yukarda hulasaten açıklan
mış olan istidalarda yazılı vâki taleplerin; tetkik ve halli ka-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

za mercüne ait bulunmasına binaen encümenimize tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

3790 8 .-V . 1956

7805/7755 Mehmet Keleşoğlu 
(S. No: 29) İnhisarlar Başmü

dürlüğü 
İstanbul

7854/7798 Burhan özdcmir
(S. No: 30) Sıtma Savaş Bölge 

Başkanlığı Labo
rantı (4751)
Çorum

7856/7800 Osman Kas
(S. No: 31) Devlet Hastanesi 

Eczacı kalfası 
Tokad

7858/7802 Haşan Tokmak
(S. No: 32) Balgat Mah. No: 98 

Ankara

8015/7931 S. Idikut
(S. No: 33) İnhisarlar Başmü

dürlüğü hizmetlile
rinden 
İstanbul

8016/7932 Muharrem Uludağ
(S. No: 34) İnhisarlar Başmü

dürlüğü hizmetlile
rinden 
tstanbul

8124/8026 Lütfü Ekerer ve ar.
(S. No: 35) İnhisarlar Başmü

dürlüğü hizmetlile
rinden 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Aldıkları üc
retlerin, günün şartlarına uygun 
bir nispette artırılması ve memu
rine tanınan mezuniyet, tedavi, 
ölüm, doğum ve çocuk zammı gibi 
haklardan faydalandırılmaları ve 
mahallât bekçileri ücretlerinin be
lediye veya mâliyeden tediye olun
ması taleplerinden ibarettir.)

* » » »

» » » »

» * » *

> i  > >

» » » »

» » » *
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Arzuhal
No.

8150/8044 
(S. No: 36)

8165/8057 
(S. No: 37)

8167/8059 
(S. No: 38)

8202/8092 
(S. No: 39)

8203/8093 
(S. No: 40)

8204/8094 
(S. No: 41)

8205/8095 
(S. No: 42)

8243/8123 
(S. No: 43)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fevzi Eryalçın 
ve ar.
İnhisarlar Umum 
Müdürlük ve diğer 
teşkilât D. H. me
murları 
İstanbul

Şevket Turan ve ar. 
Sağlık Müdürlüğü 
odacısı 
Antalya

Gece bekçileri Vilâ
yet Emniyet Teşki
lâtı 
Bursa

Mehmet Meral 
DDY 2. İşletme Gar 
bekçisi No: 55631 
Çankırı

Şaban Küçük 
DDY 2. İşletme te
lefon santralinde 
S. 52259 
Çankırı

Mehmet Yurt 
DDY 2. İşletme te
lefon santralcisi 
S. No: 40333 
Çankırı

Ali Çiçek 
DDY 2 İşletme 
S. No: 75250 
Garda odacı 
Çankırı

İsmail Karaışık 
DDY 2 İşletme Gar 
bekçisi
S. No: 31444 
Çankırı

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Aldıkları üc
retlerin, günün şartlarına uygun 
bir nispette artırılması ve memu
rine tanınan mezuniyet, tedavi, 
ölüm, doğum ve çocuk zammı gibi 
haklardan faydalandırılmaları ve 
mahallât bekçileri ücretlerinin be
lediye veya mâliyeden tediye olun
ması taleplerinden ibarettir.)

» » » »

*> » » »

» » » »

» »  » »

> > > >

» » » »

» » » » 

Gereği düşünüldü : Münderectı yukarda hulâsaten açıkla
nan vâki müracaatların; yeni bir kanun veya tefsir teklifi ile 
ilgili bulunmalan itibariyle, talepler hakkında encümenimizce 
bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8791 8 . V . 1956
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Arzuhal

No.

8102/8008 
(S. No: 44)

8081/7989 
(S. No: 45)

8059/7972 
(S. No: 46)

8058/7971 
(S. No: 47)

8057/7970 
(S. No: 48)

8056/7969 
(S. No: 49)

8055/7968 
(S. No: 50)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hulûsi özki 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

Rıza Çağatay 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

Edip Gürman 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

Nuri Kıral 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

Hamdi Çağatay 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

Yasfi özalpsan 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

İbrahim Soykan 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesi Teknisi- 
yeni
Beykoz - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin 
10 yılının borçlanma suretiyle 
emeklilik müddetlerine ilâvesi için 
kanun teklifinde bulunulması ta
lebinden ibarettir.)

* » » »

> » » »
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Arzuhal
No.

8054/7967 
(S. No: 51)

8053/7966 
(S. No: 52)

8052/7965 
(S. No: 53)

8051/7964 
(S. No: 54)

8050/7963 
(S. No: 55)

8402/8260 
(S. No: 56)

Elmas Atasoy 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesinde Tek- 
nisiyen
Beykoz - İstanbul

Hüseyin Suner 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesinde Tek- 
nisiyen
Beykoz - İstanbul

Nihad özar 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesinde Tek- 
nisiyen
Beykoz - İstanbul

Talât Tamer 
Sümerbank Deri ve 
Kundura Sanayii 
Müessesesinde Tek- 
nisiyen
Beykoz - İstanbul

Haşim Tamer 
Sümerbank Deri vc 
Kundura Sanayii 
Müessesesinde Tek- 
nisiyen
Beykoz - İstanbul

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

(Arzuhal hulâsası : Yevmiyeli ve 
saat ücretli geçen hizmetlerinin
10 yılının borçlanma suretiyle 
emeklilik müddetlerine ilâvesi için 
kanun teklifinde bulunulması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten açıkla
nan vâki müracâatlann; yeni bir kanun veya tefsir teklifi ile 
ilgili bulunmaları itibariyle, talepler hakkında encümenimizce 
bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. ' Karar tarihi

3792 8 . V  . 1956

Sör Camman 
Filles de la Charité 
Cemiyeti BaşrahibSsi 
Şişli Akıl Hastane
sinde 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Merkezi Fran
sa’da bulunan Nötre Dam de Sion 
cemaatına bağlı; dinî ve hayrı 
müesseselerde bilâ ücret çalışan 
târiki dünya şiirlerin; maddi, mâ
nevi hak ve menfaatlerden fayda
lanmaları mümkün bulunmadığı
na göre, bunlara prim ödeme kül
feti tahmil olunmasının bu durum 
vc hususiyetleri ile kabili telif ve 
izah bulunmadığından; 4772, 5502
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8035/7948 
(S. No: 57)

8036/7949 
(S. No: 58)

M. Yaşar Tarhan 
Mahkeme zabıt kâ
tibi
Tercan

Kemal Şirinkal 
Askerî Müze Mehter 
Takımı sivil müzisi-
yen
İstanbul

ve 5417 sayılı kanunların 7 ve 22 
nci maddeleri tadil olunmak sure
tiyle sigorta mevzuundan istisna 
kılınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adliye men
subu memur ve müstahdemini ile 
zabıt kâtiplerine yorucu hizmetle
rine mukabil, fazla mesai tazmi
natı verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî Müze
ye bağlı Mehter Takımı sivil mü- 
zisiyenlerinin de tayın bedelinden 
istifadeleri hususunun bu baptaki 
kanun lâyihasının tetkikatmda na
zara alınması talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten açıkla
nan vâki müracaatların, yeni bir kanun veya tefsir teklifi ile 
ilgili bulunmaları itiban ile, talepler hakkında encümenimizce 
bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3793 8 . V .1956

8192/8082 Edip Gülersoy 
(S. No: 59) D. Demiryolları I 

nci İşletme I/V II 
37121
H. Paşa - İstanbul

8208/8097 Salih Yılmaz 
(S. No: 60) Zirai mücadele mü

tehassısı 
Trabzon

8182/8072 Kemal Gürtopçu 
(S. No: 61) 8 nci Yurtiçi Bölge 

K. İs. Dp. 7. S. Hs. 
Me.
Sivas

8166/8058 Haşan Hüseyin Me- 
(S. No: 62) tin ve ar.

J. Kıt’asmda Uz.
Onbaşı
Muğla

(Arzuhal hulâsası : Çeşitli hak ve 
menfaatlerden istifadelerini temi- 
nen; muhtelif kanunların tadil 
tedvin ve tefsiri hakkında.)
Adres ve esamileri kenardaki sü
tunda gösterilen müstediler :
Veritmekte olan çocuk zammının
10 liraya çıkarılması, İstanbul De
niz İtfaiye Grupu erlerinin me
murine tanınan mezuniyet hakla
rından ve yıpranma zammından 
istifadeleri ve az olan ücretlerinin 
artırılması; 1940 yılından önce; 
60 yaşını ikmal etmiş bulunmala
rı sebebiyle 20 hizmet yılını dol
durmadan aylık bağlanmg.ksızm 
ayrılan memurine emekli maaşı 
tahsis olunması; şehit, malulün ve 
cüzi maaşlı mütekaidin aylıkları
nın artırılması; Yedek Subay Oku
lunda geçen hizmet müddetlerinin



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

8162/8054 
(S. No: 63)

8130/8032
9274/

(S. No: 64)

8131/8033 
(S. No. 65)

8118/8020 
(S. No: 66)

8115/8017 
(S. No: 67)

8114/8016 
(S. No: 68)

8146/8040 
(S. No: 69)

8126/8028 
(S. No: 70)

8091/7997 

(S. No: 71)

8075/7983 
(S. No: 72)

Cemal Eroğlu 
Aktar Mahlut Bayar 
eliyle 
Siverek

Hüseyin Uygut
2 nci S. Eş. ve Teç. 
Amb. Hesap sorum
lusu 
Sivas

Alparslan Kurtbay 
Erişte İstasyon Şefi 
Eriç

İsmail Ceylân ve ar. 
Ergan köyünde 
Erzincan

Ziya Duruca 
Sırali Mah. de 
No: 33 
Niğde

Şeki Tunçer 
Halk Bankası T. A. 
Ş. Şube Müdürü 
Niğde

M. Agâh öztürk 
Boğaziçi Kuzguncuk 
Hamam So. No:
31/A 
İstanbul

Necip Duymaz 
Koldere köyünde 
Manisa 
Cevat Atlı

Atatürk Bulvarı 
Amerikan Sefareti 
İktisadi İş Birliği 
Yardım Heyeti Şo
förü
Kavaklıdere-Ankara

Abdürrahim Oyğur 
PTT karşısında ya
zıcı 
Tarsus

tekaütlüklerinde nazara alınması; 
6570 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin B fıkrasında kullanılan mu
kavele kelimesinin tefsiri; Askerî 
Lisede tahsil gören çocuklar için 
çocuk zamlarının kesilmemesi; mü
tekaidinin dahi bu zamdan istifa
deleri ve tehvini maişetleri; Millî 
Mücadeleye iştirak eden yedek su
bay ve Milis zâbitanma bâzı kayıt 
ve şartlarla mükâfatı nakdiye ita
sı ve kıdem kayıplarının telâfisi 
için takdim kılınan 12 maddelik 
bir teklifin kanuniyet kesbi için 
muktazi muamelenin ifası; ücret
lilerin de memurine tanınan has
talık mezuniyetinden faydalandı
rılmaları; 6570 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi; 36 ay askerlik hiz
meti ifa. etmiş bulunan yedek su
bayların vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi; Devlet Demiryolları tel 
çavuşlarının Harcırah Kanunu 
hükümlerinden faydalandırılmala
rı; mahkeme başkâtibi ve zabıt 
kâtiplerinin ağır mesailerine mu
kabil; vekâlet maaşı ve fazla me
sai tazminatı almaları; 6023 sa
yılı Kanunun ilgası; 5585 sayılı 
Kanunda yapılacak tadilâtta: Me
muriyet vazifesine başlıyarnadan 
1937 yılında Yedek Subay Oku
luna katılmış olanların da göz 
önünde bulundurulmaları; Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta 
geçen müddetleri sayilmıyanların 
da nazara alınması; uzatmalı jan
darma eratının da; tazminattan 
ve emeklilik haklarından fayda
landırılmaları; özel idare vergi 
tahsil usulünün hafifletilmesi; iş
çi ve memurin hukukundan istifa
de edemiyen Amerikan Sefaretin
de çalışanların vergi muaflığın
dan istifadeleri; 1341 tarihli Mu- 
vazenci Umumiye Kanunu ve bu
na müteferri talimatname alıkâ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8029/7942 Sami Boşok ve ar.
Jandarma kıt’asında 
Uz. Onbaşı 
Aydın

8014/7930 Enver Sanlav 
(S. No: 74) Topaltı Okulu ö ğ 

retmeni 
İzmir

8003/7919 Dr. Rifat Yazıcıgil 
(S. No: 75) Dahiliye mütehassısı 

Ünlü Cad. No: 36 
Bursa

7986/7909 I. Hakkı Alkut 
(S. No: 76) ve ar.

Adliye Başkâtibi 
. Haymana

7961/7884 Ahmet Başpınar 
(S. No: 77) DDY Çamlık İstas

yonunda Tel Hat 
Çavuşu 57730 
Çamlık - Aydm

7942/7871 Mehmet Ertuğ 
(S. No: 78) Şehremini Belediye 

Tahakkuk Şubesi Ta
hakkuk Memuru 
4180 sicilli 
İstanbul

7911/7844 Cemil Ülgen ve ar. 
(S. No: 79) Köprülü Han kiracı

ları
İstanbul 

7907/7840 Tacettin Süer 
(S. No.- 80) Yenidoğan Sokullu 

Mah. No: 69 
Ankara

7869/7813 İsmail Kabadayı 
(S. No: 81) ve ar.

Türk Basın Birliği 
Resmî  ̂İlânlar Me
muru Erol eliyle 
İstanbul

7867/7811 Şaban Yılmazer 
(S. No: 82) Emekli öğretmen 

Kırşehir

mına tevfikan; nüfus adedine gö
re dağıtılıp aile reisleri adına tes
cil olunan arazilerden istifade ede- 
miyen o tarihteki küçüklerin mağ
duriyetlerinin giderilmesi; emek
lilerin; Emekli Sandığı Kanunun
daki borçlanma hükümlerinden 
faydalandırılmaları;  hizmeti âhire 
zammından faydalananların; bu 
hizmet müddetlerinin evvelki hiz
metleri ile birleştirilmesi ve son 
aylıkları üzerinden aylık ve ikra
miye ödenmesi;  tapu fazlası çıkan 
arazilerin; sahipleri uhdesinde bı
rakılması; Devlet Demiryolları 
faal istasyon personelinin vâki 
mağduriyetlerinin telâfisi için ik
tisadi teşekküller memurlarına- 
verilecek olan tahsisatlara ait tet
kik olunmakta bulunan hükümle
re gereken ilâvelerde bulunması 
vc bu sınıfın yıpranma zammın
dan istifade ettirilmeleri; askerî 
memur yetiştirilmek üzere kursla
ra iştirak edenlerin; daha önceki 
hizmetlerinin terfilerinde nazara 
alınması; dahilî tedibata iştirak 
eden astsubayların bu müddetleri
nin de tekaütlüklerinde kabul 
olunması; 6188 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin; inşaat kerestesi 
satanların mutavassıtlara satmak
ta bulundukları keresteler için 
Muamele Vergisi alınmasına mü
sait olup olmadığının tetkiki; 6435 
sayılı Kanunun tadilini derpiş 
eden yeni lâyihaya; bu kanunla 
mağdur edilenlerin de faydalan
malarını mümkün kılacak hüküm
ler ilâvesi; yeni orman kanunu lâ
yihasının tetkikinde mülkiyet ve 
tasarruf haklarının korunması; 
6570 sayılı Gayrimenkul kiraları 
hakkındaki Kanunda mevcut ak
saklıkların giderilmesi; tetkik 
olunmakta bulunan; memurin ve 
hizmetlilere tahsisat verilmesi hali
kındaki lâyiha da; az ve çok ma-



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

7806/7756 
(S. No: 83)

7775/7728 
(S. No: 84)

7786/7737 
(S. No: 85)

7794/7744 
(S. No: 86)

7796/7746 
(S. No: 87)

7802/7752 
(S. No: 88)

7803/7753 
(S. No: 89)

8239/8119 
(S. No: 90)

8229/8109 
(S. No: 91)

8224/8104 
(S. No: 92)

Ali Raif Ergül 
Sağlık Merkezi Ay
niyat Memuru 
Vezirköprü

Mehmet Uluçam 
Anafartalar Cad. 
Anafartalar Hanı 
No: 19 
Ankara

Ali Demir
öncebeci Erdem So. 
Akâlp Ap. No: 22/C  
Ankara

Recep Demir 
Selimiye köyünde 
Osmaneli

Şevki Ünal 
Samatya Marmara 
Cad. înebey So.
No: 19, kat 3 
İstanbul

Şerafettin Erer 
Istinye Deniz İtfai
ye Grupu erlerinden 
İstanbul

Ali Demir 
öncebeci Erdem So. 
Akâlp Ap. No: 22/C 
Ankara

Ihsan Kesoğlu ve ar. 
Kereste imalâtçıları 
Kastamonu

Ahmet istek 
Belediye Tahsil Şu
besinde
Eyüp - İstanbul

Hürrem Oğuz 
Jandarma birliğinde 
Astsubay Kd. Başça
vuş
Çankaya « Ankara

aslı memurlar ile, emekli, dul ve ye
timlerin durumlarının hak ve adle 
uygun bir şekilde göz önünde bu
lundurulması; 5417 sayılı Ka
nunla; ihtiyarlık ve maluliyetleri 
sebebi ile l§çi Sigortasmca kendi
lerine cüzi aylık bağlanmış olan
ların maaşlarına zam yapılması ve 
bunların ikramiyelerden istifade 
ettirilmesi; vatandaş hak ve men
faatleri bakımından Usul ve Me
deni kanunlarımıza bâzı hüküm
ler ilâvesi ve mevcut hükümlerden 
bâzilarınm tadil veya kaldırılma
sı; hükümetin emirleri ile, yapılan 
sair yardımlarla birlikte Bulgar
istan göçmenlerine verilmiş olan 
zirai çevirme kredisinden müte
vellit borçların terkin olunması; 
6273 sayılı Kanunun ilköğretim 
meslek mensupları arasında tev- 
lidettiği farklı durumun gideril
mesi; Tekaüt Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin tadili ile ilgili 
kanun lâyiha ve tekliflerinin tet
kikinde; evvelce kaza yoluna baş- 
vuramamak suretiyle mağdur 
edilmiş olanların iadei memuriyet
leri veya açılacak kanun yolların
dan istifadeleri cihetinin göz 
önünde bulundurulması; Emekli 
Sandığı Kanununun 16 nci mad
desinin 6 nci fıkrasının B ben
dinin tadili 425 sayılı; müstahde
min durumu hakkmdaki Yüksek 
Mcclis kararında yazılı «ücretli 
müstahdem ibaresinin» barem da
hili ücretli memurlara da şâmil 
olup olmadığının tefsiren hallo
lunmasını; müddet hizmetleri ba
kımından kendilerine tekaüt aylı
ğı bağlanamamış olanlara; toptan 
ödenen paraları iade etmeleri kay
dı ile eski ve yeni hizmetleri na
zara alınmak suretiyle aylık bağ
lanması; sanat enstitüsü mezunu 
olup orduda vazife görmekte bu
lunan astsubaylara da sivil arka-



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

8220/8100 Ihsan îdikut 
(S. No: 93) Harb malûlleri adı

na
Kadıköy - İstanbul

8194/8084 Osman önder 
(S. No: 94) 8 nci Yurtiçi Bölge 

Kumandanlığında
7. Sn. Hs. Mp .
Sivas

8209/8098 Kemal Göktaş 
(S. No: 95) 8 nci Yurtiçi Bölge 

Mrk. Ş. sinde 
Sivas

8236/8116 Ali özşengülen 
(S. No: 96) 7. S. Mİ. Me. 8 nci 

Yurtiçi Bölge Evrak 
Müdürü 
Sivas

8237/8117 Mazhar Muradoğlu 
(S. No: 97) 5 nci Er. Eğt. Tuğ.

1 nci Ş. de 7 nci sı
nıf Mİ. Me.
Sivas

6625/6614 Hayriye Turgut
(S. No: 98) Malmüdürü Alımot 

Turgut yanında 
Uluborlu

7511/7489 Müslim Akgündüz
10172/ Aziziye Mah. de va-
8866/ ridat Me. Emekli

(S. No: 99) Ergani

7512/7490 Muharrem Kaytmaz 
7816/7761 Cedidiye Mah. de 

(S. No: 100) müsteciren mukim 
Emekli 
Düzce

7064/7053 Emin özgüç 
(S. No: 101) Akdeniz Üs Kuman

danlığında sivil me
mur
İskenderun

duşlarına tanındığı gibi subaylık 
hakkı tanınması; askerî fabrika
larda tüfekçi ustası olarak çalı
şanların yevmiyeli geçen hizmet 
müddetleri zarfında, Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığına 
ödedikleri aidatların Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
devredilmesi; tütün müstahsilinin 
teraküm eden yüzdelerinin iade 
olunması; yabancı memleketlerde
ki Türk okullarında geçen hizmet, 
müddetlerinin kıdeme sayılması; 
devlet sektöründen para alan işçi
lere de, memurlara verilmekte 
alan miktarda ikramiye ödenmesi; 
müruru müddetten reddolunan 
dâvalar için, davacılarına yeni bir 
dâva müddeti dafıa verilmesi ve
32 yıllık devlet hizmetine karşı 
kadrosuzluk sebebi ile ancak, 30 
lira üzerinden tekaüt aylığı bağ
lanıp ikramiye alnıış bulunanların 
vâki mağduriyetlerinin telâfisi 
ve mesbUk vatani hizmetlerine 
mukabil emekli aylığı ve ikra
miyelerinin 50 lira maaş üze
rinden tadil ve farkların öden
mesi ve bu suretle, çeşitli hak ve 
menfaatlerden istifade edebilmele
rini teminen muktazi kanunların 
tedvini ve mevcut ilgili kanun hü
kümlerinin tadil veya ilgası veya 
tefsir olunması talebinde bulun
maktadırlar.)
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Arzuhal
No.

7037/7026 
(S. No: 102)

7051/7040 
(S. No: 103)

7577/7549 
(S. No: 104)

7589/7561 
(S. No: 105)

7114/7102
8137/

(S. No: 106)

7112/7100
(S. No: 107)

7099/7087 
(S. No: 108)

6727/6716 
(S. No: 109)

7479/7458 
2893/2886 

(S. No: 110)

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

Cemal Hamarat 
Ağır Bakım Tamir 
Fb. nda Muayene 
Kontrol kısmında tü
fekçi ustası 
(K - 668)
Erzincan

Süleyman öztürk 
ve ar.
11 nei Kor. 2. Mot. 
İs. Tb. Astsb. Maki
nist
Gelibolu

M. Hulfısi Sağlam 
Belediye İtfaiye 
Âmiri Gaziantebli 
Diyarbakır

Mustafa Avasuıı 
ve ar.
Gazi Osmanpaşa 
Mah. Muhtarı 
Erbaa - Tokad

Yümnü Yalçın 
Beşiktaş Ortabahçe 
Dizi So. No: 19 
İstanbul

Sezai özyeğin 
Hava Sanayii İşçile
ri Sendikası Kon
gresi Başkanı 
Eskişehir

İbrahim Pirlepeli 
Lise Matematik Öğ
retmeni 
Çanakkale

Bedrettin Alkışçı 
Mesudiye Mah. 67. 
So. 102 No: lıı evde 
Mersin

M. Sabri Çıplak 
İstiklâl Mah. 146 So. 
209 sayılı evde 
Adana



— 34 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6962/6951 Fikri Aydın 
(S. No: 111) İşçi Sigortaları Ku

rumu Malatya şubesi 
memuru 
Malatya

7636/7601 Suphi Uluer 
(S. No: 112) Taş Malı, de 

Bitlis

7642/7607 M. Kemal Koy aş 
(S. No: 113) Pazarören llköğret- 

men Okulu Meslek 
Dersleri öğretmeni 
Kayseri

7644/7609 Zülfikâr Yavuz 
(S. No: 114) ve ar.

Muradiye bucağında 
Bulgaristan göçmen
leri
Manisa

7648/7613 Kadire Altıntaş 
(S. No: 115) Köklere köyünde 

Manisa

7651/7616 Mehmet Şahin ve ar. 
(S. No: 116) Jandarma Uz. On

başı 
Konya

7655/7620 Emin Kural 
(S. No: 117) Emekli maliye, me

muru 
Suşehir

7663/7628 Mehmet Kaplan 
(S. No: 118) Dâvavekili

Şarkikaraağaç

7665/7630 Abdülkadir Çongarlı 
(S. No: 119) Mamure Mah. Atalar 

Cad. No: 45 
Eskişehir
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Arzuhal

No.

7711/7664
{S. No: 120)

7714/7667 

<S. No: 121)

7771/7724 
{S. No: 122)

8265/8145 
(S. No: 123)

7853/7707 
(S. No: 124)

8043/7056 
(S. No: 125)

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

Ziya özdemir 
Emekli, dul yetim
leri adına 
Bayındır
Gayrimenkuller Sa

hipleri Derneği Bşk.
Beyazıt Merciin Mü
hürdar Eminpaşa 
So. No: 34/3 
İstanbul

Ali Ur al
Aşağı Mah. Geçit So.
No: 7
Kemalpaşa - İzmir

Cemal Arıkan 
Kurtuluş Mah. Mut
lu So. No: 28 
İskenderun

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten açıkla
nan vâki müracaatların, yeni bir kanun veya tefsir teklifi ile 
ilgili bulunmaları itibariyle, talepler hakkında encümenimizce 
bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3794 8 . V .1956

(Arzuhal hulâsası : Et, Balık Ku
runtunun inşaat, işletme montaj 
ve elektrik işlerinde çalışan işçi
lerle, serbest sanayi işçilerinin de 
devlet teşkilâtında ve sair İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan 
hizmetlilere verilmekte olan ikra
miyelerden faydalanmaları esba
bının temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten açık
lanan vâki müracaatların; yeni bir kanun veya tefsir teklifi 
ile ilgili bulunmaları itibarı ile, talepler hakkında encümeni-

Sıddık Taş 
Çırçır Mah. Araplar- 
diizü So. No: 34 
Erzurum

Ahmet Araş 
Sakarya Bölgesi İşçi 
Sendikaları Federas
yonu Genci Sekreteri 
Eskişehir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

mizce bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3795 8 . V .1956

Reis M. M. Kâtip
Konya Bingöl Elâzığ Edirne Edirne

A. F. Ağaoğlu N. Aras S. Toker C, Köprülü II. Maksudoğlu

Erzincan Trabzon
T. Şenocali S. Kar ayamız

(Arzuhal sayısı : 156)

T. B. M. n¥. 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

—«6 Sayı : 61 S*—

20 .V I .1956 Çarşamba

Arzuhal
No.

3811/3804

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Zekiye Berkok 
Merhum General İs
mail Berkok eşi 
Bahçe!ievler 2. Cad. 
No: 63 
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : X  ncu Devre 
mebusluk istihkakının verilmesi 
hakkında.)

Dilekçi : Vârisi bulunduğu emekli General İsmail Berkok
10 ncu devre Kayseri’den tekrar mebus seçilmiş ve lâzımgelen 
tutanakta 5 . V . 1954 tarihinde tanzim ve imza edilmiş ve mu
maileyhin kanser hastalığından berayi tedavi Londra’ya gitme
ye mecbur kalmış ve geçirdiği ameliyatı mütaakıp 11 Mayısta 
vefat etmiş olduğundan bahsile âdil Meclisin 306 sayılı Kara
rının üçüncü fıkrasının mütaakıp kısmı nazara alınarak zevci 
mumaileyhin 9 ncu devre mebusu iken 10 ncu devrede dahi 
mebus intihabedildikten sonra vefat etmiş olduğuna göre 10 
ncu devre tahsisatının vârislerine tevdi edilmesini istemektedir.

Büyük Millet Meclisi îdare Amirliğinin cevabi yazısında : 
Vefat eden Kayseri mebuslarından emekli General İsmail Ber- 
kok’un tazminata müstahak kansı Zekiye Berkok’a (13 300) 
lira ölüm tazminatı ödenmiş ve mumaileyhin 11 . V . 1954 tari
hinde vefat ettiğine göre Meclisin onuncu Devresinin ilk içti
mai günü olan 14 . V . 1954 tarihinde Meclise iltihak edemedi
ğinden 1955 yılı için kendisine tahsisat verilmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yukardaki cevaba nazaran bu hususta 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3796 8 . V . 1956

4231/4222 Halil Zeren 
(S. No: 1) fiskişehir Malı, de 

Arapkir - Malatya

4286/4277 Sıtkı Zeren 
7439/7418 Eskişehir postane- 

(S. No: 2) den emekli
Arapkir - Malatya

(Arzuhal hulâsası 
ması hakkında.)

Aylık bağlan-

Dilekçilerden Sıtkı Zeren’in istidasında; Amasya telgraf 
muhabere memuru iken vazife esnasında aklen mâlûl kalmış 
olan oğlu Halil Zeren’e aylık bağlanmasını istemekte,

Adı geçen Halil Zeren tarafından verilen dilekçede de, tek
rar tavzifi talebolunmaktadır.



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

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Sıtkı Ze- 
ren’in oğlu Halil Zeren’in vazifeden ayrıldıktan sonra hastalan
mış Elâzığ ve Bakırköy akliye hastanelerinde tedavi edilmiş ve 
hastalığının vazifeden mütevellit olduğuna dair mahallinde tu
tulmuş zabıt varakası ve doktor raporu olmadığı gibi bir kayde 
de tesadüf edilmemiş ve mumaileyhin tedavi edildiği hastaneden 
temin edilecek raporun Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca ma
luliyeti kabul ve tasdiki halinde hakkında 5434 sayılı Kanunun 
28 nci maddesinin A fıkrasının tatbiki suretiyle emeklilik mua
melesinin yapılacağı Posta Telgraf Zat İşleri Dairesi Reisliğin- 
ce cevaben tebliğ edilmiş ve sandıkta bulunan paralarının ve ke
seneklerinin kendisine iade edilmiş bulunduğu ve mumaileyh 
Halil Zeren’in memur bulunduğu sırada âmiri olan merkez mü
dürüne tabanca çekmek suretiyle öldürmeye teşebbüs etmiş ve 
dâvanın Af Kanunu şümulüne girdiği cihetle ortadan kaldırıl
masına karar verilmiş ve fiilî askerlik hizmetini ifa etmek üzere 
ayrılmış olan Halil Zeren’in sicili dolayısiyle yeniden tavzifi 
uygun görülememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Halil Zeren de mevcu
diyeti beyan edilen hastalığın vazifeden mütevellit olduğunun 
tevsiki halinde 5434 sayılı Kanunun muvakkat 28 nci madde
sinin A fıkrası mucibince muamele ifa edilebileceği vekâlet tez
keresinde yazılı bulunmasına ve adı geçenin tekrar tavzifi hu
susuna idarenin icbar edilmesi caiz görülmediğinden bu cihet 
hakkında da usulen kaza merciine müracaat olunabileceğine bi
naen, gerek Sıtkı Zeren gerekse oğlu Halil Zeren taraflarından 
zikredilen noktalara şâmil olarak vâki olan talepler hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3797 8 . V .1956

• 19212/17880 Muammer Göktürk 
(S. No: 3) As. Ş. Daktilo Me-

<Arzuhal hulâsası : Millî Savun
ma Vekâleti kadrolarında ücretle 
müstahdem olduğundan kendi ve 
emsallerine, maaşlı memurlara 
ödenmekte olan doğum yardımı 
ile çocuk zammı verilmesi talebin
den ibaretir.)

mum
Geyve

19148/17820 Şefik Güner 
(S. No: 4) D. P. Başkanı Çık- 

sıyan köyünde 
Şarkışla

(Arzuhal hulâsası : Halkın dilek
çe ve sair yazrlarıjıı yazmak, hü
kümette olan işlerini takibetmek 
ve böyle d âvâre killer inden vc ar
zuhalcilerden görmekte oldukları 
zorluğu önlemek ilzere vilâyet ve 
kazalarda birer müracaat bürosu 
açılması talebinden ibarettir.)



—  3 —

Arzuhal
No.

19125/17798 
(S. No: 5)

19145/17817
(S. No: 6)

19268/17936 
(S. No: 7)

19377/18043
(S. No: 8)

19290/17958 
(S. No: 9)

19398/18064 
(S. No: 10)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Özkan 
Adliye odacısı 
Sorgun

M. Emin Günaydın 
ve ar.
Köprübaşı Eğitmoııi 
Sarayköy

Hüsnü Çep 
Eğilmen
Çukıılıt köyünde 
Fındıklı - Çoruh

İhsan Gül çakır 
Makinist
6. Zh. Tuğ. 6. Tank 
A. Kh. Bl.
K andilli - Aşkale

Mehmet Hilmi Ka
yacık
Demiryolları Kurs
lar Müdürlüğünde 
Memur S. 29293 
Eskişehir

-Süleyman Aksüngii 
ve ar.
Eğitmen
Aşağıavşiıı köyünde 
Tercan

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 52 lira ücret
le adliye odacılığında çalıştığın
dan ve perişan durumda olduğun
dan maişet had dinin adlî bir ka
rarla, asgari dereceye sokulması 
talebinden ibaretir.)

(Arzuhal hulâsası : 13 - 15 sene
dir eğitmen olarak ¡0 - 60 Ura ma
aşla çalışmakta ve bu para ile ge- 
çinemediklerinden ve hiçbir hak
ka ve meslcke sahih olmadıkların
dan istikballerinin garantisi için 
durumlarının bir an evvel ıslahı, 
emekli hakkı tanınması ve ikrami
ye verilmesi taleplerinden ibaret
tir.)

» » » »

(Arzuhal hulâsası : Sanat ensti
tüsü mezunlarının 5802 sayılı Ast
subay Kanununun 28 nci madde
sinin B fıkrasında yazılı umumi 
ve meslekî bilgilerden yapılacak 
seçim imtihanından muaf tutul
maları ve muayyen bir hizmetten 
sonra kendi gibilerinin de teğmen 
veya muadili askerî memur nasbe- 
dilmelcri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce işçi 
olarak geçen 3 sene 11 ay 2 gün
lük hizmetinin maaşlı hizmetine 
eklenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tercan kazası 
eğitmenlerinden olduklarından 
memurların istifade ettiği haklar
dan mahrum edildiklerinden ve 
perişan bir durumda bulundukla
rından terfihleri cihetine gidilme
si talebinden ibarettir.)
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19339/18005 Doğan Poker
(S. No: 11) 1. Mot. P. Tb. El.

K. Maltepe - İstanbul

.19286/17954 Mustafa önal 
(S. No: 12) Bayındırlık Fen 

Memuru S. 2306 
Sarayköy

19373/18039 Mustafa Atamer 
(S. No: 13) ve ar.

65. Kiraz Tarım Kre
di Kooperatifi Mü
dürü 
Kiraz

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Askerî tekni- 
siyenlere yedek subay olmak hak
kının tanınması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sekiz senelik 
ücretli hizmetinin memuriyet hiz
met müddetine sayılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet me
murları misillû bareme dâhil edil
meleri veya İktisadi Devlet Te
şekkülleri gibi emeklilik hakları
nın tanınması talebinden ibaret
tir. )

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talepler hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3798 8 . V .1956

19136/17808 Şakul Sağcı 
(S. No: 14) Mütemellik Mah. de 

Ardahan

19276/17944 Mehmet Balta 
(S. No: 15) Muhtar

Alakavur köyünde 
Şalpazarı - Vakfı
kebir

(Arzuhal hulâsası : Oğlunu öldü
ren kaatil İbrahim’in babası Binali 
özer’in taraftarlarının tesiriyle 
muhakemesinin Kars’a nakledil
miş ve suç ise Ardahan’da işlen
miş fakirliği hasebiyle suç delille
rini Kars’a götürmek imkânını 
bulamayacağından muhakemenin 
Ardahan’da veyahut Artvin Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiye Mü
dürü Osman Kıran ve Halk Par
tisi Başkanı Mustafa Sarı ve ar
kadaşları tarafından dövülüp ha
karetlerine mâruz kaldığından ve 
haklarında mahkemeye müracaat 
etmiş olduğundan adaletin tecelli
si için icabeden makamlara emir 
verilmesi talebinden ibarettir.)



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

19392/18058 Murat Sayın 
(S. No: 16) Ceza Evinde 

Konya

19335/18002 irfan Göksel 
(S. No: 17) Cedit Mah. Bahriye 

Çıkmazı No: 7 
İzmit

19369/18035 Ahmet Faik Üster 
19400/18066 Galata Ada Hanı 
(S. No: 18) No: 2

İstanbul

19358/18024 Hüseyin Demir 
(S. No: 19) ve ar.

Kızılcamüsellim kö
yünden
inece - Kırklareli

19296/17963 Hikmet Yalçın 
(S. No: 20) Ferhatpaşa Mah.

Mescit So. No: 15 
Çatalca

(Arzuhal hulâsası : Irza geçmek
ten ve mesken masuniyetini ihlâl
den 7 sene 11 ay 25 gün hapse 
mahkûm edilmiş ve bu hüküm 
Temyizen tasdik edilmiş ise de ya
şının barapor 15 - 16 olduğu mah
kemece nazara alınmamış ve arası 
açık olan dayısının ve 70 yaşında
ki büyük anasının ifadesine göre 
hüküm verilmiş olduğundan dos
yasının celbedilerek tekrar tetkik 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yedek subay 
olup muamele sınıfına geçmek 
üzere Çorlu Askerî Hastanesi İn
zibat Subaylığına tâyin edilmiş vc 
bilâhara hiçbir suihali olmadığı 
halde usulsüz olarak barapor mec
buri terhise tâbi tutulmuş ve As- 
kerî Temyize vâki müracaatından 
da müspet bir cevap alamamış ol
duğundan durumunun yeniden 
tetkiki için gerekenlere emir ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Akar Üster 
motorunun battığını bildirdiği 
halde 360 lira vergi ve ceza tarh 
edildiğinden salman bu verginin 
kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân sure
tiyle verilen ve namlarına tescil 
edilen arazinin tapularının iptali 
hakkında Orman Müdürlüğünce 
aleyhlerine hüküm alınmış ve mu
tazarrır edilmiş olduklarından şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız mua
meleye uğrayarak vazife kaydının 
terkin edildiğinden tekrar vazife
ye alınması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19381/18047 Ahmet Kayıkçı 
(S. No: 21) Osmanoğlu

Karayaka nahiye 
merkezinde 
Erbaa - Tokad

19395/18061 Cengiz Altay 
(S. No: 22) Çapaklı köyünde 

Salihli

19333/18000 Tahsin Kılım;
(S. No: 23) Kasımpaşa Küçiikpi- 

yale Resııe So. No: 14 
İstanbul

19218/17886 Cennet Özkan ve ar. 
(S. No: 24) Karacalar köyünde 

Sivas

8111/8013 Mehmet Keser 
(S. No: 25) Arka Topraklık 

Üçüncü Bölge 
No: 46
öncebeci - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Zorla kızını 
kaçıran şahıslar yakalanmış ve bi- 
lâhara adliycce serbest bırakılmış 
ve sanıklar jandarma kar ak olunca 
himaye görmekte bulunmuş olduk
larından şikâyetle kızının namusu 
ve haysiyetinin kurtarılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerde bu
lunduğu sırada dövme ve hakaret 
hâdisesini usulsüz şikâyette bulun
masından dolayı Askerî Mahke
mece gıyabında verilen üç- ay ha
pis kararında isabet bulunmadığı
na mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Dükkân kom
şusu bulunan şahısların kavgala
rında bulunmadığı halde bulun
muş gibi gösterilerek suçsuz yere
11 ay hapse mahkûm edilmiş ve 
hükmün Temyizen tasdik ve tas
hih karar talebinin de reddedil
miş olduğundan dosyasının iyi bir 
tetkikten geçirilmesiyle adaletin 
tecelli ettirilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : İrsen intikal 
eden mallarına Yusuf oğlu llasan 
tarafından fuzulen işgal edilme
sinden şikâyeti mutasammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisiyle 
karısının muhtelif şahıslar tara
fından dövülüp tehdidedildikle- 
rinden alacaklarının icraya koy
dur utmadığından, evlerinin basıl
dığından C. Müddeiumumiliğince 
alâkalanılmayıp kovulduğundan 

. ve memleketlerini terk ettiğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yaîolı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı 
mercilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulundu
ğundan mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin mu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve iıe sebepten verildiği

addel 53 ncü maddesi mucibince, encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarifti

3799 8 . V .1956

5053/5044 Ömer Eren 
(S. No: 26) Aydınlı Mah. den 

Avcılar köyünde 
Nevşehir

19069/17745 Hakkı Gözüm 
(S. No: 27) D D Yolları Transit 

Deposunda 
S. No: 33275 
Erzurum

i
19068/17744 Refik Üstündağ 
(S. No: 28) DDY Transit Depo

sunda
S. No: 33276 
Erzurum

19067/17743 Mecit Eygüıı 
(S. No: 29) DDY Transit Depo

sunda 
S. 33288 
Erzurum

19035/17717 İsmail Ergin 
(S. No: 30) DDY Deposunda

Motörlii tren maki
nisti 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Askerî Fab
rikalar mermi muayene atelyesi 
işçilerinden iken maluliyeti hase
biyle emekliye sevk edilmiş ve 
hizmet müddetine mukabil tazmi
nat verilip maluliyet maaşı bağ
lanmamış olduğundan mâlûliyet 
maaşı tahsis edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir
yollarına intisabettikleri 1937 ta
rihinden 1943 tarihine kadar ge
çen gayrimiiseccel hizmetlerinin 
emekli müddetine eklenmesi ev
velce kabıd edilmiş ve borçlanmış 
oldukları halde bilâhara emekli 
sandığı borçlandıkları müddetlere 
ait bu hizmetlerinin emekli müd
detine eklememekte ve kesilen pa
raları da iade etmekte olduğun
dan idarede sıra sayılı geçen za
manlarının müddeti hizmetlerine 
ilâve edilmesi talebinden ibaret
tir.)

» » » »

» » » »



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

18580/17298 Hidayet Türkei 
(S. No: 31) Ulu gaz i Mali. Kavak- 

lıoğlu So. No: 6 
Samsun

18660/17375 Mustafa Şirvanlı 
(S. No: 32) Ekmekçibayırı 

No: 80
Yalıköy - Beykoz 
İstanbul

18490/17213 Kaya Güler 
(S. No: 33) Yenidoğan Mah.

nokta yanında Er
zurumlu Abdülke- 
rim evinde 
Ankara

18440/17164 Seher Tunç 
(S. No: 34) Alabey 1865 So.

No: 4
Karşıyaka - İzmir

18536/17256 Cemil Karagözlü 
(S. No: 35) PTT Bölge Başmü

dürlüğü Kalem Şefi 
Samsun

19273/17941 Cafer Solmaz 
(S. No: 36) Alipaşa Mah. Bur

han So. No: 34 
Sivas

19161/17833 Ahmet Tanrıkulu 
(S. No: 37) llyaslı köyünde 

Vakfıkebir

(Arzuhal hulâsası : Hâkim Mua
vini Nevin Erözenç tarafından ve
rilen 952/317 sayılı Karar hissi 
olup kanuni mesnetlerden mah
rum olduğundan tetkik edilmesini 
ve zâyi olan hakkının iadesi için 
iadei muhakeme veya diğer bir 
yola gidilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Sağlık duru
munun iyi olduğundan tekrar es
ki i§ine alınması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 15 sene sonra 
yapılan ve ayrıldığı eski karısının 
da yanlışlıkla dâhil edilmiş olan 
iskân muamelesinin düzeltilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa ko
casının 15 senelik hizmetine mu
kabil maaş bağlanmayıp 200 Ura 
tazminat verildiğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 3 yıllık kanu
ni terfi süresini doldurduğu hal
de terfi ettirilmed;iğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demir
yolları iş yerinde askerî rampada 
çalışmakta iken iş kazası neticesi 
çalışma gücünün yüzde beşini 
kaybettiğinden ikramiye veya mâ- 
lûliyet maaşı bağlanması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman bakım 
memuru iken kaçakçılarla yapılan 
müsademe sırasında sağ ayağını 
kaybetmiş ve korunmak maksa- 
diyle kâtiplik vazifesine alınmış 
ve bilâhara bu kadrosunun lâğvı 
üzerine açıkta kalmış olduğundan 
maluliyeti nazara alınarak mâlû- 
Un emekliye ayrılması bu müm-



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

19189/17857 Abdullah Soydan 
(S. No: 38) Arapfırını 442 So. 

No: 51 
îzmir

19252/17920 Veli Uysal 
(S. No: 39) Tüccar Haşan Zor 

eliyle
Salihli - Manisa

19126/17799 Durdu Gökbağ 
(S. No: 40) Selemiye köyünde 

Osmaniye

19196/17864 Muhammet Köse- 
(S. No: 41) oğlu

Cumhuriyet Mah. 
No: 355 hanede 
Şarköy - Tekirdağ

19285/17953 Eyüp Edebali 
(S. No: 42) Ermeni kaçağı kö

yünde 
Tercan

kün olmadığı takdirde münasip 
görülecek tazminatın tahtı hükme 
alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 27 senedir 
Devlet Demiryollarında kazan us
tası olarak çalışmakta iken 1309 
doğumlu olması hasebiyle tdhdidi- 
sinden tekaüt edildiğinden ve 21 
Temmuz 1953 günü meriyete gi
ren kanunla bugünkü tekaüt oldu
ğu müddete nazaran daha 10 sene 
kazanması icabederken 7 gün gibi 
az bir müddet için on senelik 
emekliliğinin kaybedilmemesi hak
kında bir karar verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hasanoğlan 
Köy Enstitüsü stajyer öğretmeni 
iken görülen lüzum üzerine tahtı 
muhakemeye alınmış ve neticede 
beraet etmiş ve görevine iadesini 
istediği halde yapılmadığından 
buna sebebolanlar hakkında cezai 
takibat açılmasının temin buyu
rulmadı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Beş parça ba
basından kalma Kadirlinin Reşa
diye köyündeki tapulu, arazisine 
başkaalrı tarafından yapılan mü
dahale ve tecavüzden şikâyeti mu- 
tazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Satmalmış ol
duğu evini belediye reis muavini 
kasap İbrahim Bulut kira verme
mekle beraber tahliye etmediğin
den bu haksızlığın önlenmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İrsen malik 
ve zilyed bulunduğu gayrimen- 
kullerine Seyit Ağırgül tarafın
dan müdahale ve tecavüz edildi
ğinden şikâyeti mutazammındır.)
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19274/17942 Mahbubc Akbaba 
1158/1156 Göl Mah. de 

(S. No: 43) Diyadin

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19160/17832 Ali öksiizoğlu 
(S. No: 44) Conkara köyünde 

Gerze

(Arzuhal hulâsası : Ş elliden ve- 
vat eden kocası teğmen Şamil’d en 
maaş tahsis edilmesi ve 16 senelik 
birikmiş maaşlarının da verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gerze’nin Dik
men bucağına bağlı Conkara köyü 
hududu dâhilindeki M algdin it il
miyle mâruf ormanın istimlâk 
edilmek suretiyle tahribedilip 
elinden alındığından hukukunun 
siyanet edilmesi talebinden ibaret
tir.)

Oereği düşünüldü : Hülâsalan yukanya alınmış olan talep 
ve müracaatlar, kaza mercünce halli lâzımgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlann zikredilen 
sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3800 8 . V . 1056

1.8877/17586 Sabahattin Nakaş- 
(S. No: 45) oğlu

Tahtakale Beşteki]1 
Bastı So. Halil Cinci 
Han 21/9
Nizamettin yanında 
İstanbul

18947/17652 Feyzullah Yurdakul 
(S. No: 46) Riistempa.şa Mah.

So. No: 8 
Elâzığ

18949/17654 Sıddık Kip 
(S. No: 47) Arzuhalci 

Çorum

18979/17669 Mahmut Turan 
(S. No: 48) ve ar.

Oğurlu köyü 
Ocak Başkanı 
Siverek - Ur fa,

(Arzuhal hulâsası : Askerlik va
zifesi esnasında iki el ve iki baca
ğının donması suretiyle sakat kal
dığından maluliyet maaşı bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şark göçmeni 
sıfatiyle iskân hakkının verilmesi 
talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Çorum’daki 
maden arama müracaatlarının 
usulsüz yapıldığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Nüfuzlu bâzı 
şahıslar fenalıkta bulundukların
dan ve menfaat teminine yelten
diklerinden şikâyeti mutazammın- 
dır.)



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

18904/17612 Hacer Erdoğan 
19263/17931 Osmanağa Mah. Çi- 
(S. No: 49) lek So. No: 62

Kadıköy - İstanbul

18902/17610 Hal it Al bayrak 
(S. No: 50) ve ar.

Yeraltı puvantörleri 
Kilimli - Zonguldak

18900/17608 Aziz Oran 
(S. No: 51) Alifuatpaşada

Geyve

18891/17600 Aşağı Çavundur kö- 
(S. No: 52) yii Muhtarlığına 

Çubuk

18888/18597 Abdullah Altıel 
(S. No: 53) Cahi Mah. de

Konya - Ereğlisi

18886/17595 Mazhar Acar 
(S. No: 54) Alembey köyünden 

Halk Eczanesi eliyle 
Ordu

18879/17588 Ali Aytaç ve ar. 
(S. No: 55) Damga So. No: 10 

Kadıköy - İstanbul

18874/17583 Bekir Karadağ 
(S. No: 56) Kaman

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Fer zan 
lise son sınıfına kadar okuduğun
dan ve fiilî askerlik hizmetini de 
ifa ettiğinden bir vazifeye tâyin 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Senelik ücret
li izin, tam. yevmiyeli hafta tatili 
ve istihsal primi tatbikatından 
faydalandırümadıklarından şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Meyva bahçe
lerindeki ağaçlara ârız olan haşe
relerle mücadele edilmesi hakkın
da vâki müracaatının ziraat mıı- 
allimliğince nazara alınmadığın
dan ve alâka gösterilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
memba sularının Çubuk Belediye
since alınacağından ve dolayısiyle 
mutazarrır edileceklerinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye l'e- 
isirıin muvafakatiyle yaptırmış 
olduğu evin yine belediyece yıktı- 
aldığından şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik Ziraat 
Okulu mezunu olduğundan vâki 
müracaatlarından bir netice ala
madığından, arazi verilmesi ve iş 
sahasının gösterilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bakımsız bu
lunan sokaklarında bu defa da 
garaj yaptırılmak suretiyle hu
zurlarının selb olunacağından şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kaman Arazi 
Kadastro Müdürü Ferit Samur- 
kaş’m gayrikanuni ve nizami ha
reketlerinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

18981/17671 Ramazan Karakoyun 
(S. No: 57) Keferdiz nahiye ka

rakol Kumandanı 
Onbaşı 
Pütürge

18851/17561 İbrahim Koksal 
(S. No: 58) Muhtar

Dalakçı köyünde 
Mucur

18860/17569 Farisbi Çerkesoğlu 
(S. No: 59) Başhüyük köyünde 

Sarayönü

18852/17562 Mustafa Arpacı 
(S. No: 60) Gümüş Künbet kö

yünde Muhtar 
Mucur

18856/17565 Halil Balıkçı ve ar. 
(S. No: 61) Harbetifitte köyün

de
Akçakale

18910/17618 Haşan Yürük 
(S. No: 62) Eşrefpaşa Hatay 

Cad. No: 108 
İzmir

18914/17622 Arife Develi 
(S. No: 63) Menekşe So. No: 4 

Daire 5
Yenişehir - Ankara

18907/17615 Küçük Mehmet 
5385/5376 Çavuş 
9101/ Nebil Menteşe eliyle 

(S. No: 64) Milas

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddin
den bu sene terhis yapılacağından 
ve 21 seneyi geçen hizmetine mu
kabil verilecek ikramiye ile bir iş 
yapamıyacağmdan ya ikramiye
nin artırılması veya bir işe tâyin 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dağıtıma el
verişli arazi bulunduğu takdirde 
köylerinin toprak komisyonunca 
çalışma programına alınmasının 
temin buyurulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : iskân yardım
larının bir an evvel yapılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 
toprak komisyonunca bir an ev
vel ele alınması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Dört yıldan 
beri imar ettikleri arazinin 9 nu
maralı Toprak Komisyonunca 
başkalarına verilmek istenildiğin
den şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1935 senesin- 
da Bulgaristan'dan yurda geldi
ğinden şimdiye kadar iskân edil
mediğinden iskân hakkının veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kimsesiz olup 
bir yerden geliri olmadığından ve 
daktilo kursundan mezun oldu
ğundan, durumuna uygun bir va
zife verilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Har
binde yaptığı vatani hizmetlerine 
mukabil para veya toprak yardı
mı yapılması talebinden ibaret
tir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

18987/17677 Süleyman Kısakaya 
(S. No: 65) ve ar.

Buzluca köyü Muh
tarı
Sivrihisar

19000/17690 Avniye Birkuloğlu 
(S. No: 66) Nüfus Memuru Ke

mal Birkuloğlu eşi 
Şemdinli

18993/17683 Hüsamettin Belge 
(S. No: 67) ve «r.

Cemilbey bucağında 
Çorum

1^990/17680 Hüseyin Yavuz 
19682/18351 Hamidiye Mah. de 
(S. No: 68) Bulgaristan göçmeni 

Babaeski

1P989/.17679 Asım Güner ve ar. 
(S. No: 69) Merkez halkından 

Tortum

18988/17678 Ali Osman Ceylân 
(S. No: 70) Göçmenlerden 

Tuzla

18983/17673 Abdullah Eroğlu 
(S. No: 71) ve ar.

Buzmelek köyünde 
Bafra

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Köyleri me
rasına yapılan müdahale ve teca
vüzü önlemek maksadı ile bütçe
lerine koydukları vekâlet ücretin
den dolayı bütçenin kaymakam
lıkça tasdik edilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 17 senedir ha
vası ile imtizacedemedikleri Şem
dinli kazasında nüfus memuru bu
lunan kocası Kemal’in Ordu ve 
Giresun vilâyetlerine bağlı kaza
lardan birisine naklen tâyini tale
bine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait 
meralarının rızaları hilâfına da
ğılıma tâbi tutulduğundan ve bu 
hal perişaniy etlerini mucibolaca- 
ğmdan yapılan işlemin tashih edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardım
larından faydalandırılması talebi
ne dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Erzurum - 
Tortum yolu arasındaki yapılan 
son etüdlere göre güzergâhının 
değiştirilmesi mağduriyet ve pe
rişaniy etlerini mucib olacağından 
bu plândan vazgeçilmesi talebine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir an evvel 
toprağa kavuşturulmaları talebine 
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Maişetlerini 
temin ettikleri ve alâkalarının ke
sildiği arazinin ormanla hiçbir şe
kilde alâkası bulunmadığından 
yeni kanunun kabulüne kadar tar
lalarının kendilerine verilmesi ta
lebinden ibarettir.)



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

18923/17631 Ali Akülger 
19828/18483 Sultanahmet Divan- 
(S. No: 72) yolu No: 11 Sucu 

Kcnaıı Yetiş eliyle 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Elinden alı
nan işgalindeki araziye mukabil 
köyündeki Hazine topraklarından 
arazi verilmesi ve memleketine 
yollanması veya İstanbul’da bir 
ise konulması talebinden ibaret
tir. )

18935/17640 İsmail Gergin 
(S. No: 73) Banıidi köyünde 

Nusaybin - Istilli

(Arzuhal hulâsası : Bâzı şahıslar 
tarafından ölümle tehdide dildiği 
için köyünü terk etmek zorunda 
kaldığından bu duruma bir niha
yet verilmesi talebinden ibarettir.)

18908/17616 Süleyman Kurum 
(S. No: 74) Alanönli Mah. Polat 

So. No: 33 
Eskişehir

18932/17637 İdris Targay 
(S. No: 75) Kurtuluş Mah. 

Kale So. 
Bergama

(Arzuhal hulâsası : İki gözünden 
âma olup bakacak kimsesi olma
dığından ve genç bir hâfız oldu
ğundan yardım olmak üzere Eski
şehir camilerinden birine müezzin 
tâyin edilmesi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : iskân hakkı 
olarak Danıştayca ittihaz olunan 
ilâmın toprak komisyonunca is’afi 
cihetine gidilmediğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

19257/17925 Muharrem Soydemir 
(S. No: 76) Yukarı çarşıda kah

veci
Safranbolu

19283/17951 Mustafa Sayman 
(S. No: 77) Büyük Bölcek Mah.

Aksaray - Niğde

(Arzuhal hulâsası : Safranbolu 
Memleket Hastanesi Baştabibi Dr. 
Recep Güvenkan hastaneyi kendi
sine ait bir çiftlik gibi kullanmak
ta olduğundan ve hastaneye yatan 
hastalardan para aldığından şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmadan 
emekli olup gerek iskân Kanunu 
ve gerekse Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu hükümlerine göre 
topraklandırılması için yaptığı 
müracaatının yerine getirilmedi
ğinden, arazi verilmediği takdirde 
tekrar jandarma hizmetine alın
masının temin buyurulması tale
binden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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19211/17879 Hasaıı Eyüpoğlu 
(S. No: 78) Kusera köyünde 

Maçka - Trabzon

19229/17897 Hasarı Yürük 
(S. No: 79) Eşrefpaşa Hatay 

Cad. No: 108 
İzmir

19280/17948 Ahmet Kum 
(S. No: 80) Iskofiye’nin Bantiko 

köyünde 
Vakfıkebir

19164/17836 Belızat Polat 
(S. No: 81) Cenup D. Demiryol

ları deposunda S. I. 
Demirci No: 40190 
Karkamı ş

19193/17861 Mehmet Avdın 
(S. No: 82) Ceza Evinde hüküm

lü
Ordu

18885/17594 Mehmet Gökçe ve 
(S. No: 83) Arkadaşı Fazıl Gök

çe
Pohan köyünde 
Karaköse

18931/17636 Ahmet Çavdar 
(S. No: 84) Pay Mah. Otçu Fazlı 

Tekin Arslaıı yanın
da
Sütlüce - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Musabolduğu 
hastalık sebebiyle 1943 yılında 
Ereğli Kömür havzasındaki işin
den ayrıldığından ve muzayıka 
içinde bulunduğundan yardım 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan'
dan yurda geldiğinden mütaaddit 
müracaatlarına rağmen iskân hak
kının tanınmadığından yerleştiril
mesinin temin buyurulmadı tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İlkokul mezu
nu olduğundan ve fakir bulundu
ğundan durumuna uygun bir iş 

« temin buyurulmam talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Demir
yolları (> nci işletmesi Karkamış 
Deposunda mecburi hizmeti olan 
beş seneyi fazlasiyle doldurduğu 
halde naklinin yapılmadığından 
mağduriyetine meydan verilme
den naklinin Erzurum Deposuna 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Yeni ceza evle
rine olamadığı takdirde memleke
ti olan Ünye Ceza Evine naklinin 
yapılması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapu iptali 
dâvasının keşfine itirazları sıra
sında hâkim muavini Alâaddin 
Ali Kâşifoğlu’nun kendilerini tah
kir ve tehdit ve dâvacı lehine ha
karette bulunmasından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini ya
ralamak ve silâhla tehdidetmek- 
ten suçlu Kemal, Ali ve Mustafa 
ismindeki şahısların himaye edil
diklerinden ve pençeyi adalete 
teslim edilmediklerinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü: Müstediler tarafından vâki talep ve şi
kâyetlerin salahiyetli idari mercilerce tetkik olunup kati bir ka-



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

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

rara bağlanması icabeden hususlara taallûk eylediği anlaşıldı
ğından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin 
sözü geçen mercilere usulü dairesinde müracaatta muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3801 8 . V .1956

M. M. Kâtip
Bingöl Elâzığ Edirne Edirne

N. Aras 8. Toker C. Köprülü il. Maksudoğlu

Erzincan Trabzon
T. Şenocak S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 92)

T. B. M. &. Matbaotı
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Arzuhal
No.

6807/6796
9430

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Hacer Ayhan 
Ulucanlar Çarşısı 
Oğuz Mah. Küçüksi- 
nan So. No: 2 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Boğazlıyan ic
ra Memuru iken müddeiumumi
nin tertiplediği hâdiseler yüzün
den ve 2965 lira zimmetine geçir
miş olduğu isnadolunarak Yozgad, 
Ağır Ceza Mahkemesinin 12.XII. 
1955 tarihli ve 285/319 saydı ka
rarı ile 5 sene 10 ay ağır hapse 
mahkûm edilmiş olan kocası Ri- 
fat Ayhan hakkındaki bu mahkû
miyet sebebi ile, 5 çocuğu ile bir
likte mahrumiyet ve sefalete du
çar olduklarından; 24 yıllık haya
tı memuriyeti sırasında dürüstlü
ğü ile tanınan kocasının bu cezası
nın arz olunan durumlarına bina
en affolunması, mümkün görül
mediği takdirde çocuklarının in- 
fak ve iaşelerine medar olmak üze
re yardımda bulunulması, veya
hut yoklama ve vergi kayıtlan 
kocasının murisleri üzerinde bulu
nan 23 parça gayrimenkulun bu
lunduğu Elbistan’da iskân olunup 
bu yerlerin kendileri üzerine inti
kal ettirilmesi talebinden ibaret
tir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : îhtilâsen zimmetine 
para geçirdiğinden dolayı tahtı muhakemeye alınıp adı geçen 
yer Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 203 ve 80 
n d  maddeleri gereğince 5 sene 10 ay müddetle ağır hapis, 2 965 
lira 97 kuruş ağır para cezalan ile mahkûmiyetine ve mevkufi- 
yetiain devamına hükmolunan müstedinin kocası hakkındaki 
12. x n . 1955 tarihli mezkûr hükmün Temyiz Mahkemesince de 
tasdik olunarak katileştiği, sahte evrak tanzimi isnadından do-



Arzuhal
No.

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

layı da mezkûr mahkemece yapılmakta olan muhakemesi ile ay
rıca vazifei memuriyetini ihmal etmekten Çayıralan Mahkeme
sine açılan âmme dâvasının da görülmekte olduğu. Yapılmakta 
olan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin dinlenen izahatına ve ince
lenen dosya münderecatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
af talebi hakkında; bu bakımdan, müstedinin diğer taleplerin
den dolayı da merciine müracaat etmesi lüzumuna binaen tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3802 5 . V I . 1956

6991/6980 Sefer Gökmen (Arzuhal hulâsası: Adapazan’mn
8459 Anafartalar Cad. Orta Mahallesinde kâin evi hak
9666 Sakarya Ap. alt kat kında açmış okluğu tapu iptal ve

Avukat Aziz Baban tescil dâvasının gar ezen ve hasım.
eliyle tarafı iltizam olunmak suretiyle
Ankara reddedildiğinden şikâyeti ve bıı 

baptaki dosyaların tetkiki talebi
ni mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde mahkemelerden sâdır olan kararların 
tebdil ve tadili ve infazının tehiri mümkün bulunmamasına ve 
ve istidada adlan yazılı; kendilerinden şikâyet olunan hâkimler 
hakkında da; Hâkimler Kanununa tevfikan muamele ifasına
yetkili idari makama müracaat olunması lüzumuna binaen vâki 
talep hakkmda bu sebeplere binaen encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3803 5 . V I . 1956

7097/7085 Aziz Bengi (Arzuhal hulâsası: Bingöl Ağır
Ceza Evinde hüküm Ceza Mahkemesince nahak yere
lü 30 yıl ağır hapse mahkum edilmiş
Kayseri bulunduğundan ve hazırlık tahki-

katı sırasında kendisine işkence 
yapan müddeiumumi ve jandarma 
K. lığından şikâyeti ve bu durum 
nazara almmakıszm tesis olunun 
hükümle mağdur edilmiş bulundu- 
ğundan tahliye talebini mutazam- 
mı ndır.)

Gereği düşünüldü : Adlî vazifelerini suiistimal ettikleri 
iddia olunanlar hakkında bu hususun tetkikiyle vazifeli ve yet-



Arzuhal
No.

7498/7476

7515/7493

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

teiH adli makamlara müracaat olunması lüzumuna ve kanun 
yollarından geçmek suretiyle katileşen bir hükme taallûk 
eden bir husus üzerinde de tetkikat icrası mümkün bulunma
masına binaen; vâki talep üzenine bu bakımlardan encümeni' 
misçe tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8804 5 . VI . 1956

(Arzuhal hulâsası: Usulü dairc- 
siııdc aldığı ruhsala istinaden yap
maya başladığı hızar yeri inşaatı 
itin belediye reisi tarafından key
fî bir şekilde durdurulduğundan 
şikâyet ile ve belediye reisi hak
kında bu e/ayrikanuni muamele 
dolayısiyle tahkikat ifası ve inşaata 
devamına müsaade olunması tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vaki şikâyet mevzu üzerinde icabeden 
kanuni tahkikatı yapmaya yetkili hiyerarşik makamata ve 
hukukunun muhtel kılınmasına devam olunduğu takdirde de 
kaza merciine müracaat olunması lüzumuna binaen vâki talep 
üzerine bu bakımlardan encümenimizce muamele ifasına mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3805 5 . VI . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kocası; Ye
dek Subay Okıdu i2 nci dönemin
de muvaffak olduğu halde; daha 
önce Kuleliden ayrılmış olduğu 
için durumu üzerinde tereddüde 
düşülerek keyfiyet Yurt tçi Genel 
Dairesi Başkanlığından sorulup 
müşarünileyh dairece subay tâyin 
olunmasında bir mahzur olmadığı 
mezkûr Okul K. lığına iki defa 
bildirilmiş olmasına rağmen el’av 
subaylık naspınm yapılmamış ol
duğundan şikâyeti ve mağduriyet
lerinin telâfin ile maddi ve mâ
nevi zararlarının tazmini talebini 
mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : İhtilâf mevzuu üzerinde katî karar ver
meye yetkili idari mafevk makamata, hukukunun muhtel la*

Vedia Kaı-abilgin 
Selâmsız Cad. Tekke 
içi So. No: 16 
Üsküdar - İstanbul

Mahmut Girişken 
Çay Müh. Nergiz 
So. No: 62 
İskenderun - Hatay



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

(Aııızhal hulâsanı: Kuvayi Milli
yetle sebk eden hizmetinin, Memu
rin Kanununun mülga zeyl mad
desine uyularak fiili hizmetine ka
tılmasını mutazammın bulunan 
Devlet Şûrası kararına rağmen; 
ikramiyeden istifade edebilmesi 
için ilâvesi iktiza eden 7 aylık hiz
metinin fiilî hizmetine ilâve olun- 
mıyarak mağdur edilmiş bulundu
ğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına göre, 
Devlet Şûrasının bahis mevzuu kararının infaz olunmuş bulun
duğu anlaşılmasına ve ikramiye talebinin ise ayrı bir dâva ko
nusu olup miistedinin kaza merciine müracaat etmesi lüzumu
na binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3811 5 . V I . 1956

7990/7913 Ali Rıza Yasar
Karşıyaka Mah. de
N o:153
.Muğla

H009/79*_’5 Mehmet Uysal 
Hasanh köyünde 
Karadeniz Ereğli’si 
Alaplı.

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan 
Harbi malûllerinden olup derece
ye girmediği hey aniyle maaş dahi 
bağlannııyan bu maluliyeti sebe
biyle halen kötürüm ve dilenmekle 
geçinir bir durumda bulunduğun
dan kendisine, lıer ne suretle olur
sa olsun yardımda bulunulması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve müstedinin alâkalı ma- 
kamata müracaati lüzumuna binaen; vâki talep hakkında en- 
oümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3812 5. V I . 1956

8041/7954 Faik Altmçapa
Bölge Ceza Evinde 
Edime

(Arzuhal hulâsası : İstanbul, Mal
tepe Belediyesi tahsildarı iken 
ansızın hastalanarak evlâdının te
davisi için ve bu hali zaruretle 
zimmetine geçirip hüküm giyme
den önce ödemiş olduğu 172,5 li
radan dolayı İstanbul Birinci 
Ağtr Ceza Mahkemesince Türk
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Ceza Kanununun 203, 80 ve 59 
ncu maddelerine uyularak mah
kûm edilmiş bulunduğu 3 sene 10 
ay 20 günlük hapis cezasına ait 
kararın; mevcut tevhidi içtihat 
kararları hilâfına; zimmet olunan 
meblâğı hattâ A f Kanunu şümu
lüne giren miktarı dahi ödememiş 
bulunduğu nazara alınmaksızın 
ittihaz olunup keza temyizen de 
aynı şekilde tasdik edilmiş bulun
duğundan, Yüksek Meclisten dile
diği af talebinin reddi hakkmdaki 
30 . X I . 1954 tarihli kararda da 
bu cihet üzerinde durulmıyarak 
tahsilde bulunan 3 yavrusu ila 
birlikte bu ehemmiyetsiz zimmet 
suçundan dolayı mağdur ve peri
şan edildiğinden bu baptaki 951/ 
174 sayılı dâva dosyasının tetki
kiyle bakiye cezasının affolunma
sı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Temsilciden alınan izahata, incelenen dosya 
münderecatına, keza bu mevzuda daha önce vâki müracaat 
üzerine 30 . IV . 1954 tarihli ve 2 sayılı bir karar verilip bu 
karar katileşmiş bulunduğuna göre dikkate alınacak mahiyette 
görülmiyen talep hakkında bu bakımlardan tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3813 6 . VI . 1956

(Arzuhal hulâsası — Yegâne mai
şet vasıtası olan kamyonunun, ye
ni olan Deka marka lâstiğinin gö
rülmedik şekilde patlaması yüzün
den uçuruma yuvarlanması ile ge
çimden mahrum bir duruma düş
tüğünden kendisine her hangi bir 
suretle yardımda bıdunulması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
enciimenimizc tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8261/8141 Selâhattin Atabay 
Karaali Mah. No:4/2 
Kilis

8814 5 . VI . 1956
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8563/8400

Arzuhal
No.

Mehmet Dağdelen 
Ceza Evinde 
Salihli

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Mer’i mevzuat 
ve hükümet emirleri dairesinde 
Suriye ve Lübnan’a hayvan sevk 
edecekleri ve kendisine de bu işte 
% 1 kotniisyon vereceklerini belir
terek ihracat firması adına kendi
sinden vekâlet rica etmeleri üzeri
ne, tamamen hasbi ve insani bir 
düşünce ile verdiği vekâleti sui
istimal ederek 438 bin lira değe
rinde döviz kaçakçılığı yapan 
Hasbi Vğu, Hamdı Altındağ ve 
Mehmet Gezi’nin yaptıkları bu 
gayrikanuni muameleyi mücerret 
firması adına yapmış olmaları ve 
hâdisede hiçbir alâka ve münase
beti olmadığı halde 1 sene 20 gün 
hapis, 16 ay ticaretten men ve 10 
bin lira para cezalarına mahkûm 
edilmiş, dolayısiyle bir tertibe mâ
nız kalmış olduğundan cezasının 
affı talebinden -ibarettir.)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin aynı hu
susa taallûk eden bundan önce vâki müracaatı üzerine mes- 
ele mahiyeti incelenerek netioenin 2 5 .1 .1955 tarih ve 2886 sa- 
yıh yan ile bildirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Mezkûr müracaat üzerine af talebinin reddini mutazammın 
olarak verilen 6 . I V . 1955 tarihli ve 1795 sayılı Kararda münde- 
riç bahis mevzuu vekâlet işarında,

Ezcümle : Döviz kaçakçılığından maznun olarak müstedi 
hakkında Mersin Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma 
sonunda, sabit görülen fiilinden dolayı 5540 sayılı Kanunun 
ikinci ve Türk Ceza Kanununun 69 ve 76 ncı maddeleri gere
ğince ittihaz olunan 19. I I I . 1953 tarihli hükmün Temyiz Mah
kemesince de tasdik ve tashih talebi de reddolunmak suretiyle 
katileştiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Temsilcinin dinlenen izahatına,, incele
nen dosya ve daha önce aynı mealde ve mahiyette olan müra
caatın 6 . I V . 1955 gün ve 1795 sayılı bir Karara bağlanıp, bu 
karana ktüeşmiş bulunduğuna göre, kabule şayan görülmiyen 
talep hakkında bu bakımlardan muamele ifasına mahal görül
mediğin« karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Bncümen karan ve ne sebepten verildiği

8815 5 . V I. 1956



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

9762/9421 Samiye Güngördü 
îçhisar Alakuş 
So. No: 2 
Ankara

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kannn hükümleri muvace
hesinde vâki talep hakkında encümenimiz ce muamele ifasına 
ma.bn.1 görülmediğine ve müstedinin İcaza. merciine dahi müra- 
oaatta mühtariyetine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8816 5 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kocası ölü 
Ali Oüngördü’den kendisine, 6216 
sayılı Kanun gereğince aylık bağ
lanması talebinden ibarettir.)

10036/9630 Sami Topçu 
Emekli Korgeneral; 
Sümer So. Eren Ap. 
N o :6 Kat 3 
Yenişehir • Ankara

(Arzuhal hulâsası: Terfi ve yeter
liği hükümle tesbit olunup işbu 
hükmün şümulü; rütbe ve maaş 
üe bunların lâzımı gayrimüfari- 
kı bulunan hizmet, vazife, salâhi
yet, mesuliyet ve kıdem gibi sair 
hak ve vecibelere de sâri bulundu
ğu halde mücerret rütbe ve maaş 
derecesi ıslah edilerek hükmün 
tebliğinden bir buçuk ay sonra; 
hüküm bütün şümulü ile tatbik 
ve kendisine hiçbir hizmet tevdi 
olunmaksızın vekâletçe; Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin tah
riki hissi infial ve iğbirar netice
sinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi ile tanınan takdir hakkı 
istimal olunarak tekaüde sevk edil
miş bulunması üzerine Yüksek 
Meclise yaptığı müracaat; her ne 
kadar prensip bakımından Umu
mi Heyetçe reddolunmuş ise de bu 
kere; mümasil bir müracaat üze
rine Arzuhal Encümenince emek
liliğinin rc’fi hakkında miittehaz
17 ocak 1956 tarihli ve 2769 sayılı 
Kararın katileşmesi muvacehesin
de,istidada yazılı şekilde suiistimal 
olunan bir yetkiye istinaden ya
pılmış olan kendi emeklilik mua
melesinin de yeniden tetkik ve ip
tali üe bütün haklarının verilmesi 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü ; Müstedinin aynı meal ve mahiyette, 
daha dooeki v ila  müracaatı 22 . X I I . 1954 tarihli ve 1866 sa>
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

yılı Umumi Heyet karan ile reddedilmiş bulunduğundan vâki 
talebin bu bakımdan encümenimizce yeniden tetkik mevzuu 
yapılamıyaoağına karar verildi.

Müstedi: 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası
nın istihdaf ettiği maksada mugayir olarak ve hiçbir kanuni 
sebep ve lü2uma istinat olunmaksızın, hakkında tatbik olunan 
tekaütlük muamelesinin kaldınlması için Yüksek Meclise yap
tığı müracaat üzerine; Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
9 . H . 1954 gün ve 8253 sayılı kararda yazıh bulunduğu gibi 
mahrem sicilinde dahi kendisinin emekliye şevkini icabettiren 
hiçbir kayıt ve işaretin bulunmadığına sureti katiyede kaani 
bulunduğunu, nitekim vekâlet temsilcisinin mahrem sicili üze 
rinde kendisine bu yolda her hangi bir ithamda bulunmuş olma 
sının; vekâlet yazısında emekliye şevkine sebep olarak mücer. 
ret müddeti hizmeti gösterilmiş olması muvacehesinde mutezat 
bir beyandan ibaret bulunduğundan doğan bu mübayenetin tem
silci, kendisinin huzur lan ile yeniden tetkik mevzuu yapı
larak mezkûr kararın; emeklilik muamelesinin başladığı 22 
Ağustos 1951 tarihinden muteber olmak üzere düzeltilmesini 
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 1337 
yılında polis meslekine intisabedip Uşak İkinci Sınıf Emniyet 
Amirliğinde çalışmakta iken 34 sene 4 ay hizmeti bulunduğun
dan emsali meyanında, mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan 
emekliye sevk olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Davet olunan temsilcinin izahatına ve 
incelenen dosya münderecatına nazaran; mücerret meslekî hiz
metinin ağırlığı, yaş ve müddeti hizmet durumu itibariyle 72 
arkadaşı meyanında emekliye sevk edilmiş bulunduğu anlaşılan 
müstedinin tekaüde çıkarılması hususunda kullanılan takdir 
hakkında bir isabetsizlik görülemediğinden vâki talep üzerine 
bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8817 5 . V I . 1956

22096/20576 Edip Giray
Ihsaniye Malı. Hacı 
Eminp&şa So. N o:32 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Arzuhal En
cümeninin 9 . II . 1954 gün ve 
8253 sayılı Kararına itiraz.)

Karar No. Karar tarihi

8818 5 . VI . 1956
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(Aruzhal hulâsası: 1955 yılında; 
yapacağı bina için istediği 10 met
re mikâp kereste ihtiyacına karşı 
ancak 6 metre mikâp damgalı tom
ruk verilmiş olup bundan başka 
zelzeleden harabolan dededen kal
ma eve ait 9 direkten başka hiçbir 
kerestesi bulunmadığı ve her han
gi bir inşaat dahi yapmadığı hal
de; istidada adları geçen orman 
bakım memurları tarafından tan
zim olunan hilafı hakikat bir zap
ta istinadolunmak, asla böyle bir 
er yapmadığı ve bunun bir keşif
le tesbit olunması hakkmdaki ta
lepleri ve âmme şahitlerinin ken
di beyanını miieyyit ifadelerine il
tifat olunmamak suretiyle haksız 
olarak 8 gün hapse ve 700 lira pa
ra cezalarına mahkûm edildiğin
den; cezanın affı talebinden iba 
rettir.)

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki iza
hatına ve incelenen dosya münderecatına göre; dikkate alına
cak mahiyette görülmiyen af talebi hakkında, bu bakımdan 
enoümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3819 5 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik mu
amelesinin ref’i hakkında.)

Müstedi : 25 yıllık bir dahiliye mesleki emektan olup; bu 
müddet zarfında kaza tahrirat kâtipliklerinde, nüfus memur
luklarında ve 10 yıl da vilâyet tahrirat başkâtipliğinde vazife 
gördüğünden, yine bu arada kaymakam, mektupçuluk ve hu
kuk işleri müdür vekilliklerinde istihdam olunduğunu ve bü
tün âmirlerinden müspet ve takdirkâr tezkiyeler almış olma
sına, sin ve sıhhat bakımlanndan da keza bir manii hali bulun
mamasına rağmen; Elâzığ Valisi Hıfzı Ege tarafından; mücer
ret kendisine söz verdiği bir yakinini yerine tâyin etmek mak- 
sadiyle; gar azan ve 6122 sayıh Kanunun tanıdığı takdir hak
kı kötüye kullanılmak suretiyle emekliye sevk olunduğundan 
hfthiH ve şikâyet ederek; beyanım müeyyit bulunan sicili ile, 
raporlarının, keza muhtar kılavuzu adlı vekâletin takdirine

21961/20444 Hilmi Güler
Yenimahalle Suyolu 
So. No: 9 
Elâzığ

8860/8663 Yakup Çilek
Kocakaya köyünde 
Vezirköprü



Arzuhal
No.

4717/4708
5932/5921

mazhar olan bir eser sahibi ve tahsilde bulunan 7 çocuk babası 
bir kimse olduğu göz önünde bulundurulmak suretiyle kanu
nun ruh ve maksadına aykın olarak yapılmış olan tekaütlük 
muamelesinin iptal olunmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müntedinin, 5434 
sayılı Kanunun 6122 sayılı Kanunla değiştirilen 39 ncu madde
sinin B fıkrası ve 1728 sayılı Karan ile idareye tanınan mut
lak takdir hakkına dayanılarak, Elâzığ Valiliğince 2.XI.1954 
tarihinden itibaren tekaüde sevk edilmiş bulunduğu ve vekâ
letçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Davet olunan temsilcinin vâki izahatı
na ve incelenen sicil dosyasına nazaran, müstedinin emekliye 
sevkı hakkmdaki tasarrufta; istimal olunan takdir hakkında 
her hangi bir isabetsizlik ve gayrikanunilik görülmediğinden 
talep hakkında bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 12 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3820 5 . V I . 1956

(Arzuhal ' hulâsası : Tekaütlük 
muamelesinin ref’i hakkında.)

Müstedi : 1926 yılıida intisabetmiş bulunduğu Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtında Gazianteb Kaçak İstihbarat Amirliği yap
makta iken; daha önce, bu teşkilâtta gördüğü bâzı yolsuzluklar 
sebebiyle; bununla (bilhassa Suriye hududundaki devam eden 
kaçakçılıkla) mücadeleyi bir vazife telâkki edip alâkalılara bil
dirilmiş olmasından kendisine garez besliyen Kilis Gümrük Mu
hafaza Alay Kumandanının; Umum K.lık nezdinde vâki teşeb
büsü üzerine buradan naklen Cizre’ye, yerine de vaktiyle Gazi
anteb’den kaçakçılarla iş birliği yaptığından dolayı valilik te- 
şebbüsiyle Urfa’ya naklolunan Hulûsi Gökyürük’ün tâyin olun
duğunu belirterek; sıhhi raporlan ile birlikte yeni mahallî me
muriyetine gidemiyeceği hakkmdaki vâki itirazı ve vekil tara
fından da burada bırakılması için adı geçen Umum K.lığa ve
rilen emir nazara alınmaksızın üzerindeki İstihbarat Amirliği 
unvanı da kaldınlmak suretiyle pasif bir vazife olan Urfa Mua
melât Memurluğuna tâyin kılındığını, fakat; devam eden ha3- 
talığı yüzünden (kendisi için bir izzetinefis meselesi telâkki 
ettiği) bu tâyine de icabet edemediğinden yine adı geçen K’üs 
Alay Kumandanı Hüsnü Dumlu’nun tesiriyle meslekteki hizmet 
ve ihtisas ve ilişik olarak takdim ettiği takdirname nazara alın
maksızın 6122 sayılı Kanunun maksadı vâzu hilâfına; kanuni 
hakkı olan 5 senelik itibari hizmet müddeti dahi kabul edilmek
sizin 3 0 .m .  1952 tarihinde garezen ve kasden tekaüde sevk 
edilmiş bulunduğundan bahsile; Umum K. lığın beyan olunan;

Rasim Karol 
PTT arkası Mennan 
Çıkmazı No: 12 
Gazianteb
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

hakkındaki kazai ve inzibati cezaların da arzuhallerinde belirt
tiği sebeplerle; haksız yere verilmiş cezalar olduğunu, keza 
bugünkü askerî muhafaza teşkilâtının fayda yerine zararlı 
bir durumda işlediği ve bu sebeple sivil hale getirilmesi ve 
kuruluş esaslarına dair hazırlayıp vekâlete takdim ettiği ili
şik rapor ve kroki ile, parti teşkilâtınca hakkında verilen 
hüsnüşahadet vesikaları göz önünde bulundurularak emek
lilik muamelesinin re f’ini ve iadei memuriyet ettirilmesini is
temektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti cevabi yazısında : Gazian- 
teb’de hizmetinden faydalanılamadığı için daha az önemli olan 
Cizre’ye tâyin kılınan mumaileyhin sıhhi ve ailevi sebepler ileri 
sürüp buraya gitmediği gibi, re’sen vazife yapamıyacağı da an
laşıldığından esas smıfı olan muamele memurluğu ile tâyin edil
diği Urfa’ya da çeşitli bahanelerle gitmediği, tâyin edildiği yer 
ve vazifeyi beğenmediği ve verilen emirleri dinlemediği, hizme
tinden de fayda temin olunamadığı ve teşkilât mensuplarına 
kötü örnek olduğu ve memuriyet vazifesini kötüye kullanmak, 
hizmete mahsus bir muşambayı zimmetine geçirmek, kanun ve 
nizamlara aykırı hareket etmek ve benzeri suçlardan çeşitli ha
pis ve inzibati cezalara çarptırıldığı göz önünde bulundurulup 
âmmenin nef’ine olarak 6122 sayılı Kanun gereğince tekaüde 
sevk olunduğu.

Sıtmalı bölge zammınm ise; İslâhiye’de çalıştığı müddet iki 
seneden az olduğundan, 1950 den sonra mezkûr yerde geçen 
hizmetinin de bu zamma mesnedolan 788 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesinin bu tarihte ilga edildiği, mücadele zammının da, bu 
hizmeti tevsik edilemediği için verilememiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen sicil dosyasına ve temsilciden 
alman izahata nazaran, emekliye sevk tasarrufunda kullanılan 
takdir hakkında bir isabetsizlik ve gayrikanunilik bulunmadı
ğından vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal görülmediğine diğer şikâyet mevzularından dolayı da müs
tedinin merciine müracaatı lüzumuna karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3821 5 . V I. 1956

7575/7547 Ihsan Onur (Arzuhal hulâsası : Yaptığı mü
racaata rağmen alamadığı 6 aded 
kamyon lâstiğinin bir an ö)ice ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

Rızapaşa yokuşu, Rı- 
zapaşa Hanı No: 39 
İstanbul

Gereği düşünüldü : Son karan almaya salahiyetli idare 
mercileri tarafından henüz kati bir karara bağlanmamış husu- 
sata taallûk eden talep hakkında encümenimizce yapılacak bir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

muamele olmadığına ve müstedinin, aidolduğu mercilere mü
racaat etmesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3822 5 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : 13 Kasım 
1955 tarihinde yapılmış olan be
lediye seçimleri; sandık, ilce ve il 
seçim kurulları tarafından kanuni 
bir şekilde lehlerine neticelendi
rilmiş iken vâki itirazlar; Yüksek 
Seçim Kurulunca lâyıkı veçhile 
tetkik olunmaksızın, Seçim Kanu
nunun 109 ncu maddesi yanlış 
imal ve 6İ24 sayılı Kanunun hu
susi hükümleri de ihmal olunmak 
suretiyle mazbatalarının iptali 
cih.etinc gidilmiş olduğundan bu 
baptaki dosyaların celp ve tetkiki 
ile kmıunen muteber olmıyan be
lediye meclisleri ile, kanuni vasfı 
haiz olmıyan belediye meclisi âza- 
sının ıskat olunması ve bu mev
zuda vazifelerini gayrikanuni şe
kilde yapmış olanlar hakkında, ta
kibat icrası ve muhtacı tefsir gö
rüldüğü takdirde Seçim Kanunu
nun 109 ncu maddesinin tefsir 
olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hususi kanunlarında tetkiki itiraz mer
cileri gösterilmiş ve bu mercilerce kati ve nihai mahiyette ka
rara bağlanacağı ifade edilmiş ve aynı zamanda kazai mahi
yette bulunmuş olan kararların, bu mahiyetleri itibariyle en- 
cümenimizce de tetkik olunması muvafık görülmediğinden vâ
ki talepler üzerine bu bakımlardan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3823 5 . V I . 1956

8148/8042 
(S. Nor 1)

8112/8014 
(S. No: 2)

8013/7929 
(S. No: 3)

8004/7920
(S. No: 4)

7923/7853
(S. No: 5)

7844/7789 
(S. No: 6)

Haşan Derme 
D. P. Başkanı Gün- 
düzbey köyünde 
Malatya

Neşet Tanrıdağ 
Hakikat gazetesi 
sahibi 
Yozgad

Hakkı Pekel ve ar.
Tüccardan
Malatya

Ahmet. Kınacı ve ar. 
tsnıetpaşa - Malatya

Hüseyin Genç ve ar. 
D. P. Başkanı 
İskilip

Ahmet Saatoğlu 
Havza Samsun

8207/8096 Harmandalı kövü- 
(S. No: 7) Muhtarlığımı 

Aksaray

(Arzuhal hulâsası: İstidalarda ya
zılı sebeplere binaen; Ispir’in ye
niden teşekkül edecek olan Bay
burt vilâyetine bağlanmaması, Çe
mişkezek kazasının adının değişti
rilmesi, Yağlıdere ve Olur nahi
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yelerinin kaza haline getirilmesi 
Aksaray’a bağlı bulunan Harman
dalı köyünün Panlı nahiyesine 
bağlanması taleplerinden ibaret
tir. )

8108/8010 Hüseyin Çağlıdere * * * *
(S. No: 8) Muhtar;

Palakiı köyünde 
Tirebolu

8094/8000 Nazif Yıldmm ve * * . » *
(S. No: 9) ar.

D. P. Başkanı
Olur - Oltu - Erzu-
nım

8073/7981 Kızılelma Köyü » » » *
(S. No: 10) Muhtan ve diğer 

köyler muhtarları.
Yağlıdere.

7982/7905 Faik Türpan. » » » *
(S. No: 11) Ortaokul Müdürü.

Keşan.

7980/7903 Haşan Güreli. » » » »
(S. No: 12) Balo Sok. No : 23 

Güliıı Ap. kapıcısı.
Beyoğlu - İstanbul.

7782/7733 Hunut Köyü Muh- * » » »
(S. No: 13) tarı ve diğer köyler Gereği dtlgünüldü : Münderecatı yukarıda hujâsaten be- 

muhtarları. yan olunan müracaatlar hakkında, 5442 sayılı tl İdaresi Ka-
lspir - Bayburt. nunu hükümlerine tevfikan gereken muameleleri ifa  ve ikmal

etmek Dahiliye Vekâletine ait ve fek ve iltihaka taallûk eden 
hususlardan bir kısmının da yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunmasına binaen vâki talepler üzerine 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

3824 5 . VI . 1956

7052/7041 Fatma özkul.
(S. No: 14) Camii Cedit Mah.

Sok. 28 Kapı N o: 26 
Tarsus.

(Aruzhal hulâsası: Şuf’a hakkına 
istinaden hükümle kendisine tes
lim olunan ev ve değirmenin kar
sı tarafın açtığı tescil dâvaları 
üzerine verilen bir tedbiri ihtiyati 
kararı ile bunlara bırakılmasından 
şikâyeti mutazammındır.)



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

7667/7632 
(S. No: 15)

8234/8114 
(S. No: 16)

8128/8030 
(S. No: 17)

, 8101/8007
(S. No: 18)

8228/8108 
(S. No: 19)

6978/6967 
(S. No: 20)

Ertin - Marya • 
Azat Kocabulut. 
Beyoğlu Turan Cad. 
No: 105.
İstanbul.

İsmail Tekintürk. 
DDY ve Limanlan 
Samsun Liman iş
letmesi Emanet Me
murluğu Bekçisi 
42156 sicilli.
Samsun.

Binali Çiftçi.
Muhtar Konk Kö
yünde.
Göle - Kars.

Hakkı Sârıkaya. 
Giriş Mahallesinde. 
Burhaniye.

Ali Bilgin. 
Bakkal Hüseyin 
Bilgin eliyle. 
Vakfıkebir.

Rifat Yüceşan.
Lâişaııbeyağıl
yünde.
Zara,

Kö-

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Asli
ye 9 ncu Hukuk Mahkemesi
nin; tashihi karar yolu ile 
Temyizde derdesti tetkik bulu
nan 625 sayılı dâva dosyası
nın mevzuunu teşkil eden ev his
seleri; kayıtlar çıkartılmak sure
tiyle üzerlerine intikal ettirilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 12 yıldır çalış
makta olduğu D. Demiryolları ve 
Limanları Samsun Liman İsle t me
şince kanuni hakkı olan ter filer
den vc fazla mesai tamlarından 
istifade ettirümediğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 30 yıldır köy 
şahsiyeti hükmiyesinin tahtı tasar
rufunda bulunan bir gayrimenkul 
hakkında Temyizen de tasdik olun
mak suretiyle lehlerine tecelli 
eden men'i müdahale dâvalarının 
bu kere dâvâlı tarafa usul hilâfı
na tanınan Temyiz hakkına binaen 
bir çıkmaza sokulmuş olduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Aruzhal hulâsası: Temyiz Mah
kemesinde tashihi karar yolu ile 
derdesti tetkik bulunan Burhaniye 
Asliye Hukuk. Hâkimliğinin 21.X. 
1955 tarihli ve 317 esas ve 955/159 
karar saydı dâva dosyasının tet
kiki talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekliye şev
kinde vazife mâlûllvğünün kabul 
olunmadığından şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Zara'nm Kara- 
han köyündeki arazileri üzerinde
ki ihtilâfın bir an önce neticelen- 
dirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Miinderecatı yukarda hulasaten belir
tilen vâki taleplerin; kasa mercilerinde İncelenmekte olan hu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

susatla ilgili bulunmalarına binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3825 5 . V I . 1956

7658/7623 
(S. No: 21)

7671/7636 
(S. No: 22)

Rıza Barokaz
Ali Paşa Çarşısı No.
45
Edime

Türk Tütün Limitet 
Şirketi Ünyoıı hanı 
Galata - İstanbul

7718/7671 Recep Adalı 
(S. N o: 23) Ceza evinde 

Niğde

8154/8048 Kadir Maloğlu 
(S. No: 24) Tabakhane Mah. 

Kalecik

8125/8027 
(S. N o: 25)

7584/7556 
(S. No: 26)

Mustafa Durucan
12 Hava Ulaştırma 
Üs. Bakım evi Assb. 
Çavuş.
Etimesgut - Ankara

Fatma Dilekçi 
Tepeköy Mah. Ars- 
lanlar Cad. No. 18 
Torbalı

(Arzuhal hulâsası : Beraetle neti- 
ceelnen bir iftira dolayısiyle açmış 
olduğu tazminat dâvasının; Edir
ne Asliye Hukuk Mahkemesince 
reddolunmasmdaki isabetsizlikten 
ve mâruz kaldığı mağduriyetten 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Şirketlerin
den; Mâliyece mükerreren ve ha
talı olarak tahsil olunan bir vergi
ye ait ihtilâfın yüksek merci sıfa- 
tiyle Büyük Millet Meclisince in
celenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Niğde Ağır 
Ceza Mahkemesinin 13 . IX  . 1954 
ve 20 . X  . 1955 tarihli hükümle
rinin bozulması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir eşkiya ta
kibinde şehit düşen babasının şa
hadeti hakkında açmış olduğu tes- 
biti delâil dâvasının reddedildi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal huâlsası : Verdiği taah
hüt gereğince Millî Müdafaa Ve
kâleti tarafından istihsal olunan 
hükme istinaden ve tazminat ola
rak istenilen okul masrafının, ha
len Hava astsubayı olarak orduda 
vazife görmekte bulunduğundan 
kendisinden alınmaması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 32 senedir bi- 
lâniza zilyedi bulunduğu evden çı
karılmak suretiyle mağduriyetini 
tevlideden Torbalı Asliye Hukuk 
Mahkemesinin Temyiz Mahkeme
since de tasdik edilmiş bulunan 
950/298 sayılı hatalı Kararının 
tashihi talebinden ibarettir.)



Arzuhal
No.

7034/7023 
(S. No: 27)

6700/6689
6833/6822
9611/

(S. No: 28)

6715/6704
(S. No: 29)

6861/6850
8414/

(S. No: 30)

6862/6851 
(S. N o :31)
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Ahmet Boylu 
Aşağı Şamlı Köyün
de
Denizli

Sabri Akgün 
Hoca Ahmet Mah. 
Recepoğlu So. No. 
14
Tokad

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Karakuş 
Kayadibi Köyünde 
Çatalzeytin

Mustafa Dündar 
Ceza evinde hüküm
lü
Dernekpazan

Mehmet Elden 
İslâm Bey Cad. No. 
79
Eyüp - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Denizli Asliye 
Hukuk Mahkemesince aleyhine 
müttehaz men’i müdahale kararın
dan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Mevcut heye
ti sıhhiye raporuna göre mâlûl ad
dolunup aylık bağlanması icabet- 
tiği halde; açık müddetleri dahi 
nazara alınmaksızın bu haktan 
mahrum bırakılması üzerine açmış 
olduğu idari dâvanın müruruza
man sebebiyle, muhalifi kanun ola
rak reddolunmuş bulunmasiyle pe
rişan ve mağdur bir duruma düş
tüğünden; kanuni hakkı olan maa
şının tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet ay
lığı bağlanması hakkında açmış ol
duğu idari dâvanın, mâlıd kalan 
bir er için mürurumüddet bahis 
mevzuu olamıyacağı halde Devlet 
Şurası 5 nci Dairesince bu sebep
ten reddedilmiş bulunulduğundan 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 6 ay hapis ve
13 küsur bin lira para cezalarına, 
mahkûmiyetine mütadair bulunan < 
İstanbul 5 nci Asliye Ceza Mahke
mesinin 1951/908 sayılı Kararının 
isabetsizliğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Evkaftan bü- 
müzayede icar ettiği yer üzerinde 
yine bu idarenin muvafakatiyle 
yaptırmış olduğu kârgir bina ve 
dükkânın; fuzuli işgal addolunr 
mak suretiyle Eyüp Sulh Hâkim- 
liğince yıkımına karar verilmiş ol
duğundan, hakkının korunması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kasa mercilerinin kararına iktiran eden 
bir büroda ilgili bulunan taleplerin bu bakımdan encümeni 
minoe tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi. 

Karar No. Karar tarifei

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8836 5 . VI . 1956



i -  w  -  :
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8262/8142 Hüseyin Erdoğan 
(S. No: 32) ve ar.

öğretmenler Yar
dımlaşma Demeği 
Yönetim Heyeti 
Başkanı
Tercan - Erzincan

7866/7810 Rüştü Gök 
(S. No: 33) Nafıa Müdürlüğü 

Muamelât Şefi 
Antakya - Hatay

7800/7750 Ahmet Çehreli ve 
(S. No: 34) Turhan Kökkaya

Demir - Çelik işçile
ri Sendikası Yöne
tim Kurulu Reisliği 
Karabük

7899/7832 Kemal Berkmön 
(S. No: 35) Sanayi işletmeleri 

fabrika memurla
rından
Çukurova - Mersin

7904/7837 Semih Ozan ve ar. 
(S. No: 36) Karayolları müs

tahdemini 
İstanbul

7050/7039 Şaban özbulut 
(S. No: 37) Eşrefpaşa 643. So. 

No: 30 
İzmir

7047/7036 Elektrik, gaz ve mo- 
(S. No: 38) törlü Taşıt İşçileri 

Sendikası Genel Baş- 
kanvekiiliğine 
Ankara Cad. Çağal- 
oğlu Yokuşu 33 
İstanbul

8187/8077 Hamdi Doğan 
(S. No: 39) Şenpalas Kıraatha

nesinde meydancı 
Biga

(Arzuhallerin hulâsası : Terfile
rinde dolayısiyle maaş dereceleri 
bakımından mâruz kaldıkları mağ
duriyetlerden korunmalarını te- 
minen haklarında intibak kanunu 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

> » »  >

(Arzuhallerin hulâsası : İncelen
mekte olan i§çüerin ücretti senelik 
mezuniyetlerine mütaallik kanun 
lâyihası üe temin olunmak isteni
len sosyal adaletin tecellisi için 
bu mezuniyetin kıdem esasına is- 
tinadettirümiyerek bütün işçinin 
Seyyanen istifadelerini mümkün 
kılacak şekilde ele alınması, iş 
yerlerinde çalışan (müdür, muha
sip, kâtip ve idareci gibi) perso
nelin de işçi hukukundan istifade
leri hususunun bir metne bağlan
ması, Karayolları Umum Müdür
lüğü kadrosunda yevmiye üe çalı- 
şıp İşçi Sigortaları malî külfetle
rine muhatap tutuldukları halde 
sair işçi hukukundan istifade etti- 
rümiyenlerin de bu haklardan 
faydalandırılmaları ve hukuki du
rumlarının tesbit olunması, işçi 
ücretlerine %  50 zam yapılması 
taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kimsesiz ço
cukların tahsil yapmalarına me
dar olmak üzere vâki kefaletleri 
yüzünden tazminata mahkûm edi
lenlerin bu kabil cezalarının koldu 
rümast talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

7580/7552 İhsan Haznedar 
(S. No: 40) Gazi Kütüphanesi 

Memuru 
Ordu

8157/8051 Gülsüm Kobay ve ar. 
(S. No: 41) Koldere köyünde 

Manisa

8158/8052 Suphi Akbaba ve ar. 
(S. No: 42) Koldere köyünde 

Manisa

7792/7742 Hüseyin Kurtik 
(S. No: 43) ve ar.

Ceza Evinde 
Denizli

8119/8021 Galip Başar 
(S. No: 44) Ceza Evinde 

Uşak

7798/7748 Nihat Cebeci 
(S. No: 45) Ceza Evinde gardi

yan
Vezirköprü

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllık hiz
metinden dolayı vâkt borçlanma 
talebinin is’afını teminen 5434 sa
yılı Kanunun muvakkat 65 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : 1341 ta
rihli Muvazenei Umumiye Kanu
nu üe buna müteferri arazi tevzi 
talimatnamesinin; bu mevzuata 
tevfikan, aile nüfusuna göre aile 
reisleri adına verilmiş olan arazi
lerden; bu nüfusa dâhil olanların 
da istifade etmelerini mümkün kı
lacak şekilde değiştirilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : İşledik
leri suçlardan nedamet getirmiş 
bulunduklarından haklarında 
umumi af kanunu■ çıkarılması, 
mümkün görülmediği takdirde 
cezalarının infazında eski hüküm
lerin tatbik olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : Eğitmen
lerle ceza evi gardiyanlarının 
mağdur ve perişan bir durumdan 
kurtarılmaları için; memurine ta
nınan haklardan istifade ettiril
meleri ve ücretlerinin günün şart
larına uygun şekilde artırılması 
ve maaşlı kadrolara alınmaları ta
liplerinden ibarettir.)

7795/7745 Müslüm Doğan » » » »
(S. No: 46) Kargalı köyü Eğit

meni
Keysün - Besni

7799/7749 Mevlût Gökgöz * » » »
(S. No: 47) Ceza Evi gardiyanı 

Nevşehir

7862/7806 Ahmet Tosun ve ar. * » » »
(S. No: 48) Eğitmen

Şıhdoğan köyünde 
Çerkeş



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

7863/7807 
(S. No: 49)

8161/8053 
(S. No: 50)

8263/8143 
(S. No: 51)

6843/6832 
(S. No: 52)

6845/6834 
(S. No: 53)

6851/6840 
(S. No: 54)

6864/6853 
(S. No: 55)

7086/7074 
(S. No: 56)

Mehmet Aktürk 
Eğitmen 
Eriç köyünde 
Kemah

Mehmet Uras 
Ceza Evinde memur 
Akçadağ • Edirne 
İbrahim Kılıç ve ar. 
Eğitmen
Küpdüşen köyünde 
Patsa

(Arzuhallerin hulâsası : Eğitmen
lerle ceza evi gardiyanlarının 
mağdur ve perişan bir durumdan 
kurtarılmaları için;  memurine ta
nınan haklardan istifade ettiril
meleri ve ücretlerinin günün şart
larına uygun şekilde artırılması 
ve maaşlı kadrolara alınmaları ta
leplerinden ibarettir.)

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

3827 5. V I . 1956

Abdülmecit Özde
mir.
Yenişehir Mah. Okul 
Sok. No: 22. 
İskenderun.
Bekir Sıdık Bektaş. 
Düzyurdu Köyün
de.
Terkman - Erzurum.

Celâl Pehlivanoğlu. 
Yunusla Köyünde. 
Bulanca.

Bahri Olukkaya. 
Atlantı Köyünde. 
Kadınhan.

Abdullah Şişko. 
Ceviz Köyünde. 
Pınarhisar.

(Aruzhal hulâsası: Verilmiş olan 
işçi kıdem tazminatının noksan 
ödendiğinden şikâyeti mutazam- 
mmdtr.)

(Arzuhal hulâsası: Rus muhacir
lerinden olup Erzurum Düzyur
du köyünde bulunan arazi kayıt
larının çıkartılıp vâki fuzuli mü
dahale defolunmak suretiyle mağ
dur vaziyetten kurtarılması tale
binden ibarettir.)
(Arzuhal hulâsası: Müşterek mül
kiyet halindeki arazilerinin, ken
disi ketnıolunmak suretiyle müşte
rekler tarafından üzerlerine inti
kal ettirilmekte bulunduğundan 
şikâyeti ve hakkının kendisine tes
limi talebini mutazammmdır.) 
(Arzuhal hulâsası: öldürme kastı 
ile müessir fiilden maznun olan 
bir şahsın tevkif olunması talebin
den ibarettir.)
(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan 
mültecilerinden olup, nüfus idare
since adına cezalı olarak tahak
kuk ettirilen 800 lira tâbiiyet 
harandan şikâyeti mutazammın- 
dır.)
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Arzuhal

No.

7120/7108 
(S. No: 57)

7586/7558 
10281 
(S. No: 58)

7592/7564 
10310 
(S. No: 59)

6993/6982 
(S. No: 60)

7029/7018 
(S. No: 61)

7116/7104 
(S. N o: 62)

7525/7503 
(S. No: 63)

7516/7494 
(S. No: 64)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüsnü Subutay. 
Cambaziye Mah. 
Beyçayırı No: 43/3 
gecekondu..
Samatya * Kocamus- 
tafapaşa - İstanbul.

Ali Alacakurt 
Cumhuriyet Mah. 
56 Sok. No : 14. 
Nazilli.

Mahmut Şahin. 
Barakada eski istaa* 
yon şeflerinden. 
Karkamış - Barak.

Burhan Aksoyer. 
Bakraç Sok. No : 
28/2.
Cihangir • İstanbul

Haydar Gürtekin. 
Cumhuriyet Cad. 
Emektar Pazarında 
«ski komiser. 
Erzurum.

Sabriye Savran. 
Gaziömerbey Mah- 
Enez.

Hüseyin Edremit 
Tasirhane sahibi. 

Ezine.

Ahmet Koç. 
Karaelmas Mah. Gü
ney Sok. No : 31 
Yeni çarşıda Şehir 
Kıraathanesi sahibi 
Muharrem Güler 
eliyle.
Zonguldak.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsamı: 1937 doğumlu 
oğlu Beyhan Sabutay’ın menfur 
G/7 Eylül hâdisemi dolaymyle na
hak yere tevkif edildiğinden şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: 30 yıllık müd
deti hizmeti bulunduğu, - halde 
emekli aylığı bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammınıdır.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli istih
kakının noksan ödendiğinden şikâr 
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hvlâsası : İlamlı bir ala
cağına vergi borcundan dolayı Ha- 
ninece haciz vaz’olunduğundan şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Maliye Vekâ
letince ancak 1 . VII . 1955 tari
hinden itibaren verilmesi kabul 
olunan Mülî Mücadele zamanının 
1877 saydı Meclis kararı gereğince 
tekaüde sevk olunduğu tarihten 
itibaren verilmesi ve farkı maaş
larının da keza tediyesi talebinden 
itibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 yıldır zil
yedi bulunduğu arsası hakkında; 
kaymakamlıkça aleyhine verilmiş 
bulunan meni müdahale kararın
dan, şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Oayrikanuni 
ve hatalı olarak tarholunan vergi
lerden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hıdâsası : Hastalığının 
meslekî olarak kabul olunması ta
lebinden ibarettir.)



Arzuhal
No.

7649/7614 
(S. No: 65)

7038/7027 
(S No: 66)

7085/7073 
(S. N o: 67)

7640/7605 
(& No: 68)

7657/7622 
( a  No: 69)

7761/7714 
(& No: 70)

9972
7770/7723 

( a  No: 71)

8264/8144 
(a  No: 72)

8238/8118 
( a  No: 73)

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

Yusuf Işık. (Arzuhal hulâsası : Ücretten maa
Sağlık Merkezi şa geçirilirken mâruz bırdküdığı
Sağlık Memuru S. mağduriyete binaen bir üst dere
2797 ceye terfi ettirilmesi talebinden
Reşadiye. ibarettir.)

Muzaffer Tüfekse- (Arzuhal hulâsası : Ücretli hiz-
ver. metlerinden 10 yıllığının borçlan
Toprak Mahsulleri dırmak suerityle tekaütlük müdde
Ajans1 Veznedarı tine ilâvesi hakkındaki vâki tale
Siverek binin is^f olunmadığından şikâye

ti mutazammındır.)

Rifat Telâtar (Arzuhal hulâsası : Tunceli hare
Eski Şifahane So. kâtında mâlûl kalmış bulunduğu
Metin Ap. No: 3/10 halde harb malûlü muamelesine tâ
Fatih - İstanbul bi tutulmadığından şikâyeti mu- 

tazammındır.)

Ahmet Çavuşçulu (Arzuhal hulâsası : Belediye za
Altındağ Hıdırlıkto- bıta ve müdür ve müdür muavini
pesi 2. Muhtarlık taraflarından gayrikanuni olarak
No: 110 tahribolunan ev ve dükkânından
Ankara dolayı uğradığı 2 000 liralık mad

di zararının mesullerine tazmin et
tirilmesi talebinden ibarettir.)

Galip Demirel (Arzuhal hulâsası : Noter muavini
Mahkeme Başkâtibi sıfatı üe gayrikanuni olarak ta
Siverek * Urfa hakkuk ettirilen Kazanç Vergisin

den şikâyeti mutazammındır.)

Mustafa Hasdemir (Arzuhal hulâsası : Kaymakamlık
Alidede Köyünde ça hakkında ittihaz olunan bir
Piraziz men’i müdahale kararından şikâ

yeti mutazammındır.)

Tevfik Solmaz. (Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı
Yenimahalle No: 22 nın; kanunen hak iktisab eylediği
Kanlıca - İstanbul 100 lira maaş üzerinden tadil olun

ması talebinden ibarettir.)

Eyüp Menderes (Arzuhal hulâsası : 408 saydı Ka
Çiftçi Kara Efe nunla tevcihi lâzım gelen müis bin
Söke başılık rütbesinin verümediğinden 

şikâyeti mutazammındır.)

Cemal Şahin (Arzuhal hulâsası : Kore’de şehit
Çiftlik köyünden düşen oğlundan dolayı müstahak
İnegöl bulunduğu aylık ve ikramiyenin 

verümediğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8235/8115 Halil Çelen 
(S. N o: 74) Çeşme Meydanı Ova 

So. N o: 1
Kartal Tuzlası - İs
tanbul

8185/8075 A. Faik Uster.
(S. N o: 75) Eski Gümrük Sok.

Ada Han No: 2/1 
Galata - İstanbul.

8155/8049 Yaşar (Melâhat).
(S. No: 76) Yılmaz.

Noter ve Başkâtip. 
Adapazarı.

8232/8.112 Fecire Emre.
(S. No: 77) Hacıabdi Mah. Sı

ğır! ık Sok. N o: 13. 
Malatya.

8210/8099 Münir Kuyumcu ve 
(S. N o: 78) arkadaşları.

Saraylar Mah. Kale 
içinde.
Denizli.

7065/7054 Fatma Safiye Gül- 
(S. N o: 79) dede.

Halıcılar Cad. No:79 
Fatih - İstanbul.

7072/7061 Gülsün Tahtacı.
(S. N o: 80) Atatürk Bulvarı 

N o: 153.
Gazianteb.

7561/7533 Kemal Onur.
(S. No: 81) Muradiye İkinci 

Murad Cad.
No: 11/A .
Bursa

(Arzuhal hulâsası : T uzla’da Jeep 
Fabrikasının kâin bulunduğu sa
hadaki arazisine ait bedeli icar ve 
fabrika hissesinin verilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Şile maliye- 
since, adına tahakkuk ettirilip ceb
ri icra yöliyle tahsil olunan cezalı 
vergiden şikâyeti mutazammm- 
dtr.)

(Arzuhal hulâsası : Noter muavin
liği imtihanına kabulü hakkında 
Adliye Vekâletine yaptığı müraca
atının ortaokul mezunu olmadığın
dan bahsile gayrikanuni olarak 
reddedilmiş bulunduğundan şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Meslek hasta
lığı sebebiyle kanuni hakkı olan 
tazminatların ödenmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mücerret altın 
alım satımı ile iştigal etmekte ol
dukları halde Maliye Vekâletinin 
kanun hükümlerine muhalif ola
rak teşkilât yaptığı bir tamime is- 
tinadolunmçık suretiyle kendileri
nin banker addolunup Muamele 
Vergisine tâbi tutulduklarından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : llâmlı alacağı 
icraca tahsil olunamadığmdan, 
tahsili hususuna müzaheret buyu- 
rulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Üzerindeki ve
sayetin kaldırılması ve ipotek bor
cunu mulıassatan ödemeye hazır 
bulunduğundan evinin satılmama
sı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sıhhat ve iç 
timai Muavenet Vekâletince, Tıp 
Talebe Yurdunda kaldığı müddete 
ait talebolunan okul masraf tazmi
natının; okulu sıhhi ve maddi se-
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Arzuhal

No.

7560/7532 
(S. No: 82)

7532/7510 
(S. No: 83)

7529/7507
9241/

(S. No: 84)

7528/7506 
(S. N o: 85)

7115/7103
7996

(S. No: 86)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Abdüsselâm Türeli 
1653 So. No: 4 
Turan - îzmir

Sefer Erdoğan 
Oruçgazi Mah. Al- 
tay Cad. Birinci So. 
No: 3 
Balıkesir

Seher öktem 
Hacısiyam Mah. Fa
tih Cad. Tokatlı So. 
No: 6 
Giresun.

İsmail Hakkı öz  
İnkılâp Mah. Kas
sam Çeşmesi So. No. 
23
Üsküdar - İstanbul

Muammer Yarımbı- 
yık.
1709 So. No. 22 
Kat 2
Karşıyaka - İzmir

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

heplerden terketmiş bulunduğun
dan istenümemesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddini 
dolduruncaya kadar çalıştırılması 
veyahut İhtiyarlık sigorta hakkı
nın verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : 26 . VII . 1948 
tarihli inşaat ruhsatı ile yapmış ol
duğu binasına, şehir imâr plânı 
üzerinde tahrifat yapılmak sure
tiyle vukubulan tecavüzün önlen
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa ko
casına ait hizmet müddeti yanlış 
hesaplanarak kendisinin dul aylı
ğından mahrum bırakıldığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Mesnetsiz ola
rak adına tahakkuk ettirilen ceza
lı vergiden şikâyeti mutazammm- 
dtr.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir Türk 
Koleji ikinci sınıfında, talimatna
me hilâfına yapılan imtihan ve 
hissî bir ölçü ile verilen numara 
yüzünden İngilizce dersinden sı
nıfta bırakılmış olan oğlu Aykut’
un zıyaa uğratılan hakkının isti
dada beyan olunan sebeplere bina
en telâfisi ve haksızlığın meydana 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası, yukarda hulasaten açıklan
mış olan istidalarda yazılı vâki taleplerin; tetkik ve halli ka
za Tr>Arf>̂ T|* ait bulunmasına binaen encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3828 5. VI 1956



Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  28 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

9444/9160 Zeki Sezer 
(S. No: 87) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9445/9161 L Hakkı Tuna 
(S. No: 88) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9446/9162 Necati Işıner 
(S. No: 89) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9447/9163 Lûtfi Çevik 
(S. No: 90) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9448/9164 Mustafa Gürer 
(S. No: 91) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9449/9165 Necmi Eteko 
(& No: 92) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9450/9166 Necati Karakaya 
(S. No: 93) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9451/9167 Kemal Aslan 
(S. No: 94) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9452/9168 Bahmi Kabadayı 
(S. No: 95) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9453/9169 Hakkı Aksu 
(S. No: 96) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9454/9170 T. C. Katırcıoğlu 
(S. No: 97) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Mülga 4105 
ve 4367 sayılı kanunlarla 1327 sa
yılı tefsir Kararında ordu men- 
aubininden addolunan sivil me
murların bu meyanda Harita 
Umum. Müdürlüğü kadrosunda 
çalışan kartografi memurlarının; 
incelenmektc bulunan «Ordu men
suplarına verilmekte olan tayın 
bedellerinin artırılması halkında
ki kanun lâyihası üe» sarf ettik
leri mesai ve günün geçim şart
lan göz önünde bulundurıdmak 
suretiyle tanınacak haktan istifa
deleri esbabının istikmal buyu- 
rulmasi talebinden ibarettir.)



- s 7 -  ;
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

9455/9171 Vedat Başoğlu 
(S. No: 98) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9456/9172 Haşan Kasaplar 
(S. No: 99) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9457/9173 Ayhan Ercan 
(S. No: 100) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9458/9174 Bayram Akpınar 
(S. No: 101) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9459/9175 Ali Osman Acar 
(S. No: 102) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9460/9176 Asım Bayraktar 
(S. No: 103) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9461/9177 Recep Erbek 
(S. No: 104) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara *

9462/9178 Kenan Sevgi 
(S. No: 105) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9463/9179 Ali Aslıtürk 
(S. No: 106) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9464/9180 Mehmet Sanaltın 
(S. No: 107) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9465/9181 Ahmet Çeker 
(S. No: 108) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

9466/9182 İbrahim Yüzüak 
(S. No: 109) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9467/9183 İhsan Aksoy 
(S. No: 110) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9468/9184 Ahmet Yalçın 
(S. No: 111) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9469/9185 Mustafa Eıtuna 
(S. No: 112) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9470/9186 Mustafa Kara 
(S. No: 113) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9471/9187 İsmail Hakkı Özkan 
(S. No: 114) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9472/9188 Mustafa Sami Az- 
(S. No: 115) diken

Hrt. U. Müdürlüğü 
Kartograf Memuru 
Ankara

9473/9189 Cezmi Aysan 
(S. No: 116) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9474/9190 Haşan Erol 
(S. No: 117) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9475/9191 Mehmet Süer 
(S. No: 118) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara
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9476/9192 Nazmi Gökçöl 
(S. No: 119) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara

9477/9193 Salih Oral 
(S. No: 120) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9478/9194 Durmuş Kavacık 
(S. No: 121) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara

9479/9195 Bekir Taylan 
(S. No: 122) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9480/9196 Fikri Ozan 
(S. No: 123) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara

9481/9197 Ali özba§
(S. No: 124) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara

9482/9198 Bayram Samur 
(S. No: 125) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9483/9199 İsmail Birkan 
(S. No: 126) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara

9484/9200 İbrahim Coşkuner 
(S. No: 127) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9485/9201 Necati Korman 
(S. No: 128) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9486/9202 Ali Kol 
(S. No: 129) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memura 
Ankara

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



80 —

9487/9203 Sait Kabadayı 
(S. No: 130) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9488/9204 Hamdi Güngör 
(S.No: 131) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9489/9205 Kâmil Akyazı 
(S. No: 132) Hrt. ü. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9490/9206 Mustafa Yalçıner 
(S. No: 133) Hrt. U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9491/9207 Kemal öndekier 
(S. No: 134) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9492/9208 Mustafa Yalçınkaya 
(S. No: 135) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9493/9209 Selâhattin Soydan 
(S. No: 136) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9494/9210 İrfan Güven 
(S. No: 137) H rt U. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

9495/9211 Şinad özoğnz 
(S. No: 138) H rt U.. Müdürlüğü 

Kartograf Memuru 
Ankara

Gereği düçünüldü : Meşkûr lâyiha kanuniyet kes betmiş bu
lanmasına binaen vâki müracaatlar üzerine encümenimtzce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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9027/8814 Hüsnü Gün görmüş 
(S. No: 139) DDY Gardifren, 

55381 sicilli 
Adana - Gar

9028/8815 Ahmet Güleç 
(S. No: 140) Garda Kondoktor 

41918 sicilli 
Adana - Gar

9029/8816 Şefik Oflas 
(S. No: 141) DDY Garda, Gardif

ren 39059 
Adana • Gar

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

(Arzuhal hulâsası: Meslekin mih- 
netkâr mensuplan olan katar per
sonelinin diğer personele nazaran 
vâki mağduriyetlerinin telâfisi için 
durumlarının ıslahı ve bâzı hak
lardan istifade ettirilmeleri hak
kında.)

9030/8817 
(S. No: 142)

9034/8821 
(S. No: 143)

9033/8820 
(S. No: 144)

9032/8819 
(S. No: 145)

9031/8818 
(S. No. 146)

9035/8822 
(S. No: 147)

9036/8823 
(S. No: 148)

8970/8766 
(S. No: 149)

Ramazan Bulut 
DD.Yollannda 
Adana - Gar

Mehmet Ünal 
6. İşletmede T. Şefi 
18807
Adana. • Gar

Mustafa Toros 
Koli Bagaj 
Adana

Şevki Yegül 
Gardifren 
Adana - Gar

Bilâl Giray 
Makasçı 37657 
Bozantı İstasyonu

Hamit öztekmen 
DDY Kondoktoru 
Mersin - Gar

Osman Dönmez 
DDY Katar Şefi 
33313
Mersin * Gar

Bedri Gönturan 
DDY Garda Şeftren 
Adana * Gar

8971/8767 Tevfik Potur 
(S. No: 150) Garda Kondoktor



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

8991/8780 Niyazi Özözen 
(S. No: 151) Garda Katar Şefi 

Adana

8992/8781 Ahmet Aslan 
(S. No: 152) DDY Garda Kon- 

doktor 37030 
Adana

8993/8782 Hüseyin Yücel 
(S. No: 153) DDY. Tren Şefi 

26611
Adana - Gar

8994/8783 Abdullah özcan 
(S. No: 154) DDY. Gardifren 

57895 sicilli 
Adana - Gar

8995/8784 Veli Çolak 
(S. No: 155) DDY. Gardifren 

57716 
Adana

8996/8785 Osman Pikriç 
(S. No: 156) DDY. Garda Kon- 

doktor 57218 
Adana

8997/8786 Hüsnü Şensöz 
(S. No: 157) DDY. 57720 

Adana - Gar

8998/8787 Emin Akalın 
(S. N o: 158) DDY 6 İşletme Gar

da Şeftreıı 
Adana

8999/8788 Kemal Şenol 
(S. No: 159) DDY Bilet Kondok- 

toru 46044 
Mersin - Gar

9021/8808 Haşan özkaya 
(S. No: 160) DDY Garda Gardı

fren 23736 sicilli 
Adana

9022/8809 Mustafa Tokgöz 
(S. No: 161) DDY Garda Kon- 

doktor 55297 
Adana
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

9023/8810 Feyyaz Yurtcanlı 
(S. No: 162) DDY 6 İşletme Ba

gaj Kondoktoru 
38368
Adana - Gar

9024/8811 Sadık Güvercin 
(S. No: 163) DDY Katar Şefi 

20204 seicilli 
Adana - Gar

9025/8812 Şerafettin Katıkçı 
(S. No: 164) DDY Gardıfren 

54896
Adana - Gar

9026/8813 Cevat Aydın 
(S. No: 165) DDY Katar Şefi 

20639
Adana - Gar

8900/8696 Halis özer 
(S. No: 166) DDY Garda Katar 

Şefi 26660 
Sivas

8901/8697 Yusuf Çelikler 
(S. No: 167) DDY Garda Kon- 

doktor 45892 sicilli 
Mersin

8902/8698 Sabahattin Temiz 
(S. No: 168) DDY Bagaj Kon- 

döktoru 15633 sicilli 
Mersin - Gar

8903/8699 Hıdır Akın
(S. No: 169) DDY 6 İşletme Kon- 

doktor Bagaj 9010 
Adana - Gar

8904/8700 İzzet özgeçgil.
(S. No: 170) DDY Bagaj Kon

doktoru 24838 si
cilli.
Mersin.

8905/8701 Hayrettin Kösemeni 
(S. No: 171) DDY Gardıfren 

58079 sicilli.
Adana - Gar.



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

8906/8702 İsmail Çıplak.
(S. No: 172) DDY Tren Şefi 

43584 sicilli.
Adana - Gar.

8907/8703 Muhsin Pekel.
(S.N o: 173) DDY Garda Kon- 

doktor 45811.
Adana.

8950/8746 Şevket Metin.
(S. No: 174) DDY Depoda Maki

nist 16248 sicilli. 
Mersin.

8951/8747 Mustafa Erbil.
(S. N o: 175) DDY Kondoktor. 

Mersin - Gar.

8952/8748 Zeki Erbaş.
(S. No: 176) DDY Şeftren.

Mersin - Gar.

8953/8749 Hüseyin özcan.
(S. No: 177) DDY Garda Gardı

fren 34436.
Adana.

8954/8750 Hüseyin özcan.
(S. No: 178) DDY Garda Bagaj 

Kondoktoru 41919. 
Mersin.

8955/8751 Recep Gürsoy.
(S. No: 179) DDY Tren Şefi 

15781 sicilli.
Adana.

8956/8752 Fikret Umman.
(S. N o: 180) DDY Gar Katar Şe

fi 22278 sicilli. 
Adana.

8957/8753 Ali Tezeren.
(S. No: 181) DDY Gardıfren 

50703 sicillL 
Mersin - Gar.

8958/S754 Ömer Tepe 
(Ü. No: 182) DDY. 28822 sicilli 

Adana
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8959/8755 Ramazan Erdinç 
(S. No: 183) DDY. Gardifren 

36753 sicilli 
Adana

8960/8756 Şaban Kılıç 
(S. No: 184) DDY. 6. işletme 

56359 sicilli 
Adana - Gar

8961/8757 İbrahim Adaş 
(S. No: 185) DDY. Garda kon- 

doktor 3645 sicilli 
Adana

8962/8758 Mehmet Şahin 
(S. No: 186) DDY. Kondoktor 

53016 sicilli 
Adana • Gar

8963/8759 İsmail Kelem 
(S.No: 187) DDY Garda Şef 

Adana

8964/8760 Refik Timürkan.
(S. No: 188) Garda Katar Şefi 

30776 sicilli 
Adana

8965/8761 Münir Diker 
(S. No: 189) DDY. Kon: Bagaj 

44057 
Adana

8966/8762 Bekir Erez 
(S. No: 190) DDY. Garda Şeftren 

Adana * Gar

8967/8763 Osman özlüoğlu 
(S. No: 191) DDY. Gardıfren 

40101 sicilli 
Ulukışla

8968/8764 Fahri Hakkanmaz 
(S. No: 192) DDY. Kondoktoru 

46046 sicilli.
Adana • Gar

8969/8765 Ahmet Ilhan 
(S. No. 193) DDY. 40012 

Ulukışla
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

7963/7886 Alchmet Çopur 
(S. No. 194) DDY. Bagaj; Kon- 

doktor 34623 sicilli 
Konya - Gar

9189/8958 Rasim Çalıca 
(S. No: 195) DDY. Şeftren 

İskenderun

9190/8959 İbrahim Kayar 
(S. No: 196) DDY. Gardıfren 

54524 
Ulukışla

9259/9016 Mehmet Atiboğlu 
(S. No: 197) DDY. Gardıfren 

44593 sicilli 
Şenyurt - Mardin

9260/9017 Hilmi Tekinsoy 
(S. No: 198) DDY. 6. İşletme 

Gardıfren 35101 
Şenyurt - Mardin

9261/9018 Emin Sarıçiçek 
(S. No: 199) DDY. Katar Şefi 

Ulukışla

9262/9019 İzzettin Yüksel 
(S. N o:200) DDY. Gardıfren 

58040
Şonyuıt - Mardin

9321/9060 Mustafa Yelken 
(S. No: 201) DDY. K. Şefi 4144 

Adana - Gar

9322/9061 İbrahim Üncü 
(S. No: 202) DUY. K. Bilet, 

52340 sicilli 
Adana - Gar

9359/9096 Murtaza Gürgün 
(S. No: 203) DDY. Gardıfren 

55282 sicilli 
Ulukışla

9624/9318 Abdürrahman Akın 
(S. No: 204) DDY. Gardıfren 

47868 sicilli 
Şenyurt - Mardin
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne

91.14/8894 Mehmet Gültekin 
(S. No: 205) DDY. Gardıfren 

47818 sicilli 
Fevzi paşa

9115/8895 Ejder Gözükara 
(S. No: 206) DDY Garda Kon- 

doktor 31852 
Elâzığ

9134/8914 Hakverdi Kocaaslan 
(S. No: 207) DDY Katar Şefi 

47771
Karkamış - Gar

9135/8915 Hakkı Koç 
(S. No: 208) DDY Gardıfren 

56040 sicilli 
İskenderun

9136/8916 Halife Kutlu 
(S. No: 209) DDY 6. İşletmede 

Garda Kondoktor 
52274 sicilli 
Karkamış

9137/8917 Bostan Abacı 
(S. No: 210) DDY Gardıfren 

50636 sicilli 
İskenderun

9138/8918 Halil Kocaaslan 
(S. N o: 211) DDY Gardıfren 

47835 sicilli 
Karkamış - Barak

9157/8928 Mehmet Aslan 
(S. No: 212) DDY Şenyurt İstas

yonunda Gardıfren 
41858 
Şenyurt

9158/8929 İsmail Bozkurt 
(S. No: 213) DDY Makasçısı 

54540 sicilli 
Ceylanpmar - Urt'a

9159/8930 Mehmet Güler 
(S. No: 214) DDY İstasyon Bek

çisi 47816
Ceylanpmar - Urfa

sebepten verildiği



— 38 —
Arrcthal Arenhal sahibinin

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

9160/8931 Abdurrahman Ak- 
(S .N o :215) ba*

DDY Gardıfren 
48266
Konya - Gar

9161/8932 Mutiş Yurdakul 
(S. No: 216) DDY Gardıfren 

56683 sicilli 
Konya

9162/8933 Burhan Ozaoy 
(S. No: 217) DDY Bilet Kondok- 

toru 21142 sicilli 
Ulukifla

9163/8934 Kuddusi özkuL 
(S. N o: 218) DDY Garda Şeftren 

12388.
Adana.

9086/8870 Mehmet Tüter.
(S. No: 219) DDY Makasçı. 

Karaisalı.

9087/8871 M. Nedim ö ğ ü t 
(S. No: 220) DDYK. Şefi 13932. 

Fevzipajşa.

9104/8884 İsmail Malıçok.
(S. No: 221) DDY Garda Gardı

fren 52492.
Barak - Karkamış.

9105/8885 Bekir Karahan.
(S. No: 222) DDY Gardifren 

56444.
Karkamıç.

9106/8886 Şakir Dinçer.
(S. N o: 223) DDY Gardifren 

47893 sicilli.
Barak - Karkanuy.

9107/8887 ismet Onurlu.
(S. N o :224) Cenup DDY Garda 

Kondoktor 51908. 
Karkamış.

8108/8888 Hakkı Demir.
(S. No: 225) DDY 6 ncı İşletme 

Gardifren 58035. 
Karkamu • Barak.



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

9109/8889 M. Palandız.
(S. No: 226) DDY Bagaj Kon- 

doktoru 21620 si
cilli.
İskenderun.

9110/8890 Sabri Deniz.
(S. No: 227) DDY Garda Makas

çı 55302 sicilli. 
Bucak - Adana.

9111/8891 İbrahim Inok.
(S. N o: 228) DDY Gardifren 

21140 sicilli.
Barak - Karkamış.

9112/8892 Hüseyin Alpaslan.
(S. N o: 229) DDY Kondoktor 

52287 sicilli.
Barak - Karkamış.

9113/8893 Ahmet Akdoğan 
(S. No: 230) DDY. Gardıfren 

56744 sicilli 
Barak - Karkamış

9037/8824 Hamit Yüzereroğlu 
(S. No: 231) DDY. Gardıfren Şe

fi 9626 sicilli 
Adana

9038/8825 Ömer Gönen 
(S: No: 232) DDY. K. Bagaj 

6306 sicilli 
Adana - Gar

9062/8846 Ahmet Akın 
(Ş. No: 233) DDY. Garda 18419 

Adana

9063/8847 Niyazi Güraslan 
(S. No: 234) DDY. Bagaj; Kon

doktor 16225 sicilli 
İskenderun



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

9076/8860 Mehmet Taşlı 
(S. N o:235) DDY. Gardıfren 

12401 sicilli 
Adana

9077/8861 Kemal Türkoğlu 
(S. No: 236) DDY Gardıfren 

57223 sicilli 
Fevzipaşa

9078/8862 Şükrü Arlı 
(S. No: 237) DDY 6. İşletme Şef- 

tren 9757 
Fevzipaşa

9079/6863 Abdurrahim Ertel 
(S. N o: 238) DDY K. Şefi 19653 

sicilli 
Mersin

9080/8864 Mustafa Erözel 
(S. No: 239) DDY Garda Kon- 

doktor 53385 sicilli 
İskenderun

9081/8865 Haşan Sergün 
(S. N o: 240) DDY Gardıfren 

Adana - Gar

9085/8869 Mustafa Demir 
(S. No: 241) DDY Garda Şcftren 

46225 sicilli 
İskenderun

Müstediler: Günün 18 saatinde en ağır şartlar altında vazi
fe gören D. D. Yollan katar personelinin mağdur durumda 
bulunduklanndan bahsile; bu durulularının ıslahı için :

1. 5434 sayılı Kanunla tanınan fiilî hizmet zammından 
kendilerinin de istifadeleri:

2. Diğer personelin 1950 den beri gördükleri müteaddit 
terfilere muvazi olarak kendilerinin 12 ve 11 de bırakılan de
recelerinin yükseltilmesi;

3. Tahsisatlar Nizamnamesinde yapılacak bir değişiklikle 
verilen 42 kuruş kilometre tazminatının da diğer personele 
verilen miktara yükseltilmesi ve bu meblâğın grafikte yazılı 
muayyen saate göre değil hakiki sefer saatine göre hesaplan
ması ve diğer personele verilmekte olan meşin oaket ve saire



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

gibi ayni haklardan istifadeleri esbabının istikmal buyurul* 
ması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 ve 52 
nci maddeleri muvacehesinde; kanun ve bir nizamnamenin ta
dili teklifi ile ilgili bulunan vâki talepler hakkında encümeni- 
mizce vazife cihetinden tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8830 5 . VI . 1956

Reis 
Konya 

A. V. Ağaoğlu

Mazbata Muharriri 
Bingöl 

N. Aras

Kâtip
Elâzığ Afyon K. Afyon K.

ıS\ Toker S. Koraltan H. Tiryakioğlu

Edirne Erzincan
H. Maksudoğlu T. Şenocak

Mardin 
B. Erdem

Mardin Seyhan Trabzon
R. K. Timuroğlu S. Serçe S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 266)



T. B. M. HI. Matbaası



Devre : X
T. B. M. M i

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 : 63 9*—

13 .V II .1956 Cuma

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

3124/3117 Yusuf Çukurçanı 
Gümrük Alayı Mu
hasipliğinde Vezne
dar Müslüm İnaıı 
vasıtasiyle 
Urfa

(Arzuhal hulâsası: Gecikme zammının kaldırılması hakkında.)

Dilekçi : Urfa Gümrük Muhafaza Alayı mesul muhasibi iken 
memur maaşlarından kesilip emanet hesabına alınmış olan emek
li aidatını, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne vaktinde gön
dermediği ileri sürülerek, kendisinden %  10 hesabiyle 2 966 lira 
88 kuruş gecikme zammının tahsili cihetine gidildiğini, halbu
ki vâki teehhürden dolayı şahsına bir kusur veya ihmal atfı 
mümkün olamıyacağını beyanla, sözü geçen zammın kaldırıl
masını ve emekli maaşından kat’edilen miktarın iadesini ve 
5677 sayılı A f Kanununun da nazara alınmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin bu baptaki 
muamelenin iptali için Delvet Şûrasında açtığı dâvanın 9 . I I . 
1954 gün ve 520/1763 sayılı ilâmla reddedilmiş olduğu ve bu 
ilâmın hükmü dışında her hangi bir işlem yapılamıyacağı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan Şûra ilâmına 
nazaran dilekçinin aynı konuya tallûk eden dâvası, 5434 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesine müsteniden reddedilmiş olmasına ve 
bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun ise 
bu hâdise ile bir alâka ve münasebeti görülememesine binaen, 
vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3831 5 . V I . 1956



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

5393/5383 Hüseyin Ünlü (Arzuhal hulâsası ; Temyiz istidasının kabulü hakkında.)
Yeni Ceza Evinde
mahkûmlardan
İsparta

Dilekçi : Konya Ağır Ceza Mahkemesinden binnetice on yıl 
ağır hapse mahkûmiyetine dair olarak verilen hükmü Temyiz 
etmiş ise de Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin, Temyiz 
istidasını, şartın yerine getirilmemiş olmasından dolayı reddet
tiğini, halbuki verilen hüküm re’sen temyize tâbi olduğu için 
şartın aranmaması lâzımgeleceğini ve aynı zamanda mahallî 
müddeiumumisinin de bu hükmü temyiz etmek mecburiyetinde 
iken bu kanuni lüzuma inayet etmemiş olduğunu beyanla, tem
yiz istidasının kabul edilerek hükmün esası hakkında icabeden 
tetkikatın icrası hususunun karar altına alınmasını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Taammüden öldür
mekten maznun dilekçinin Türk Ceza Kanununun 450/4, 59 ve 
5677 sayılı A f Kanununun 2 ve 5 nci ¡maddeleri gereğince on 
sene müddetle ağır hapis ve diğer fer ’ı cezalarla mahkûmiyetine 
dair Konya Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün müstedi 
tarafından müddetinde temyiz edilmiş ise de temyiz şartının ye
rine getirilmemiş Olmasından dolayı temyiz istidasının Birinci 
Ceza Dairesince reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin mutlak sarahatine göre teşriî uzvun Temyiz Mah
kemesi kararına müdahale etmesi caiz olmadığından dilekçinin 
usulüne tevfikan kanun yoluna müracaatta muhtariyetine ve 
bu sebepten vâki talebin encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağma karar verildi.

D ilekçi: Aslen Beyrutlu olup 1947 senesinde İstanbullu bir 
şahıs ile evlendiğini, kocasının İstanbul doğumlu olması hase
biyle iskân edilemediğini, kendisinin ise muhacir olduğunu ve 
geçim hususunda çok zorluk çektiklerini beyanla, gerekli yar
dımda bulunulmasını ve iskânını istemektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aslen Türk 
vatandaşı olan kacasına tâbi bulunduğu ve kocasının ise muha
cir ve mültecilik ile hiçbir alâkası ve münasebeti mevcudolma-

Karar No. Karar tarihi

3832 5 . V I . 1956

5597/5586 Victorie Apse 
6148/6137 Fener Cad. No: 171 
6884/6873 İskenderun 

8973 
10366 
7688

(Arzuhal hulâsası: İskân edilmesi hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

dığı ve kendisi hakkında da bu bakımdan iskân mevzuatı muva
cehesinde yapılacak her hangi bir muamele görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu mevzuda 
tekevvün etmiş olan ihtilâfın tetkik ve halli kaza mericünin va
zifeleri cümlesinden bulunduğu cihetle vâki talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi- 
nin sözü geçen mercie usulüne tevfikan müracaatta muhtariye
tine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3833 5 . V I . 1956

8382/8240 Mustafa Zoval (Arzuhal hulâsası: Cezasının affı hakkında.)
Ceza Evinde hü
kümlü 
Erbaa

Dilekçi : Kanunen salâhiyetli olmıyan bâzı şahıslar tarafın
dan üstünün aranması neticesinde meydana çıkan tabanca ve 
bıçağın memnu silâhlardan olduğu mahkemece kabul edilerek 
hapse ve para cezasına mahkûm edildiğini, halbuki mezkûr si
lâhları, daimî surette köyde ikamet etmekte olmasından dolayı 
üzerinde bulundurduğunu, şimdiye kadar hiçbir suihali tesbit 
edilmediğini beyanla, cezasının affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ruhsatsız silâh bulun
durmaktan maznun müstedi Mustafa Zoval ’in Erbaa Asliye Ce
za Mahkemesince yapılan duruşması sonunda, 6136 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesi gereğince altı ay hapis ve 200 lira ağır pa
ra cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen hükmün temyizen tas
dik edilerek katileştiği ve mezkûr hükümde bir isabetsizlik gö
rülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan, bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de, hususi 
affı müstelzim bir sebep göremediklerini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : 6136 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hapse ve para cezasına mahkûm edilmiş olan dilekçi, encüme- 
nimizce incelenen dilekçesinde ileriye sürdüğü hususları muha
keme esnasındaki savunmasında da beyan eylemiş ve mahkeme 
bu baptaki müdafaayı vârid görmemiş bulunmasına ve başkaca 
hususi affı mucip her hangi bir sebep de mevcudolmamasma bi
naen, vâki talebin dikkate alınmasına mahal bulunmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3834 5 . V I . 1956
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8783/8600 Makbule Erkol (Arzuhal hulâsası: Kocası halikındaki cezanın affına dair.)
Arifiye Mah. Yük
sek So. No: i*
Eskişehir

Dilekçi : Kocası eski jandarma uzatmalı onbaşılarından Ka
dir Erkol’un haksız yere hapse ıııahkûm edildiğinden bahsile, 
bu cezasının affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı meal
de daha evvel vâki oian talebi üzerine icabeden malûmatın arz 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından daha evvel aynı su
retle vâki olan talep üzerine icabeden tetkikat mümessil hu
zuru ile icra kılınarak af isteğinin dikkate alınacak değer ve 
mahiyette görülmediğine 14. II 1956 tarihinde karar verilmiş 
ve bu karar 956/51 numaralı haftalık cetvelle neşredilerek usu
len katileşmiş bulunmasına ve son defa tekrar edilen mezkûr 
talebin yeniden incelenmesi için bir sebep görülememesine ve 
bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Vekâlet temsilcisi de 
bu şekilde mütalâa dermeyan etmesine binaen, bahsedilen son 
talep hakkında dahi muamele tâyinine mahal olmadığına itti- • 
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3835 5 . V I . 1956

19064/17740 Reşat Ayav (Arzuhal hulâsası : Bir ilâmın infazı hakkında.)
tkiçeşmelik Cad. 756.
So. No: 20 
tzmir

Dilekçi : Baro teşkili mümkün olmıyan yerlerde dâvave- 
killiği yapabileceğine dair Devlet Şûrasından istihsal eylediği 
ilâm hükmünün Adliye Vekâletince yerine getirilmemekte oldu
ğunu beyanla, mezkûr ilâmın tenfizi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında eczümle : 621 ve 776 
sayılı Büyük Millet Meclisi kararlan ve 2516 sayılı Kanun hük
mü gereğince dilekçiye halen dâvavekilliği ruhsatnamesi veril-. 
meşine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin infazını istediği 12 . V I . 1932 
tarihli Şûra ilâmı, bu gibi ilâmlar hakkında da cari olan umu
mi hükümlere nazaran müruru /amana uğramış olduğundan, 
vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3836 5 . V I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19701/18360 Şevket Sarıgül 
Arka So. No: 13 
Çatalpmar - Sivas

\

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Yarbaylık rütbesi üzerinden yapılan emek
lilik muamelesinin iptali ve tekaütlüğünün, albaylığa terfi et
tirilmek suretiyle icrası ve emekli aylığının da bu rütbeye göre, 
tadili talebinden ibarettir.)

Dilekçi : Yarbaylık rütbesinin bekleme müddetini bitirmek 
üzere olduğu ve son sicili de müsait bulunduğu halde, Millî Mü
dafaa Vekâletince bu cihetler nazara alınmaksızın garaza müs
teniden 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası gere
ğince emekliye sevk edildiğini beyanla, bu muamelenin iptalini 
ve tekaütlüğünün albaylığa terfi ettirilmek suretiyle icrasını 
ve emekli aylığının da bu rütbeye göre tadilini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin 1947 
nasıplı yarbay bulunduğu sırada otuz senelik hizmet süresini 
ikmal ettiğinden 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fık
rasına göre 12 Ağustos 1952 tarihinde emekliye ayrıldığı ve bu 
muamele, Terfi Kanununun 10 ve 18 nci maddelerinde gösteri
len terfi şartlarını tamamlamasına imkân verilmediğinden al
baylığa yükseltilemediği ve bahis mevzuu muamelenin mevzuata 
uygun olduğu bildirilmektedir.

Müşarünileyh vekâletten mümessil olarak gönderilen yedek 
subay şubesi müdürü Rıza Bertan da : Müstedi Şevket San- 
gül’ün 1947 nasıplı yarbay olduğunu, kendisinin 1952 yılında 
emekliye sevk edilmiş olmasına nazaran üst rütbeye terfi için 
muayyen 6 senelik bekleme müddetini ikmal etmediğini, esa
sen üst rütbeye geçebileceğine dair bir sicil de mevcudolmadı- 
ğını, mahrem sicil dosyasından da mânevi vasıflara müessir hal 
ve hareketlerde bulunmuş olduğunun anlaşıldığını, vekâlette 
teşkil edilen bir heyetin gösterdiği lüzum üzerine mumaileyh 
ile emsalinin tekaüde sevk edildiklerini ve vâki talep ve şikâ
yetin yersiz bulunduğunu beyan ve ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen sicil dosyası münderecatı
na ve vekâlet temsilcisinin vâki beyan ve izahına nazaran di
lekçinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına 
müsteniden emekliye şevki hakkında tesis edilen muamelede bir 
isabetsizlik bulunmadığından, mumaileyh tarafından bu mua
meleye matuf olarak ileri sürülen talep ve şikâyet hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3837 5 . V I . 1956
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

18767/17480 Hâfız Süleyman (Arzuhal hulâsası : Cezasının kaldırılması ve bir müftülüğe 
tâyini hakkında.)Aşar

Yenituran Mah. 
Saffar Camii 
İmamı
Nuseybin - Mardin

Dilekçi : Nuseybin Mahkemesi zabıt kâtibi Hamdi Yersel 
adındaki şahsa iftirada bulunduğu ve aynca hakaret ettiği yo
lunda bir tertip ve tasnia mâruz kalmış olmasma rağmen mah
kemece bu cihet nazara alınmaksızın haksız yere üç ay dört 
gün hapis ve on lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine karar 
verildiğini ve adı geçen Hamdi Yersel’in teşvikiyle bekçi 
Halef’in kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ve müftülük için 
açılan müsabaka imtihanında muvaffak olduğu halde yine Ham
di Yersel’in müdahalesi yüzünden tâyin edilmediğini beyanla, 
cezasının kaldırılmasını ve bir müftülüğe tâyinini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hamdi Yersel’e ifti
ra ve aynca hakaret etmekten maznun Süleyman Aşar’m Nusey
bin Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonunda : 
Türk Ceza Kanununun 285/1, 482 ve 69 ncu maddeleri gereğince 
üç ay dört gün hapis ve on lira ağır para cezasiyle mahkûmi
yetine dair verilen 2 6 . V .  1952 tarihli hükmün Temyiz Mah
kemesi 4 ncü Ceza Dairesinin 18. X . 1952 gün ve 9040/8578 
sayılı ilâmiyle tasdik edilerek katileştiği ve müstedi Süleyman 
Aşar’ı öldürmesi için bekçi Halef’i teşvik etmekten maznun za
bıt kâtibi Hamdi Yersel hakkında mahallî C. müddeiumumiliğin- 
ce tahkikat yapılarak delil elde edilememesi sebebiyle takip
sizlik karan verildiği ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna 
uymıyan bir cihet bulunmadığı;

Başvekâletin cevabi yazısında da : Bir müftülüğe tâyinini 
istiyen müstedi Süleyman Aşar’in müsabaka imtihanı için mü- 
racaaata bulunmamış ve girdiği vâizlik imtihanını ise kazana
mamış olduğu, bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili de, 
dilekçi hakkındaki cezanın af yoliyle kaldırılmasını mucip bir 
sebep göremediklerini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Kanun yolundan geçmek suretiyle ke
sinleşmiş olan mezkûr hükümde her hangi bir adlî hataya ras- 
lanmamış ve hususi affı müstelzim başkaca bir sebep de görü
lememiş olduğundan, müstedinin vâki af talebinin dikkate alın
masına mahal bulunmadığına ve Başvekâletin cevabi yazısına 
nazaran da bir müftülüğe tâyini hakkındaki talebinin encüme- 
nimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3838 5 . V I . 1956
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Encümen karan ve ne' sebepten verildiği

20153/18794 Musa Avcı (Arzuhal hulâsası: Cezasının affı hakkında.)
Ceza Evinde hü
kümlü 
Şarkışla

Dilekçi : Kız kaçırmak suçundan haksız yere hapse mah
kûm edildiğini beyanla, cezasının affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi ya2i£inda : Müstedi Musa Avcı’- 
nın arkadaşlan ile birlikte mesken masuniyetini ihlâl etmek ve 
zorla kız kaçırmak suçlarından Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesin
ce yapılan durlşması sonunda; fiiline uyan Türk Ceza Kanu
nunun 430/1, 433, 193 /2 ve 70 ncı maddeleri gereğince bir se 
ne dokuz ay hapse mahkûmiyetine karar verildiği ve bu kara
rın Temyizen tasdik edilerek katileşmesi üzerine infazına baş
lanmış olduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet ve hükümde de bir isabetsizlik bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan, bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de; yu- 
kardaki yazı münderecatını tekrar ve affı müstelzim bir sebep 
göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden, bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3839 5 . V I . 1956

20141/18782 Nuri Koçar (Arzuhal hulâsası : Bakiye cezasının affı hakkında.)
Bölge Ceza Evinde
hükümlü
Sinob

Dilekçi : istidasında münderıç sebeplerden dolayı bakiye 
cezasının affı ile tahliyesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin durumu 
hakkında, daha önce aynı mealde vâki olan müracaatı üzerine, 
lâzımgelen malûmat ve izahatın verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan, bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de, yukar- 

daki yazı münderecatını tekrar ve affı müstelzim bir sebep 
göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce de vâki olan af ta
lebi selef encümence incelenerek varit görülmemiş ve bu bap
taki 7 . V I I . 1953 gün ve 7492 sayılı Karar katileşmiş bulun



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

masına ve şimdiki talebin dikkate alınmasını icabettiren yeni 
bir sebep mevcudolmamasına mebni, mezkûr son talep hakkın
da encümenimizce de muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3840 5 . V I . 1956

20194/18831 Haşim Nalıit Erbin (Arzuhal hulâsası : Komünizmle mücadele ve Hayat pahalılı-
21843/19974 Mühürdar Cad. No: ğı azaltılabilir mi? adındaki eserleri hakkında)

18
Kadıköy - İstanbul

Dilekçi : (Komünizmle mücadele ve Hayat pahalılığı azal
tılabilir mi?) adındaki iki eserinin mektep ve millet kütüphane
lerine alınması hususunun sağlanmasını ve bu eserleri sabote 
edenler hakkında da âmme dâvası açılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin aynı su
retle daha evvel vâki olan müracaatleri üzerine lâzımgelen ma
lûmat ve izahatın arz edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bu mevzu ile ilgili olarak 
evvelce ileri sürmüş bulunduğu talep ve şikâyetlerin selef en- 
cümenlerce incelenerek karara bağlanmış olduğu bittetkik anla
şılmasına ve aynı talep ve şikâyetin yeniden tetkikini icabetti
ren bir sebep mevcut bulunmamasına binaen, son defa vâki olan 
istek hakkında zikredilen noktalardan encümenimizce de mu
amele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3841 5 . V I . 1956

19879/18530 Mahmut Arıkoğlu 
2141/2136 Maliye 2 No: lu Vergi 
3826/3819 Dairesi Vergi Memu- 

(S. No: 1) ru
Bursa

19898/18548 Musa Alkan ve ar. 
20360/18988 Giingörmez köyünde 
(S. No: 2) Saray - Tırakya

19822/18477 Mehmet Rıza Çakı 
(S. No: 3) ve eşi Havva Çakı 

Şemis Mah. de 
Konya

(Arzuhal hulâsası: Arazi tahrir komisyonunda geçmiş olan 
hizmetinin borçlanmaya tâbi tutularak diğer fiilî hizmetlerine 
eklenmesini ve Muhasebat Divanı ile Devlet Şûrasınca bu mevzua 
mütaallik olarak verilen miitebayin kararların da bir esasa bağ
lanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Saray kazasının Güngörmez köyü hududu 
dâhilinde bulunan Kavanozdere ormanlarının usulsüz ve kanun
suz katiyatla tahribedilmekte olduğundan ve saireden bahsile, bu 
hareketlerin önlenmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: 1953 yılında (Nazar) vapuru idarecileri 
tarafından Cidde’de her ilacı namzedinden ve bu mey anda ken
dilerinden alınan doksan beşer Türk lirasının taraflarına iadesi 
hususunun sağlanmasını istemektedirler.) ‘
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Arzuhal
No.

19844/18496 
(S. No: 4)

19766/18424 
(S. No: 5)

19774/18432 
(S. No: 6)

19775/18433 
(S. No: 7)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hâdi Erkmen 
Rıhtım İskele 
No: 66
Kadıköy * İstanbul

So.
(Arzuhal hulâsası: Tahsis evrakının Divanı Muhasebatça bir 

an evvel vize edilerek PTT Umum Müdürlüğüne iadesi esbabının 
istikmalini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Hâdi Erkmen’e ait tahsis 
evrakının Muhasebat Divanından PTT Umum Müdürlüğüne 
iade edildiği,

Mehmet Rıza Çakı ve eşi Havva Çakı'nın taraflarına iade
sini istedikleri paranın Suuidi Arabistan Hükümetinin 1953 haç 
tarifesine göre her hacı namzedinden bâzı hizmetler karşılığı al
mış olduğu bir para olduğu,

Musa Alkan ve arkadaşlarının bahis mevzuu ettikleri tahrip 
keyfiyetinden dolayı mütecasirler ve alâkalılar hakkında tan
zim edilen tahkik evrakının lüzumu muhakeme talebiyle kanuni 
merciine tevdi kılındığı,

Divanı Muhasebat Reisliğinden ve ilgili vekâletlerden alman 
cevaplardan anlaşılmasına ve Mahmut Ankoğlu’nun borçlan
maya tâbi tutulmasını istediği hizmet dolayısiyle Devlet Şûra
sında ikame eylemiş olduğu dâva bu kazai merci tarafından red
dedilmiş ve teşriî bir uzuv olan Büyük Millet Meclisinin ve ken
disine niyabeten encümenimizin kazai mahiyeti haiz kararlar 
üzerinde tasarruf yetkisi bulunmamış olmasına binaen, müstedi- 
lerin cümlesi tarafından vâki ihbar ve talepler hakkında encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal görülmediğine ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3842 5 . V I . 1950

M. Ali Gizgen 
Talimhane Talâtbey 
So. No: 1, Kat : 3 
Kadıköy

(Arzuhal hulâsası : Divanı Muhasebattaki tahsis evrakının 
bir an evvel vize ettirilerek iadesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.)

Recep Çetin 
Bolla köyünde 
Ayancık

Mehmet Ziya Dizce 
Kocatepe Mah. İnti
kam So. No: 9 
Buca - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Düyunda kalan seksen küsur lira alaca
ğının adresine gönderilmesi hususunun sağlanmasını istemekte 
d ir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisinde mevcut akciğer tüberkülozu
nun bir miiessesede tedavi ettirilmesini istemektedir.)



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

18764/18422 Salih Ertosun ve 
(S. No: 8) Halit Ertan

İskele köyünde 
Van

19810/18465 Cicin Sağlam
(S. No: 9) Yobul köyünden 

Vakfıkebir

19765/18423 Mehmet öztoprak
(S. No: 10) Ceza Evinde hü

kümlü 
Uşak

19816/18471 İbrahim Ak
(S. No: 11) Şengör Çay evi müs- 

teciri Ali Tığmın 
eliyle, köprü başında 
Urfa

19799/18456 Mehmet Şirin ve ar.
(S. No: 12) Hacıdan köyünden 

Silvan

(Arzuhal hulâsası : İskele köyü muhtarı İsmail Aktaş hak- 
kındaki lüzumu muhakeme kararının yerine getirilmesini ve adı 
geçen muhtarın işine son verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden M. Ali Gizgen'in iadesini 
istediği tahsis evrakının Muhasebat Divanından PTT İdaresi 
Umum Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu,

Recep Çetin’in düyunda kalan istihkakına ait ödeneğin ma
hallî askerlik şubesine irsal edildiği,

M. Ziya Dizce’nin tedavisi lüzumunun Sarayburnu Tüberkü
loz Hastanesine bildirildiği,

Halit Ertan ve Salih Tosun’un bahis mevzuu ettikleri lüzumu 
muhakeme kararını muhtevi dosyanın adalet mahkemesine tev
di olunduğ-u ve mezkûr lüzumu muhakeme kararının taallûk et
tiği köy muhtarının da muhakeme neticesinden evvel işten 
menedilmesine lüzum görülmediği,

Alâkalı vekâletlerden alman cevaplardan anlaşıldığı cihetle, 
bu noktalara matuf talepler hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3843 5 . V I .1956

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Mehmet Sağlarn’m haksız yere on 
iki yıl ağır hapse mahkûm edildiğini ve haddizatında masûm bu
lunduğunu beyanla, yeniden keşif ve tahkikat icra ettirilerek mah
kûmiyet kararının bozulmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mücerret bir ihbar üzerine hayvan hır
sızlığından dolayı mahkûm edildiğini, halbuki bu fiil ile hiçbir 
alâka ve irtibatı bulunmadığını beyanla, hakkmdaki tahkikatın 
derinleştirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ilalil Tokmak hakkmdaki mahkûmiyet 
kararının infazsız bırakılması sebebinin araştırılarak kanuni ik
tizasının yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye aidiyeti belirtilen bir kısım 
arazinin, mülkiyet iddia eden iki şahsa terk edilerek tevzi dışı 
bırakıldığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mehmet öztoprak ve Ci
cin Sağlam’m şikâyetlerine mevzu ittihaz ettikleri hususlardan 
dolayı kanun yollanna müracaat edilebileceğine, 

İbrahim Ak tarafmdan infazsız bırakıldığı iddia edilen ve 
Halil Tokmak adındaki şahsa ait bulunan mahkûmiyet karan
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hakkmdaki infaz muamelesi, vâki tashih talebinin kabulü üze
rine ; bir müddet tehir edilmiş olmasına,

Mehmet Şirin ve arkadaşlarının tevzi dışı bırakıldığını be
yan eyledikleri arazi hiçbir kimseye terk edilmeyip yalnız mev
cut mülkiyet ihtilâfından dclayı bu araziye mütaallik dağıtım 
neticeye intizaren geri bırakılmış bulunmasına,

Göre vâki isteklerin cümlesi hakkında bu sebeplerden encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3844 5. V I . 1956

19807/18462 Hüseyin Gamlı 
(S. No: 17) Başekiıı köyünde 

Boyabat - Sinob

19759/18417 Bekir Gündoğdu 
(S. No: 18) Talimhane Aydede 

Cad. No: 38 
Taksim - İstanbul

19760/18418 Ramazan Balkan 
(S. No: 19) Hayriye Mah. de 

Siverek

19804/18460 Cemil Mülhem 
(S. No: 20) 124 ncü Gmr. Mlı.

Alayı Personel Su
bayı 
Kilis

(Arzuhal hulâsası : Sinob vilâyetinin Boyabat kazasına bağlı 
Başekin ve Ulu köyleri arasındaki su ihtilâfının muslihane bir şe
kilde hallini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ vilâyetinin Palu kazasına bağlı 
Müsrüm köyü muhtarı ile Çan nahiyesi müdüründen şikâyet et
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İrsen malik ve mutasarrıf bulunduğu gay- 
rimenkullerine vâlcı müdahale ve tecavüzün önlenmesini ve kendi
sinin köyünden zorla us aklaştırılmış olduğunu da beyan ve iddia 
ederek gereğinin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaş farklarını alabilmesi için, aynı du
rumda olan emsalleri hakkında Arzuhal Encümeni tarafından 
daha evvel verilmiş olan karara kendi isminin de ithalini iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Cemil Mülhem’in bahis 
mevzuu ettiği Arzuhal Encümeni karan şahsa muzaf ve mün
hasır olduğu cihetle mumaileyhin isminin sonradan bu karara 
ithali asla caiz bulunmamasına ve kendisi maaş farklarından 
dolayı kaza merciine usulüne tevfikan müracaat edebileceğine,

Hüseyin Gamlı ’nın, hallini istediği ihtilâf hakkında ahiren 
mahkemeden hüküm sâdır olduğu anlaşılmasına,

Bekir Gündoğdu’nun şikâyetine mevzu ittihaz ettiği kimse
lerin kaza idare heyetince meni muhakemelerine karar verilmiş 
ve bu karar ise kabili itiraz bulunmuş olmasına,

Ramazan Balkan’ın ileriye sürdüğü mülkiyet iddiasının ta
allûk ettiği gayrimenkullerin sahiplerine mahkeme hükmü ge
reğince teslim olunduğu ve köyünden zorla uzaklaştırıldığı yo
lundaki beyanının da hakikate uygun olmadığı bu baptaki ve
kâlet cevabında ifade edilmesine,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Göre vâki taleplerin cümlesi hakkında bu sebeplerden encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3845 5 . V I . 1956

19880/18531 Mehmet Gülmez 
(S. No: 13) örtülüpıııar Ağea- 

bölge So. No: 29 
Sivas

19881/18532 Cafer Köroğlu 
(S. No: 14) Gümenuz köyünde 

Alaçam

19854/18506 Ayşe Sungar 
(S. No: 15) 6 Eylül Mah. Atalar 

So. No: 74 • 
Balıkesir

19887/18538 İbrahim Kurucu 
(S. No: 16) Malen köyünde 

Çal - Denizli

(Arzuhal hulâsam : Sivas Cer Atelyesinde bir göreve tâyinini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Gerze kazası hududu dâhilinde bulunan 
Malköyü ormanının usulsüz kesimlerle tahribedildiğinden ve sai- 
reden bahsile, gereğinin yapılmalını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşının iadeten tahsisini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Evlenme dışında doğan çocuklarının ne
sepli olarak tescili hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mehmet Gülmez’in Sivas 
Cer Atelyesinde bir göreve tâyin edildiği ve Cafer Köroğlu’nun 
bahis mevzuu eylediği lahrip keyfiyetinden dolayı da müteca
sirler hakkında kanuni takibata tevessül edilmiş olduğu alâkalı 
vekâletlerin bu baptaki cevaplarından anlaşılmasına,

İbrahim Kurucu ve Ayşe Sungur’un müracaatlariyle ilgili 
6216 ve 6652 sayılı kanunlar mucibince aidolduğu makam veya 
mercie müracaatta bulunmalan lâzımgelmesine binaen,

Müstedilerin cümlesi tarafından vâki talep ve ihbar hakkın
da bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3846 5 . V I .1956

20166/18807 Refik Ustüngüzel (Arzuhal hulâsası : İşçi Sigortaları Kurumunca bağlanan ih-
(S. No: 21) Emlâk Cad. Halil Uyarlık aylığının arttırılmasını istemektedir.)

Kâmil Ap. No: 34 
Teşvikiye - İstanbul

20205/18842 Saim Eskin (Arzuhal hulâsası : llarb zammının kıdemli küçük zabitlere
(S. No: 22) T. C. Ziraat Bankası de teşmilini istemektedir.) 

ajansı müdürü 
Zil»
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20208/18845 Ahmet Vecdi Erso.v 
6665/6654 Bülbüldere Cad.

(S. No: 23) No: 135/1
Üsküdar - İstanbul

20152/18793 Ercüment Çiftçi 
(S. No: 24) ömerağa Malı.

No: 81 
İzmit

20285/18919 Burhan Olcay 
(S. No: 25) Hayvan Sağlık me

muru
Dicle - Diyarbakır

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Malûl Gaziler Birliğinin malûllere da
ğıtmak üzere millî bankalarda topladığı paralara el konularak 
bir kısmının, vazife mâlûllerine tevzi edilmesi için, (kendi birlik
lerine verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstidasında münderiç sebeplerden dolayı 
harb mâlûlü olarak kabulünü ve hava şehitlerine tanınan tazmi
natın kendisine de teşmilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hayvan Sağlık Okulu mezunlarının Ye
dek subay yetiştirilmelerini istemektedir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarıda hulâsaten gösterilmiş bulunan taleplerin yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olduğu anlaşıldığından mez
kûr talepler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3847 5 . VI . 1956

19948/18595 Ilyas İleri 
(S. No: 26) İkiçeşmelik 776. So. 

No: 33 
İzmir

19968/18615 
20094/18736 
(S. No: 27)

20040/18685 
(S. No: 28)

20011/18657 
(S. No: 29)

19924/18573 
(S. No: 30)

Mahmut Taıı 
Belediye Reisi 
Tunceli

Reyhan Soytürk 
Mazuka köyünde 
Sürmene

Tahsin Çambel ve 
ar.
Sarabat Malı, den 
Manisa

Mehmet Akıncı 
Sulh Hâkimi 
Ayvacık - Çarşamba

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesi hükmünden istifade eden kimselerin mahkemelere 
bilvekâle kabul edilmeleri hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Binbaşı Arslan Bora'nm izinli olmasın
dan istifâle ederek seçim propagandası yaptığını beyanla, muma
ileyh hakkında muktazi muamelenin ifasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir tescil ve taksim dâvasının hükme bağ 
lanmasmdan sonra bu bapta yapılan muamelelerden şikâyet et
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Men’i müdahale ve ecrimisil dâvalarına 
ait muhakeme ve hükümden şikâyet etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Terme hâkim muavini bulunduğu sırada 
terfie lâyık olmadığına dair 1 numamlı Ayırma Meclisince veri
lip Umumi Heyetçe tasdik edilen kararın iptalini ve emsalleri 
gibi terfi ettirilmesini vitemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Ilyas ileri’nin Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesine taallûk eden 
talebinden dolayı mahallî hâkime müracaat etmesi lâzımgelece- 
ğine,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Mahmut Tan’ın istidasında bahis mevzuu ettiği Binbaşı 
Arslan Bora hakkında adlî âmirlikçe takipsizlik kararı veril
diği MiUî Müdafaa Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıl
masına,

Reyhan Soyutürk’ün şikâyetine konu teşkil eden muamele
ler, bu baptaki hükme müsteniden yapılmış bulunmasına,

Tahsin Çambel ve arkadaşları tarafından ileriye sürülen şi
kâyette temas edilen dâvalardan men’i müdahale dâvasına ait 
hüküm Temyizen tasdik edilmiş ve ecrimisil dâvası ise derdesti 
rüyet bulunmuş olmasına,

Mehmet Akıncı ’mn iptalini istediği 1 numaralı Ayırma 
Meclisi karariyle bu kararın tasdiki hakkındaki Umumi Heyet 
kararında da bir isabetsizlik görülememesine,

Binaen bu hususlar hakkında zikredilen sebeplerden encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3848 5 . V I . 1956

19974/18621 Hüseyin özturun 
(S. No: 31) Kapalıçarşıda tüccar 

No: 20 
Malatya

20035/18680 Rasim özdeni ir 
20043/18088 Çağlıyaıı köyünden 
(S. No: 32) Fındıklı - Çoruh

20029/18674 Turhan Ku1 
(S. No: 33) Avukat

As. Hst. Başhemşi
resi Behiee Enerin 
vekiil 
Çorlu

19944/18593 Sadullah ö/.tiirk 
(S. No: 34) Köy enstitüsü sınıf 

IV /A  bölümü öğren- 
cilerinden 
Ceza Evinde 
Arifiye

20032/18677 Abdurrahman öz- 
(S. No: 35) roma

Hocaahmet Malı. Ye
şilbaş So. No: 11 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank Malatya Satış Mağazasında 
usulsüz satış yapıldığını beyanla, bu halin önlenmesini istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine nakdi yardımda bulunulmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hülâsası : Müekkilesi ordu hemşiresi Behiee Engin’in 
maaş farklarından mütevellit alacağının ödenmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Talebelik sıfatının iadesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır Çiftçi Mallarını Koruma Meç
im tarafından (Toprak Bastı) namı altında para tahsil olundu
ğunu ve bu suretle kamın hükümlerinin ihlâl edildiğini beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Abdürrahman özroma’nm 
şikâyetine mevzu teşkil eden husus hakkında kanuni icabına te-
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vessül olunduğu ve Sadullah öztürk’ün talebelik sıfatının kaldı
rılmasına mütadair olan disiplin kurulu kararının kesinleşmiş 
bulunduğu,

Behice Engin’e ait maaş farklarının ödenmesi lüzumunun alâ
kalılara tebliğ edildiği,

Hüseyin öztorun’un ileriye sürdüğü şikâyete sebep teşkil 
eden halin ortadan kaldırıldığı,

Alâkalı vekâletlerin bu baptaki cevaplarından anlaşılmasına 
ve Rasim Özdemir’in yardım talebi ise encümenimizce nazara alı
nacak hususlardan görülmemesine binaen, mezkûr talep ve şikâ
yetler hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3849 5 . VI . 1956

20034/18679 Kadir İlhan 
(S. No: 36) Ceza Evinde 

Uşak

19969/18616 Mustafa Korucu 
(S. No: 37) Mahmudiye Mah. So.

161, hane No: 9 da 
Mersin

19942/18591 Nedim Deniz 
21608/20098 Yeni Mah. On Tem- 
7247/7234 muz Cad. No: 57/A 

(S. No: 38) Ankara

19935/18584 İrfan Tanış 
21719/20205 Basma Fabrikasında 
(S. No: 39) işçi

Nazilli

(Arzuhal hulâsası : Kız kaçırmak maddesinden maznun ve 
mevkuf olduğunu, müdafaasının nazara alınmadığını beyanla, 
hakkının korunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsanı 
dir.)

Maluliyet aylığı bağlanmasını istemekte-

(Arzuhal hulâsası : Siımerbank Denizli İplik Fabrikasındaki 
memuriyetinin sebepsiz olarak Kayseri’ye naklerildiğini ve bu 
fabrikada bâzı yolsuzluklar yapıldığını beyanla, nakil muame
lesinin iptalini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Nazilli Basma Fabrikasında iken tutuldu
ğu hastalığın tedavi edilmediğini, kendisine gerekli yardımın 
yapılmadığını, türlü haksızlıklara mâruz kaldığını beyanla, has
talığının meslekî olarak kabulünü ve gereğinin yapılmasını iste
mekte, âmirleri hakkında da bâzı iddialar ileri sürülmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden İrfan Tanış’ın, Nazilli 
Basma Fabrikasında çalıştığı müddetçe tedavi ve yardıma tâbi 
tutulduğu ve âmirleri hakkmdaki iddiasının hakikata uygun 
olmadığı İşletmeler Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıl
masına ve hastalığının meslekî olup olmadığına taallûk eden 
ihtilâftan dolayı da usulüne tevfikan kaza merciine müracaat 
etmesi lâzımgeleceğine, eski yerinde ipkasını istiyen Mahmut 
Nedim Deniz, kendi arzusu ile ahiren Bakırköy Pamuklu Sanayi 
Müessesesine nakleilmiş bulunmasına ve Mustafa Kurucu’nun 
mâlûliyet aylığı talebinden dolayı alâkalı vekâletle temasa geç
mesi ve Kadir İlhan’ın da vâki iddiasını duruşması sırasında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

mahkemeye karşı dermeyan eylemesi icabedeceğine binaen, bu 
hususlara taallûk eden talep ve şikâyetler hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3850 5 . V I . 1956

‘29013/18659 Mehmet Şahin ve ar. 
(S. No: 40) Temizlik işçileri 

İzmir

19970/18617 Mehmet Sadık Er- 
20292/18925 dem 
(S. No: 41) Askerlik Şubesinde 

daktilo memuru 
Tire

19949/18596 Şükrü Onıurzak 
(S. No: 42) Haydar Mah. Mür

şit So. No: 20 
Unkapanı - İstanbul

19964/18611 Sabahat Baydıır 
(S. No: 43) Kimyager;

İstanbul Gümrükle
ri Başmüdürlüğü 
Kimyahaııesinde 
İstanbul

19914/18563 Tevfik Çantalı 
(S. No: 44) 23. Tüm. 46. P. A.

Kd. S. 5 Hs. Me. 
İzmit

19921/18570 Nazmi Yalovaç ve 
(S. No: 45) ar.

Telefon Müdürlü
ğünde Makinist 
İzmir

20060/18704 Kenan Çelikman 
(S. No: 46) Demir Çelik Fabri

kaları teknisiyenle- 
rinden 
Karabük

(Arzuhal hulâsası : Tanzifat ve itfaiye teşkilâtına mensup 
belediye müstahdemlerinin de İş Kanunu hükümlerine tâbi tutul
masını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 6137 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tefsirini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım ücretli hizmetlilerin fiilî hizmet 
müddetine eklenmesini teminen 5434 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî memurların albaylık rütbesine 
muadil olan birinci sınıfa kadar yükseltilmelerini ve subayların 
haiz oldukları bilcümle haklardan da faydalanmalarını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım hizmetlerinin 1 . II  . 1938 tari
hinden itibaren borçlandırılmasını teinin için bir kanun teklif 
edilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : 3008 sayılı Kanuna tâbi yerlerde geçen 
hizmetlerinin borçlanma yoliyle bugünkü hizmet müddetine eklen
mesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetlerinden yukarda bahsedilen müracaatların yeni bir tesis ve 
tefsir mevzuu ile ilgili olduğu anlaşılmış ve encümenimiz ise
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20122/18763 Tevfik Fikret Ay- 
(S. No: 47) gen

Bölge Ceza Evinde 
Edirne

20174/18818 Orhan Şenöz 
(S. No: 48) Bölge Ceza Evinde 

Edirne

20268/18903 Fâtih özdinler 
6577/6588 Hususi Muhasebe 

(S. No: 49) Memuru 
Çatalca

20125/18766 Yusuf Ziya Gürcan 
(S. No: 50) Pazarbaşı Mah. Ho- 

cazade So. No: 26 
Menemen

20128/18769 Abdullah öztaş 
21826/20310 Yavruturna Mah. de 
(S. No: 51) No: 35 

Çorum

20151/18792 Raif Şimşek 
(S. No: 52) Müşekrek köyünde 

Bayburt

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gerek tesis gerekse tefsir hakkında teklif serdine yetkili bulun
mamış olduğundan bu müracaatların zikredilen sebepten bir 
muameleye tâbi tutulmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3851 5 . VI . 1958

(Arzuhal hulâsası : Mahkûm olduğu para cezasını tahliye 
edildikten soma taksitle ödiyeceğvnden bahsile, bu yolda bir ka
rar verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Meşrutun tahliye hakkının mahfuz tutul
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Limtaş Lâstik İmalâtı Türk Anonim Or
taklığına ait fabrikalarda vergi kaçakçılığı yapıldığını ihbar et
mekte ve iktizasının ifasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Yeniden bit memuriyete tâyinini yahut 
emekli aidatının toptan ödenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbi malûlü olduğundan bahsile. 
5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesi mucibince kendisine suni 
bacak yaptırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Ailesi efrcdını haksız yere tevkif ettiren 
jandarmaların kanuni takibata mâruz tutulmalarını, maddi ve 
mânevi zararının da bunlardan tahsilini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçileıden Tevfik Fikret Aygen’in, 
vâki talebinden dolayı, mahallî C. Müddeiumumiliğine müra
caat etmesi lâzımgelmesine,

Ahiren yürürlüğe giren 6123 sayılı Kanunun tatbik mevki
ine konması münasebetiyle meşrutan tahliye hakkının mahfuz 
tutulmasını istiyen Orhan Şenöz’ün bu talebinin isafına mezkûr 
kanun hükümleri karşısında imkân görülemediği Adliye Vekâ
letinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına,

Fatih özdinler’in ihbar ettiği vergi kaçakçılığığndan dolâ- 
yı icabedenler hakkında kanuni muameleye tevessül edilmiş ol
duğu Maliye Vekâletinin cevabi tezkeresinde beyan edilmekte 
bulunmasına,

Yeniden bir memuriyete tâyinini veya emekli aidatının top-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

tan ödenmesini istiyen Yusuf Ziya Hürcan’ın tekrar tavzife ta
allûk eden talebi idari kaza merciince incelenerek reddedilmiş 
ve toptan ödemeye matuf isteği ise mezkûr merciin tetkik ede
ceği hususlardan bulunmuş olmasına,

Abdullah öztaş’m, kendisine suni bacak imal ettirilmesi 
hakkmdaki isteği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığığnca 
nazara alınarak, bahis mevzuu protezin yapılması lüzumunun 
Tıp Fakültesi Dekanlığığna bildirildiği mezkûr Sandık Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısında ifade edilmesine,

Raif Şemşek’in bahis mevzuu ettiği husus mahkemeye inti
kal etmiş olduğundan maddi ve mânevi zarara taallûk eden ta
lebini de bu mercie karşı dermeyan etmesi zaruri görülmesine 
binaen,

Müstedilerin cümlesi tarafından vâki talepler hakkında yu
karda zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3852 5 . V I . 1956

19943/18592 
(S. No: 53)

19905/18555 
(S. No: 54)

20036/18681 
20762/19300 
(S. No: 55)

20048/18693
20973/16487
(S. No: 56)

20038/18683 
(S. No: 57)

20002/18648 
(S. No: 58)

Mesut Çiftçi vc ar. 
Çeşme Mah. de 
Gölhisar - Burdur

Mehmet Fevzi Gür
sel
12. IIv. Fiş Üs. Ta
kım Evi Makinisti 
Etimesgut

Kalıreman Kıızi ve 
ar.
Kaledibi Mah. de 
Tortum

Vahit Karakuş 
Alipaşa Mah. Kong
re Cad. No: 14 
Erzurum

İsmail Karakava ve 
ar.
Yenimahallede
E m irdağ

Mehmet Şekerci 
Yukarı Mescit 
yünde
Meset - inebolu

kö-

(Arzuhal hulâsası: Gölhisar Kaymakamı Hüseyin Türkmen’in 
başka bir kazaya naklini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Sosyal yardımlardan istifade ettirilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Yurdun her hangi bir yerinden toprak 
verilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: Ailesi efradının geçimini sağlamak için 
belediyeden küçük bir dükkân açacak kadar yer verilmesi hususu
nun teminini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir an evvel iskân edilmelerini istemek
tedirler. )

(Arzuhal hulâsası: Elindeki arazi ile geçimini temin edeme
diğinden bahsile, kendisinin bir memuriyete tâyinini istemekte
dir.)
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19980/18627 Mehmet Çolak 
19981/18628 Emniyet karşısında 
(S. No: 59) Kalaycı

Kırıkhan - Hatay

20071/18715 Hüseyin Kanat 
(S. No: 60) Tabaklar köyünden 

Tuzla

19939/18588 Haşan Tunç ve ar. 
(S. No: 61) Aşağı Köşk köyün

den 
Tutak

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Uzun vâdeli ve % 3 faizli kredi sağlan
masını istemektedirler.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Arzuhal hulâsası : Tuzla bucağına bağlı köylerin Seyhan neh
ri taşkınlarından korunmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Zilyed bulundukları gayrimenkuller hak
kında Tutak Kaymakamı tarafından yapılan muamelenin kanuna 
aykırı olduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
lerinden yukarda bahsedilmiş olan talep ve şikâyetlerin son ka
ran almaya yetkili idari makam ve mercilerce incelenmesi lâ- 
zımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından bu talep ve şi
kâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desinin 2 nci bendine tevfikan encümenimizce muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına ve müstedilerin mezkûr makam ve 
mercilere usulüne tevfikan aynca müracaatta muhteriyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3853 5 . VI . 1956

19659/18318 Fatma Dengiz 
(S. No: 62) Akbıyık Mah. Çık

mazı No: 18 
Bursa

19669/18328 İsmail Taşkelik 
(S. No: 63) Taşkelik köyünde 

Alaçam

19623/18282 Haşan Armayoğlu 
(S. No: 64) DDY 2. İşletme Mu

hasebe kaleminde 
S. 32643 
Ankara

19638/18297 Şaban Okur 
(S. No: 65) Pazar çarşı imamı 

Tokad
20966/19480 Salâh Oktavil 
İ9654/18313 Nusratiye Mah. 
21487/19978 So. No: 28 
2161/2156 Mersin 

(S. No: 66)

30.

(Arzuhal hulâsası : Almakta olduğu çocuk zammının kesildi
ğinden bahsile, eskisi gibi verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet ormanlarının bâzı şahıslar tara
fından tahribedildiğini beyanla, mütecasirlerin cezalandırılmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara i ncü Sulh Ilukuk Mahkemesin
den istihsal eylediği ilâmın Devlet Demiryolları İdaresince infaz 
edilmemekte olduğunu beyanla, mezkûr ilâm hükmünün yerine 
getirilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)'

(Arzuhal hulâsası 
sını istemektedir.)

Hayrat hademesi ücretlerinin artırılma

(Arzuhal hulâsası : Ankara ve İstanbul’da muhtelif kıymette 
sahte damga pulu basılarak piyasaya sürüldüğünü, Mersin Noteri 
Hakkı Başman 'm vergi kaçakçılığı yaptığını ve İkbal Doğan adın
da bir kadının da hakikat hilâfına istihsal eylediği veraset ilâmı
na müsteniden birtakım mallara tesahubettiğini beyanla, ihbar 
ikramiyesi istemektedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19607/18267 Mehmet Haşan Ka- (Arzuhal hulâsası : Konya vilâyetinin Tekke mahallesinde
(S. No: 67) kaoğlu oturan Suriye tebaasından Hacı Mehmet Haşhaş ile beraberindeki

Melekhatun Mah. bâzı şahıslar hakkında ihbarda bulunmakta ve gereğinin yapil- 
Paşabakkal Hatip masını istemektedir.)
So. No: 7 
Şehremini - İstanbul

19609/18269 Tahsin Erökten (Arzuhal hulâsası : 5 nci sınıf ve miitaakıp rütbe nasıplan-
1717/1715 2. Yurtiçi Bölge Ku- nm ilâm gereğince düzeltilmesini istemektedir.)

(S. No: 68) mandanlığı ambarı 
hesap memuru 
939/62 Sf. 4 
Hilâl - İzmir

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Tahsin Erökten'in tashi
hini istediği nasıplannın bu baptaki ilâm gereğince düzeltile
ceği,

Mehmet Haşan Kakaoğlu tarafından vâki ihbarın taallûk et
tiği hususlardan bir kısmı hakkında adalet mahkemesince takip
sizlik karan verilmiş ve diğer bir kısmı hakkında da muamele 
tâyinine idarece lüzum görülmemiş olduğu,

Selâhattin Oktavil’in istediği ikramiye hakkında daha ev
vel açmış olduğu dâvanm Devlet Şûrasınca reddi cihetine gidil
miş ve ihbar ettiği hususlar hakkında da alâkalılarca gerekli tet- 
kikat ve tahkikat icra kılınarak neticede Mersin Noterine isnad- 
edilen vergi kaçakçılığının sübut bulmadığı, îkbal adındaki ka
dınla Hazine arasındaki muhakemenin derdest olup henüz hük
me bağlanmadığı,

Şaban Okur’un tezyidini istediği hayrat hademesi ücretleri
nin son defa artırıldığı,

Hüseyin Ermanoğlu hakkındaki ilâmın idarece infaz edil
diği,

İsmail Taşkeklik’in bahis mevzuu ettiği orman tahribinden 
dolayı mütecasirleri hakkında kanuni takibat icra edilmekte 
olduğu,

Fatma Dengiz’e ait çocuk zammının tekrar tesviyesine ba§- 
landğı,

İlgili vekâletlerin bu hususlara taallûk eden cevabi yazıla
rından ve yapılan tetkikattan anlaşılmış olduğundan, yukarda 
adlan geçenler tarafından vâki talepler hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3854 5 . V I. 1956



No. adı, soyadı ve adresi 
Arzuhal Arzuhal sahibinin

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

19897/18547 Cemal Tuğcu 
(S. No: 69) Karakula Mah. de 

Hınıs

19899/18549 Mevlüt Basut 
(S. No: 70) Büyük Yapalak kö

yünden 
Elbistan

19900/18550 Hüseyin Varol 
(S. No: 71) İzzet Varol eliyle;

Mustafalı köyünde 
Piraziz - Ordu

19893/18543 ümmüjîülsün Sırma- 
(S. No: 72) cı

Şehresmi Mah. Hü- 
seyinremzi So. No: 
35
Fatih - İstanbul

19862/18514 Mevlüt Yıldız 
(S. No: 73) Havuzkapı; Bakkal 

Ahmet eliyle 
Kasımpaşa - İstan
bul

19875/18526 Mustafa Tütüncü ve 
(S. No: 74) ar.

Toptancı tuz esnafı 
Tokad

19843/18495 Naim Bağdagül 
(S. No: 75) 355. So. No: 4

Taşkent - Hadim - 
Konya

19850/18502 Cevat Akın ve ar.
(S. No: 76) Tekel Başmüdürlüğü 

koruyucuları 
Malatya

19852/18504 Aysen özkayalar 
(S. No: 77) Çukur Mah. Sadık- 

oğlu So. No: 12 
Gazianteb

19853/18505 Mehmet Görmez 
429/427 Sinanlı köyünde 

1036/1034 Alpullu 
(S. No: 78)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hüküm
lerine tevfikan kendisine de arazi verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasından kredi sağlanmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yurdun her hangi bir yerinden toprak ve
rilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Harçsız olarak vatandaşlığa alınmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Liman İşletmesi Taşıtlar Servi
sinde açılan imtihanda muvaffak olduğu halde henüz işe alınma 
dığmdan bahsile, tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tokad vilâyetinin tuz ihtiyacının kolaylık
la ve ucuzca sağlanması esbabının istikmalini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Konya Bayındırlık Müdürlüğündeki vazi
fesinden kanunsuz olarak çıkarıldığını bçyanla, hakkının korun 
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İnhisarlar İdaresi koruyucuları ücretleri
nin ve hayvan yem bedellerinin arttırılması ve bunların imtihanla 
memuriyete alınması hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Gazianteb Cumhuriyet İlkokuluna vekil 
öğretmen tâyin edilmesini ve kendisini mağdur eden bu yer maa
rif müdürü hakkında da takibat icrasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân haklarının tamamlanmasını istemek
tedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

19857/18509 Cafer Salıncı ve ar. 
(S. No: 79) Muhtar; Bolacalı kö

yünde 
Karaisah

19859/18511 İsmail Aktoprak 
19997/18643 Kolçak So. No: 2 
(S. No: 80) Ayazpaşa - Taksim - 

İstanbul

19819/18474 Mustafa Darınç ve 
(S. No: 81) ar.

Seyhan Park Bekçisi 
Adana

19820/18475 İbrahim Derviş 
(S. No: 82) Gürsoytürk;

Keçiören 1 No : lı 
Muhtan
Keçiören - Ankara

(Arzuhal hulâsası 
tedirler.)

Köylerine içme suyu getirilmesini istemek-

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Teknik üniversitesi at ely elerin de 
görevlendirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Adana'da Hâzineye ait arsalar üzerine in
şa ettirmiş oldukları evlerin yıktırılmamasmı ve mezkûr arsaların 
bedeli mukabilinde kendilerine verilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Batı - Trakya’da bulunan gayrimenkulle- 
ri üzerindeki tasarruf hakkına Yunan Hükümetince müdahale 
edilmemesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda adlan yazılı dilekçiler tarafın
dan vâki olan talep ve şikâyetlerin mahiyetlerine nazaran salâ
hiyetti idari makam ve mercilerce incelenerek kesin bir neticeye 
bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten encümenimiz
ce Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulüne 
tevfikan sözü geçen makam ve mercilere müracaatta muhtari
yetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3855 5 . VI . 1956

19769/18427 î. Halil Aktuğan 
6184/6173 Birinci Beyler So. 
8842/ No: 5 

(S.. No: 83) İzmir

19786/18444 Ali Bağcı 
(S. No: 84) Avcılar köyünde

Bakırköy - İstanbul

19782/18440 Osman Kaim ve ar. 
(S. No: 85) Keferkuruş köyünde 

Kâhta - Tokaras

(Arzuhal hulâsası : Koçarlı Sulh Hâkimi iken 1927 senesinde 
Memurin Kanununa müzeyyel maddeye tevfikan emekliye sevk 
edilmiş olduğundan bahsile, 1666 numaralı Kanuna ek 2325 sa
yılı Kanunun kendi hakkında da tatbikini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkeme kararma müsteniden icra mari
fetiyle kendisine teslim edilen gayrimenkullere Angurya Çiftli
ği sahipleri tarafından vâki müdahalenin önlenmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ömer Sezer ve arkadaşları tarafından 
tehdidedildiklerini ve mallarının da yağma olunduğunu beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedirler.)



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

19777/18435 Niyazi Karakaş 
(S. No: 86) ve ar.

Eski Kuyumcular 
So. No: 16 
Elâzığ

19776/18434 Mehmet Ali Tan 
(S. No: 87) Çarşamba Ismailağa 

So. No: 43 
Fatih - İstanbul

19772/18430 Mustafa Armutçu 
(S. No: 88) Kireç kuyuları sa

hibi
Akçaabat

19771/18429 Eyüp Gündeş 
(S. No: 89) Gazipaşa Mah. de 

Şırnak

19767/18425 Fuat Büyükergün 
(S. No: 90) Kadımehmet Mah.

Yelpaze So. No: 45 
Kasımpaşa - İstanbul

19761/18419 Raif Uslu 
(S. No: 91) Talâtbey Mah.

No: 4
Tirilye - Mudanya

19814/18469 Ali Kemal Bermedc 
(S. No: 92) Fevzipaşa Mah. Şube 

So. No: 11 
Antakya - Hatay

19813/18468 Ali Arslan ve ar.
(S. No: 93) Aşağı Hamedan kö

yü muhtarlığı Ku
runca köyünden 
Payamlı - Urfa

19801/18458 İsmail Büvüktüfenk 
(S. No: 94) DDY Yerköy istas

yonunda manevracı 
Yerköy

19800/18457 Ahmet Caıntez 
(S. No: 95) Tophane Mumhane 

Cad. de No: 156 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ Emniyet mensuplan tarafından, 
Cumhuriyet Bayramı gösterileri münasebetiyle stadyumdan çı
karıldıklarını ve sebepsiz karakola götürülerek dövüldüklerini 
iddia ve gereğinin yapılmasını talebetmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşının bir üst rütbe üzerinden 
verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : yüzde 18 nispet üzerinden Muamele Ver 
gisine tâbi tutulmasında isabet bulunmadığını beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Karısını kaçıran şahıs hakkında kanuni 
takibat icrasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Borçlanma bakiyesinin tahsil edilmemesin: 
ve edilmiş olanların da tarafına iadesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce iskân yoliyle verilip sonradan 
istirdat edilen gayrimenkulün tekrar kendisine terk ve tahsisini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir istimlâk muamelesinden şikâyet 
etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Urfa vilâyetinin Payamlı nahiyesine bağ
lı A§ağı Hamedan muhtarbğınm Geldiğan muhtarlığına baban
mış olmasından şikâyet etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : D. Demiryolları İdaresinde geçen bir kı
sım hizmetlerinin de emeklilik müddetinin hesabında nazara alın
masını istemektedir.)

(Ar&uhal hulâsası : Musabolduğu hastalığın meslekî, olarak 
kabulünü ve kendisine gelir tahsisini istemektedir.)
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19798/18455 Zeynep Agullar 
(S. No: 96) Barbaros Mah. Ko- 

catepe So. No: 32 
Antalya

19781/18439 Ahmet Ege 
(S. No: 97) Cer atölyesinde mal

zeme şubesinde 
Sivas

19790/18447 Bekir Altay 
(S. No: 98) Nernek köyünde 

Zanapa - Ereğli

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Istirdadedilcn iskân hissesinin bedeli mu
kabilinde kendisine temlikim veya zilyedlik hakkının tanınması
nı istemektedir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenküllerinc başkaları tarafından 
fuzulen vâki müdahalenin men’ini ve mezkûr gayrimenkuUerin 
kendisine teslimini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Başkaları tarafından silâhla tehdidedü- 
mekte olduğundan bahsüe, gereğinin yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talepler, adlî ve idari kaza mercile- 
rince karara bağlanan veya bağlanması lâzımgelen hususlara 
ve mahallî icra dairesi ile O. Müddeiumumiliğine müracaatı is
tilzam eden hâdiselere taallûk etmekte olduğundan, mezkûr ta
leplerin bu sebeplerden Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3856 5 . V I . 1956

19818/18473 Ahmet Izgi 
(S. No: 99) Yeni Ceza 

mahkûm 
Ankara

Evinde

19794/18451 Mustafa Bengi ve ar. 
(S. No: 100) Vakıflar idaresi 

Tahsildarı 
ödemiş

19770/18428 Hüseyin Yol açan ve 
(S. No: 101) ar.

DDY 1 nci işletme 
Yeşilköy Takım 1625 
Çavuş
İstanbul - Yeşilköy

19721/18380 Mustafa öztok 
(S. No: 102) Avcılar Cemiyeti 

Başkanı
Bornova - İzmir

(Arzuhal hulâsası : 6123 sayılı Kanunla değiştirilen infaz 
sisteminin eski hükümlere tatbik ettirilmemesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : ücretli hizmetlerinin borçlanma yolu ile 
diğer hizmetlerine eklenmesini ve kendilerinin barem içine alın
malarını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
C fıkrasına, Devlet Demiryolları işçilerinin Emekli Sandığındaki 
haklarının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrine dair 
bir hüküm ilâvesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Av tezkeresi harcının eskiden alınan mik
tara indirilmesini istemektedir.)
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19700/18365 Saliiı Ücersaka 
(S. No: 103) İsçi Sigortalan Ka

nunu Nişantaşı Has
tanesinde Memur 
İstanbul

19705/18364 Mehmet Işıktaş 
S. No: 104) Merkez Ceza Evinde 

mahkûmlardan 
. Ankara’. •.

19712/18371 Tevfik Ulusoy 
(S. No: 105) Vagon atölyesinde 

17984 sicil No. 
Adapazarı

I90.)8/18317 Refika Şenalp 
(S. No: 106) Acıbadem yolu No :

29
Kadıköy - İstanbul

19657/18316 Makbule Çelikkale
< S. No: 107) ve ar.

’'Defterdarlık odacı 
ları
Çankırı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Ortaokul mezunlarına yedek astsubaylık
hakkı verilmesini istemektedir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 6123 saydı Kanunla değiştirilen infaz sis 
/.eminin, bu kanunun neşri tarihinden evvel suç işliyeıılere teşmil 
edilmemesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 5134 saydı Kanunun 39 ncu maddesinin 
bâzı fıkralarının değiştirilmesine dair olan 6122 sayılı Kanunun 
ikramiyeye taallûk eden hükümlerinin DD Yollan işçilerine dr 
teşmilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Terfiinden iiç gün önce vefat eden eşi 
yüzbaşı Muammer Şenalp’tn yetimlerine binbaşı rütbesi üzerin
den aylık bağlanmasını sağlamak için, ilgili kanunda değişiklik 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Hademe ücretlerinin arUnlmasını isti ■ 
inektedirler.}

I9052/18311 
(S. No: 108)

19083/18342 
'S. No: 109)

19070/18329 
S. No: 110)

2219/2244 
550/548 

19584/1S245 
21481/19972 
(S. No: 111)

Tevfik Alpaydın ve
ar.
Pcronit Eğitmeni 
Hopa

Mustafa ‘ Kahraman 
ve ar.
Çullar köyü eğitme
ni
Nevşehir

Mustafa Güven 
(Ulukışlalı)
Orman İşletmesi Sa
tış Memuru 
Adana

Mehmet Sabih Yurt-. 
koruyan 
înnap köyünde 
Birecik

(Arzuhal hulâsası: Eğitmen ücretlerinin artırılmasını iste
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen ücretlerinin artırılmasını isle
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçilerden alınmakta olan Tayyare 
Resminin tezyidini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Kuvayi Milliye ve Şeyh Sait isyanındaki 
hizmetlerine mukabil vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sını veya arazi verilmesini istemektedir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve 11e sebepten verildiği

19601/18261 Halil Uçar ve ar. 
19571/18232 Sağaycık köyü Eğit- 
(S.No: 112) meni

Etimesgut - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen ücretlerinin artırılmasını, eğit
menlerin imtihanla öğretmenliğe veya her hangi bir devlet hizme
tine alınmalarını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3857 5. V I. 1956

19809/18464 Rıza tnkaya 
(S. No: 113) Alişar köyünde 

Sorgun

19785/18443 A. Rıza Kırıkçı 
(S. No: 114) Şile Mah. de

Kurucaşile - Bartın

19793/18450 Yaşar Uzbay ve ar. 
(S. No: 115) Ankara Cad. Nö: 1 

İnegöl

19792/18449 Ali Şahin 
(S. No: 116) T. Z. D. Kurumu şu

besi sabit tamirhane 
ustabaşısı 
İzmir

19791/18448 Osman Gür 
(S. No: 117) Çeltikçi köyünde 

Yenişehir - Bursa

19788/18445 Mehmet Erdoğan 
(S. No: 118) Uğurlu köyünde 

Akçakoca

19783/18441 Fatma Cin 
(S .No: 119) Yeni Mah. Gecekon- 

dulannda
Anadoluhisarı - İs
tanbul

19773/18431 İsmail Bulut 
(S. No: 120) Orhaniye köyünde 

lsmetpa§a - Eski
şehir

(Arzuhal hulâs<m 
sini istemektedir.)

Ev, çift hayvanı ve ziraat aleti verilmo-

Arzuhal hulâsası : Kurucaşih Sulh Hâkimi Zeyneldbidin 
Bükem’den şikâyet etmektedir.)

(Arzuhal hulâsan : Uzun vadeli kredi sağlanmasını iste
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Zirai Donatım kurumu Manisa tamirha
nesi ustabaplığına naklen tâyinine mütedair olan muamelenin 
iptaliyle eski yerinde ipkasını istemektedir.)

(Arzuhal hülâsası : Her çiftçinin Pancar Ekicileri İstihsal 
kooperatiflerine mali iktidarı nispetinde iştirak ettirilmesini is
temektedir.)

(Arzuhal hülâsası : Yabancı bir memlekette tahsilde bulunan 
oğlunun 1111 sayılı Kanunun muaddel 35 nci maddesinin C fık
rası mucibince askerlikten tecilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası askerden gelinceye kadar oğlunun 
celp ve sevk edilmemesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 aüenin Sivrihisar kotasının Kalınca- 
kuyu veya Akşehir’in Çeltik köylerinden birine yerleştirilmesini 
istemektedir.)



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

19768/18426 Fahri Erdoğan 
(S. No: 121) ve ar.

PTT bakıcı ve dağı
tıcıları 
Doğubayazıt

19763/18421 Emine Kuru 
(S. No: 122) Kirezce köyünde 

Adapazarı

19762/18420 Ahmet Gamsız 
(S. No: 123) Kırık köyünde 

Lüleburgaz

19812/18467 Hacı Şerefli ve ar. 
(S. No: 124) Köşektaş köyü muh

tarı
Hacıbektaş - Kır
şehir

19811/18466 A. Kaptan Üstüner 
(S. No: 125) Yeni çarşıda Bizim 

Berber Ali özkaya 
yanında 
Zonguldak

19808/18463 Mehmet Albayrak 
(S. No: 126) Pülk köyünde 

Tercan

19802/18459 Nurettin Kayum 
(S. No: 127) Eminâlipaşa So.

No: 42
Bostancı - İstanbul

19797/18454 Hüseyin Sakalar 
(S. No: 128) ve ar.

Belediye odacıları 
Bursa

19796/18453 Osman Subaşı 
(S. No: 129) Bakkal İbrahim 

eliyle 
Çekerek

19795/18452 Bedal Yardeli ve ar. 
(S. No: 130) Kışla Mah. Hapisha

ne Cad. de No: 56 
Antalya

(Arzuhal hulâsası : PTT İdaresi başbakıcı ve bakıcılariyle 
başmüvezzi ve müvezzilerinin çocuk ve yakacak zamlarından ve 
diğer haklardan istifade ettirilmelerini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardımlarından faydalandırılması
nı istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yardımlarından faydalandırılması
nı istemektedir.)

(Arzuhal hülâsası : Hasanlar köyünde bulunan yedi bin dö
nüm Hazine arazisinin köy halkına-dağıtılmasını ve ayrıca mera 
tahsis edilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisinin devlet hastanelerinden birinde 
tedavi ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine di toprak verilmesini isle
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen hizmetlerinin 5434 ve 5771 
sayılı kanunlar gereğince emeklilik hizmetine eklenmesini iste- 
mekterir.)

(Arzuhal hulâsası : Bursa belediyesine bağlı odacı ücretleri
nin arttırılmasını istemektedirler.)

(Arznuhal hülâsası : Ö ur umuna uygun ış temin edilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine işletme kredisi sağlanmasını 
istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen taleplerin, son kararı almaya yetkili 
idari merciler vc diğer alâkalı makamlarca incelenerek kesin
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bir neticeye bağlanması icabeden hususlara taallûk ettiği anla 
şıldığından, mezkûr talepler hakkında bu sebepten encümeni 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
zikredilen makam ve mercilere ayrıca müracaatta muhtariyet 
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3858 5 . VI . 1956

19678/ I.83-Î7 Dursun Eryavuz 
21680/20166 llali«;. Feneri; Ahdi

1356/1354 Subaşı Musandıra
3990 /3983  So. No: 7
5739 /5728  İ st aıı I > ıı I 

¡S . No: 131)

19680/1833!) A li Çelik 
(S. N o : 132) Eşrefpaşa 642 nci 

So. N o : 3 
İzmir

19615/18274 Halil Bu/kurt 
(S. N o: 133) Belızat Cad. Mehmet 

Bozova!) Kahvecisi 
diyle  
Toka d

19628/18287 Yusuf Aydın  
(S. N o: 134) Boyloz Dereseki Köy 

Muhtarı
Beykoz - İstanbul

i9630/’18289 İffet (jöndür 
(S. No: 13.Vı özdemiroğlıı İlkoku

lu öğretmeni 
Kadıköy - İstanbul

19637/18296 Turan Alperdem  
20763/19301 Yeni Dabakhane 
(S. N o: 136) Mah. Buzluk So.

N o: 8 
Tokad

19651/18310 Mahmut Karanfil 
(S. N o : 137") Garda Gardıfren 

47776 sicilli 
Karkamış

(Arzuhal hulâsanı : Yukınyol kaptanlığı ehliyetnamesinin 
rerümesini ve tüzük lıül; tünlerine aykırı ala rai; ya-pthın ı.mann 
linin ıh hükümsüz midini istemektedir.)

( Arzuhal hulâsası : İzmir ikinci Asliyi Cıza mah
kemesinin- hasını hakkında verdiği- herııct hükmümle ıı 'kininizin 
hu hükme matuf tasdik kararında isabet bulıınnuıdığıvı iddia 
dlırek, (içreğinin yapılmasını istemekledir.)

<Arzuhal hulâsası : Kızını kaçıranların scrbesl bırakıl- 
rint beyanla, fiçreğinin yapılmasını istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Arsasına taallûk eden istimlâk mu amel • 
sindi n şikâyet etmektedir.)

<Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden trrfiimn iki 
si ne bir ay yetikmiş olduğunu beyanla, kıdeminin yirmi bı s aıj 
olduğu hcsabcdilmscini re bu suretle lerfiinin saylanmasın 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Uayrimenkulh rine vâkı müdulıah. 
ı apüzüu önlen misini islemektedir. ı

Iı

(Arzuhal hulâsası : S icil durumu müsait olduğu lıaldı terfi 
ı II,irilmediğini beyanla, i'n rı linin bir üst deren'¡e yükseltilmesini 
istemektedir.)



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

19617/18276 Fevziye Akçay 
(S. No: 138) ve ar.

Aralan So. No: 25 
Bornova - İzmir

19870/18522 M. İzzet Oktay 
19988/18635 Bulak köyünde 
19690/18349 Safranbolu 
19611/18270 

126/126 
21866/20350 
'S. No: 139)

19662/18321 Hüseyin Kızıldemir 
(S. No: 140) Tüfekçi ustası

Basmanede Abdul 
lah Ef. M. 1279. So. 
No: 13 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Kardeşleri aleyhine açtıkları ecri misil 
dâvasının İzmir 4 ncü Hukuk Mahkemesince haksız yere reddedil- 
mi>i olduğunu beyanla, 1 800 Uru ecri mislin tahsili hususunun 
sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : 28 seneden beri tasarrufu altında bulu
nan bir kıta bağ halikındaki mahkeme hükmünde ve Temyizin bu 
hükme ait tasdik kararında isabet bulunmadığım beyanla, kanuni 
iktizasının yapılmasını ve mezkûr bağın yedinde ipkasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : ücrette geçen hizmetinin diğer fiilî hiz
metlerine eklenmesini ve buna göre yeniden maaş tahsisini ve 
kendisine toptan ödenen paranın da mukassatan istirdat olunma
sın / is tem ekledi r.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler taralından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talep ve müracaatler, adlî ve idari 
kaza mercilerince incelenerek karara bağlanan veya bu merci
lerin tetkikine arz edilmesi lâzımgelen hususlara taallûk etmek
te olduğundan, mezkûr talep ve müracatlerin Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan, encümenimizce tet 
kik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3859 5 . V I . 1956

Reis 
Konya 

.1. F. Ağaoğlu

Mazbata M. 
Bingöl 
N. Araş

Kâtip
Elâzığ

K. T ok er
Afyon K. 

.S. Koraltan
Afyon K.

H. Tiryakioğlu
Edirne

H. Maksudoğlu

Erzincan 
T. Şenocak

Mardin 
ti. Erdeni

Mardin 
R. K. Timuroğlu

Seyhan 
•S'. Serçe

Trabzon 
S. Karayavuz

(Arzuhal Sayısı : 191)



T. B. M. ılf. Matbaam



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

4  Sayı : 64 9* - 

16. V I I . 1956 Pazartesi

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

(Arzuhal hulâsası: Durumuna uygun bir iş teminini istemek
tedir.)

20284/18918 Ömer Karayol 
20707/19247 Yarım Mah. No: 33 
20980/19494 İncesu 

1173/1171 
(S. No: 1)

20287/18921 Mustafa Güney (Arzuhal hulâsası : Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin mu-
(S. No: 2) Taşpınar Köyü llko- vazzaf askerî hizmetlerini yapmak üzere bir an evvel Yedek Su- 

kıdıı öğretmeni bay Okuluna şevkleri hususunun sağlanmasını istemektedir.)
Caııkava

20172/18813 Ahmet Çok 
(S. No: 3) Berber Halil Topal tedir 

eliyle 
Beşikdüzü

(Arzuhal hulâsası : Durumuna uygun iş teminini istemek

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi borcunun ödenmesi husu
sunda bir tesviye sureti gösterilmesini istemektedir.)

20159/18800 Melih Yalçın
(S. No: 4) Bahçekapı Ticaret 

Borsası Ajanı 
İstanbul

20219/18856 Ali Osman Akdede 
1139/1137 ve ar.

(S. No: 5) Dağınık ökvünde 
Emirdağ - Afyon

20207/18844 Haşan Demirtaş ve
(S. No: 6) ar.

Karşıyaka Alaybey 
Tersanesinde müs
tahdem 
İzmir

20212/18849 Mehmet Uzun ve ar. (Arzuhal hulâsâsı : İzmir’de İkiçeşmelik semtinde ve icarla-
21096/19606 İkiçeşmelik Cad. No: rmda bulunan dükkânların istimlâk edilmesi mağduriyetlerini

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde bâzı şahısların fasla toprak 
aldıklarından ve kendilerine arazi verilmediğinden bahsile, top
rak ihtiyaçlarının giderilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İnebolu - Cide arasında bir yol yapılma
sını ve köylerine gelen içme suyunun demir borular içine alın
masını istemektedirler.)

(S. No: 7) 21 esnaf
t^rnir

intacettiğinden bahsile, bu mağduriyetin giderilmesini istemek
tedirler.)



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

20142/18783 Emir Mıısa Korkmaz 
(S. No: 8) Emekli hâkim Ziya 

Uğurlu evinde 
Ereğli - Konya

20197/18834 Mahmut Çelik 
(S. No: 9) Yedikule Verem 

Hastanesi Paviyon 
No: 3 yatak 7 de 
İstanbul

20193/18830 Veli Yüksel Erdoğan 
(S. No: 10) Eyüp Yavedüt Cad. 

No: 33 
İstanbul

20175/18816 Siret Çctintürk 
(S. No: 11) 100 evler, 10. Blok 

5. Daire 
Ankara

20119/18760 Mediha Özkömiir 
(S. No: 12) Değirmen önü Mah.

Kışla Cad. No: 165 
Denizli

20098/18740 Ayşe Yılmaz 
21092/19596 Kızıltoprak Mah.
(S. No: 13) Arık So. No: 12 

Antalya

20100/18742 Muzaffer Erdoğan 
291/289 Günsiifet köyünde 

(S. No: 14) Gerze

20143/18784 Abdürrezzak Şenlik 
(S. No: 15) Mahmudiye Mah.

Zeytinlik Bahçe 
Cad. So. 104, dük
kân 23 kunduracı 
Mersin

20137/18778 Mehmet Salih Arı 
(S. No: 16) 61. P. Alayı 1 nci 

Tabur 2. Bölük, 3. 
Takım Kumandanı 
Ayaş - Ankara

20134/18775 Ali Gölen 
(S. No: 17) Çardak köyünde 

Silifke

(Arzuhal hulâsası : Konya Ereğlisi Sıtma Savaş Memurlu 
ğuna tâyinini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ve eşine yardımda bulunulma
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzifini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları mü- 
essesesinde İş Kanununa tâbi bir vazifede çalışmakta iken dakti
loluk için açılan imtihanda muvaffak olduğu halde kadrosunun 
tasdik edilmemesinden dolayı tekrar işçilik kadrosuna nakledildi
ğinden bahsile, hakkının korunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim maaşının iadeten tahsisini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Antalya’da Alâettin Camii imamı tarafın
dan işgal edilen 6 numaralı evin tahliyesi ile Kuran kursuna tah
sis olunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir okıda parasız yatılı olarak alınması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şimdiye kadar hiçbir iskân yardımı gör
mediğini beyanla, 500 lira nakdi yardım yapılmasını istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Sağlık durumundan dolayı İskenderun’a 
naklen tâyin edilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Nakdi yardım yapılmasını ve tedavi etti
rilmesini istemektedir.)



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

20133/18774 Dadalı köyü Muh- 
(S. No: 18) tan ve diğer köyler 

muhtarları 
Tarsus

20204/18841 Halim Kaplan 
(S. No: 19) Haliç feneri lncebel 

So. No: 2 
İstanbul

20196/18833 Ayşe Çetin 
fS. No: 20) Orta Mah. Kırmızı 

Minare semtinde mu
kim 
Aydın

(Arzuhal hulâsası : Adana - Tarsus arası Demirköprü mevki 
inde bir durak tesisini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Torul kazasının Süriinya köyü muhtarın
dan şikâyet etmektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Muharebesindeki hizmetlerine mu
kabil emvali metrukedeıı arazi verilmesini istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mez
kûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dai
resinde sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatta muh
tariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3860 5 . VI . 1956

20030/18675 Ahmet Şekcrci 
(S. No: 21) Sinanbey Mah. Za

fer Cad. No: 72 
İnegöl

19936/18585 Bahaettin Eryaşa
21860/20344 Binbaşı
(S. No: 22) 4. Yurtiçi Bölge K.

IV. Ş. de Kd. Bnb. 
Çankırı

19926/18575 Hüseyin Ali Baş - 
(S. No: 23) kentli

Ticaret ve Sanayi 
Odası Umumi Kâtibi 
İğdır

19925/18574 Şükrü Tezer 
10150/ Mesudiye Cad. 1454. 
(S. No: 24) So. No: 18

Al sancak - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet aylığa bağlanmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Üst rütbeye terfi ettirilmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1926 yılında haksız olarak sii-rgün edildi
ğinden bahsile, mâruz kaldığı maddi ve mânevi zararın öden
mesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Beş buçuk senelik itibari hizmet zammı
nın emeklilik müddetine ilâvesini istemektedir.)



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

19915/18564 Demir öngel 
(S. No: 25) Adalet Dairesi kar

şısında 7 numarada 
Haşan Parmaksızoğ- 
lu vasıtasiyle 
Samsun

19908/18558 Süleyman Nigiz 
5247/5238 Kuruköprü Mah. 29 

(S. No: 26) neu ¡So. No: 4 
Adana

19952/18599 Reşit Konuk 
20184/18825 Cedid Mah. Hisar 
22179/20659 geçidi No: 3 -1  
(S. No: 27) İzmir

20053/18698 Sait Ateşipar 
(S. No: 28) Turgutreis Mah. Ada 

So. No: 8 
Ankara

20007/18653 M. Şahin Menekşe- 
(S. No: 29) oğlu

Ortaokul Türkçe
öğretmeni
Silifke

19975/18622 Mustafa Keskin 
(S. No: 30) Seldeğirmen Mah.de 

Giresun

19954/18601 Ali Gül 
426/424 Tramvay deposu ga- 

(S. No: 31) rajı arkasında No: 13 
te Mustafa Uyanda- 
bak yanında 
Şişli - İstanbul

20015/18661 Haşan Şencephane- 
8688/8511 cioğlu 

(S. No: 32) Çınar Cad. No: 91 
Üsküdar - İstanbul

20026/18672 Hüseyin Saydam 
21716/20202 Hirbetilveyl köy sa- 
(S. No: 33) hibi

Viranşehir

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkının tanınmasını istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Vaktiyle kendisine iskân yoliyle tahsis 
edilen 34 dönüm arazinin sonradan Hâzinece elinden alanmış ol
duğundan tahsile, halen ölü Hüseyin Malat mirasçılarının fuzu- 
len işgal etmekte bulundukları bu arazinin kendisine verilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Memuriyetinin iadesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emsalleri gibi kendisine de emeklilik hak
kı verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hususi okuldaki geçen hizmetinin terfi 
süresine katılmasına ve bu baptaki dâvanın reddi hakkınlaki Şû
ra Hararının da kaldırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit oğlundan kendisine aylık bağlan
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada muvazzaflık hizmetini ya
parken vazife esnasında kazaen gözünden yaralanarak malûl 
kaldığından bahsile, kendisine mâlûl aylığı bağlanmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ciheti askeriyenin işgal* altında bulunan 
arazisine ait kira karşılığından henüz t>erilmiyen kısımların tara
fına tediyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy arazisine Ceylânpınar Devlet Üret
me Çiftliği tarafından vâki müdahalenin önlenmesini istemekte
dir.)



-  6 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin „

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

19955/18602 Feyyaz Özbek 
20671/19223 Emniyet Komiserli- 
(S. No: 34) ğinde Polis Memuru 

Adıyaman

19920/18569 Bilâl Gürbüz 
(S. No: 35) Göktag Mah. de 

Anamur

20076/18720 Nuriye özvanlı 
2920/2913 DDY memurlann- 

7884 dan 3. İşletmede Re- 
(S. No: 36) cep özvanlı yanında 

Alsancak - İzmir

20090/18732 Sadi Teoman 
20088/18730 As. Ş. Bşk. Kd. Bnb. 
(S. No: 37) Haymana

20075/18719 Bercuhi Lapçin ve 
(S. No: 38) ar.

Bağlarbaşı Güllü- 
bahçe No: 9 
Üsküdar - İstanbul

20066/18710 Hüseyin Eralp 
293/291 Minareikebir Mah. 

(S. No: 39) den eski Müftülük 
odacısı 
Zile

19368/18031 İsmail ve ar.
(S. No: 40) Cumalı ve Fidye 

Kızık köyünde 
Bursa

19987/18634 Zeki Şentürk 
(S. No: 41) Cavidağa Revanici 

So. No: 13 
Ortaköy * İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Açık maaşlarının ve üst derece aylıkları
nın verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Fenerler İdaresinde geçen hizmetinin de 
borçlanmaya tâbi tutularak kendisine maluliyeti hasebiyle emekli 
aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1927 yılında vefat eden kocası Muhittin’- 
den kendisine dul aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kıtaya verilmek suretiyle terfiinin sağlan
masını veya muamele memuru sınıfına naklini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Murislerinin bakiye Varlık Vergisi bor
cundan dolayı Hâzinece teferruğ edilen gayrimenkul halikındaki 
bu muamelenin iptalini ve mezkûr gayrimenkulun, tediye olu
nacak borç mukabilinde kendilerine iadesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: Yaş haddinden dolayı emekliye sevk edil
diğinden bahsile, kendisine tekâüt aylığı bağlanmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulcisası: İcraya koydukları ilâmın usul ve kanun 
hükümlerine uygun bir surette infazı hususunun sağlanmasını 
istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Zilyet bulunduğu ve ziraat ettiği arazi
nin elinden alınmak istendiğini beyanla, eskisi gibi kendisine ter
kinini talebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetlerinden yukanda bahsedilen talep ve şikâyetler, adlî 
ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanmış yahut 
bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk etmekte oldu
ğundan, bu talep ve şikâyetlerin zikredilen sebepten Dahili 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3861 6 . V I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20127/18768 Rüştü Gök 
(S. No: 42) Bayındırlık Müdür

lüğü Muamelât Şefi 
Hatay

20146/18787 Yusuf Kılıç ve ar. 
21555/20046 Yolaltı Mah. de 
(S. No: 43) Eleşkirt

20160/18801 Hüseyin Çetinkava 
(S. No: 44) Altındağ Telsizler 

karşısı Çalışkanlar 
Mah. halkı adına 
Ankara

20250/18887 Selman llter 
5570/5560 Fırancılacı So.

(S. No: 45) No: 28
Arnavutköy - İstan
bul

20228/18865 Remzi tlçeş 
(S. No: 46) Tuzcuzadc Malı. 

Bayburt

20227/18864 Fahrettin Er’oy 
(S. No: 47) Sanat Enstitüsü 

öğrencilerinden 
Eskişehir

20149/18790 izzet Karaca 
(S. No: 48) Yollar 5 nci Bölge 

Yönetim Âmiri 
Mersin

20161/18802 Mehmet Gelen 
(S. No: 49) Adagide Cumhuriyet 

Mah. de 
ödemiş

20209/18846 Şevki Koç 
21834/20318 Beyoğlu Nuri Ziya 

3536/3529 So. No: 2 
(S. No: 50) İstanbul

20276/18911 Muzaffer Alanı 
(S. No: 51) Alsancak Bornova 

Cad. No: 19 
İzmir

t
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: İzmir emvali metruke süvari tahsildarlık 
ğmda 1 Mayıs 1925 tarihinden 23 . VIII . 1927 tarihine kadar) 
geçen hizmeti için yapılan borçlanma muamelesinin bilâhara 
iptal edilmiş olmasından şikâyetle hakkının korunmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası: 5826 ve 6093 saydı kanunlar mucibincd 
köylerinin kendilerine iade edilmesini veya istimlâk bedelinini 
verilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: Ankara verici telsiz istasyonu sahası dâA 
hilinde bulunan evlerin yıktırlımasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli aylığının 125 lira asli maaş üze
rinden tadilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Vazife esnasında malul kaldığından bahX 
sile kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Bir imtihan hakkı daha verilmesini w« 
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak Mahsulleri Ofisinin muhtelif an* 
barlarında çalıştığı senelere ait olağa/n üstü ikramiyelerinin) 
verilmemekte olduğundan bahsüe, itası hususunun sağlanmak, 
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Adagide nahiyesinin Bademiye Belediyesi 
hudutları haricinde bulunan arazinin iskân hakkına mukabil 
kendisine verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Fiilî askerlik hizmetini 16. piyade alayı 
muhabere taburunda yaparken telefon hattı çekmek üzere çık~ 
tığı direğin kınlmasiyle düşerek mâlül kaldığından bahsilâ 
kendisine maluliyet aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Maden ruhsatnamesi verilmesini istemek* 
tedir.)



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

20213/18850 Fatma Ekşi ve Zelı- 
(S. No: 52) ra Ekşi

Bayır köyünde 
Rize - îkizdere

20288/18922 Hamdi Arıca 
(S. No: 53) Kızılveran Köyü 

Başöğretmeni 
Araç

20211/18848 Niyazi Yılmaz 
(S. No: 54) Toptanı Valideiatik 

Cami So. No: 9 
Üsküdar - İstanbul

20111/18752 Cemil Masaracı P. 
22121/20601 Yüzbaşısı 
22004/20485 Cumhuriyet Mah. 

299/297 Lise civarı No: 60 - 7 
3538/3531 Antakya - Hatay 

9965 
3798/3791 
3417/3410 
4312/4303 
5935/5924 

6916/6905 
7053/7042 

7624 
(S. No: 55)

20092/18734 Muhsin Görentaş 
20974/19488 Örtamahallesinde 

759/757 Gevaş 
902/900)

1852/1850 
2476/2470 
2872/2865 
4072/4064 

8820 
(S. No: 56)

20109/18751 Hüseyin Oktay 
(S. No: 57) Emekli Yarbay 

Erbaa

(Arzuhal hulâsası : Veysel Aycibin adındaki şahsın, Maksud- 
oğlu Ali Ekşi’yi taammüden öldürdüğünden bahsile, cezalandı
rılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Radyosunun kanun hükümlerine aykırı 
bir surette haczedildiğini beyanla, keyfiyetin bir müfettiş mari
fetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : (II er güler) adındaki vapurun tayfası 
iken vazife esnasında sağ elinin serçe parmağını kaybettiğinden 
ve sair eden bahsile, maddi ve mânevi zararının mesullerinden tah
sili hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ordudan haksız yere ihracedildiğinden 
bahsile, tekrar tavzifini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Gevaş Tekel İdaresine kiraya verdiği bi
naya ait kira bedelinin belediye encümenince takdir edilen nilk- 
tar üzerinden ödenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli işleminin iptaliyle muamele memu
ru sınıfına naklini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda hulâsaten gösterilmiş bulunan talep ve şikâ
yetler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk et
tiğinden, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin



-  8  -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8862 5. V I . 1956

19860/18512 Şükrü Arsel 
(S. No: 58) Yurtçu köyünde 

çiftçi
Zir - Ankara

19824/18479 Mehmet Yılmaz 
(S. No: 59) ve ar.

Dengere köyünde 
Çavdır - Gölhisar 
Burdur

19823/18478 Mehmet Alpay ve ar. 
(S. No: 60) Aşağıkoymat köyün

de
Kabahaydar - Urfa

19821/18476 Mehmet Yeniaydoğ- 
(S. No: 61) muş ve ar.

İstanbul Cad.
No: 62 
Konya

19856/18508 Abdül Ayhak 
(S. No: 62) İkinci Karantinada 

177. So. No: 98 
İzmir

19851/18503 Mehmet Aydın 
(S. No: 63) Sakarya Cad. Buluş 

So. No: 10 
Eskişehir

19848/18500 Ali Duran 
(S. No: 64) Muhtar

Habeştüylü köyünde 
Antakya - Hatay

19847/18499 Nuran Ertan 
(S. No: 65) Askerî Ceza Evinde 

Harbiye - İstanbul

19846/18498 Mehmet Akarsu 
(S. No: 66) Hacıseyit Mah. de 

Duatepe So. No: 26 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Murislerinden müntakil arazideki hakkı
nın meydana çıkarılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendi köylerine ait içme ve kullanma su
larından bir kısmının başka bir köye verilmiş olmasından şikâ
yet etmektedirler.) ,

(Arzuhal hulâsası : öteden beri zilyed bulundukları tapulu 
tarlalarının ellerinden alınmak istenildiğini beyanla, bu halin 
önlenmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Konya Belediyesince açılmakta olan 
M evlâna Caddesi dolayısiyle gayrimenkullerinin istimlâke tâbi 
tutulmuş olmasından şikâyet etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : On yıllık vergi muafiyetinden mahrum 
bırakılmamasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhaciri olduğunu beyanla, 
bir an evvel iskânım istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy okulu inşaatından mütevellit alaca
ğının ödenmesi hususunun teminini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Suçu sabit olsa büe, verilecek ceza kadar 
hattâ daha fazla hapiste kaldığını beyan ederek, heman tahliye
sini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emsali göçmenler gibi iskân edilmesini is
temektedir.)



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

19842/18494 Burhanettin Sezen 
21832/20316 Davutpaşa Mah. Et- 
(S. No: 67) yemez Tekke So.

No: 51
Samatya - İstanbul

19836/18491 Raif özel 
(S. No: 68) Haymana Cad. 

Gölbaşı

19834/18489 Ahmet Yümlü 
21373/19865 Eski Gd. Başçavuşu 
5905/5894 Lâpseki 

(S. No: 69)

19825/18480 Ali Tetik 
21833/20317 ömerağa Malı. Den- 

3108/3101 gi So. No: 8 
(S. No: 70) Eskişehir

19895/18545 Ahmet Şener ve ar. 
19992/18638 Uğrar köyünde 

197/197 Kaş 
(S. No: 71)

19885/18536 Aziz Akmcan 
8537/ Zeytinlik Türkçü 

10407/ So. No: 5 
(S. No: 72) Bakırköy - İstanbul

19884/18535 Fatma özen 
1136/1134 Büyükcami Mah 

(S. No: 73) Taşhan So. No: 21 
Bolu

19883/18534 Makbule Uçkaç 
(S. No: 74) Toros Oteli müstah

demlerinden 
Basmane - İzmir

19878/18529 Mehmet özen 
117/117 Ontemmuz Mah. Um- 

(S. No: 75) raniye So. No: 12 
Zonguldak

19874/18525 Halil Faslak 
3015/3008 Karamanlı Mah. de. 

(S. No: 76) Soma

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte geçen müddetin mütaakıp fiilî 
hizmetlerine eklenerek ve itibari zamlardan da faydalandırılarak 
kendisine emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle toprak verilmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma başçavuşluğundan kaydının si
linmesine mütedair olan komisyon kararında kanuni isabet bulun
madığından bahsile, bu kararın iptalini ve tekrar tavzifini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İdaresinde bekçi bu
lunduğu sırada geçirdiği bir iş kazası münasebetiyle iki sene müd
detle vazifesine devam edemediğini beyanla, bu müddete ait üc
retlerinin verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman Tahdit Komisyonu tarafından ara
zilerine mütaallik olarak verilen tahdit kararının iptalini ve bu 
arazi içine yaptırmak istedikleri inşaata Orman İdaresince mü
dahale edilmemesini talebetmektedirler.)

(Arzuhal hiılâsası : Emekli aylığının yükseltilmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocasından maaş bağlanmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ait inşaatın devamına belediye
ce müsaade edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Namına tarhedilen Cezalı Hizmet Erbabı 
Vergisinden dolayı daha evvel hiçbir tebligat yapılmadığından 
ve bu suretle itiraz hakkının kullanılmasına inikân verilmediğin
den bahsile, mezkûr verginin tahakkuk edip etmediğinin tâyin ve 
tesbitini istemektedir.)

Arzuhal hülâsası : Yunanistan’da bıraktığı mallara mukabil 
Türkiye’de gayrimenkul verilmesini istemektedir.)



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

19873/18524 Zakire inal 
21984/20466 Ismailler köyünde 
2398/2392 Dursunbey 
4367/4358 
6539/6528 

(S. No: 77)

19865/18517 Mustafa Gencel 
(S. No: 78) T. Demir vc Çelik 

Fabrikaları Münaka
lât Kısmında Tekni- 
siyen No: 1673 
Karabük

19864/18516 Cemal Şimşek 
(S. No: 79) 1456. So. No: 38 

İzmir

19886/18537 Hilmi Acar 
(S. No: 80) Kocamustafapaşa 

Cad. No: 239/1 
İstanbul

19876/18527 Elleni Marika Pinios 
(S. No: 81) Sakızağacı No: 137 

Beyoğlu - İstanbul

19849/18501 Hüseyin özer 
(S. No: 82) Emekli hâkim 

Pazarcık

(Arzuhal hulâsası 
temektedir.)

Babası er Ali’den aylık bağlanmasını is-

(Arzuhal hulâsası: Demir ve çelik fabrikalarında geçen hizme
tinin emekliliğine sayılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hülâsası : Fiilî hizmet zammından istifade ettiril
mesini ve ikramiye verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 Ağustos 1948 tarihinden itibaren al
baylığa yükseltilmesini ve emekli maaşının da buna göre tadilini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesince tey
zesine vasi tâyinine mütadair olarak verilen hükmün yersiz oldu
ğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapu ile mutasarrıf olduğu gayrimenku
lun bir kısmına bâzı şahıslar tarafından tekrar vâki müdahale ve
tecavüzün önlenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen talep ve şikâyetler; malî, adlî ve idari 
kaza mercilerince karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgel- 
miş olan hususlara taallûk etmekte bulunduğundan, mezkûr ta
lep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3803 5 . VI . 1956

19361/18027 Lâtif Arcaıı (Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenlerinden olup sana- 
CS. No: 83) Şeyhçoban Malı. No: tının betonarme ustanı olduğundan Sivas vilâyeti merkezinde

30 iskân edilmesi talebinden ibarettir 
Sivas

19366/18032 Cuıııalt Avşar (Arzuhal hulâsası: Köylerinde §agiller elinde Hâzineye ait
(S. No: 84) Baharlı Köyü Mulı- kültür arazi olduğu halde toprak komisyonunca ihtilâftı ve ço-

tarı rak arazi verildiğinden şikâyeti mutazammındır.)
. Tarsus



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

19376/18042 Ömer Aksoy 
(S. No: 85) Aziziye köyünde 

Ereğli

19375/18041 Ahmet Erden 
(S. No: 86) Aziziye köyünde 

Ereği i

19374/18040 Durmuş Kurt 
(S. No: 87) Aziziye köyünde 

Ereğli

19365/18031 Recep Erden 
(S. No: 88) Aziziye köyünde 

Ereğli

19364/18030 Mahmut Koçak
(S. No: 89) Aziziye köyünde 

Ereğli

19357/18023 Haydar Bayçol 
(S. No: 90) Karaca Veren kö

yünde İhtiyar Heye
tinden
Velibaba - ITasankale

19396/18062 Cafer Kaya 
(S. No: 91) Karşıyaka Mah. de 

Tatvan
19380/18046 Seyfettin Adoraıı 
(S. No: 92) Samanyolu So. Refik 

Ap. No: 12 
Şişli - İstanbul

20018/18664 Fuatllasanoğlu 
(S. No: 93) Altınbakkal Yen i nal

bant So. No: 42 
İstanbul

19922/18571 Ahmet üst Urfalı 
(S. No: 94) Emniyet bekçisi 

Mersin

19923/18572 Haşan Meşeli 
(S. No: 95) Yıldırım Mah. Tek- 

keli So. No: 3 
Turgutlu Manisa

(Arzuhal hulâsası: 195S yılı hububat mahsullerinin olmadı
ğından Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesi ve 12 -16 
ton tohumluk karşılığı kredinin verilmesi taleplerinden ibarettir.)

» » » * » >

» » » » » »

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası: öteden ben zilyed bulundukları yaylaya 
Sarıkamış’ın yukarı Mıcmgert köylerinin vâki müdahale ve te
cavüzlerinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : İran’dan 40 sene evvel yurda gelmiş ve 
dört çocuk sahibi bulunmuş olduğundan iskân edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul’un Hürriyet âbidesi civarında 
göçmenler için yaptırılmak istenilen dağınık ve gece kondu ev
lerinin mevkiin şerefiyle mutena sıbolmadığmdan inşaasmdan vaz
geçilmesi veyahut toplu apartmanlar yapılarak göçmenlere tah
sis edilmesi ve saire talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’dan Anayurda geldiğini kim
ya mütehassısı olduğundan ziraat ve sıtma müstahzarlar fabri
kası kurmak istediğinden, lüzumlu ithal müsaadesinin verilmesi 
hakkında Maliye Vekâleti Hazine Umum Müdürlüğüne vâki mü
racaatlarının hangi sebepten dolayı cevapsız bırakıldığının so
rulması ve kendisine bildirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maliye dairesinde kazanç cezalan vermek
le helâk olduğundan, mahkeme kararı alınmadan müstahdem üc
retlilerin işine nihayet verildiğinden bekçi bütçesinin sarsıldı
ğından, senelik izinlerinin beş günden fazla verilmediğinden, 
doktordan istirahat almak yasak edildiğinden ve saireden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yugoslavya’da kâin olup Yugoslav 
Millîleştirme Kanunu gereğince el konulmuş olan gayrimenkula 
le.rine ait tapu kayıt örneklerinin Dahiliye Vekâleti vasıtasiy- 
la çıkarttınhnası talebinden ibarettir.)



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

19989/18636 Şevket Murat 
20248/18885 Mehmet Beyli köyü 
(S. No: 96) Muhtarı

Sorgun - Yozgad

20050/18695 Şadiye Küç.ükdoğaıı 
(S. No: 97) iki Çeşmelik Eşref- 

paşa Cad. No: 215 
İzmir

20031/18676 Mahmut Cemal Batu 
(S. No: 98) ve aı*.

Esnaftan
Çaykara

20068/18712 Saide Beyaz 
(S. No: 99) Id köyünde

Tortum - Narma

20017/18663 Yusuf Yazıcı 
(S. No: 100) Etiler inşaatında 

kalfa 
Bebek

20049/18694 Halil Semerci ve ar. 
(S. No: 101) Karamanlı nahiye

sinde 
Tefenni

20069/18713 Fatma Göçmen 
21479/19970 Ankara Cad. de bak- 
(S. No: 102) kal Ahmet Göçmen 

yanında 
Sarayönü

20067/18711 Tahir Polat ve ar.
(S. No: 103) Melikahmet Mah.

Bekirpaşa So. No: 32 
Diyarbakır

19985/18632 Burhan Soran 
(S. No: 104) Yukarı Yeniköy 

Muhtan
Avganıs - Suşehri

19911/18560 Osman Kandemir 
(S. No: 105) Yıldınm Mah. Al

paslan So. No: 63 
Turgutlu

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere muhtarlık görevine son ve
rildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 27 sene İzmir Gümrüğünde çalışan ve
1947 tarihinde vefat edeyi kocası Mehmet Küçükdoğan’m veril- 
miyen birikmiş tevkifatınm verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çaykara kazasında bir mensucat fabri
kasının kurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Yusuf Beyaz’m vefatı hasebiyle 
almakta olduğu maaşının kendisine intikali için gereken mua
melenin yapılması hakkında Askerî Fabrikalar Müdürlüğüne vâ
ki müracaatına müspet menfi bir cevap alamadığından hakkının 
verilmesi talebinden ibareltir.)

(Arzuhal hulâsası : 12 nüfuslu efradı ailesinin idaresini te
min için askere şevkinin beş ay tehir elilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Tefenni kazasından Ali, ITurşit ve Mus
tafa Arslavlann Ferizli Çiftliğindeki arazilerinin göçmenlere 
satışı için Ziraat Bankasınca yapılacak yardımın yapılmama» 
ve satış muamelesinin durdurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mülteci olarak memlekette kalması ve 
vatandaşlığa kabulüne müsaade edümesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır vilâyetinde at yarışları ya- 
ptdması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Yakacak odun ihtiyaçlarının Refahiyenm  
cDumalnlı» ormanından evvelce olduğu gibi temin edilmesi ve 
m ağduriyetten kurtarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik Ziraat Okulu mezunu olduğun
dan devlete ait arazilerden yeter miktarda toprak verilmesi ta 
lebinden ibarettir.)



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

20009/18655 Ömer özdemir 
(S. No: 106) Gazi Eğitim Enstitü

sü Almanca Şubesi 
Sınıf II 
Ankara

20012/18658 Selim Demir 
(S. No: 107) Saray ilçesi Turan 

Mah. de 
Denizli

19295/17962 Ahmet Acarlı 
(S. No: 108) Demirsubaşı Mah.

Mesudiye So. No: 21 
Gemlik

19322/17080 Süleyman Yavaş ve 
21494/19985 ar.
(S. No: 109) Çeltikçi Mah. Albay- 

rak Cad. No: 67 
Söke

19382/18048 A. Ragıp Dikmen 
1653/1651 Noter Muavini 

(S. No: 110) Alaçam

19379/18045 Mustafa Atar ve ar. 
(S. No: 111) Hamidiye köyünde 

Eskişehir

19378/18044 Mustafa Yiğiterbaş 
20448/19055 Cumhuriyet Mah. 
(S. No: 112) Bağlar Cad. No: Es

ki 104, yeni 160 
Eskişehir

19216/17884 Mustafa Akçay 
(S.No: 113) Kertene köyünde 

Kars

19350/18016 Ali Köşker ve ar. 
19227/17895 Bektaşlı köyünde 
(S. No: 114) Kırıkhan - Hatay

19362/18028 Sadık Güleç 
(S. No: 115) Beşinci daire atlı 

tahsildarı 
İnegöl

19363/18029 Çamlıbel bucağına 
(S. No. 116) bağlı Ihsaniye köyü 

ihtiyar Kuruluna 
Ortaova

(Arzuhal hulâsası Kendisinin Eğitim Enstitüsü Almanca 
Şubesi öğrencilerinden olup Amerika’ya gönderilmemesine sebeb- 
olan şahısların bildirilmesi ve Amerika’ya gönderilme hakkının 
mahfuz tutulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal Hulâsası : 1340 senesinde yurdu gelen Filorina
mübadillerinden olduğundan kanuni iskân hakkının verümed 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa maksadiyle işindin 
ayrıldığından, tekrar eski işine alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasına olan 500 beş yüz lira 
borçlarının tamamen affedilmesi veya ödeme müddetinin birkaç 
yıl uzatılması talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Karısı Gülüzar’ın R usya’dan 1941 yılın 
da mülteci olarak geldiğinden iskân hakkının verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Komisyonunca hak sahibi olduk
ları halde toprak verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Sel felâketine uğraması dolaytsiyle ken
disine ev veya ev bedeli verilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine verilen Oğuz Yaylasının el
lerinden alınmak istenildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Topraksız çiftçilerden olduklarından ve 
köylerinde Hâzineye ait birçok topraklar bulunduğundan bu top
rakların bir an evvel kendilerine dağıtılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Büyük oğlunun Erbaş okulunda iki defa 
sınıfta kalmasından dolayı maaşına haciz konulacağını duyduğu
2 700 lira tazminattan kurtarılması ve çocuklarından birisinin de 
mcccanen bir mektepte okutturulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Çamlıbel mevkiinde kâin ve 
halen köy namına tapuca mukayyet ve zilyedlerinde bulunan üç 
bin dekarlık meraya nümune ormanlığı tarafından vâki müdaha
lenin mencdihmsi talebinden ibarettir.)
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19318/17985 Hüseyin Kartal
(S. No: 117) ve ar.

Acı köyünden 
Çiçekdağı - Kırşehir

19383/18049 Osman Kaleoğlu
(S. No: 118) Kılıçoğlu Kiremit ve 

Tuğla fabrikaları 
muhasebecisi 
Eskişehir

19317/17984 Sultaniye köyü Mııh-
(S. No: 119) tan ve diğer köyler 

muhtarları 
Giresun

19332/17999 Mustafa Kaya ve ar.
(S. No: 120) Çaykenarı Muhtarı 

Korkuteli

19315/17982 Nâzım Çelik ve ar.
(S. No: 121) Topalhasan köyü 

Muhtarı 
Tercan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

19320/17087 
İS. No: 122)

19324/17991 
(S. No: 123)

19360/18026 
(S. No. 124)

Halil Tamburacı 
Yenimahallede 
Urfa

Abdurrahman Tekin 
Kışla Mah. Çamlı 
So. No: 44 
Antalya

Mustafa özeker 
ve ar.
Beylikahır nahiye
sinde
Mihalıççık - Eskişe
hir

19359/18025 Mehmet Şen 
(S. No: 125) Fıstık So. No: 19 

Fâtih - İstanbul

19331/17998 Eyüp Şalıiıi; Ali 
(S. No: 126) Kartal vekili

Köşkler köyünde 
Akpınar - Kaman

19356/18022 Niyazi Boğaz 
(S. No: 127) Kozluca köyünde 

Burdur

(Arzuhal hulâsası : Köylerindeki hâli arazi bâzı şahıslar tara
fından dönüvıü 8 liradan köylüye satılmakta olduğundan bu teca
vüzlerin def’i hakkında Toprak Komisyonunun veya bir tahkik 
müfettişinin gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hariciye Vekâletinde bulunan dosyasında
ki mülk bedellerinin karşılık ve ipotek irae edebilmesi için bir ve
sika verilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası. : Batla,nu>. yolu denilen ve köylerine ait bu
lunan yolun yapılması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Vilâyetlerinde bulunan 7 numaralı. Toprak 
Komisyonunun, eski kadrosu ile birlikle yerlerinde ipka edilmele
ri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri sınırları, içerisindeki nıera ve ot- 
lakıyclcrin Toprak Komisyonunca, dağıtıma tâbi tutulduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yozejad Ceza evinde mevkuf oğlu Abdür- 
rahman AkyiizTm Vrfa ceza evine nakledilmesi talebine detir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddi dolay isiyle terhis edildiğinden 
v< hizmetinin 20 seneden nolisan olması hasebiyle ikramiye ala
madığından, noksan hizmetinin tamamlattırılması veya tamamlan
mış sayılarak ikramiye verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinden mahsul alamamış oldukla
rından Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan 
iskân edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ali Kartal Birinci Cihan Harbinde 8 nci 
Orduda Kudüs cephesinde yapılan bir gece taarruzunda sol elin
den yaralanarak malûl kaldığından bahsile maaş bağlanması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskânına tahsis edilen arazinin ziraatL 
elverişli olmadığından iyi vasıfta toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19321/17988 
(S. No: 128)

19372/18038 
(S. No: 129)

Mustafa Gökçe ve 
ar.
Mirikali köyünde 
Tercan

İrfan Sunter 
Kaptanpaşa Cevizal- 
tı Çıkmazı No: 1 
Kasımpaşa - İstan
bul

19129/17802 
(S. No: 130)

Hacı Küçük 
İslâm Midi, de 
Bahçe

(Arzuhal hulâsası : Hazine topraklarından kendi köylerini 
ayrılan 200 dönüm meranın tevzie tâbi tutulmak istnildiğindcn 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlığa alınması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Antakya Posta Telgraf İdaresi piyade 
müvezzii iken arzusu ile görevinden ayrılmış olduğundan tekrar 
bir vazifeye tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

19137/17809 Mustafa Turgut 
274/274 Kara Zağna köyün- 

(S. No: 131) de
İnebolu

(Arzuhal hulâsası : Bir yangın neticesinde evi, eşyası vc 
hayvanatı yanmış olduğundan yardım yapılması talebinden iba 
rettir.)

19140/17812 Selime Akgün 
(S. No: 132) Meşrutiyet köyünde 

Yunak - Akşehir

19144/17816 Haşan Özbek 
(S. No: 133) İşçi Sendikası Fede

rasyonu Başkanı 
İskenderun - Hatay

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan 
münasip yer ve hayvan verilmek suretiyle iskân edilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskenderun Liman İdaresinde nezaret
eden ve iş taksimi, yapan âmir ve memurlar bâzı sebepler dolayı- 
siyle 8 amele çavuşuna tercihan keyfî olarak 3 amele çavuşuna 
tahmil ve tahliye işleri yaptırılmakta olduklarından şikâyeti nıu- 
tazammındır.)

19253/17021 Fehmi Başoğlu 
(S. No: 134) Altındağ Mah. 5 nci 

muhtarlık bölgesi 
No: 35 - 36 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Askerî fabrikalardan almış olduğu 90 li
ra tekaüt maaşı ile geçinenıediğmden çalışmak üzere her hangi 
bir yerde bir vazife verilmesi talebine dairdir.)

19151/17823 Hüseyin Dağdelen 
(S. No: 135) Cambazlı köyünde 

Tire

(Arzuhal hulâsası : Kore'dn şehit düşen oğlu Mustafa’dan ye
tim ve muhtaç aylığı bağlanması hakkında vâki müracaatının 
bugüne kadar tekemmül et tir ilmediğinden müstahak olduğu mez
kûr maaş taksisi muamelesinin ikmal ettirilmesi ve zaruretten 
kurtarılması talebinden ibarettir.)

19162/17834 Dursun Ali Çolak 
(S. No: 136) Boztepe Mah. de İn

giliz Konsolosluğu 
yanında No: 2 evde 
Trabzon

(Arzuhal hulâsası : Askerî vazifesini ifa ederken bir kaza ne
ticesi sol diz kapağı kırılıp malul kalmış olduğundan emsali mi- 
sillû kendisine malul maaşının bağlanması talebinden ibarettir.)
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19141/17813 Ahmet Akbulut 
(S. No: 137) Meşrutiyet köyünde 

Yunak - Akşehir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yunak kazasının Meşrutiye köyünde 1324 
yılında iskân edilip Birinci Umumi Ilarbde muhtelif yerlere 
dağdan göçmenlerden Hâzineye intikal eden ve fuzulen işgal al
tında bulunan 15 bin dönüm arazinin göçmenlere tevzi edilmedi
ğinden şikâyeti mutazammındır.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

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 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

3864 5 . V I . 1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. 
Bingöl 

N. .Araş

Kâtip 
Elâzığ 
S. Toker

Afyon K. Afyon K. Edirne
S. Koraltan H. Tiryakioğlu II. Maksudoğlu

Erzincan Mardin Mardin Seyhan
T. Şenocak B. Erdem R. K. Timuroğlu S. Serçe

Trabzon 
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 197)

T. B. M. ûl. 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
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15 .V I I I . 1956 Çarşamba

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

GS56 /iiSÍ5 I-utÎii Evren (Arzuhal hulâsası : İstida, a ınaddc halinde açıklanmış olan
8977 IHıatepe Görçrülü fiilleri fle; T e ş k i lâ t ı  Esasiye Kanununun 26, 46, 54, 61, 67 vc

So. No: s/fi 103 ııcii maddelerini muhil, hareketlerde bulunmuş alan eski Ad-
Aııktıra l iy ı  V e k i l i  Osman Ş e r h i  Çiçekdağ hakkında Meclis tahkikatı

açılması tul<l>iud< n ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mücerret; müphem ve delilden âri bulu
nan müracaat üzerine bıı mahiyeti itibarimle encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

3865 26. V I . 1956

6054/6943 Kemalettin Tuneer 
ve ar.
Binbaşı
Askerlik Şubesi
Başkanı
Pat ııo^

(Arzuhal hulâsası : Ilâkim muavininin keyfî şekilde tevkif ka
rarlan verdiğinden şikâyeti vc mumaileyhin teeiziyesi talebini mv- 
I asanımın dır.)

Gereği düşünüldü : Tevkif kararları aleyhine alâkalıların ka
nun itiraz mercime, adı geçen hâkim muavininin cezai mesuli
yeti. bakımından da bu ciheti tetkikle vazifeli idari makama mü
racaat etmeleri lüzumuna binaen vâki talep üzerine bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3866 26 . V I . 1956



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

7121/7109 Galip Şeref 
Ceza Evinde mah
kûmlardan 
Vakfıkebir.

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan mahkûm edildiği 5 sene
lik hapis cezasının infazı dolayı siyle muhtelif ceza ve ıslah ev
lerine alınıp sevk edildiği tarihleri açıklıyarak, bu duruma göre 
bakiye cezası Ankara Çocuk Islah evinden firarı sebebiyle veri
len 14 günlük mahkûmiyeti ile birlikte 4:2 günden ibaret bulun
ması lâzımgelirken 100 gün olarak hasebadildiğinden ve hu 
mevzuda yaptığı müracaattan da bir netice alamadığından şi
kâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman malûmata 
ve dosyada bulunan Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinin
19 . X ü  . 1955 tarihli kararına nazaran; infazda hâsıl olan 
tereddüt üzerine, mezkûr cezaların infaz müddetleri ve bakiye 
oeza müddeti hesaplanıp tesbit olunmuş ve müstedi de 10.V.195G 
tarihinde tahliye ed'lmiş bulunduğu anlaşıldığından; kaza 
merciin'n kararma iktiran etmiş olan bir hususla ilgili bulu
nan vâki talep hakkında bu bakımlardan filhal tetkikat icra
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3867 26 . VI . 1956

7873/7816 Hikmet Çeçen
İnhisarlar Tütün Ba
kım ve İşleme Evleri 
Müdürlüğünde Vez
nedar
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 1939 dan önce İnhisarlar İdaresine inti- 
sabetnıiş memurların bir aşağn dereceye intibakları yap ılm asu 
retiyle uğradıkları mağduriyetin telâfisi için yaptıkları müraca
atın yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğu mucip 
sebebi ile .reddini mutazammm arzuhal Encümenince ittihaz bu
yurulan 16 . X I . 1955 gün ve 1380 saydı Kararın Umumi He
yette görüşülmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre ancak; mebuslardan birinin tâyin olunan müddet içerisin
de yapacakları itirazla mümkün bulunduğundan vâki talep üze
rine bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3868 26 . V I .1956

7908/7841 Osman Kılıçaslaıı (Arzuhal hulâsası : Kardeşi ile Ahmet Demir denilen şahıs
6899/ Anceviz köyünde arasında vukubulan bir yaralama sebebiyle. kendisinin adı ge- 

Çermik - Diyarbakır çen Ahmet Demir’le aralarında her hangi bir surette kan gütme 
mevzuubahsolmadığı ve kardeşi ile aynı sakaf ali-ında oturma
dığı halde, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince 40 nüfus efradı 
ailesi ile birlikte 3236 sayılı Kanuna mugayir olarak Adana'yo, 
naklolunmalarına karar verilip bu kararın Temyizdi di tasdik 
edilmiş bulunduğundan şikâyeti; dolayıs-iylc, kanuni delillere is-
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tinaılolunmııksızın evrilin hakinim; şifalı t n  periyi alıklan i k i  

mahal bırakılmadan bozulması talibini mııtıızummınıhr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ahmet Demirkan'ı 
kan gütme saikı ile ve müstakil faili belli olmıyacak şekilde öl
dürmeye tam derecede teşebbüsten maznun Halil Kılıçarslan ve 
Mehmet Kılınçarslan’ııı mahkûmiyetlerine dair verilen hükmün 
katileşmesi üzerine 3236 sayık Kanunun 1, 2 ve 6 ncı maddeleri 
gereğince adı geçen mahkûm ile suçun ikaı tarihinde aynı köy
de oturan annesi Hanım Kılınçarslan ve kardeşleri Ali Kılınç- 
arslan, Ahmet Kılınçarslan, Osman ve Mustafa Kılınçarslan’ın 
bulundukları mahalden 500 kilometreden az olmamak üzere in- 
tihabedecekleri yere nakillerine dair Diyarbakır Ağır Ceza Mah
kemesinden verilen 14 . VII . 1953 tarihli karara karşı vâki iti
razları reddolunduğu gibi işbu ret kararının da Temyiz Mah
kemesi Birinci Ceza Dairesinin 4 . 1 .  1955 tarihli ilâmı ile tas
dik olunduğu ve müstedinin vâki tashih talebinin de keza kabul 
edilmemiş bulunulduğu açıklandıktan sonra; yapılan muamele
lerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki iza
hatına ve incelenen dosya münderecatına nazaran kabule şâyan 
bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. t adı, soyadı ve adresi Kncüuıen kararı ve ue sebepten verildiği

3869 26 . V I . 1956

(Aı'zuhal hulâsası : Malim Vekâletinin yapmış olduğu inti
bak cetveli ih doğan mağduriyetinin telâfisi için yapmış oldu
ğu müracaat üzerine mevzuun yeni bir kanun. teklifi ile ile/iH 
olduğundan bahsile tâyini muameleye • uuıhal olmadığına da;;p 
Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 10 . I . 1955 tarih re 20 i 
sayılı kararın, Dahilî Nizamnamede yapılan son değişiklik seb< - 
bi ile yeniden tetkik ve ıslah olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedi bahis mevzuu müracaatiyle ka
nunen iktisabeylediği derece aylığının kadrosuzluk sebebi ile 
alamadığı için bunu teminen bir intibak kanunu çıkarılması 
talebinde bulunmuştur. Bu talep encümeninizin kanun tekli
fine yetkili olmaması itibarı ile zikrolunan kararın reddolu- 
nup Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan katileş
miş ve nizamnamedeki son tadilât ile de bu müesses ve müs
takar tatbikat hilâfına encümenimize böyle bir vazife ve yetki 
verilmemiş bulunmasına göre vâki talep hakkında bu bakım
lardan yeniden yapılacak bir muamele olmadığına; ancak; 
müstedinin ; kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia et-

79“2S/785S Haindi (Uiner
Temyiz Mahkemesi (j. 
Ihıku Dairesinde 
Ankara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

mesi halinde bu ciheti tetkikle vazifeli İcaza merciine müraca
atta muhtariyetine karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

3870 26 . VI . 1953

7933 /786 ‘J Halim Aksoy (Arzuhal hulâsası : Petrol bayileri için tanınan kâr haddvn-iu
Petrol Ofis lîâyii yükseltilmesi vc bunların defter tutma külfetinden vareste ki- 
Îshökîı hnnudan taleplerinden ibarettir.

G-ereği düşünüldü : Kâr haddi mevzuunda kati karar ver
meye salâhiyetli idari makamlara müracaat olunması lüzumu- 
na ve defter tutmadan vâreste kılınma hususunun da Gelir 
Vergisi Kanununun tadili ile ilgili bulunmasına binaen her iki 
talep hakkında da bu bakımlardan encümenimizce tâyini mu 
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3871 26 . VI 1956

:ara

7940 /7878 Mustafa. Akmıımnı (Arzuhal hulâsası: Enver Paşaya v< Atatürk'e kabul ıttiri-
Emekli Kurm ay Yüz- (ligi, semai plânları ile, çıkarılmasına âmil■ olduğu, MükcV.e- 
başı; Arslanhaııe fiyeti Ziraiye Kanuniyle, memleketin makineleşmesini, istihsa- 
5Iah. Can So. No:30 Un artmasını, temin itmiş ve umumi bir a.çlık felâketini ön- 
Samaııpazarı ■ An- lemis bulunduğundan, İO sinedir bu uyurela yaptığı masraf 

ve emeğe mukabil fazla istihsal değerinin binde birinin ken
disine verilmesi hakkında yaptığı müracaatlar üzerine Arzuhali 
Encümenince ittihaz buyurulan san karardır mündırn; Ziraat| 
Vekâleti işarında: bunun varidolmadığı yolundaki beyanın ta
mamen mesnetsiz ve isabetsiz olması itibarı ite bu kanuni haki 
kının verilmişi, talebindi,n ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu müracaat üzerine 
28 . IV . 1952 tarihli ve 3589 sayılı ve m;ıhiy|eti itibariyi© 
yapılacak bir muamele olmadığına dair bir karar verilip; 
katileşmiş bulunmasına ve müstedinin; kanuni bir hakkının 
muhtel kılındığı iddiasında musir bulunduğu takdirde bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariye
tine binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimiz 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3872 26 . V I . 1956
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7975/7898

Arzuhal
No.

S177/8019 

7x<;s/7srj 

s04ü./7nr»r»

80(>(ı/ 7974 
9(599

8141/8037

Ahmet Amil 
({enezin kazasında 
mukim
Avanos

Arzuhal .sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(ArzuJuıl hulâsajı: Köylerinde halı ■işlerinde, çalışan 160 
ıhıl kadın olup bunların aile yuvası kurmadıklarından şikâyeti 
mut azam m m dır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki müracaatın 
hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3873 26-, V I . 1956

Ö m er K araku ş (Arzuhal hulâsası : Î9 ve 22 numaralı Toprak Terzi komi.<•
K ötn ii k öyünden  ı/onlannea kanuni şeraiti haiz bulunmalarına rağmen kendile-
l la ı ik  rine toprak verilmediğinden ve 35 yıldır tahtı tasarruflarında
M u stafa  Ç içek  ve aı- bulunan arazilerin de ellerindin alındığından re. Kırıkhan'ım
ik izce  k öyü n d e  Drlibekirli köyünde tevzuıt ikmal olunduğu haldi arazilerinin
Karaeahe.v ıl’an 11 sİ im < dilmediğinden şikâyeti ve ihtiyaçlarına mebni nüfus
A bd u lla h  A slan ve miktarlarına göre kendilerine arazi verilmesi taleplerini mut<■-
;ır. rjı rnmrndır.)
Del i bek iri i k öyünde 
K ırıkhan

Ö m er Şah in
Z e y tiııd a ğ  .Mal», de *
B ergam a

İsm ail Toslak 
Sam anpazarı - ( ’ elil 
Han N o : l 
A nkara

Gereği düşünüldü : Müstedilerin, Toprak Tevzii komisyon
larınca yapılmış olan tevziata mâtuf şikâyetlerinden dolayı bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza mercilerine arazi taleplerinden 
dolayı da bu hususat hakkında katî karar vermeye yetkili 
idari makamata müracaat etmeleri icabetmekte bulunduğundan 
vâki talepler üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3874 26 . VI . 1958
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S092/799S

Arzuhal
No.

S|Ifi/HOIS

s 149/804:*

Encümen kaıarı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise; Sanal Enstitüsü »ırzını 
lunna teknik subaylık hakkı tanınmasını elerinş etlen bir kanun 
lâyihası tevdi edilip edilmediğinin bildirilmesi falebindcı 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü ; Mahiyeti itibariyle talep üzerine encii 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3875 26 . VI . 1953

(Arzuhal hulâsası : Te.rji durumu ile ilgili olarak açmış oldu
ğu idari dâva üzerine Devlet Sûr asınca lehine karar verilmiş bu 
tınıd-uğu halde; mağduriyetinin temadi etmekte bulunduğundan 
şikâyeti ve clol-a-y isiyle 30 . 1' . 195-1 tarihinden muteber olmak 
iizrre maaşın,m 80 liraya yükseltilmesi ve 6273 saı/ıh Kıımın tat
bikatındaki aksaklığın bir kanunla giderilmesi talebini mut azam - 
inindir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin maaşının 1 . V . 1955 tarihin
den itibaren 80 liraya yükseltilmiş bulunulduğu vekâlet işarın
dan anlaşılmasına ve bu suretle yerine getirildiği bildirilen ilâ 
mın infazı mevzuunda doğacak tereddüdün de tavzih yoluna 
müracaatla giderilmesi mümkün bulunduğuna ve encümenimizuı 
kanun teklifine yetkili olmamasına binaen vâki talep hakkında 
bu bakımlardan tâyini muameleye mahal görülemediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3876 20 . VI 1956

V u sul’ A slan  (A rzuhal hulâsası : K ayseri A ğ ır  ('eza Mahkemesinde der-
Bölge Ceza K vinde desti rüyet bulunan dâvada hakkının ziyam a mahal bırakılma- 
K ayseri m ak iizere kendisini müdafaa ederek bir avukat tutulması tale

binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin bu talebini davaya bakmak 
ta olan mahkemede beyan etmesi icabetmekte bulunduğundan 
vâki talep üzerine bu bakımdan oncümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ali Özkan 
<)<rıvl men 
Pertek - Xi¿yI<

Burhan Sapmaz 
Boza I lı paşa Malı. 
Adak So. Xo: 2 /(i 
Kayseri

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3877 26 . V I . 1956



82öi)/S.Mî)

Arzuhal
No.

Ömer Yılmaz 
Karayolları !). Bölge 
ı nii si al i do r.ı i e ri ti a - 
nıııiii
.Diyarbakır

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İş Kanununun birinci maddesi şümulüne 
dâhil bulunduklarından bahsile, kendilerine ikramiye verilmedi
ğinden şikâyeti ve d ol ay isiyle;  bu personelin menfaatlerinin tâyin 
ve tesbiti talebini mu t aza m mı n dar.)

Gereği düşünüldü : Ahiren çıkan Yüksek Meclis kararma 
göre bu cihetin tâyini Çalışma Vekâletine taallûk etmekte bu
lunduğundan müstedinin ve diğer alâkalıların adı geçen maka
ma müracaatları lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3878 26 . V I . 1956

8316/8187

8287/8167

E buz er Alpkıray 
Bakkal 
(îerger

Kadir Demir Rama- 
zaııoğlu
Gerger

8288/8168 Hacı Dpmir

K2SU/81G!)

Belediye Odacısı 
flerger
Osman Eıılese
<¡erırer

(Arzuhal hülâsası : Gerger kaza merkezinin Pütürge’den kal
dırılarak Vcnkiik köyüne naklolunması hakkında, bâzı menfaatpe
restlerin tahrik ve teşvikiyle Meclisi Umumice verilen karardaki 
isabetsizlikten şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin, bu mevzuda 5442 sayılı Ka
nun dairesinde icabeden tetkikatı ve gereken kanun ihzaratını 
ifa ile vazifeli ve yetkili bulunan Dahiliye Vekâletine müracaat 
etmeleri lüzumuna binaen vâki talepler üzerine bu bakımdan en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3879 2 6 .V I .1956

8318/8189 Şükrü özaydın (Arzuhal hülâsası: İş talebine mütedairdir.)
!)626/ Ekin pazarı civa

rında Zahireci Mu
harrem Uncu eliyle 
Merzifon

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve alâkalı idari makamata 
müracaat olunması lüzumuna binaen vâki talep hakkında encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3880 26 . V I . 1956



Arzuhal
No.

8321/8192

8324/8195

9209/10137

Halit Ergücr 
Atatürk Lisesi Coğ
rafya öğretmeni 
İzmir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

( A r z u h a l  hülâsas ı  : Y a r d ım c ı  ö ğ r e t m e n l i k l e  g e ç e n  h i z m e t  miicl- 
d e t l e r i n i n  k ı d e m i n d e  sa y ı lm a s ı  t a l e b in d e n  i b a r e t t i r . )

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Miistedinin, ahiren yürürlüğe giren ka
nundan istifade edip etmiyeceği cihetini tetkikiyle vazifeli idari 
makama müracaatı gerekmekte bulunduğundan vâki talebi üze
rine bu bakımdan eııcümenimizce muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3881. 20 . V I . 195fi

Ömer Bil« i (A r z ı th e ı !  hü lâsas ı  : A y ı n  d e r i c i  c< u n v a n d a  lıı y ı l  b e l l e t i l  nal,

DDY (1ar yedek is- ve  t e r f  i e t t i r i l  tncn ıek  s ı i r c t i y h  m â n ı z  k a ld ı ğ ı  a u i ı jd ı ı n y ı  liıı t e lâ f i -  

tasyon Şefi sı m a k sa d ı  i le  a r m ış  o l d u ğ u  d â v a ;  h lıiııe 11 r e l i  i e t m e k  ü z e r e  ik en

Oaziantch ç ık a n  b i r  l i r i n d i  i ç t iha t  h a r a n  ¡'cirim s ü k u t  e t m i ş  b u l u n d u ğ u n 

d an  ş i k â y e t i  m ı ı t a z a m m t ı ı d ı r . )

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup bu merci- 
ce de karara bağlanmış olduğu anlaşılan talep hakkında bu ba
kımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3882 26 . V I .1956

Abdiilmeeit I’slu 
Orlıaniye Malı. N'a- 
ear Sokakta No: 5 
Antakva - Hatav

< A r z u h a l  h u l â s a s ı :  I85.r> i sııyı lı a r z u h a l e  < I; o la r a k  s u n u la n  

bu  is t id a  ile e z c ü m le  ; / ¡abasın ın t e y z e s i  H a ş a n  K e ş r a  k ız ı  ¡ t i l k i 

y e  ile k o ca s ı  M e h m e t  l îa ğ d a d i o ğ l ı ı  A b d u l l a h ' a  a it  v a k ı f  eıkaeırett; 

v a k f i y e s i n e  y ö n ,  / ev liy i  t b a k ım ı n d ı m  bi iy i ik  e v l â d a  m e ş r u t  b u 

l u n d u ğ u n d a n  m ü h  ı 'e l l i l iy i ;  HH y ı l  babası  t a r a f ı n d a n  17 y ı ld a  
k e n d i s i  t a r a f  im lan  idari ıd ih ı ı i s  ikı-n. V a k ı f l a r  İd a r i  s in c e  2 7 6 2  
s a y ı l ı  V a k ı f l a r  v< 2 7 İH sa y ı l ı  l l a l a y  A u la şm a s ın a  m ü t e d a i r  k a n u n 

lar  h ü k ü m l e r i n e  m u g a y i r  a tarak  i l i n d e n  al in i ) )  b a şk a s ın a  s a t ı lm ış  
ve D e v l e t  Ş f ı ra s ın c a  d a h i  a l e y h i m  k a r a r  v e r i l m iş  o l d u ğ u n d a n ,  k e 

za sat  m a la n  şalıs ın  h a l k ı  şu f a y a  i s t i n a d ı n  a ç m ış  o l d u ğ u  d â v a n ın  

H a t a y  A s l i y e  H u k u k  M a h k e m e s i n c e  vaz i fe  dı şı  t e t k i k  vc  t e m y i z e n  
d e  tasd ik  e d i lm i ş  b u l u n d u ğ u n d a n  s ik a y ı  t i  m u t a z a m m ı n d ı r .  I

Gereği düşünüldü : Zikrolunun 18554 sayılı arzuhalin, 18. 
1 .1956 tarih ve 3041 sayı ile bir karara bağlanıp bu kararın ka
tileşmiş olması ve ihtilâf mevzuunu teşkil eden hususatm tet
kik ve halli kaza mercilerine ait ve bu mercilerce tetkik ve ka
rara bağlanmış bulunması muvacehesinde vâki talep ve şikâyet 
üzerine encümenimizce yeniden yapılacak bir muamele olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3883 26 . V I . 1950



ö

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

0288 /0038 Baki Olcay
Mecidiye Malı. No: 

<st,7 ikinci sokak 
Afvoıı

Hneümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  h u lâsas ı  : V a z i f e  m a l u l i y e t i n d e n  d o l a y ı  E m e k l i  

S a n d ı ğ ı  ile  a r a l a r ın d a  t e h a d d i i s  e d i n  i h t i l â f  s e b e b i y l e  D e v l e t  ¡Şû

ra s ın d a  a ç m ış  o l d u ğ u  id a r i  d u r a n ın ,  hu i h t i l â f l a r  iç in  k a n u n e n  

ilk m e n  i o la r a k  e/iistı r ili  n M a l ı y ı  V e k â l e t i n d e n  c e v a p  o l m a s ı n ı  

b e k l e d i k t e n  s o n r a  a ç ı lm ış  b u l u n m a s ı  İ t ib a r i y l e  m ü r u r u  m ü d d e t t e n  
r e d d o lu n ı ı i a s ı n d n k i  i sa b e t s i z l i k t e n  ş i k â y e t i  et hu  b a p t a k i  d o s y a -  

u m  i n c e l e n e r e k  m e z k û r  k a r a r  k a l d ı r ı lm a k  s a n  t i y l e  v a z i f e  m a l û l 

l ü ğ ü  a y l ı y ı  b a ğ l a n m a s ı  ta l eb in i  m u l a z a m m ı n ı l n . /

Gereği düşünüldü : Bir dâvanın mürüru müddettoıı reddi ile 
esastan reddi arasında hukukan hiçbir fark olmayıp her iki hal
de de taraflar lehine muhkem kaziye teşkil etmekte ve Teşki
latı Esasiye Kanununun 54 nevi maddesi muvacehesinde mahke
melerden sâdır olan mukarreratın teşrii organca dahi tetkiki 
gayrimümkiin bulunmasına binaen vâki talep üzerine bu bakım
dan encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3884 26 . V I . 195G

0(587/03(i fi Recep Küskfı
Mulıasebei Hususiyi 
Zeytinburmı (îoliı- 
Şefliğinde Tahakkuk 
ınennır »mavini 
Zeytinburnıı - tst;m 
bul

l A r z u h a l  h u lâsas ı  : B o r ç l a n a c a k l a r  için  ta n ı n ı n  k a n u n i  m ü d 

d e t  z a r f ı n d a  a lâ k a l ı la r ın  m ü r a c a a t t a  b u l u n m a l a r ı  r e  h a k l a r ı m ı 1 

z ı y a a  u ğ r a m a m a s ı  için  y a p ı l a n  ta m im i n  e v r a k  m e m u r u  teıra f ı ı  

dan h ı fzo - l ı ınnp  t e b l i ğ  e d i l m e m i ş  o lm a sı  y ü z ü n d e n  İn h is a r la ' '  

i d a r e s i n d e  g e ç e n  ü c r e t l i  h i z m e t l e r i n d e n  d o l a y ı  bu  k a n u n i  v, 
m ü k t e s e p  h a k k ın ı  k u l l a n m a d ı ğ ı n d a n  m a ğ d u r i y e t t e n  k o r u n m a s ı  

t a l eb in i  ın u ta za m m ın d 'i r .  ı

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehe
sinde vâki talep üzerine encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3885 26 . VI . 1956

0710 /930] Ali Sofuoğhı ( A r z u h a l  h u lâsas ı  :  V a z i f e i  a sk ı  r  i y e  s in i  i fa  e t m e k t i  iken

Araklıda mukim d u ç a r  o l d u ğ u  h a s ta l ık  s eb eb iy l e ,  saka t  o l a r a k  t e r h i s  o l u n u p  b i lg i

Trabzon s i z l i ğ i  s c l u h i y l e  m ü d d e t i  k a n u n i y e  i ç e r i s i n d e  n u ı l û l i y e t  idd ias ıneb ı

b u l u n m a d ığ ı  için. ın â l û l i y c t  m aaş ı  b a ğ la n m a s ı  veyı ı  ta z m in in  

itası, h u s u s u n d a  y a p t ı ğ ı  m ü t a d d i t  m ü r a c a a t l a r d a n  b i r  n e t i c e  a t a 

m a d ı ğ ı n d a n  ş i k â y e t i  ve  l ıd l tn  bu  y ü z d e n  a ğ ı r  h a s ta  ı<c m u a v e n e t i  
m u h t a ç  b i r  d u r u m d a  b u l u n d u ğ u n d a n  bu  h a k k ın ın  i s t ih s a l i  hu  su-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

sunda veyahut vatani hizmet tertibinden muavenet ve müza
herette bulunulması talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mâlüliyet aylığı bağlanması mevzuunda 
tahaddüseden ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait bu
lunmasına, hidematı vataniye tertibinden aylık bağlanması veyar 
her hangi bir suretle yardımda bulunulması da yeni bir kanun 
teklifi mevzuu olup encümenimizin bu sıfatla teklife yetkili, 
olmamasına binaen talep hakkında bu bakımlardan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3886 26 . VI . 1956

(Arzuhal hulâsası : 35 yıllık Devlet hizmetini mütaakıp 
emekliye ayrılıp aldığı aylığın azlığı sebebiyle intisabetmiş bu
lunduğu Türk Hava Kurumu muhasipliğinde, bir zühul netice
si zimmetinde görülen 20 lira için Düzce Ağır Ceza Mahkemesi
nin 20 . IX  . 1955 tarihli ve 9 sayılı bir kararı ile 5 ay hapse 
mahkûm edilmiş bulunduğundan, lekesiz geçen uzuıı memuriyet 
hayatı göz önüne alınarak cezasının affolunması talebinden iba
rettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, zimmeti
ne para geçirmekten maznun olarak mezkûr mahkemede yapı
lan muhakemesi sonunda, Türk Ceza Kanununun 202/2 ve son 
ve 59 ncu maddeleri gereğince 5 ay ağır hapsine dair verilen 
mezkûr hükmün, Temyiz Beşinci Ceza Dairesinin 13 . I I I . 1956 
tarihli ilâmı ile tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hüküm
de bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izaha
tına ve incelenen dosya münderecatına nazaran kabule şayan 
görülmiyen vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3887 26 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Edirne Ziraat Müdürlüğü, ziraat maki
neleri bölge mütehassısı iken örneği ilişik vekâlet emirleri daire
sinde ve haiz olduğu ehliyetle bizzat idare etmekte olduğu hiz
met arabası ile, hiçbir kusur ve maksadı olmaksızın ve bir ha
yatı kurtarmak için vasıtayı yol şarampolünü sürmesi neticesin
de vukua gelen bir kaza â olay isiyle KIrklareli Asliye Ceza Mah
kemesinin 951/254 esas ve 955/285 sayılı ilâmı ile mahkûm edil
diği 20 uy hapis cezasının; 10 yıllık Devlet hizmeti zarfında en 
■ufak idari, adlî vı inzibati bir cezaya muhatap tutulmamış ve

*»8o2/î)4i)5 Sıddık Lolok
Ziraat Müd. Ziraat 
Makineleri Bölgo 
Mütehassısı 
Kdirne

0772/9431 Sadettin Yarar 
Yalı Malı, do 
Akçakoca
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Arzuhal
No.

%

9888/9523

iki takdirname alnm bir kimse bulunduğu, keza; hâdisenin oluş 
şekline ve hu şahsi durumuna göre; kendisine bu cezanın tat
bikiyle; cezadan maksudolan gayelerin temin ve istihsali bahis 
mevzuu olmadığı göz önüne alınarak af hususunda Yüksek Mec
listen atıfet talebini muta.zamnirndır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten maznun müstedinin, adı 
geçen mahkemede yapılan muhakemesi sonunda; Türk Ceza 
Kanununun 255/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince 1 sene 8 ay 
hapis ve 28 lira 30 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine 
dair verilen 27 . V . 1955 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesinin 13 . IX . 1955 tarihli ilâmı ile tasdik 
ve Başmüddeiumumilikçe yapılan itirazın da Ceza Umumi Hey
etince reddolunmak suretiyle katileştiği ve hükümde bir isa
betsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki iza
hatına ve incelenen dosya münderecatına göre dikkate alına
cak mahiytte görülmiyen talep hakkında bu balamdan encü 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal aahibiniıı
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vo ııe sebepten verildiği

3888 26 . V I . 1956

Alp Erten (Arzuhal hulâsası : Nusp tashihim mütedair olarak açmış ol-
14. Sv. Tüm. Klı. Bl. duğu idari dâvayı müddeti kanuniyesi içerisinde açmış olmasına 
Ulş. Tk. K. Ulş. Kd. rağmen Şûrayı Devletçe müruru müddetten reddolun m asındaki 
Ütğm. (946-43) isabetsizlikten şikâyeti re dalayısiyle 30 . V I I I . 1952 olun üsteğ-
Kars menlik nasbinin 30 . VII 1 . 1950 olarak düzeltilmesi talebini mu

tazam mındır.)

Gereği düşünüldü : Bir dâvanın müruru müddetten reddiylt 
esastan reddolunması arasında hukukan hiçbir fark olmayıp her 
iki halde de taraflar lehine muhkem kaziye teşkil etmekte ve bu 
mukarreratm teşrii uzuv tarafından tebdil ve tağyiri de gayri- 
mümkün bulunmasına binaen vâki talep hakkında bu bakımdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3889 26 . VI . 1956



( A r l ı n l a  h u lâsas ı  : A d l î ,  i n z ib a t i  v e  a s k e r î  h i ç b i r  k a n u n i  s e 

b e b e  i s t i n o d o l u m n a k s ı z ı n  d i s ip l i n s i z l i k  i s n a d i y l e  h a k k ı n d a  ta tb ik  
u lunan  em ek l i l i l -  m u a m e le s i n i n  b ü t ü n  h u k u k i  n e t i c e l e r i n i  sûr  i v e  
ş â m il  o l m a k  ü z e r e  k a i d e n i  ması ta l e b in d e n  i b a r e t t i r . )

1

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
e fıkrasına istinaden yapılan tekaütlük muamelesi aleyhine va
zifeli kaza merciine müracaat etmesi icabetmekte bulunan müâ- 
tedinin vâki talebi üzerine, bu bakımdan encümenimizce mua
mele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

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

3890 26 . V I . 1956

( A r z u h a l  hu lâ sa s ı  :  D e v l e t  o r m a n ı n d a n  tar la  a ç t ığ ı  iddia ve 
ina l ı -  i s n a d a ! a n m a k  s 'u nti ı/h  M e r s i n  S u lh  ( ' e z a  m a h k e m e s i n c e  h a k k ın -  

\ta h ü k n ı o l u n a n  r ı z a n ı n ,  m e z k û r  ı/erin k e n d i s i n e  ait  t a p u l u  b i r  

a ra z i  o lm a s ı  ve  D e v l e t  o r m a n ı  ile a lâka  v< nı ü n a s e b e t i  b u l u n m a 

ması,  k e z a  bu  s e b e p l e  rlı b i d a y e t e  n b e  ret e t-i-nc l ı û k m o l u n d ü ğ u  h a t 

ılı bile lhara n o k sa n  ta h k ik a ta . i s t i n a d e n  v e r i lm iş  o lm a s ı  s e b e p l e r i  

i l e ;  usu )  ve  k a m ı n a  m u g a y e r e t i n e  b in a e n  t a h l iy e  o l u n m a s ı  *:d e 

b i n d e n  i b a r e t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin mezkûr 
suçtan maznun olarak yapılan muhakemesi sonunda adı geçen 
mahkemece 3116 sayıb Orman Kanununun 5653 sayılı Kanunla 
değişen 109 ncu maddesi gereğince 6 ay müddetle hapsine dair 
verilen 11 . II . 1955 tarihli hükmün Temyiz 3 ncü Ceza Daire
sinin 3 . X .  1955 tarihli ilâmı ile tasdik olunmak suretiyle ka
tileştiği ve kararda bir isabetsizlik görülemediği bildirilmek- 

, tedir.
Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki iza

hatına ve incelenen dosya münderecatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3891 26 V I . 1956

9900/953*. Voli Toker

Ceza Evinde
kûmlardan
Mersin

9898/9533 Hıza Sokman

Koşııyolu, Banka 
Evleri No: 36 ( Is- 
mailpaşa Cad.) 
Haydarpaşa fstan-

9942/9f>C>2 Mehmet (Uizelyazıeı (Arzuhal hulâsası : Arazi talebi ile ilgili olarak yapmış oldu-
Kılu'dodc Malı. Sö- ğu 17235/16015 sayılı müracaatı üzerine Arzuhal Encümenince
&ütlü So. No: 83 ittihaz olunan 16 . 11 . 1955 gün re 1103 sayıh Karara uyularak
Samsun her hangi bir emir verilmediğinden şikâyeti mutazammındır. I

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu kararla; talep mahiyeti 
ve vekâletin cevabi yazısı muvacehesinde tâyini muameleye ma
hal olmadığı kararlaştırılmış bulunmasına ve müstedinin talktı



~  13
Arzuhal

No.

10048/963!)

10050/9641

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve no sebepten verildiği

işgalinde bulunup imar ve ihya ettiği arazi üzerinde mülkiyet 
noktasından her hangi bir hak iddia etmesi halinde kaza mer- 
cüne, ve 4753 sayılı Kanun hükümlerine tevfikat topraklandı
rılması ve mezkûr yerin kendisine icarı mevzuunda vâki istek
lerinden dolayı da vazifeli idari makamata ve Toprak Tevzi 
komisyonlarına müracaatı icabetmekte olmasına binaen; vâki 
müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce yeniden ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3892 26. V I. 1950

Ahmet Bırakmak (Arzuhal hulâsası : /fırsızlık isnadı ile sur orta//1 o!arak İn -
Ceza Evinde lıiiküm- raberee tahtı muhakemene alındıkları Yusuf ve Erdoğan adında- 
lü ki şahıslar; mahkemede ke »dişinin bu surla her hangi bir sııreth
İzmir alâkalı bulunmadığını ve suru kendileri işlediklerini ifade etmiş

bulunduktan halde mücerret sabıkalı bulunduğu iriıı Izmir 2 net 
Sulh Ceza. Muhkemi sinin 5 . X I . 1955 tarihli, karan ile mİ hak y< - 
re 2 scıu 11 ay hapse mahkûm alildir/imlen mıisumiyetivin vr 
adaletin tecelli ettirilmesi, talebini mııtazammnıdn .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr suçundan do
layı adı geçen mahkemece Türk Cez<ı, Kanununun 401/4, 491/1 
ve 81/2 ve 525 nci maddeleri geregince verilen 4 . XI . 1955 ta
rihli mahkûmiyet karannın temyiz olunmamak suretiyle kati
leştiği ve yapılan muamelelerde usulsüz ve kanuna uymıyan bir 
cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izaha
tına ve incelenen dosya münderecatına göre dikkate alınacak 
mahiyette bulunmıyan talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3893 26. V I . 1956

Hakkı Dönmez 
Orman Çeviriye kö
yünde
Akyazı • Sakarya

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Karaçökck köyünde, kâin ve L’O 
hane köy halkının cbaencet tahtı tasarruf ve ziraatindc ve vere/i 
kayıtlan dahi üzerlerine mukayyet bulunem 80 dönümlük arazile
rinin hükmen Hazine, lehine tescil olunması ile çok mağdur ve p e
rişan bir duruma düşeceklerinden 1753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun teshil i t t i ğ i  muhtaç çiftçilerden bulunmaları-
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Arzuhal

No.

10073/9657

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

na binden mezkûr yerlerin bu kanuna tevfikan uzun vâeh v< hr- 
ıleli, misille kendilerine verilmesi talebinden ibaret!ir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların bu husus için Maliye Vekâ
letine müracaat etmiş bulunmalarına ve mezkûr vekâletin sahi- 
bülârz sıfatiyle henüz kati karar vermemiş olmasına, keza bahis 
mevzuu yerler zikrolunan kanunla tesbit olunan, tevzie tâbi 
arazilerden ise vazifeli tevzi komisyonuna ve ihtilâf vukuunda 
dr bu cihcti tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaat olunma
sı lüzumuna binaen vâki talep üzerine bu bakımdan tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3894 26 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Hiç bir gûna alâkalı ve methal dar bu 
Ilınmadığı bir hırsızlık surundan dolayı müspet vc kanuni bi 
delil mevcudolmadiği ve asıl fail olan Durmuş ve Mehmet adın
daki şahıslar tarafından da bu nalda beyanatta bulunulmuş 
olduğu hakle: İzmir Birinci Ağır Ceza Mahkemesince haksız olarak 
mahkûm edilmiş bulunduğu o’ sene 1 i ay 20 gün hapis cezasının 
bir adli hata eseri bulunduğundan ve çocuk ıslah evinde mevkii) 
bulunduğu sırada hukukunu müdafaa ve temyiz hakkını dalı 
istimal edemediğinden vâki mağduriyetinin telâfisi ve mâsının 
yetinin meydana çıkarılması içitı gereken hlkikattu bulunulması 
t al e bind e n iba r ettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan maznun 
müstedi Mehmet Garipkuş’un tzmir Birinci Ağır Ceza Mahkeme
sinde yapılan muhakemesi neticesinde. Türk Ceza Kanununun 
493/1. 55/3 ve 81/2, 492 ve 74 ncü maddeler gereğince iki sene 
5 ay 10 gün ağır hapis ve bir sene 9 ay 10 gün hapis cezası ile 
mahkûmiyetine dair verilen 17 . A'I . 1956 tarihli hükmün 
temyiz yoluna başvurulmamak suretiyle katileştiği açıklandık
tan sonra; yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir 
cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki iza
hatına ve incelenen dosya münderecatına nazaran kabule şayan 
bulunnuyan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Melunct Gavipkıı.ş 
Ceza Eviıtdc hüküm
lü
İzmir

3895 26 . VI . 1956
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10101/0672

Arzuhal
No.

10107/0674

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Sahibi bulunduğu linyit kömür işletme
sinde vukubulan bir kaza neticesinde Haşan Baykal edmdaki 
işçinin ölümünden dolayı Keşan Asliye Ceza Mahkemesini!*,, 
Temyiz Birinci Ceza Dairesinin 27 . X II . 1955 tarihli ilâmı ile 
tasdik edilmiş bulunan 27 . X  . 1955 tarih, ve 954/29 ve 955/174 
karar sayılı hükmü ile mahkûm edilmiş bulunduğu bir sene 8 
ay hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır para cezasının; bu kabil kaza
ların her liirlü tedbirleri alan devlet işletmelerinde dahi vukv- 
butmakta olduğuna ve kendisinin her hangi kasıt ve ihmali dahi 
bahis mevzu olmadığına göre, hâdiseden esasen fazlası ile elem 
duymuş bulunmasına binaen ailesi ve 3 çocuğu ile birlikte çek
tikleri ıstırap kâfi görülerek af veya tecili talebinden ibarettir).

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten maznun müstedinin 
adı geçen mahkemece yapılan muhakemesi sonunda; Türk Ce
za Kanununun 455 ve 59 ncu maddeleri gereğince mahkûmi
yetine dair verilen kararın katileştiği, tashih talebi de kabul 
olunmamış bulunduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatı
na ve incclenen dosya münderecatına nazaran dikkate alınacak 
mahiyette bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
3896 26 . VI . 1956

Hatice Şentiirk ( Arzuhal hulâsası : Bozcaada’da, terzilik yapıp annesinin
Alaybey Malı. N o :28 ve kendisinin geçimini temin etmekte ve birkaç ay önce dı 
Bozcaada nişanlanmış• bir durumda iken; müşterilerinden birinde olan,

alacağına makabil I.ammen tanınan «hapis hakkına istinaden» 
alakoyduğu kumaş yüzünden bu yer Asliye Ceza Mahkemesi
nin 7 . IX  . 1955 tarihli ve 954/29 esas ve 955/21 karar sayılı 
kesinleşmiş bulunan ilâmı ile; emniyeti suiistimal suçundan 
/ ay 16 gün hapse mahkûm edildiğini; ilişik raporlarına göre 
cezasının in\fazına sıhhi durumu müsait bulunmadığı gibi esa
sen hareketinden nadim bulunması itibariyle infazın kendisi 
için bir ibret ve intibah vesilesi olmaktan ziyade içtimai bir 
felâket sebebi olacağından affı hususunda Yüksek Meclisten 
merhamet ve atıfet talebinde bulunulmaktadır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin emniyeti 
suiistimalden maznun olarak yapılan muhakemesi sonundu, 
T ürk Ceza Kanununun 208, 522, 47/4 ve 5 ve 59 ncu maddeleri 
gereğince 16 gün hapis ve 69 lira 60 kuruş ağır para cezası 
ile mahkûmiyetine ve 1 ay hapis ve 150 lira ağır para ceza-

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Muştala Kaya 
Büyükeami Malı, de 
Keşan - [idinıe
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

srndan ibaret olan müeccel mahkûmiyetinin aynen infazına 
dair verilen 7 . IX . 1955 tarihli hükmün Temyizen de tasdik 
olunup katileştiği \ e hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki 
izahatına ve incelenen dosya münderacatma göre kabule şa
yan bulunnnyan talep hakkında bu balamdan enciimenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3897 2 6 .VI .1056

1 (J160/0718 Ahmet Bedir Camlı (Arzuhul hulâsası : İskân, ve sair kainini haklarının tanınma-
10192/ Sebze pazarında mis bulanması itibariyle sefaleti duçar olduğundan Lübnan'a

Adana iadesi i<;in muktazi muamelenin ifası talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Miistedinin vâki talebinden dolayı alâ 
kah idari mercilere müracaatı lüzumuna ve aynı mevzu üzerin
de daha önce yaptığı müracaat üzerine de keza 4. IV . 1956 ta
rihli ve 3702 sayılı bir karar verilip kesinleşmiş bulunmasına 
binaen enciimenimizce yeniden yapılacak bir muamele olmadığı- 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3898 26 . V I . 1956

J0330/9840 Abbas Bora ve Mit (Arzuhal hulâsası : Murisi tarafından 130 madeni liraya sa-
zeyyen Çiftçi tın alınıp 1321 yılından beri tahtı tasarruflarında bulunan vc
Ahizhavi Malı, de rergisi dahi ödenmekte olun arazilerinin Suşehri Medmüdürlüğii- 
Akdağmadeııi nün gayrikanuni bir muamelesi ile âhara satılmış olduğundan ve

nem ıs olduğu dâvanın da bu yüzden reddedildiğinden şikâyeti ve 
dolayısiyle uğradığı bu haksızlığın telâfisi için kendisine Şark 
muhaciri sıfatiyle Hâzineye ait 100 dönümlük sulu arazi, tahsis 
olu-nması veyahut elinden alınan gayrimenkul bedelinin bugünkü 
rayiç üzerinden ödenmesi taleplerini mutazeımmmdır.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek karara bağ
lanmış olan bir hususla ilgili bulunan talep hakkmda bu bakım
dan encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3899 26. V I. 1956



2785/2778
3094/3087
3394/3387
5937/5926
(¡627/6616
5963/5952

1.0082/
«10084/

Arzuhal
No.

8193/8083 
(S. N o: 1)

7901/7834 
(S. N o: 2)

7943/7872 
(S. N o: 3)

7983 7906 
(S. N o : 4)

~  17 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Lilbnan ’(/an T ¡iri; pasaportu ile yelerek 
Adana'ya yerleştiğini, mülteci sıfatiyle (1 aylık kısa hizmete tâbi 
tutulması lâzımyı lirken ask erliğinin bu m üddetten fazla 46 ay 
yaptırıldığından, izüdi olarak terhis olunmuş bulunduğu halde 
hakkında takibata yer ildiğinden ve kendisini himaye ile yanında 
çalıştıran Ahmet Karaçalı’nm dahi kendisi yüzünden belediye za
bıta memurla, ¡uca t ch d id edilmekle -bulunduğundan şikâyeti ve 
duçar olduğu sefalet re fal;ra zarurete binaen tekrar Lübnan’a 
iadı "oltınması talibini mulazammmdır.)

Gereği düşünüldü : M üstedinin evvelce vâk i m ütaaddit mü- 
raeatları üzerine; bu m üracaatların m ahiyetine ve vekâlet ce
vabına göre bir m naıncle ifasına mahal görülm ediğine dair 268 
sayılı b ir karar verilip  bu karar katileşm iş bulunmasına, bu ke
re Dahiliye ve M illi M üdafaa vekâletlerinden alm an malûm at 
m uvacehesinde d a h i; m um aileyh ; kanunen tem inat altında bu
lundurulan hak ve m enfaatlerinin m uhtel kılınm ası halinde bu 
cihetleri tetkikle vazifeli idari, adlî ve kazai makam  ve m erci
lere m üracaat etmesi gerekm ekte olm asına binaen vâki m üraca
atlar üzerine bu bakım lardan encüm enim izce yeniden yapılacak  
bir muamele olm adığına karar verild i.

Karar No. Karar tarihi

3900 26 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : 19 numaralı Toprak Tevzi Komisyonun
ca, kendisinin arazi tevziatından faydalandırıhnadığından şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Malatya İnhisarlar Başmüdürlüğü Ba
kımevi işçilerinden iken kadro fazlası diyerek, mücerret par
tizan bir düşünce ile işlerinden çıkarılmış bulunduklarından tek
rar işe alınmaları için emir verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olduğu hal
de iskân haklarından faydalandırıhnadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası ;* Maluliyet derecesinin yükseltilmesi tale
binden ibarettir.)

Hüseyin Torun 
Tophisar köyünde 
Karacabey

Zeynep Onay ve ar. 
inhisarla vBaşnüidüv- 
lüğü bakımevleri iş
çilerinden N o: 264 
Malatya

Mehmet Şen 
Arakiveci Hacı Ca
fer  Mah. Nasrettin 
H oca So. N o: 43 
Üsküdar - İstanbul

T ayyip  Toptan 
C um huriyet M eyda
nında Salilı B ayır 
yanında 
Zonguldak

Bedir Ahmet Şamlı 
Sebze pazarında 
Sebzeci 
Adana
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7984/7907  
(S. No: 5}

Arzuhal
No.

9İS 2/8952  
ıS. No: (i)

79(i2/7S.'-'5 
ıS. No: 7)

100 İM/0Ü 10
(S. N11: S

81.33/8035  
(S. No: <>)

7784/7735  
(S. No: 10)

81.78/8068- 
(S. No: 11)

8170/8062 
(S. No: 12)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kaçarı vt* ııe .sebepten verildiği

Süleyman (iiinel (Arzuhal hulâsası : İş hastalığının meslekî sayılmadığından
! )ilâver oeağı civarın- sil,-ıh/ı ti mutazammmdır.) 
da
Zonguldak

(VIÛ1 Ceylân (Arzuhal hulâsası : Jandarma kilçük zabit olarak bu mes-
Belediyede akıl emel tekle ve Millî, Mücadelede geçen hizmetlerinin borçlanma yolu
Yerköy de dahi olsa Emekli Sandığınca tekaütlük müddeti hizmetin« 

katılmak isti uilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan müracaatların; tetkik ve halli kaza mercilerine taallûk 
eden hususatla ilgili bulunmalarına binaen, bu bakımdan en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3901 26 . V I . 1956

Ali <)>:is ve ar 
DDY 3. İs. M üdür
lüğü personeli 
Bandırma

Mehmet İhsan Maras 
Yeni Malı. 6. durak 
• ’uşkun So. N o: 100 
Ankara

ltit'al Ödeıı 
Sağlık Merkezi Sıh
hat Memuru 
Ahlat

Abdürralıman önal 
ve ar.
Vilâyel Yazı İsleri 
Şefi* *
Konya

Muzaffer Eröktcm 
DDY 1. İşletme 
1/VII memurların
dan S. 39928 
Haydarpaşa

Cemal Lâçin 
Demokrat Parti ku
rucusu 
Refahiye

( Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı Kanun tatbikatından doğan 
mağduriyetinin telâfisi için mezkûr kanunun muvakkat birinci 
maddesinin tefsiri ve yeniden tedvin ve tesisi suretiyle barem 
derece,sinin düzeltilmesi ve maaş farklarının ödenmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memurların ellerinde olmıyan sebeplerle 
tekaütlük müddetini ektenmiyen hizmetleri için yeni bir borçlar 
ma müddeti daha tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden, terfi edemiye- 
rek mağdur katmış olan memurlar için Personel kanunu çıkarı
lıncaya kadar bir intibak kanunu sevi; olunması, ve kadro temini 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası :  5585 sayılı Kanunun muvakkat 4 ncu 
maddesinin tadil olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik mükellefiyetinde kaldırılmış 
olan bedeli nakdi usulünün yeniden konulması talebinden iba 
r ettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. iidı, soyadı ve adresi

—  19 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

8120/8022  
(S. N o: 13)

8113/8015  
(S. N o : 14)

8129/8031  
(S. N o: 15)

7805/7809  
(S. N o: 10)

8110/8012  
(S. N o: 17)

S 127/8029  
(S. N o: 18)

9050/8837
9 144 /

(S. N o : 19)

8271/8151  
İS. No; 20)

Şinasi .Siikatı 
Baheelievler 32 nei 
So. N o: 4 
Ankara

*
Fahri Taımızun 
l. Kâğıl Fabrikası 
Hollander isçilerin
den N o: 137 
1/nıil

Esrei' (iiir ve ar. 
Temyiz Mahkemesi *
I. ( 'eza Dairesi me
murları 
Ankara

.Vlelıniel Turan ve ar. 
Iliisreviye Camii 
t mamı 
I )iyarbakır

Mehmet Karaloprak 
Yılılırım Beyazıt 
Camii imamı 
İstanbul

Mehmet Ereıı v e  ar.
I [asım la r” < 'amii 
İma mı 
Adapazarı

Haydar Kala«;
M isafir So. N o: 3 4 / 1 
de
Öncebeci - Ankara

flarbi.te Barım ve 
ar.
Belediye. Hesap İs
leri Md. M.
Elâzığ

(Arzuhal hulâsası : Kore’de istihkâm binbaşısı olura!; vazif>. 
{(örmekte iken sol bacağım kaybedip tekaüde sevk edilmiş bı. 
lunduğundan verilmekle olan lekaüt maaşının kifayetsizliğin, 
binaen; sair teknik elemandan farkları olmıyan fen tatbikat 
mezunu istihkâm subaylarına da mühendislik veya fm  mcmın 
tuğu ehliyeti veril/mel; suretiyle kendisini f/eeiın imkânı veri' 
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Esnaf için tanınan ıu rı/i muaflığından iş, 
ei, küçük memur ve ücretlilerin de .istifade elti fümeleri taleple
rinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : lladnm i hayrat aylıklarına zum yapılma- 
sı ve bunların da çocuk zammından istifade ettirilmeleri taleple
rinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Anka rat Sanat Mektebi mezunlarındın: 
olup muhtelif teşkilât fen memurluklarında, bu meyanda .19 J i -
1,9.5i yılları arasında Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İsleri Projeler 
Bürosunda mimar ressam olarak çalışmak suretiyle bu islerdeki 
ehliyeti fiilen ihraz etmiş bulunduğu halde 2290 sayılı Belediye 
Yapı ve Yollar Kanununun muaddel 18 nei maddesini tevfikan 
iltihak etmek istediği kursa müddet bakımından kabul edilmedi- 
ğinden ve açtığı dâvanın da keza müruru müddetten reddedilmiş 
bulunduğundan vâki mağduriyetinin telâfisi zımnında henüz Mu
vakkat Encümende bulunan kanını teklifinin incelenmesi sırasın
da dileğinin nazara alınması talebindin ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kudnı m< murisimi ı meklilil, müddetleri
nin indirilmesini teminen (tereken kanuni tadilâtın yapılması ta
lebindin ibarettir.)
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8282 /8162  
(S. N o: 21)

Arzuhal
No.

8 270 /8150  
(S . N o: 22)

8320/8191  
(S. N o: 23)

8267 /8147  
(S. N o: 24)

9848/10142  
(S. N o: 25)

7785 /7736  
(S. N o: 26)

7801/7 7 5 1  
(S. N o: 27)

7880 /7822  
(S. N o: 28)

8071 /7979
(S. N o: 29)

8222 /8102  
9962 

(S. N o: 30)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kemal öztürk  
Ceza Evinde mah
kûmlardan 
Trabzon

Zehra Erkan  
Çincçor köyünde 
Çardaklı - Tortum

Ş. özorhaıı
Maliye Muh Memuru
Erzurum

Hüseyin Demirci 
Namık Kemal Okulıı 
öğretmenlerinden 
Adana

Ha! it At amer 
Sakızağacı llüradam  
So. N o : 20 
Bakırköy - İstanbul

Fatma Yücel 
M aarif M  ¡id ii r! üğüıı- 
de kâtip Osman i Jör
gün vasıtasiylc 
Sinob

Nadire Sarıöz 
Cami Malı. N o : 9 
Suşehri - Sivas

Kerime Evirgen 
Özdcmir Cad. No : 
6 1 /7  Nefise Nevzat 
Önal yanında 
Ankara

Rııkiye Toraman 
Kayrakdı TVIah. de 
Elmalı

Ayşe Yenigiin  
inhisarlar Veznedarı 
Şefik K m ay yanında 
Erzincan

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : T'tnumi af talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Vahini hizmet. tertibinden maaş bağlan- 
,ıiası talebinden ibarettir.) a

i Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebi ile uzun yıllar terfi 
edcmiyerck -mağdur bir vaziyette kalan diğer Devlet memurları 
irin de ilkokul öğretmenleri irin yapıldığı e/ilti bir intibak kanu
nu çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kcm h\ memlekette yapmış olduğu ilkokul 
öğretmenliğinin nazara alınmasını h minen intihal: kanunlarında 
!/■')■< kı.n tahlil âlın ■yapılması, talebindi a ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5 İ3 i  sayılı Türkiyt (■ uıulıariyeti Kımkli 
Sandığı Kanununun Hi) nen maddesini muadd.il t> i 22 sayılı Kanu
na tevfikan Yalova Kaplıcaları Ayniyat, Muhasipliğinden tekaüde 
sevk olunmuş bnlv.nup mezkûr kanunla kaza yoluna müracaata 
imkân verilmemiş bulunduğu için hakkını arıyamadığmdan bu. 
kere tadil olunacağını duyduğu bu kanunla kendisine biL hakkın 
I aıanması t atehinden ibare! tir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit ve mütekaidin dulları ile, babaları
nın, vefalı l.a.rihinde evli iken bilâthara dııl kalan yetim kız çocuk
larınım da 6216 sayıh Kanundan istifadelerini te minen ıne:l'ır 
kanunda gereken tadilâtın yapılması talihinden ihan/l;r.)

» » »' » »

» » » » »

» » » » » »
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Arzuhal

No.

8045 /7958  
(S. N o :31)

S04Î5/7959 
(S. N o: 32)

8047 /7960  
(S._N o: 33)

S04S/796I 
(S. N o: 34)

S049/7962  
(S. N o: 35)

8072 /7980  
(S. N o : 36)

SOI7 /7933  
(S. N o: 37)

7989/7912  
(S. N o: 38)

8018/7934 
(S. No: 39)

8019/7935  
(S. N o: 40)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Salâlıattin Bilgin 
Deniz itfaiye Grupıı 
erlerinden 
İstinve - İstanbul

Cemil Özdeıııiv 
Deniz İtfaiye Grupıı 
erlerinden 
İstinye - İstanbul

Mııstal'a Çene 
Deniz İtfaiye Grupu 
erlerinden 
İstinye - İstanbul

Mahmut Derebaşı 
Deniz İtfaiye (¡rııpv. 
erlerinden 
istinye - İstanbul

Ahmet. Kuran  
I >eııiz li f  a iye Grupu 
erlerinden 
İstinye - İstanbul

Sadettin Ka rasaka 1 
Deniz itfaiye Grupıı 
eri erinden 
İstinye - İstanbul

Fehmi Kılıçarslan  
Deniz İtfaiye <îrupıı 
erlerinden 
İstinye - İstanbul

Hidayet Eıkök  
Deniz İtfaiye Grupu 
erlerinden 
İstinye - İstanbul

Halil Gezer 
Deniz İtfaiye (¡rupıı 
erlerinden 
İstinye - İstanbul

İsmet Erkan 
Deniz İtfaiye Grupu 
erlerinde,n 
İstinye - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası. : İstanbul Belediyesi itfaiyecilerine yıp
ranma sanımı verilmesi n  hastalık mezuniyetleri bakımından da 
tnnsi-uhdcmin statüsünden çıkarılmaları taleplerinden ibarettir.)

» » » » » »  

.» » » ■» » » 

» » » » » »  

» » » » » » 

» » » » » » 

» » » » » »  

» » » » » »

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten açıklan
mış olan istidalardaki vâki talepler, yeni bir kanun veya tef-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sır teklifi ile ilgili bulunduklarından encüınenimizce bu sıfatla 
yapılacak muamele olmadığına karar verildi.

Ivarar No. Karar tarihi

3902 26 . V I .1956

7035 /7024 Reşit A tlı 
(S. N o: 41) Kanıres Malı, do 

Karlıova

7036 /7025 Osmaniye köyü Mıılı- 
(S. N o: 42) tan  ve diğer köyler 

muhtarları 
fi iresuıı

7041 /7030  Hasaıı fiültekin
6814/6803 Haydarpaşa Lisesi 

(S. N o: 43) Tabiiye Lâboratu- 
varı bakıcısı 
İstanbul

7045 /7034  A li Belek vo ar. 
(8 . N o: 44) Kayırlar köyünde 

Dest - Pülümür

7049 /7038  Sadık Erdoğan 
(S. N o: 45) İnönü Malı. So. 

N o: 33 
Akhisar

7071 /7060  Osman Baleıoğlu 
(S. N o: 46) PTT Müdürii

< haeık

7519 /7492 Cavido Bulu:
(S. N o: 47) Maydarlı köyü cbt 

Dinar

6746 /6735  Etlıom Kahraman 
7055 /7044 Anam ur iloosindı- 

(S. N o: 48) Muharrir 
Mersin

(Arzuhal hulâsanı : istidada açıklanan hususlardan dolayı 
müddeiumumi Şefik Güncr'lc hâkini Vasin Jiamyucı’nnı başka 
Here tahvilleri ve bir muhakkak yönderitmi si talebindin iba
ret lir.)

(Arzuhal hulasası : (¡iresim' un linişdibi köyüne hemhudut 
otaıı zengin orman im calinin kıymettendirilmcsine, d alayişiyle. İn
iler olmasına mahal bırakıl ınamal; üzere Ha Ihıma yoluna 3 saat 
mesafedeki kısmın da. Ih r/etçe yaptırılması talebindi n iharı t tir.)

(Arzuhal hulâsası : liizı Yapı Sanal Enstitüsü ikinci sını- 
fıuda vı kari oturul- okjımakla ohi/ı, zeki, kabiliyeti i ve çok miıs- 
lait olaıı yeğeninin, ailesinin çok fakir re kendisini yardım ede
cek bir durumdu bulunmaması yüzünden tahsilini terk etmek zo
rumla kaletceığıneluu huııa muhal, bu akıl mada ıı ieabeden yanlım
da bulunulması ledchinden ibare llir. )

( Arzuhal hulasası : il üt ün masraf ve euıeği köylüce yapılmak
sureliyle meydana ¡/(dirilmiş bulunun !\ayırlar köyü ilk mekte
binin çatı kısmının sair okullar yihi örtülmesi ie-in ¡celbeden tah
sisatın f/öndenlm< si tuh biııdı u ihan t lir.)

(Arzuhal hulâsası : 1)82 sayılı Kooı\lt :etrye.n kararma tevfi
kan Ticaret Vekâletince ■yürü^ii d e kanan ti sayılı sirkülerde 
elerpiş olunun usuller dairesinde mezkur vekâlete yaptığı müra
caat üzerine aldığı permi ile kamyon almak üzere müracaat et
miş olduğu Man fermasının İstanbul ve İzmir accnt‘el'erinee 56 
hin lira sal eş bedeli yerine 7:T bin Hra ledehedilmi.ş bulundu
ğundan bizzarııeı kamyon ur atamadığı ıtı, bu itibarla yapılan yan
lış 'tatbikatın ıslahını re kendisine yeniden bir kamyon tahsis 
olunması talehin-dev ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Asılsız partizan tahrikler neticesinde 
naklolunduğu Ovacık kazası PTT Müdürlüğünden tekrar eski 
mahalli memuriyeti olan Arpaçay’a tâyin ve nakledilme tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal, hulâsası : 13 yılılır koy ebeliği yapmakta■ olup kad
rosuzluk yüzünden terfi ettirilme eliğinde n şikâyeti muiazanı- 
ınındır.)

(Arzuhal hulâsası : Büyük ve asit milieiimıze hizmet mak
sadı ile bir yd emek <arf iden i; yazdığı «Terbiye ve milliyetçilik» 
adlı eserinin, Maarif Encümenince tetkik buyurularak Maarif 
Vekâh tincı havili;, •kendisi için her hangi bir ücret vc sair
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Arzuhal
No.

7585/7557  
(S. N o: 45.))

7026/7015  
(►S. N o: 50)

7018/7007
(S. N o : 51)

6842/1)831 
(S. N o: 52)

6849/6838  
(S. N<>: 53)

8122 /8024  
(S. N o: 54)

8040 /7953  
(S. N o: 55)

8039 /7952  
i.'S. N o: 56)

7033 /7022  
(S. N o: 57)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

E. Güngör ve mi-. 
Muallim köyünde 
ı lebze

Recep Bakar ve ar. 
Çamçukur köyünde 
Karamürsel

Raşit Aydın  
Dendi! köyü m uh
tarı
( ¡emerek

Hazmı Köseleei
Tüccar
Konya

Şükrü Saka ve ar. 
Belediye Reisi 
Karasu

Selini Bayram ve ar. 
Selo Obleşero Y . 
Opistiııa Ok Ştip 
Makedonya - Yugos
lavya

Şakir Çakmak ve ar. 
Merkez muhtarı 
Muhundu

Şakir Çakmak ve ar. 
Merkez muhtarı 
Muhundu

Mahmut önal 
Akçadağ

maddi bir menfaat gözetmediğini de açıklıyarak) milletin ve 
insanlığın istifadesine arz olunması talebinden ibarettir.)

f Arzuhal hulâsası : ■ >() sene evvel lüzumuna binaen ciheti 
uskırit/cct işgal olunm uş bulunan köylerinin en miiınbit arazile 
rinin, mrzkiir sahadaki memnuiyel kaldırılmış bulunduğundan 
araziye olan ihtiyaçları nazara alınmak suretiyle kendilerine
•adı oiıiıvmos! talebinden ibarettir.)

{Arzuhal hulâsası ; Muhtar liece-p thlamur’ un kanuni vazi- 
t'/lirini ihmal i dip kendili rinin ihtiyar heyeti âzalığı sıfatlarım 
/ , i,n--iliğinde n, yaptı], lan şikâyetin de kaymakam tarafın
da,' aıumıtilcı/h İtimat;, olunmak suretiyle- nazara alınma el iğin 
d,n, şikâyeti o< muhtar ile kaymakam hakkında takibat yeıpıl 
ması talebin i m uIuzaınmıuel-t-r.)

(Arzuhal hulâsası : Filemi A kova v< avenesinin; kendisinin 
salma levziinıh usulsüz yaptığı Itakkınılaki asılsız isnat ve şikâı- 

Hurini kıtıjınıtkuiıthkça itilâfı salâhiyet muhtarlık vazife 
sim' ¡ıİhayt / verilmiş olduğundan şikâyeti ve vazifesinin tekrar 
uhdesine hrdii 'di bu husustaki, tahkikatın, kaza haricindeki me
murlardan birim yupUnhnust talebini mutazammındır.)

ı'Ar:ithal, hulâsası : K onya’da yaptıkları Haşakpedas adındaki 
Turistik ulellcrinin kalorifer tesisi için âteilen lüzumlu bulunan 
radyoU r İh iki adı.d kazanın piyasadan temini mümkün 
bul un madiği nebi n Maliyi Vekâletince temini veyahut Emlâk 
Hint kası:: en mevrut İslaklarından verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Hükümetçe verilen traktör ve mahrukat 
karşılığı olan borçlarının gelecek mahsul yılına kadar tecil olun
ması teücbinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hükümete karşı kendileri adına taahhütte 
bulunacak Türkiye’di her hangi bir yakınları bıilunmadığmelan 
bu kayıttan vâriste tutulmak suretiyle Anayurda götürülmeleri 
esbabının hinin huyurıılinusi talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Muhundu nahiyesi postanesince telgraf 
veya telefon hattı çekilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhundu nahiyesinde orta mektep açıl
ması talebinde n ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Sııltansuyu Harası Müdürü Baha Öz
bek'in istidada yazılı olduğu şekildeki hareketleri sebebiyle yapı
lan tahkikatı havi evrakın mevkii muameleye IconvZmadığından 
şikâyeti muta^ınrmndır.)



_  24 —
Arzuhal

N ü.

8151 /8045  
(S. N o: 58)

6984/6973  
(S. N o: 59)

7590 /7562  
(S. N o: 60)

ı

(¡983/6972  
(S. No: 61)

6981 /6970  
(S. N o: 62)

7118 /7106
ı'S. N o: 63)

7104 /7092  
7105/7093  

(S. No: 64)

7103/7091  
8653  

(S. No: 65)

Arzuhal «sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Reşat Turgut 
Kitap ve antikacı 
Doğu Kitabevi sa
hibi
Diyarbakır

İbrahim Şayian ve 
ar.
Tarım Kredi Koope
ratifi Tütün m üst ah- 
sılları çiftçilerinden 
Sevdi köy - İzmir

Abdıırrahman Al p- 
tekiıı ve ar. 
Şehidive Muhtarı 
Mardin

Şeref Kayaboğazı 
Neva So. N o: 24 
Kasımpaşa - İstanbul

Nnreddin Yıldırım  
ve ar.
D. P. Başkanı 
Kara köse

Tali iv Bozkurt 
Çamardı Maden Malı, 
de
Niğde

H alil Tombak ve ar. 
Teknik Ziraat Okulu 
öğrencilerinden 
Gökhöyiik

Ahm et Güzclvazıcı 
Çıkrıkçılar Yokuşu 
Safran Ham
An Vara

(Arzuhal hulâsası: Diyarbakır ¡¡ali, Bankasına olan borcu
nun 91 f/ün vâde ile tccil ve tecdidi için- mızkûe bani’aya emir ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Birkaç sene evvel Marsha.il yardımından, 
Arazi edindirme ve lesis kredilerinden faydalanarak Ziraat Ban
kasından almış oldukları paralan; pamuk zeriyatı ile, tütüncülü
ğün tatminkâr neticeler vermemesi yüzünden ödiyememek duru
muna düştüklerinden haklarında irrai takibata yerilmiş bulunul
duğu gibi bittabi kredisiz de kalmış olduklarından; mezkûr borç
larının kooperatife dcvrolıtnup enliye bilecekleri miktarda laksilt- 
lere bölünmesini ve istihsal masraflarını karşılıyabilmek üzen lü
zumlu yardımların yapılması talebinden ibarettir.)

(Arlınla hulâsası : Maretih çiftçilerinin; yapılmış olan zirai 
işletme ve çevirme kredilerinden olan borçlarını ödiyemiyecek bir 
duruma cl-üşmüş bulunduklarından bunlara, yeniden kredi etçilıp 
mezkûr borçlarının da uzun vadeli muayyen taksitlere bağlanması 
ve yine, bu yarılım dimlcsineh n. olarak verilmiş olup parça nok
sanlığı yüzünden bir köşeye bırakılmış olun zirai illetlerin Zirai 
Donatım Kur umunca salıualtnıp; tanıir olunduktan sonra tekrar 
müstahsila satılması esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : t zerinde Kızılay binası yaptırılması mu
tasavver bulunan evkafa, ait metruk mescit arsasına lıilâfı kamın 
yaptırılmış olan bir barakanın acele yıktırılması ve buna müsa
maha. cdenle-r hakkında takibat ifası talebinden ibarettir.7

(Arzuhal hulâsası : Dürüst otan Patnos kazası hakimlin' hak
kında hilafı hakika! yapılan şikâyetlere iltifat olunmaması ve bu 
yolda hareket edenlere de gerekli ihtaratteı bulunulması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çumardı’nda yapılan sağlık ■merkezine 
sıhhat memuru olarak tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : i 186 sayılı Kanunla kurulan Teknik Zi
raat ve Bahçıvanlık okullarından mezun olanların, tatbikatta bu 
okulların kuruluşundan maksudolan gayeye hadim olacak şekil
de çalışmalarını teminen gerekli tedbirlerin alınması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş kazası dolayısiyle İşçi Sigor
talan Kurumunca yapılması gereken kanuni yardımın yapılma- 
dığmdan .şikâyeti Tmotazamnımdar.)
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7100/7088
(S. No: 66)

7095/7083 
(S. No: 671

Areuhal
No.

6855/6844 
9243 

i S. No: 68)

7567/7539 
(S. No: 69)

7073/7062
8088 

i S. No: 70)

7635/7600 
(S. No: 71)

7639/7604 
(S. No: 72)

7ß46/7611 
(S. No: 73)

7705/765S 
(S. No: 74)

7717/7670
i8. No: 75)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Bekir >Sazaıı 
(¡ökçe Malı. No: 2 
Afyon K.

Mustafa Duıak 
Kara baba Köyıi Muh
tarı
Hayrabolu

Ahmet r iu o c a k  
Mahkeme altı Cad. 
No : 25
Halat - Islai'hnl

Arıt Öze a ıı 
Telgraf Memuru 
Tarsus

Mehmet Yıldırım 
Kemalpaşa Malı. Za 
fer So. No: 7 
İnegöl

Osman Keskintimur 
Osmaniye

Hüseyin Araptaılı 
Düğmeci Malı. Dayı 
So. Araptarlı Çık
mazında. No: 10 
Gazianteb

Mehmet özçelik ve 
ar.
Belediye Reisi V. 
Derik - Mardin

Kâzını Öztürk 
3 ncii Er Eğ. Tug. 
1 ııci Tb. 5 ııei Bl. 
İsparin

Hayrettin Durmaz
3 ncii Er. Eğitim 
Tug. 1 ııci Taabur 5 
nci Bl. 
tsparte

(Arzuhal hulâsası : İşçi Sigortalan Kurumu Kütahya Şube- 
sinden şikâyeti mutazanunındrr.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrabolu - Malkara arasında yeniden ya
pılacak ula» yol güzergâhının hatalı bulunduğunu mütedairdir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kira vermeye muktedir bulunmadığından 
İstanbul'un Defterdar semtinin Yenimahalle Yağhane mevkiinde 
kâin Milli Emlâke ait boş bir arsanın ev yapmak üzere kendi 
adına tescil olunması talebinden ibarettir A

(Arzuhal hulâsası : İkramiye ve primlerinin ödenmediğinden 
s ı kay e ti mutazam mm dır.)

( Arzuhal hulâsası : 10 sene vâde ile istemiş olduğu 60 bin lira
lık zirai, işletme kredisinin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada adları yazıh şahıslar hakkında, 
kaçakçılık sebebiyle tarh olunan cezalı vergilerin bugüne kadar 
tahsil olunmamasının emsallerine suimisal teşkil ettiğinden, Hazi
ne nef’ne olarak; vergi kaçakçılığı yapanlar adına tarhedilen ver
gilerin süratle tahsili ve kaçakçılığın önlenmesi taleplerinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Milli Mücadelede sebk eden mesaisi ile, ka
nunen istihkak kesbeylediği kırmızı şeritli istiklâl Madalyasının 
gönderilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada, beyan olunan zaruri ve mücbir 
sebeplere binaen, ihalesi yapılıp yıllardır ikmal olunmıyan Çınar - 
Viranşehir arası yolun bir an önce yapılması talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hülâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup orada 
bedel nakdi vermiş bulunan emsalleri gibi askerlikten ihtiyata 
ayrılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sıfatı muhaceretine binaen kısa askerlik 
hizmetine tâbi tutulması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

71)70/7902 Ali inci 
(S. No: 70) Eşrefpasa Duatope 

Malı. 571. Su. No . 
547 
İznin

7947/7876 Mehmet Zari** 
i S. No: 77) Humlar Köy Okulu 

Başöğretmeni 
Tercan

7945/7874 Cumali Pamuk 
(S. No: 78) Adalet Sarayı kar

şısında No: 215 
Adana

7927/7857 Sekip Arşlaıı 
(S. No: 79) Gümeç köyünde

Burhaniye - Balık
esir

7860/7804 Mustafa Yıldırım 
(S. No: 80) Alayağmur köyü 

Muhtarı
Karakocan - Elâzığ

7850/7794 Ali Ölmez 
(S. No: 81) Çavuşdere Cad.

No: 11
Üsküdar - İstanbul

7788/7739 Hasaıı Çakal ve ar. 
10636/ Hüseyin Malı . ve so- 
(S. No: 82) kağı No: 4/A Ka.sap 

Bursa

7793/7743 Birağa Koç 
İS. No: 83) Şark Beynevit kö

yünde
Akyazı - Sakarya

7898/7831 M. Ali Yavkıliç 
fS. No: 84) özel İdare Tahsil

darı 
Soma

7897/7830 Şerif Yetim 
(S. No: 85) özel İdare Tahsil 

dan 
Soma

(Arzuhal hulâsası : İrinde bulunduğu ailevi ¿anırt! vc sıhhi 
sebebe binaen; ikinci defa olarak tâ¡fi-n kılındığı Seyhan Emniyet 
Kadrosundan memleketi- ulan hınir veya Eğe bölgesi vilâyetlerin
den birine naklolunma talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar Kars'a tâyin ve naklolunma tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy halkının asılsız beyanlarına uyula
rak 21 numaralı Tevzii Araz Komisyonunca kendilerinin ara
ziden mahrum bırakılmak istenildiğinden şikâyeti mutazammm 
ehr.)

(Arzuhal hulâsası : Demokrat Parti Ocak Reisliğinin muhte
lif tarihlerdeki müracaatları ile Nafıa Müdürlüğüne köy artezi- 
yeni için tahsis olunan 20 metre boru lıakknıda vc nahiye mü
dürlüğüne de köyiın ve köylünün umumi ihtiyacat ve menafi* 
ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikâyetlerin cevapsın vc nefire 
siz kaldığından şikâyeti ve ihbarı mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Evkafa aidolup yıllardır tasarrufları al
tında bulunan köyleri arazisinin borçlandırılmak suretiyle köy 
halkına dağıtılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
ibarettir.)

ladci memuriyet ettirilme talebinden

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’da askerî mükellefiyetlerini 
tda etmiş bulunmaları itibariyle acemi ihtiyata şevkleri hususun
da nıuktazi kararın alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ilk mektep mezunu olup orman müdür 
lüğü teşkilâtında her hangi bir vazifeye tâyini hususundu yap 
tığı müracaatların yerine getirilmediğinden şikâyeti mutazam 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Eskiden olduğu gibi buran içine alınma 
ları ve maişetlerini teminden âciz bulunmalarına binaen; mükte
sep hakları da tanınmak suretiyle ücretlerinin Maliye tahsildar 
lan derecesine çıkarılması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eskiden olduğu gibi barem içine alınma 
tart ve maişetlerini .teminden âciz bulunmalarına. binaen; mükte
sep haklan da tanınmak suretiyle ücrctlbrinin Maliye tahsildar
ları derecesin■. çıkarılması taleplerinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7902/7835 Ahmet Körpe 
(S. No: 80) özel İdare Tahsil

darı 
Soma

7772/7725 Ivmer Ergüden
iS. No: 871 DDY Liman Müdür

lüğünde 
İskenderun

8266 /8140  Cevdet Pişkin 
(S. N o: 88) Merkezde Foto 

Erıılı

8240/8120 Hüseyin Oğuzlıan 
(S. No: 89) D. P. üyelerinden 

Gerger

8241/8121 Mehmet Temıır ' 
fS. No: 90) D. P. üyelerinden 

Gerger

8201/8091 Halil Güden 
CS. No: 91) Vekâletler Bestekâr 

So. No: 72/6 
Yenişehir • Ankara

8189/8079 Halil Kahramanoğlu 
(S. No: 92) ve ar.

Oto Şalak Ticaret
hanesi sahibi 
İzmir

8169/8061 İhsaniye nahiyesi 
(S. No: 93) Merkez Muhtarlığına 

Afyon

8164/8056 İbrahim Ataoğlu 
(S. No: 94) Meelisi umumi âzası 

Bingöl

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası. : Eskiden olduğu gibi barem içini alınma
ları vc maişetlerini teminden âciz bulunmalarına, binaen; mükfe 
sep lıoklan det tanınmak suretiyle ücretlerinin Maliye tahsildar 
lan elere resine çıkarılması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tensikata tabi tutulmak suretiyle 150 
kişi me,yanında çıkarılmış bulunduğu Denizyolları yemi güvc.rh 
lostııromoloğuna tekrar alınma talebinden ibarettir A

(Arzuhal hulâsası : Fotoğrafçılıkla iştigal etmekte olup mal
zeme temini için kaymakamlığa ve valiliğe yaptığı müracaat
lardan müspet bir nctice alamadığından şikâyeti mutazav 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Gerger kaza merkezinin Vengök köyüne 
nakli hakkındaki karar ve teşebbüsün isabetsizliğinden şikâyeti 
mutazanmmmdır.)

» V? £ V *>> *

(Arzuhal hulâsası : Hayat pahalılığı mefhumunun gideril
mesini temin maksadı ile bu günkü paranın tedavülden çekile
rek bunun yerine santim, frank aşari esasını kabul edip 191i 
senesine irca edecek bir para reformu yapılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Ticarct odasına kayıt olunmak suretiyle 
.9 aydır iştigal'etmekte bulundukları oto ve kamyon aksamv 
ticaretinden, dolayı; İzmir’de bu ticaretle iştigal edenler tara
fından kurulmuş olan Emonada Derneğine kaydolunup Hükü
metçe yapılan tahsislerden istifade etmek istemişlerse de mez
kûr dernekçe bu taleplerinin kabul edilmediğinden şikâyetçi 
mu t azam mındır.) ı

(Arzuhal hulâsası : A fyon ’un İhsaniye nahiyesinde PTT şu
besi- açılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1936 yıhndanben Bingöl'de bulunan Ta
pu, Sicil Muhafızının istidada, beyan olunan sebeplere binaen, 
başka bir vilâyete naklolunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; münderecatı yukarıda 
hülâsaten açıklanmış olan istidalarında yazılı taleplerinden 
dolayı; bu hususat hakkında kati karar verniye selâhiyetli 
idari meroilere müracaat etmeleri icabetmekte bulunduğun-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

dan bu bakımdan encümenimmce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3903 26 . V I . 1956

Rois 
Konya 

.1. F. Ağa oğlu

M. M. Yerine 
Afyon K.

S. Kor alton
Çorum 

//. Ortakcıoğlv
Edirne 

C. Köprülü

Edirne
H. Maksudoğlv

Erzincan 
T. Şcnocak

Mardin 
/?. K. Timuroğlv

Seyhan 
S. Serre

Trabzon 
S. Karayavm

(Arzuhal sayısı : 14ö)



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
—«6 Sayı: 66  Ih —

17. VIII ,1956 Cuma

Arzuhal
No.

7790/7539

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Şevket Er topçu 
Sivil Ceza Evinde 
Bursa

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında)

Dilekçi : Askerî eşyayı zimmetine geçirmiş olduğu yolunda 
bir isnat ve iftiraya mâruz kalmış bulunmasından dolayı Askerî 
Mahkemeye tevdi edildiğini ve yapılan muhakemesi sonunda 
haksız yere mehkûmiyetine karar verildiğini ve tamamen suçsuz 
ve mâsum olması hasebiyle cezasının affı lâzımgeleceğini beyan
la, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
katileşen hüküm gereğince cezasının büyük bir kısmını çektik
ten sonra 1. I I I . 1947 tarihinde meşrutan tahliye edilmiş oldu
ğu, zimmetine geçirdiği eşyanın kıymeti 1 239 lira 14 kunış 
bulunmasına göre 5677 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fık
rası sarahati karşısında bu kanunun 1 nci maddesi hükmünden 
istifade edemiyeceği ve mahkûm olduğu ağır para cezasının, 
zimmetine geçirdiği eşyadan menfaat sağladığı miktara münha
sır, yani 194 lira 40 kuruştan ibaret bulunduğu bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa Vekâ
letleri temsilcilerinin affı miıstelzim bir sebep göremediklerine 
mütedair olan beyan ve mütalâalan alındıktan sonra,

îşn gereği görüşülüp düşünüldü : Miktar ve kıymetçe 500 
liradan fazla olan zimmet suçlan 5677 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin şümulü dışında bırakılmış ve dilekçinin zimmetine 
geçirdiği askerî eşyanın 1 239 lira 14 kuruş değerinde elduğu 
mahkemece tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Mezkûr 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde de, hükmedi
len cezanın hukuki neticelerinden olan askerî nispetin kesilme
si ve sair gibi işlemlere affm şümulü bulunmadığı açıkça göste
rilmiştir.

Bu sebeplerden dilekçi her iki bakımdan mezkûr kanundan 
istifade ettirilemiyeceği gibi, bu kanunun meriyeti tarihinden 
çok evvel meşrutan tahliye edilmiş ve bilâhare ceza müddeti hi
tama ermiş olmak hasebiyle sözü geçen 5677 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi mucibince cezasından tenzilât icrasına da madde
ten imkân kalmamıştır.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Diğer taraftan, hususi afiı gerektiren sebep ve unsurlara bu 
hâdisede rastlanmamıştır.

Binaenaleyh, dilekçi tarafından vaki af talebinin dikkate 
alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3904 26 . VI . 1956

8312 /8183 Celâlettiıı Baykan (Anı/hal hulâsası: A f Konunundun istifinle etlinim e si tm -
Top. Kd. Bul). I ’ (;ak- knula )
savar Tugayında 
Malatya

Dilekçi : Üsteğmen rütbesinde iken, kıtasında disiplini 
tesis ve muhafaza etmek maksadı ile bir eri dövdüğünü ve 
bu yüzden 14 gün hapse mahkûm edilmiş olmasından dolayı 
kıdeminden bir yıl indirildiğini, ahiren meriyete giren 5677“ 
s ayılı Af Kanununda ise bu kabil cezalar hukuki neticeleriyle 
birlikte umumi affın şümulü içine alınmış olduğu halde Millî 
Müdafaa Vekâletince gereğinin yapılmadığını beyanla, mez
kûr kanun mucibince bahii «eçen kıdem tenzili muamelesi
nin de asla tebaan affın şümulü içine alınarak iktizasınııi 
o yolda icrası lüzumunun müşarünileyh vekâlete tebliğini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi idari kaza merciinin,' 
karara bağlıyacağı hususlardan olduğu cihetle mezkûr talebin 
Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan
enciimenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3905 2 6 .V I .1956

Şehremini - İstanbul

8476/8329 Fatma Giray (Arzuhal hulâsası : Anlık bağlanması hakkında.)
Tatlıpmar Cad. w^ Dilekçi : Vesayeti altnda bulunan torunu kuçuk Erdal m

babası Mehmet Fuad’ın Türkiye’nin Burgaz Konsolosluğu em
rinde mahallî kâtip iken Bulgarlar tarafından casusluk suçun
dan dolayı tevkif edilerek mahkemeye verildiğini, hakkında 
lâhik olan ilâm hükmünün Bulgar Temyiz Mahkemesince mü
ebbet hapse tahvil edildiğini, bu arada bütün emval ve emlâki
nin müsaderesi cihetine gidildiğini, kendisinin torunu ile bir
likte bilâhara anavatana iltica eylediklerini ve halen çok muh 
taç bir durumda bulunduklannı beyanla, küçük Erdal’a haya 
tını kazanacak bir çağa gelinceye kadar münasip miktarda maaş 
bağlanmasını istemektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında: Adı geçen Mehmet 
Fu.Lu'ın Burgaz Konsolosluğu emrinde mahallî kâtip olarak müs
tahdem bulunduğu sırada, Sofya At^militerliğimîzin Bulgaris-



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

9324/9062
9970
10148

9528/9238
9534/9244
9536/9246

tan Hükümetince iddia edilmiş olan faaliyetine gûya iştirak etliği 
yolunda bir isnada mâruz kalmış olmasından dolayı 13 Mart
1948 tarihinde tevkif ve idama mahkûm edilerek, bilâhara bu 
cezasının müebbet hapse tahvil olunduğu, sonradan teverrum 
ederek maddi yardıma muhtaç bu- durum a düştüğü haber alı
nan bu bahtsız soydaşımıza nakdi yardım yapılması imkânları
nın araştırıldığı, tamamiyle suçsuz ve Bulgar Hükümetinin 
keyfî bir tasarrufunun kurbanı olan Mehmet Fuad'ın oğlu 
Erdal’a münasip maaş bağlanmasının pek yerinde olacağı bil 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mehmet Fuadoğlu Erdal’a Devlet bütçe
sinden aylık bağlanabilmesi veya nakdi yardım yapılabilmesi 
için, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesinde kendilerine 
yetki verilmiş olanlar tarafından bu hususta bir teklif serdo- 
lunmak ve bu teklif de kanuııiyet kesbetmiş bulunmak lazımge- 
leceğine ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla böyle bir teklif 
serdine salahiyetli olmamasına mebni, vâki talep hakkında 
zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3906 26 . VI . 1956

Nazire Ülgeıı 
Yel değirmeni K ır
kalı ve So. N o: 16 
Kadıköy - İstanbul

Şükrü Köseoğlu 
Ceza Evinde 
İzmir

/Arzuhal hulâsası : Aylığının ortırdmıısı hal,'kında )

Dilekçi : Babasından bağlanan yetim maaşının tezyidini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : 6218 sayılı Kanun mucibince iadeten tah
sis edilen yetim maaşının tezyidini istiyen dilekçinin bu husus
ta ikame etmiş olduğu dâva, evrak arasında mevcut 27.XII.1955 
gün ve 3320 427 sayılı ilâmla süre aşımından dolayı reddedilmiş 
bulunmaktadır.

Bir dâvanın esastan reddedilmesiyle müddetin müruru nok
tasından reddolunınuş bulunması arasında hukııkan ve kaidten 
bir fark gözetilemez. Diğer taraftan kaza merciince karara bağ
lanan bu işe teşrii uzvun müdahale etmesine Teşkilatı Esasiye 

. Kanununun 54 ııcü maddesi sarahine göre esasen imkân yoktur.
Vâki talebin bu sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu 

yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

3907 2 6 .V I ,1956

(Arzuhal hulâsası : Cezasının kaldırılması Tik.)

D ilekçi . 6 - 7  E ylül hâdisesinin cereyan etti",i sırada İz
mir - Konak Meydanında asılı duran Yunan bayrağını yırtmış 
olduğu yolunda bir isnada mâruz kalmış bulun m asından dolayı
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askerî mahkemece haksız yere mahkûm edildiğini beyanla, ceza
sının kaldırılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 6 - 7 Eylül 1955 tarihin 
de, İzmir - Konak Meydanında asılı Yunan bayrağını yırtmak 
ve yakmaktan sanık müstedi Şükrü Köseoğlu’nun örfi İdare 
Mahkemesince yapılan muhakemesi neticesinde, Türk Ceza 
Kanununun 128 nci maddesi gereğince üç sene müddetle ağır 
hapsine dair verilen 13 . X . 1955 tarihli hükmün, Askerî Temyiz 
Mahkemesinin 9 . IV . 1956 gün ve 4018/1336 sayılı ilâmı ile bo
zulması ve İzmir’de Örfi idarenin kaldırılması üzerine, maznu
nun tahliye ve dosyanın da İzmir Ağır Ceza Mahkemesine tevdi 
olunduğu bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessilinin, 
af talebini tazammun eden bu müracaat hakkındaki mütalâası 
alındıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü :

Dilekçinin ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine dair askeri 
mahkemeden verilen hükmün Temyiz Mahkemesince bozularak 
dâva dosyasının İzmir Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edilmiş ve 
henüz bu mahkemece esası hakkında bir hüküm verilmemiş ol
duğu vekâletin bu baptaki cevabından anlaşılmıştır.

Ba itibarla, af talebine mevzu teşkil edecek kesin bir hüküm 
henüz mevcudolmadığına göre, vâki talep hakkında encümeni- 
mizce filhal muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3908 26 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Kabahatsiz olmasına rağmen mahkemece, yarala
mak suçundan haksız yere 26 gün hapse mahkûm edildiğini be
yanla, bu cezanın affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısındaa : Hakkı adında bir 
kimseyi yaralamaktan maznun müstedi Mustafa tlci’nin Hay
rabolu Sulh Ceza Mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda, 
Türk Ceza Kanununun 456/4, 457/1 ve 51/2 nci maddeleri ge
reğince (26) gün hapsine dair verilen hükmün femyizen tasdik 
edilmek suretiyle katileştiği ve bu hükümde bir isabetsizlik 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yolundan geçmek suretiyle ke
sinleşen mezkûr hükümde adlî hataya delâlet edecek bir nok
sanlık görülememiş ve hususi affın anasırım teşkil ve terkib- 
eden hal ve sebeplere de bu işte rastlanmamış olduğundan, müs-

9605/9305 Mustafa fici 
Has köyünde 
Flayrabol o



~  5 -

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

tedinin vâki talebinin, Adliye Vekâleti temsilcisinin yerinde 
bulunan mütalâası veçhile, dikkate alınmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3909 26 . V I . 1956

9716/9388
9850/9493

Ahmet Çolpan 
5 nci P. Er. Eğt. Tu
gayı 5 nci özel Tb. 
25 Kıta ts. Bl. Kd. 
Yzb.
Siva.s

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Cezasının affı ve nasbinin düzeltilmesi

Dilekçi: 46. Tüm. 45. Piyade Alayı 12. Bölük Takım Komu
tanı iken üste hakaret suçundan dolayı askerî mahkemece beş 
gün hapse mahkûm edilerek bu cezasını çektiğini beyanla, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci maddesi mucibince bahis 
mevzuu hapis cezasının hukuki neticelerine sâri surette affını 
ve nasbinin da düzeltilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Ah
met Çolpan’:n, üstü bulunan Yüzbaşı Sami Köker’e, bir müna
kaşa esnasında lisaııen-hakarette bulunmuş olmasından dolayı 
46. Tüm. Kumandanlığı Askerî Mahkemesince 22 Mayıs 1947 
tarihinde beş gün hapsine hükmedildiği ve bu hükmün Tem- 
yizen 26 . IX . 1947 gün ve 2443 sayılı ilâmla tasdik olunması 
üzerine infaz edilmiş bulunduğu ve mezkûr mahkûmiyet müna
sebetiyle dilekçi hakkında idareten yapılacak bir işlem görüle
mediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi hükmü gereğince, 
bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Millî Müdafaa ve 
Adliye vekâletleri temsilcilerinin de mütalâaları alındıktan son
ra, gereği görüşülüp düşünüldü : Müstedi Ahmet Çolpan hak
kında 46. Tüm. Askerî Mahkemesince verilen 22 Mayıs 1947 
tarihli hükümde, suçun 1946 yılında işlendiği yazılı bulunma
sına göre, mezkûr suç ve hükmedilen ceza, 5677 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin şümulü içine girmekte ve binaenaleyh 
hukuki neticeleriyle birlikte affa uğramış bulunmaktadır.

Yukarda beyan edilen sebebe binaen, dilekçinin esasen affa 
uğramış olan bir cezaya mâtuf talebi hakkında encümenimizce 
muamele tâynine mahal olmadığına ve nasbinin düzeltilmesi 
için önce Millî Müdafaa Vekâletine, ihtilâf vukuu halinde de 
usulüne tevfikan idari kaza merciine müracaat etmesi lüzumu
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3910 26 . V I .1956



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

9727/9398

9826/9472

Tevfik Araslı 
Avukat 
Kızılay 
Kat 1,
Ankara

Sosyal Han 
No: 4

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilinin cczasnım affı IH;.)

Dilekçi : Subaylıktn istifa suretiyle ayrılmış olan müvekki
linin vazifede iken tamamen âtiye muzaf olmak üzere nazari 
mahiyette bâzı ticari teşebbüslerde bulunmuş olmasından dola
yı, Asken Ceza Kanununa müzeyyel 2183 sayılı Kanun muci
bince iki ay hapse mahkûm edildiğini ve Askeri Temyiz Mah
kemesinin tasdikiyle katileşen bu baptaki hükmün, artık ordu 
ile alâkasını kesmiş ve sıhhati çok muhtel bulunmuş olan mü
vekkili hakkında infazı cihetine gidilmesinin, beklenen gayeyi 
temin edemiyeceğini, çünkü ordu disiplinini sağlamak maksa- 
diyle vaz’edilmiş olan bir müeyyidenin dugün askerlikten ayrıl
mış bir kimseye tatbikinden hiçbir fayda hâsıl olamıyacağını, 
bilâkis müvekkilinin sıhhi ve iktisadi durumları üzerinde bü
yük rahneler açacağını beyanla, müvekkili hakkıııdaki cezanın 
affını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Ra- 
miz Türk'ün henüz ordu ile alâkası kesilmediği bir sırada Ankara 
Ticaret ve Sanayi Odasına prateknik ithalat ve fabrikalar mü
messilliği namiyle kaydolunduğu sabit olmasından dolayı 2183 
numaralı Kanunun 1 A maddesi gereğince iki ay hapis cezası
na mahkûm edildiği ve bu baptaki hükmün Temyizen tasdik 
ve tashih talebinin de reddolunduğu ve af talebi hakkında bir 
şey denilemiyeceği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncii maddesi mucibince bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa 
Vekâletleri temsilcilerinin, vâki af talebi halikındaki mütalâa- 
lan alındıktan sonra, işin gereği düşünüldü :

1632 numaralı Askerî Ceza Kanununa müzeyyel 2183 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin mutlak sarahatine ve hükümlünün 
muvazzaf subay bulunduğu sırada işlemiş olduğu bir suça mü- 
terettip cezanın, bilâhara kendisinin subaylıktan istifa etmiş 
olması gibi bir sebebe binaen ıskatı cihetine gidilemiyeceğine 
ve vekil tarafından ileri sürülen diğer hususlar da özel affın 
muayyen şart ve unsurlan arasında mütalâa edilecek mahiyet
te grülmemesine mebni, vâki talebin bu noktalardan encümeni- 
raizce dikkate alınmasına mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3911 26 . V I . 1956

Halis Çakmak 
Erikçi Çokara Malı, 
de Mahmutören kö
yünde
Kabadüz - Ordu

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında )
Dilekçi : 318 doğumlu ve üç evlât babası olduğunu, her ne 

kadar Devlet ormanını yaktığa ileri sürülerek hapse ve tazmi
nata mahkûm edilmiş ise de bahis mevzuu yangını kendisinin 
çıkarmadığını ve yaşlı halinde uzun müddet hapiste kalırsa 
ailesi efradının sefil ve perişan bir duruma düşeceklerini ve hük-
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mün, hilafı hakikat şehadete müsteniden verilmiş olduğunu be
yanla, cezasının hukuki neticeleriyle birlikte affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet ormanını kas
ten yakmaktan maznun Halis Çakmak in  Ordu Ağır Ceza Mah
kemesince yapılan muhakemesi neticesinde, Türk Ceza Kanu
nunun 370 ve 31 nci maddeleri gereğince beş sene ağır hapsine 
ve bu kadar âmme hizmetlerinden mahrumiyetine ve 2 215 lira 
59 kuruş tazminatın kendisinden alınmasına dair verilen 18. X 
1955 tarihli hükmün Temyiz Birinci Ceza Dairesince tasdik edi
lerek katileştiği ve mezlcûr hükümde bir isabetsizlik görülme
diği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan vekâlet temsilcisi de; yukarda- 
ki cevabi tezkere münderecatmı tekrarla, affı müstelzim bir se
bep bulunmadığını beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hüküm kanun yo
lundan geçmek suretiyle katileşmiş ve bu hükümde adlî hataya 
ve tatbikatta bir noksanlığa raslanmamış bulunmasına ve bahis 
mevzuu suçun, bâzı orman suçlarının affı hakkındaki 6385 sa
yılı Kanunun şümulü içine girmediği de bittetkik anlaşılmasına 
binaen, vâki af talebinin zikredilen sebeplerden dikkate alın
masına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3912 26 . V I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Aylık bağlanması hakkında.)

Dilekçi : İstiklâl Savaşında mesbuk hizmetlerine karşılık 
kendisine milis subayı unvanı verilmiş olduğunu ve halen çok 
muhtaç bir duruma düştüğünü beyanla, aylık bağlanmasını ̂ is
temektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 408 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine göre milis subayların ancak mâlûl olan
larına maaş bağlanabileceği, dilekçinin mâlûl olmadığı için bu 
hükümden faydalanamıyacağı bildirilmektedir.

Müşarünileyh, vekâletin muahhar tarihli bir yazısında da : 
İstanbul - Kasımpaşa Emniyet Amirliğinden ve Merkez Ku
mandanlığından alman cevaplardan dilekçi Kara Fatma’nın ve
fat etmiş olduğunun anlaşıldığı beyan olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Bu duruma ve mevcut kanun hükümle
rine nazaran vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığınan karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18779/18437 Kara Fatımi
< iiillıaıı So. No: İÜ 
Kasımpaşa - İstanbul

3913 26 . V I . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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20294/18927 Ahmet Çetincr 
3297/3290 Ceza Evinde 

Yozgad

15687/13844 Süleyman Başkurt 
14881/13756 ve ar.
15039/13804 Tepeköy - Subaşı 
15040/13805 müstahsılları 
15056/13819 İzmir 
15044/13808 
1950/

(S. No: 1)

14403/13254 Mehmet îlter 
1950/ Cumhuriyet Malı, de 

(S. No: 2) Şırnak

5S25/5961 Ali Bıyıklı ve ar. 
1944/ Ayvacık Kliçükkuyu 

(S. No: 3) nahiyesi Adatepo 
köylüleri 
Çanakkale

(Arzuhal hulâsası : Cezasının tahfifi hakkında )

Dilekçi : hakkında, Türk Ceza Kanununun 463 ncü mad
desi nazara alınıp ona göre ceza tâyini lâzımgelirken, mahke
mece hilâfına hüküm verildiğinden bahsile, dosyasının mahal
linden celp ve tetkik olunarak cezasının tahfifini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mehmet Çevik adın
daki şahsı kürekle kafasına vurmak suretiyle öldürmekten 
maznun Ali Çetiner ve müstedi Ahmet Çetiner’in Yozgad Ağır 
Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaları sonunda, fiillerine 
uyan Türk Ceza Kanununun 64, 448 ve 51/1 nci maddelerine 
tevfikan on ik'şer sene müddetle hapislerine karar verildiği 
ve bu karann Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği V6 
hükümde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili 
de, yukardaki cevabı tekrarla beraber, müstedinin cezasının 
tahfifini mucip bir sebep köremedikler'ni beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hüküm kanun yo
lundan geçmek suretiyle kesinleşmiş ve bu hükümde tatbikat 
bakımından her hangi bir hata görülememekle beraber, cezanın 
tahfifini icabettiren başkaca bir sebebe de rastlanmamış oldu
ğundan, vâki talebin dikkate alınmasına mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8914 20 . V I . 1953

(Arzuhal hulâsası: Dilekçiler: Kavun, karpuz sergisinin 
halden kaldırılarak Trakya İskelesine nakline dair İstanbul 
Belediyesince verilen kararın re f in i  ve eski halin iadesini is
temektedirler.)

(Arzuhal hulâsasaı : Dilekçi: Şırnak Kaymakamı Kâşif 
Ünal’ın keyfî ve kanunsuz olarak kendisini malıfuzcn askerlik 
şubesine sevk etliğinden bahsile, adı geçen kaymakam hakkın
da bu hareketinden dolayı kanuni muamele yapılmasını iste
mektedir.) !

(Arzuzhal hulâsası: Dilekçiler : Mükellef tutulmuş olduklary 
Toprak Mahsulleri Vergisinin tccilini istemektedirler.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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15275/15009 Hidayet Şirin 
1943/ Haydarpaşa Rıhtım 

(S. No: 4) Cad. No: 3 
İstanbul

3411/3247 Mehmet Galip İlter 
1941/ Eski Belediye Reisi 

(S. No: 5) Kiği

(Arzuhal hulâsası: Millî Müdafaa Vekâletinin 19 . III . 1955 
gün vc Kara Kuvvetleri Kumadnanhğı Yurt İçi Genel Daire 
Başkanlığı Ş. i Kısım 2/A, 22 - 65691/321 sayılı cevabi yazışındı 
göre dilekçi; terhis işleminin nüfus cüzdanına işlenmesini is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası: D ilekçi: Kaçak Ilayvan Vergisi ihban1 
ikramiyesinin bir an evvel verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Süleyman Başkurt ve 
arkadaşlarının şikâyetlerine sebep ittihaz ettikleri belediye 
kararını veren veya infaz edenler hakkında merciinden 
sâdır olan men’i muhakeme karan Devlet Şûrasmca tasdik 
edilmiş bulunmasına;

Mehmet îlier’in Sımak Kaymakamına taallûk eden şikâ
yeti vilâyetçe tetkik edilerek adı geçen kaymakamın hare-, 
ketinde bir suç umuru bulunamamış ve bu bapta Dahiliye 
Vekâletince de muamele tâyinine lüzum gürülmemiş olmasına;

Ali Bıyıklı ve arkadaşlannm tecilini istedikleri verginin. 
5050 sayılı Kanun mucibince terkin edildiği Maliye Vekâle
tinin bu işe mütaallik yazısından anlaşılmasına;

Hidayei, Şirin’in terhis işleminin nüfus cüzdanına işlen
mesi lüzumunun Millî Müdafaa Vekâletinden mahalline bildi
rildiği, bu vekâletin cevabında beyan edilmesine;

Mehmet Galip üter’in istediği ihbar ikramiyesinin, ken
disinin vefatı hasebiyle, oğlu Abidin îlter’e ödenmiş olduğu 
Maliye Vekâletinden alman cevapta ifade kılınmasına;

Göre müstedilerin cümlesi tarafından vâki talepler hak
kında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3915 26. V I . 1956

2493/2470 İbrahim ökteııı
1943/ Topkapı Harici Tek-

(S. No: 6) keçiler Davutpaşa
Cad. dc No: 8
İstanbul

5152/477G Hûmit Göklıaıı
1947/ Büyiikbölcek

(S. No: 7) Malı, de
Aksaray

6349/5909 Ilışan Yıldırım
1958/ Erciş .J. Er Okulu

(S. No: 8) 5 ııci bölük kıdemli
yüzbaşı
Erciş

(Arzuhal hulâsası 
çilini istem ek tedir.)

Dilekçi : Bir gayrimenkulun namına tes-

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Temyiz Mahkemesi İcra vc İflâs 
dairesindeki dosyasının bir an evvel karara bağlanması hususu
nun teminini istemektedir.)

( A r z u h a l  h u lâ s a s ı :  Dilekçi: Erciş Jandarma Er O k u lu n d a  gaıı- 
r ik a n u n i  h a l v e  h a r e k e t le r  v â k i  o ld u ğ u n d a n  b a h s ile ,  ica b ın ın  ya
p ılm a s ın ı i s t e m e k t e d ir . )



_  10 —

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

('.!/• (//.<•/ HIİÛ.SUSI :  D i l  t l . r i  : . i <l;ı r i i k  el ı ı r a m u u u  n 1/İIH .'■/

di fm l r, k û l ı  i lıiıfil, İI,I( i i y i . i l  ' ! I i r i ! l ■ < s : ,ı i İslı  ,a r k t ı  ( l i r .  I

Geıeği düşünüldü : Müstedilerden İbrahim Oktem'in namına . 
tescilini istediği gayrimenkuliin vakfı adına kaydedilerek usu
lüne tevfikan müşterisine ihale edildiği ve bu . gayrimenkul 
üzerinde Hâzinenin bir ilgisi bulunmadığı Maliye Vekaletinin 
bu baptaki cevabı yazısından anlaşıldığı cihetle adı gecen dilek
çinin iddiasını usulü dairesinde kaza merciine dermeyan etmesi 
lâzımgeleceğine;

Hâmit Gökhan'a ait dosyanın Temyiz Mahkemesince karara 
bağlanarak mahalline iade edildiği anlaşılmasına;

İhsan Yıldırım’m bahis mevzuu ettiği hal ve hareketlerden 
dolayı icabedenler hakkında takibat icrasına tevessül edilmiş 
bulunduğu Dahiliye Vekâletinden bildirilmesine;

Hüseyin Çaylak'm askerlik durumunun tesbiti talebiyle 
aıdolduğu mercie bizzat müracaatta bulunması iktiza edeceğine .,

Göre dilekçilerin cümlesi tarafından vâki olan talepler hak
kında encümeniınizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3916 26 . VI . 1956

4209 /4157  Mehmet öztürk  
19 4 3 / Unkapanı Atlama- 

(S. N o: 10) taşı Hızırbev Cami 
So. N o: 8 
İstanbul

4 871 /4516  Osman Satılmış 
19 4 7 / ve ar.

(S. N o: I I )  Katmerkaya kö
yünde 
Turhal

6288/6103 Sait Köse
1945/ Tııranlı köyünde

t S. No: 12 ) Kandıra

11450/10488 Şakir Yılma/
1940/ Hasanlar köyünde

(S. No: 13) Hacıbektaş

(Arzuhal hulâsası „• Dilekçi : Sıhhi sebeplerden dolayı vazi- 
jesine bir müddet devanı edememesinden dolayı memuriyetine 
nihayet verildiğini beyanla, bu husustaki Devlet Şûrası 'kararı
nın iptalini v( tekrar tavzifini ve geçmiş zamana ait maaşlarının 
v< rılrtıı  sun v ı y ı ı  bu maaşların müse bbipleriıu lazuıin ettirilmesi
ni istemektedir.)

! A r '.n h n l I* u lâsust : D -ılekçıU  r :  T u rh a l  k a za s ın ın  K a t  m ı r kının

I,'Hfii h a lk ın d a n  o lu p  s< r p i ş l i n m  y< tâ b i  tu tu ld u k la r ın ı ,  ~>0!Ks' 
s a y ı lı  h a ıiu ıı  un m  s n  in e r in i  k ö y l e r im  d ö n m ü ş le r s e  de. 
b u ra d a  b ır a k a n s  o ld u k la r ı  g a y r im i  nku lU  riu  Z ir a a t  V e 

k â le t in c e  k u ru la n  ın ek h a ın jy ı  ¡ 'i r i ld iğ in i  g ö r d ü k l e r in i  v ı  a ç ık ta  

k a ld ık la r ın ı  b e y a n la , m e z k û r  g a y r im e n k u l  t e r in  k e n d i l e r in e  ia d e -  
s in i  is te m e k  t e d  ir i e r . )

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Kanıl ıra’mn Kumiçi ve Kisti
nin li mera ve korusu inerinde tasarruf hakkı bulunduğundan 
bnhsilt, bu hakkının korunmasını islemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Kırk bin dönümlük köy merası
na vâki müdahalenin önlenmesini ve bu husustaki tahkikatın 
Maliye Vekâletine intaç ettirilme sini islemektedir.)

8336 /7733  Hüseyin Çaylak 
19 4 8 / Aksaray H a s e k i  

(S. N o: 0) r i f t e  b a k k a l l a r  

So. No: (İS 

İstanbul
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1783/1766
1943/

(S. No: 14)

Arzuhal
N o .

8412/8270 
(S. No: 15)

557/555 
(S. No: 16)

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

Garzan - Siird

Ali Zincirli ( A r z u h a l  h u lâ sa s ı : D i l e k ç i  : (h/tu Mahmut Z< n< ir l i 'ı ı iu

Caffaıı köyünde mnıu d a ir  r ı r i l e u  h ilk m üh bozu im a sın ı iaU in e k le d ir .)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mehmet Ozturk'ün talebi 
kaza merc-iııce incelenerek karara bağlanmış olan bir hususa 
taallûk etmekte bulunmasına;

Osman Satılmış ve arkadaşlan tarafından, kendilerine ia
desi istenen gayrimenkullerin mülkiyeti ihtilaflı bulunduğu 
Başvekâletin bu baptaki cevabından anlaşıldığı cihetle, muma
ileyhlerin usulen kaza merciine müracaatleri lâzımgeleceğine;

Sait KÖse’nin, ileri sürdüğü tasarruf iddiasının taallûk etti
ği mera ve koru hakkında, keza kaza merciine başvurması 
zaruri görülmesine;

Şakir Yılmaz’ın bahis mevzu ettiği köy merasına müdahale 
edenler hakkında dava ikame edilmiş olduğu Maliye Vekâle
tinden bildirilmesine;

Ali Zencirli’nin bozulmasını Büyük Millet Meclisinden iste
diği idam hükmünün Temyiz Mahkemesince nakzedildiği ve 
ittibaen icra kılınan muhakeme netir.esm'Jc verilen ve hapis 
cezasını muhtevi bulunan son hülmür ise infaz kılınmış oldu
ğu Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısından anlaşılmama;

Göre müstedilerin cümlesi tarafından vâki taleplerin zikredi
len sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyaca- 
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5917 26 . VI . 1956

Avni Harman 
İnhisarlar Yavşan 
tuzlası mesul muha
sibi
Yavşan - Cihaııbevli

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : İnhisarlar Umum Müdürlüyü 
müfettişlerinden Sadık Karaoğlu’nun hakikata aykırı teftiş lâ
yihaları tanzim etmekte ve haksız yere isnatlarda bulunmakta 
olduğundan ve saireden bahsile, adı geçen müfettişin cezalandı
rılmasını ve İnzibat Komisyonunca kendisi hakkında böyle bir 
fezlekeye müsteniden verilmiş olan lüzumu muhakeme kararının 
da ref’ini istemektedir.)

Fer i ha Atılgan 
ve ar.
Şair Haşmet So. 
No: 3
Aksaray - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Dilekçiler : Emine Güven adında bir ka
dından satınalmış oldukları evin proje hilâfına yapılan kısmı
nın yıktırılmasına dair olan kararın yalnız 35 cm. lik kısım hak
kında tatbikatını istemektedirler.)

6563/6552 Rabia Bayar vc ar. (Arzuhal hulâsası : Dilekçiler : Aile reisleri namına kayıt ve
8136/ Koldere köyünde tescil edilen arazinin ad e, efradı adına, tescili lâzımejelcceğinden 

CS. No: 17) Manisa bahsile, bu yol-1 a bir karar ittihazını istemekledirler.)



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

4111/4103
(S. No: 18)

3172/3165 
9753 
102S0 

(S. No: 19)

0642/6631 
9185/8955 

9388 
(S. No: 20)

592/590 
(S. No: 21)

Sadık Sümer (Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Fiilî hizmetinin 21 sene, 1 ay, 22
Han Malı. Aşıklar yünden ibaret olması lâzımyclirken noksan hesaplandığından
So. No: 1 bahsile, bu müddet üzerinden tekaüt maaşı bağlanmasını iste-
Susurluk m ektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Avni Harman hakkındaki 
lüzumu muhakeme kararının Devlet Şûrasmca tasdik ve mü
fettiş Sadık Karaoğlu’na ait tahakkuk evrakının da men’i mu
hakeme talebiyle İnzibat Komisyonuna tevdi edildiği, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletinin bu baptaki cevabi yazısından anla
şılmasına,

Nezihe Bütev ve Feriha Atılgan’m satınalmış oldukları ev 
hakkındaki hedim kararına matuf dâvaları Devlet Şûrasmca 
reddedilmiş olmasına,

Rabia Eayar ve arkadaşlarının şikâyetlerine mevzu ittihaz 
ettikleri muamelenin Tevzii Arazi Talimatnamesine rnugaye- 
reti halinde bu bapta kaza merciine müracaat lâzımgeleceğine, 

Sadık Sümer’in hizmet müddetine ve tekaüt maaşına taaal- 
lûk eden talebinden dolayı daha önce Askerî Temyiz Mahke
mesinde açmış olduğu dâva bu kaza mercii tarafından reddolun- 
muş bulunmasına,

Göre müstedilerin cümlesi tarafından vâki talep ve şikâyet
lerin yukarda beyan edilen sebeplerden dolayı encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3918 26 . V I . 1956

Fasih Tan soy 
Emekli Yarbay I? üş
tü Kobaş Vekili Ka
dıköy Mühürdar Ila- 
cıizzet Bey So. Üııver 
Ap. Kat 1 de 
İstanbul

Mahmut Akta.ş 
Şişli İzzet paşa S. No: 
7/9
İstanbul

Kâzını İlker 
Sv. Okulıı 111 ncii 
Ş. Sy. Kd. Başçavuş 
Ayazağa - İstanbul

(Arzuhal hulâsasa : Dilekçi : Müvekkili emekli yarbay Iiüştü 
Kobctş’ ın Balkan, Birinci Cihan vc İstiklâl savaşlarında vc Ça,- 
kırcalı çetesinin derdest ve tenkilinde fevkalâde hizmetleri sebk 
etmiş olduğundan bahsile, kendisine İstiklâl Madalyası ve vata
ni hizmet tertibinden maaş verilmesini, emekli maaşının, yeni te
kaüde sevk edilen yarbayların maaş miktarına çnkarıhnasın\. es 
ki hizmetlerinin kâmilen siciline geçir ibnesini vc Büyük Millet 
Meclisince di bu hizmetlerine mukabil takdirname ita elilerek 
keyfiyetin Resim Gazele ile ilânını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Fethi Şener hakkında istihsal 
ettiği tazminat hükmünün Temyiz Mahkemesince haksız yere bo
zulduğundan vc saircdeıı bahsile, mezkûr tazminat hükmünün 
tasdikini ve bu suretle adaletin tecelli ettirilmesini istemektedir.)

( Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Başgedikli nasbinin 31 Kâsun 
¡918 den 31 Vr . 19iG ya alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Kâzım İlker’in nasbinin 
düzeltilmesi hakkında daha evvel ikame etmiş olduğu dâva As
kerî Temyiz Mahkemesince reddedilmiş, vâki tashih talebi de 
kabul olunmamış bulunmasına,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Mahmut Aktaş’m mahkeme hükmüne ve Temyiz Mahkemesi 
kararma matuf talebi, kanun yoluna müracaatı istilzam eden 
bir mahiyet taşımakta olmasına,

Rüştü Kobaş vekili avukat Fasih Tansuy’un ileri sürdüğü 
isteklere gelince; bunlardan İstiklâl Madalyasına taallûk eden 
talebin, 1921 sayılı Meclis kararında bahis mevzuu edilen 869 
sayılı Kanun mucibince salâhiyetli mercie dermeyan edilmesi 
lâzımgelip müvekkile vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması yolundaki talep de yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
görülmesine ve emekli maaşının tezyidi hakkmdaki istek ise ay
nı mahiyeti haiz olup Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısından, 
müvekkilin bütün hizmetlerinin tescile tâbi tutulduğu anlaşıl
masına ve şayet bu hizmetlerden tescil edilmemiş olanlar var 
ise, bunların da mer’i nizamname hükümleri dairesinde tescili hu
susunun alâkalı vekâletten istenmesi ve ihtilâf vukuunda kaza 
merciine müracaat edilmesi lâzımgeleceğine ve yine müvekkile 
Büyük Millet Meclisince takdirname verilip keyfiyetin Resmî Ga
zete ile ilânı hakkmdaki talep dahi ancak bir teklif konusu 
olabileceğine binaen, müstedilerin cümlesi tarafından vâki is
tekler hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3919 26 . V I . 1956

10159/18121 Soy fi Yurtsever 
(S. No: 22) Kd. Üsteğmen Gmı*.

Malı. Umum K: lığı 
Alayı II. Tb. Emir 
Subayı
Şenyurt - Mardin

20313/18946 Cel âlettin Okay ' 
fS. No: 23) Ceza Evinde mevkut' 

Giresun

20305/1S93S Oı-haıı Böge 
(S. No: 24) Cuma Malı, do 

Gördes

20489/19080 Ganime Gül 
(S. No: 25) Yenikavak köyünde 

Balya - Ilıca 
Balıkesir

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Askerî Temyiz Mahkemesinin 
katileşen ve 30 . VIII . 1951 tarihinden itibaren yüzbaşılığa yük
seltilmesine mütedair bulunan ilâmının Millî Müdafaa Vekâletin
ce infaz edilmemekti olduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Kendisi ve arkadaşları hakkında, 
ihtilas suçundan dolayı müfettişlikçe tahkikat yapıldığı halde, 
asıl fail olan üç işletme müdürü hakkında her hangi bir muame
leye tevessül edilmediğinden ve saireden bahsile, iktizasının ifa
sını islemektedir:)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Üzerindeki vesayetin kaldırılma
sı hakkında açmış okluğu dâvanın sürüncemede bırakıldığından 
bahsile, gereğinin yapılmasını isle inekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Kocasının mahkûm olduğu para 
¡ezasının uzuv vâıdeli taksitlerle ödenmesine müsaade edilmesini 
ve tahliyesi hususunun eleı sağlanmasını islemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda adlan ve taleplerinin mahiyeti 
gösterilmiş olan dilekçilerden Seyfi Yurtsever’in infazını iste
diği ilâm dairesinde kararname hazırlanmış olduğu Millî Müda
faa Vekâletinin bu husustaki cevabından anlaşılmasına, Celâ-
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lettin Okay’ın bahsettiği müdürler hakkında meıı 'i muhakeme 
talebiyle tanzim edilen evrak mercime tevdi edilmiş bulanması
na, Orhan Böge'nin takipsizlik yüzünden müracaata bırakılan 
dâvasını kanun hükümleri dairesinde yenilemesi lâzımgelmesine 
Ganime Gül’iin vâki isteği de mahalli C. Müddeiumumiliğine mü
racaatı istilzam eden bir hususa taallûk etmekte olmasına binaen, 
mezkûr taleplerin cümlesi hakkında beyan olunan sebeplerden 
dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi-

Karar No. Karar tarihi

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

3920 26 . V I . 1956

20381/19007 Fatm a Kılım;
(S. N o: 26) ve Küren Akjrül 

DnTİş köyünde 
S;.ı vur

20335/18963 Zekiye Al t un
(S. N o: 27) Uğuzlu köyünde 

Terme

20296/18929 Süleyman Akıncı-
(S. N o: 28) oğlu

ilacılar Malı, (¡iillü
So. N o: 4
B ursa

20535/19106 Iîaşit Demir
(S. N o: 29) Ceza Evinde tutuklu 

Kastamonu

(Arzuhal hulûsum : Dilekçiler : 3330 sayılı, hanını hükümle
rinin haklarında tatbik idilim sinde, isahet bulunmadığını beyan
la, m rl» sl bırakılmalarını isli l in  kledirler.)

(Arzuhal hulasası : Dilekçi .-Konisinin hakiki koni il Itrinin 
mı yılana rı karılarak adalete teslimini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekti : 3300 sayılı Kanunun, 1 ut i mail
di s inin D fıkrasına tevfikan yapılan emeklilik muit mel ts-inin 
isabetsizliğini vc bu muameleye esas tutulan, sitilin d t mevzuata 
m ı ı ğ a y ı  rctirıi ileri sürerek ya tekrar tavzifini veya Millî Müda
fiin Vi kaleli aleyhine dâva atmak hakkının verilmesini istemek
ledir. )

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Şahsına tecavüzde bulunan vc, 
hâmile kızım döverek ceninin dilmesine sebebiyet veren kimsele
rin s< rbest bırakılarak kendisinin tevkif edildiğini, beyanla, hak
kının aranmasını iste inek tedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda adları, talep ve şikâyetlerinin 
mahiyeti gösterilmiş olan dilekçilerden Raşit Demir’in bahis 
mevzuu ettiği hâdise kısmen sorgu hâkimine kısmen de mahke
meye intikal etmiş ve müşteki bulunduğu husus hakkında ise 
usulün 344 ncü maddesi hükümleri dairesinde salahiyetli kaza 
merciine müracaatı lâzımgelmiş olmasına, Süleyman Akıncı 
oğlu nun emekliye sevkı hakkındaki muamelenin mevzuata 
uygun olup olmadığı cihetinin tetkiki idari kaza merciine ait 
bulunduğu ve kanun, adı geçen müstediye bu mercie müracaat 
hakkı vermiş olduğu cihetle bu bapta ayınca hak bahşedilmesine 
mahal ve lüzum görülememesine ve Zekiye Altun’un usulü dai
resinde âmme dâvasına müdahale ile her türlü talep iddialannı 
mahkemeye karşı dermeyan eylemesi icabetnıesine, Fatma Ki
line ve Göçeri Akgiil haklarındaki mahkeme kararının itiraa
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edilmemek suretiyle katileştiği anlaşılmasına göre, vâki talep 
ve şikâyetlerin cümlesi hakkında beyan edilen sebeplerden 
dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

3921 26 . VI . 1956

20403/19010 Süreyya Topal oğlu 
(S. No: 30) vc ar.

Tomarza kazası 
Kayseri

20418/19030 Fazlı Ejder 
(S. No: 31) Yenimahalle İkinci 

Durak No: 16 
Ankara

20428/19037 Mahir Demirci 
(S. No: 32) ve ar.

Ziraat Fakültesi 
sınıf 4 te 
Ankara

20466/19065 Kâmımın Sebik 
(S. No: 33) Abdullahağa Malı.

Millet Beğendi So. 
No: 16
Beylerbeyi - İstanbul

20314/18947 Hikmet Akdağ 
(S. No: 34) Ziraat Müdürlüğün

de makinist 
Gümüşane

(A rzuhal hulâsası : D ilekçiler : K a yseri vilâyetine bağlı To
marza kazası M aarif memur vekili E sef İş ık ’m uygunsuz hare
ketlerde bulunduğundan ve saireden bahsile gereğinin yapılma- 
sm ı istem ektedirler.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Gönüllü jandarma olmak üzere 
Sarıkamış A skerlik  Şubesi Başkanlığına yaptığı müracaatların 
nazara alınmadığını ve bu başkan tarafından kendisine kanun
suz tekliflerde, bulunulduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını 
istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : Dilekçiler : A lm akta oldukları 75 lira bur
sun 115 liraya çıkarılmasını istem ektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : İstanbul Bakırköy Akıl vc Sinir 
Hastalıkları Hastanesinde 'hastalara iyi muamele yapılmadığın
dan, ve saireden bahsile iktizasının ifasını istemektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Gümüşane Ziraat M üdürlüğü  
emrinde selektör makinisti olarak çalıştığından bahsile, ücretinin  
Gelir V ergisinden istisna edilmesini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda adları, talep ve şikâyetlerinin 
hulâsaları gösterilmiş olan dilekçilerden Hikmet Akdağ'm, 
Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin 2 nci fıkrası mu
cibince bu vergiden istisnası kabul edilerek keyfiyetin mahal
line bildirildiği ve Kâmuran Sebik’in şikâyetine mevzu ittihaz 
ettiği hususun ise bir müfettiş marifetiyle tetkik ettirilmekte 
olup neticesine göre kanuni icabının yapılacağı alâkalı vekâ
letlerin bu baptaki cevaplarından anlaşılmasına, Mahir De- 
mirel ve arkadaşları tarafından tezyidi istenen burs muahhar 
bîr kanunla artırılmış ve Fazıl Ejder'in vâki şikâyetinin taal
lûk ettiği Sarıkamış Askerlik Şubesi Reisi hakkında da mer
ciince ademi takip kararı verilmiş olmasına, Süreyya Topal- 
oğlu ve arkadaşları tarafından serdedilen şikâyetin mâtuf bu
lunduğu Tomarca kazası Maarif memur vekili Esef Işık hak-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

kında yaptırılan tahkikat sonunda mezkûr şikâyetin vâridol- 
madığı neticesine varıldığı Maarif Vekâletinin cevabi yazısın
da beyan edilmekte bulunmasına binaen, sözü geçen talep ve 
şikâyetlerin zikredilen sebeplerden encümenimizce bir muamele
ye tâbi tutulmasma mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3922 20 . V I . 1956

4085/4077 Ayşe Yener 
(S. No: 35) Hacıdoğan Malı. Tan 

So. No: 6 
Ankara

3162/3155 Kemal öztiirk 
3155/3148 Tülbentli Malı. İkiz- 

(S. No: 36) çeşme So. No: 48/1 
Menemen

586/584 Talât Diııçer 
(S. No: 37) 1. rıci Or. 1. ııci Or

ta Ağır Oto. Tb. 2. 
Bl. K.
Kartal - Maltepe 
İstanbul

2451/2445 Ali Gürel 
(S. No: 38) Yüksek Kaldırım 

Şebboy So. No: 4 
Knraköy - İstanbul

443/441 Hayrullalı Gür 
10167/ Muradiye Malı.
İS. No: 39) No: 30

Uzunköprü

3548/3541 Tosun Keskin 
(S. No: 40) Çardı köyünde

Harmaneık-Orlıaneli

(Arzuhal hulâsası : D ilekçi : M üteveffa  kocasının hizmet müd
detinin noksan hesahedildiğinden bahsile, bu m üddetin yeniden  
tesbit ettirilm esini vc yetim  maaşlarının tezyidini istem ektedir.)

( Arzuhal hulâsası : D ilek çi: 13 . V I I .  1914 tarihinden evvel 
geçen maaşlı hizm etleri ile borçlanmak istediği diğer hizm etleri
nin vc mâliyede mesbuk m em uriyetinin birleştirilerek mecmuu 
üzerinden em ekli maaşı bağlanmasını islem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası: D ilek ç i : Hurb Akadem isinin 1951-1952  
devresinde bu akademi kumandanlığının verdiği karara binaen 
kıtasına iade edildiğinden bahsile, mezkûr kararın r e f  ’in i vc tek
rar akademiye devamına müsaade edilmesini istem ektedir.)

(Arzuhal hulâsası: D ilek ç i : Harbdc yaralanarak malûl kal
dığını vc 14 seneden beri kendisine maaş bağlanmadığını beyanla, 
gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası: D ilek ç i : Ilarikzede sıfa tiylc verilmiş 
olan evden çıkarıldığını beyanla, bu eve mukabil başka bir ev ve
rilmesini istem ektedir.)

(Arzuhal hulâsası: D ilek ç i : Cemal Urut adındaki şahsın 
kendisini ölümle tclıdidettiğinden vc saireden bahsile gereğinin  
ya pı l m as im is teme k tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda hulâsatan gösterilen talepler, kısmen adlî, kısmen 
de idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanması lâ- 
zımgelen hususlara taallûk etmekte olduğundan, mezkûr talep
lerin bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3923 2 6 .V I .1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  İ t  -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

20394/19013 Naci Ormanlar 
ıS. No: 41) Harbiye Askeri Ceza 

Evi Hususi Kısım 
hücre No: 14 
İstanbul

20391/19010 Yıldız Baştimar 
(S. No: 42) Askerî Ceza Evinde 

'tutuk 
1 stanbul

20392/19011 Faika Boratav 
20393/19012 Harbiye Askeri Ceza 
(S. No: 43) Evinde tutuk 

İstanbul
2033!)/18967 Kemal Engin
(»S. No: 44) Söğütlü Çeşme Cad.

Sağlık So. No: 15 
Kadıköy - İstanbul

20365/J8992 Saime Öztansel 
(S. No: 45) Sultan Selim Cad. 

No: 38
Fatih - İstanbul

20308/18941 Yusuf Ziya Aydemir 
(S. No: 46) Ceza Evinde hü

kümlü 
Rize

20545/19116 Mehmet Alparslan 
(S. No: 47) ve ar.

Boyacı köyü Başöğ
retmeni
Sineanlı - Afvoıı

( Arzuhal hulâsası : D ilekçiler : Tevkiflerine sebep ittihaz, 
edilen suçtan dolayı bir an evvel sorgularının yapılmsını, hakla
rındaki ihtilâftan ineni kararının kaldırılmasını, kitap ve saire 
okumalarına ve zaruri ihtiyaçlarını karsdıyacak madde ve vası
taları kullanmalarına izin verilm esini istem ektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Emekliye sevk tarihi olan 
1 . VIII . 1951 den itibaren Gelir Vergisinden istisnasını istr 
inektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Yetim maaşı bağlanmasını is
temektedir.)

(A rzuhal hulâsası ; D ilekçi : İklim i m utedil olan bir mahal
: eza evine naklini istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası ; D ilekçiler : Henüz ödenm iyen ücretleri
nin bir an evvel verilm esi hususunun tem inini istem ektedirler./

Gereği düşünüldü : Yukarda adlan yazılı dilekçilerin der- 
meyan etmiş olduklan taleplerin hâsıl olmuş bulunduğu ilgili 
vekâletlerin bu husustaki cevaplarından anlaşıldığı cihetle, 
mezkûr talepler hakkında zikredilen sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadğma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3924 26 . VI . 1956

20304/18937 Bahaddin Sakar 
(S. No: 48) Hasanağa köyünde 

Tarsus

2054 >/19112 Hulusi Togaçay 
(S. No: 49) Tugay ilk vardım 

istasyonu P. Kd. 
Başçavuş 
Kore

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Zirati Donatını Kurumu Tarsus 
şubesinden almak istediği 10X600 ebadındaki traktör lâstiğinin 
keyfî olarak verilmediğinden ve saireden bahsüe, gereğimin ya
pılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Kore Birliğinde astsubay oldu
ğunu ve bir fotoğraf makinesi satıımlacağına beyanla, bu mu
bayaa iç-iıı döviz tahsisini istemekledir.)
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20300/18933 
20977/19491 
(S. No: 50)

20298/18931 
(S. No: 51)

Arzuhal
No.

20330/18958 
(S. No.: 52)

20315/18948 
(S. No: 53)

20312/18945 
(S. No: 54)

20364/18991 
(S. No: 55)

20363/18990 
(S. No: 56)

20340/18968 
(S. No: 57)

20334/18962 
(S. No: 58)

20341/18969 
(S. No: 59)

Mehmet AJi Diş 
Akçabeyli Divanı 
Karaağaç köyünde 
Kandıra

Abdullah Zobıı 
Deniz İşçileri Sen
dika Başkanı 
İzmir

Halil Çeltikçi] ioğlu 
Tahrirat Kâtibi 
Giir.su - Bursa

Mustafa Gişioğl u 
vc ar.
Dağyan köyünde 
Nazimiye.

Süleyman Teke 
Yedikulc Verem 
Hastanesi Paviyoıı 4 
İ stanbul

Osman Bayındır 
ve ar.
Gemibükii köyü
Muhtarı
Taşova

Süleyman Sönmez 
D. P. Ocak âzasın
dan 
Yalvaç

Mehmet Orhan 
Çürüklü köyü Muh
tarı 
Dinar

Osman Güneş 
Musa Malı. Fındık 
So. No: 54 
Denizli

İhsan Bakacak 
Ceza Evinde hü
kümlü
Şebinkarahisar

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Teminat karşılığında banka kre
disi temin edilmesini istem ektedir.)

■3

( Arzuhal hulâsası : D ilekçi : İzm ir Deniz işçilerinin eskisi g i
bi tonaj asulil ile çalışturılmasını istem ektedir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : D ilekçi ;  Emekli bandığından istediği üç 
maaş nispetindeki bore paranın verilmesi hususunun, sağlanmam- 
n ı t al e letm ekted ir .)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçiler : M azgirt kaza merkezinin baş
ka bir yere naklini is Uy enlerin suiniyet sahibi kim seler olduğa  
yolunda ileriye sürülen iddiaların yersizliğinden vc saireden 
bahsile, isin tahkikini istem ektedirler.)

( Arzuhal hulâsası : D ilekçi : A kciğ er  veremine vıusaboldu- 
ğunu ve çok fakir bulunduğunu• beyanla, kendisine her hangi 
bir hastanede iş verilm esini yahut nakdi yardım  yapılmasını is
tem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçiler : Taşova’nın (G em ibükii) kö
yü  arazisinin Yeşil Irmak*m  baskınlarından kurtarılmam için 
set inşasını istem ektedirler.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Yalvaç kazası lıidro - elektrik  
tesisatının biran evvel ikmal edilmesini istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : K öylerin e su getirilm esini iste
mektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : D en izli’deki iplik fabrikasında  
veya başka bir yerde kendisine iş temin edilmesini istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Çok kalabalık ceza evlerinde iz
dihamı önliyccek tedbirler alınmasını vc bu cüm leden olarak hü
kümlülerin m uhtelif iş yerlerinde çalışlunlmasım istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin, -son 
kararı almaya yetkili idari makam ve mercilerce incelenerek 
kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelcn hususlara taallûk et-



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

tiği anlaşıldığından, mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
usulüne tevfikan zikredilen makam ve mercilere ayrıca müra
caatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3925 26 . V I . 1956

20413/19028 Osman Atû 
20575/19146 Merkez Ceza Evinde 
(S. No: 60) hükümlü 

Bursa

20332/18960 
(S. No: (¡1)

20366/18993 
(S, No: 62)

20550/19121 
(S. No: 63)

20434/19043 
(S. No: 64)

20517/19088 
(S. No: 65)

20520/19091 
(S. No: 66)

20522/19093 
(S. No: 67)

M usta fa Tcnvıiyeci 
Bölge Ceza Evinde 
hükümlü 
Kayscvi

Hasibe Çilekeş 
Sultanselim Cad. 
No: 38
Fatih - İstanbul

Hasaıı Şalıin
Avukat
Afyon

Mahmut Kâmil 
Keskinocak 
Gazipaşa Cad. No: 4 
Antakya - Hatay

Ali Biçer
Tarım Yeni Ceza 
Evinde hükümlü 
Edirne

Ömer Yağmur 
Tarım Ceza Evinde 
Edirne

Davut Dağlı 
Tarım Yeni Ceza 
Evinde 
Edirne

20525/19096 Recep Kibar 
(S. No: 68) Tarım Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Resmî bir vazifeyi ifa  sırasında 
ve nefsi müdafaa sadedinde ölüme sebebiyet vermiş olmasından 
dolayı hapse mahkûm edildiğini beyanla, vazife başında ölenlerin  
ailelerine yapılan yardım gibi kendi ailesi efradına da nakdi yar
dımda bulunulmasını islem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : 6123 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin tatbikinden doğan m ağduriyetin önlenmesi için bir A f  
Kanunu çıkarılması lâzım gcleceğini beyanla, gereğinin yapılma
sını istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : 1683 sayılı Kanunun m eriyeti 
zamanında dul kaldığından bahsile, babasından yetim  maaşı bağ
lan m ası nı isi em ekte di r .)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi 
değiştirilm esini islem ektedir.)

1861 sayılı Kanunla eklerinin

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Ilukuk Usulü M uhakem eleri K a 
nununun 61 nci maddesindeki tahdidin kaldırılarak hukuk vc ce
za dâvalarında vatandaşları temsile yetk i verilm esi için mezkûr 
kanuna hükiim vaz’m ı istem ektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : 6123 sayılı Kanunun makab
le teşmil edilmem esini cezalarının eski kanuna göre infaz olunma
sını ve yanlış tatbikatın da bir tadil ile ıslahını istem ektedir.)



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

20527/19098 İsmail Ormancı 
(S. No: 69) Tarım Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : 6123 sayılı Kanunun makab
le teşmil edilmemesini cezalarının eski kanuna göre infaz olunma
sını ve yanlış tatbikatın da bir tadil ile ıslahını istemektedir.)

20528/19099 İhsan Güven 
(S. No: 70) Tarım Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

20526/19097 Demir Ali Canbaz- 
(S. No: 71) oğlu

(S. No: 72) Tarım Yeni Ceza 
Evinde 
Edirne

20523/19094 Rüstem Köse » » » » »
(S. No: 73) Tanırı Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

20521/19092 Şaban Ceylân » » » >, »
CS. No: 74) Tanın Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

20519/19090 Osman Yelken » * v> » »
(S. No: 75) Tarım Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

20518/19089 Zabit Arslan » » » » »
(S. No: 76) Tarım Yeni Ceza 

Evinde 
Edirne

20560/19131 Mehmet Uysal

Tarım Yeni Ceza
Evinde
Edirne

20524/19095 Adil Ayna

(S. No: 77) Tarım Yeni Ceza 
Evinde 
Edirne

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülen istek
ler yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı olduğundan bu bap
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3926 26. V I . 1956
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20419/19031 İhsan Ejder 
(S. No: 78) Yenimahalle İkinci 

Durak No: 16 Niza- 
nıcttin yanında 
Ankara

20431/19040 Ahmet Akçimen 
(S. No: 79) Belediye veterineri - 

emekli 
Men eme a

20485/19076 M. Ali Gören 
6312/6301 Halil Itifat. Paşa 

(S. No: 80) Cad. Son Durak 
No: 429/A.
İzmir

20486/19077 Necdet Doğan 
(S. No: 81) Ast. Sb. üstçvş. 

(949/5)
Samsun

20557/19128 Mehmet Kalfa 
(S. No: 82) Kestel köyünde 

Bursa

20307/18940 Tevfik Çöksc 
CS. No: 83) Merkez Ceza Evinde 

hükümlü 
îsparta

20299/18932 Mustafa Geçim ve 
8656 ar.

(S. No: 84) Gülhanc Parkı bah
çıvanlarından 
İstanbul

20369/18995 Mahmut Yumrutepe 
CS. No: 85) Gülhane Parkı bah

çıvanlarından 
İstanbul

20370/18996 Haşan Bayar 
(S. No: 86) Gülhane Parkı bah

çıvanlarından 
İstanbul

20371/18997 Salâhattin özarasa 
(S. No: 87)( Gülhane Parkı bah

çıvanlarından 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Astsubay Hazırlama Ortaoku
lunu alınmasını istemektedir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Emeklilik işleminin iptaliyle 
tekrar tavzifini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : İntibak muamelesinde yanlışlık 
yapıldığından bahsile, iıcrctinin iki üst derece yükseltilmesini 
istemektedir.)

(A rzuhal hulâsası : D ilekçi : Üstçavuşluk nasp tarihinin 
30 . V III  . 1951 olarak düzeltilm esini istem ektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Bcşbuçuk dönüm miktarındaki 
arazinin elinden alındığını beyanla, bu yerin tarafına iadesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Evinin bâzı şahıslar tarafından 
fıızulcn işgal edilmekte olduğundan bahsile, bu işgale nihayet 
verilmesi hususunun sağlanmasıni istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dilekçiler: 1946' ve mütaakıp yıllara ait 
sanat erbabı vergilerinin kendisine ret ve iadesi hususunun 
sağlanmasını istemektedirler.)



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

20372/1899S Niyazi Ersoy f Arzuhal hulâsası : Dilekçiler: 1.946 ve mütaakip yıllara ait
3007/3000 Güllıane Parkı balı- sanal erbabı vergilerinin kendilerine ret ve iadesi hususunun

(S. No: 88) çıvanlarından sağlanmasını istemektedirler.)
İstanbul

20373/18999 Salih Tugay 
(S. No: 89) Gülhane Parkı balı 

çıvanlarından 
İstanbul

20378/19004 Nuri Mara 
(S. No: 90) Gülhane Parkı bah

çıvanlarından 
İstanbul

20375/19001 Ahmet Eriş 
2985/2978 Belediye Güllıane 

■ S. No: 91) Parkı bahçıvanların
dan
İstanbul

20374/19000 Emrullah Erkorat 
<!S. No: 92) Belediye Gülhane 

Parkı bahçıvanla
rından

20377/19003 Halil Coşar 
(S. No: 93) Belediye Gülhane 

Parkı bahçıvanla
rından 
İstanbul

20376/19002 Ali Eriş 
İS. No: 94) Belediye Gülhane 

Parkı bahçıvanla
rından 
İstanbul

3006/2999 Halil Coşar 
(S. No: 95) Belediye Gülhane 

Parkı bahçıvanla
rından 
İstanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No, adı, soyadı ve adresi

20368/18994 Mehmet Biranı 
(S. No: 96) Kömürcügil

Çukur Mah. Balıklı 
Cad. Yeııifmdıklı 
garajı kargısı 
Gazianteb

20361/18989 Musa Dayan 
20415/19058 Kiremitçi Malı, de 
(S. No: 97) Kamber çeşmesinde 

No: 35 
Denizli

20382/19008 Zeynel Doğaıı 
(S. No: 98) Adalet Dairesi Mü

başiri 
Savur

20411/19026 llecep Yıldırım
9681/

(S. No: 99)
Uzuııçarşıbaşı Ha- 
vancılar So. No. 19/1 
Sandalyacı 
Mercan - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Dilekçi : Ruhsata 
Gazianteb belediyesince durdurıddıığundan 
müsaadc edilmı sini istemektedir.)

müstenit inşaatının 
bahsile, devamına

(Arzuhal hulâsası : Evinden çalınan ve oğluna ait olan elbise 
oe paranın Adliye Emanet dairesinden alınarak kendisine tesli
mini, polislerin yaptıkları arama neticesinde ele geçirdikleri af
yonun karısı tarafından ilâç yerine kullanıldığından bu cihetin 
de mahkemece nazara alınması hususunun sağlanmasını ve mus
kacılık yaptığı yolunndaki iddianın da reddini islemektedir.)

(A rzuhal hulâsası: D ilek çi: 193* yılından 1952 yılına kadar 
ücretli mübaşirlikte geçin  hizmetinin diğer fiilî hizmetlerine borç
lanma yoluyle eklenm esini islem ektedir.)

(Arzuhal hulâsası: D ilekçi: İflâsına dair verilen hükmün 
noksan tetkikal ve tahkikata istinadı ttirilmiş olduğundan bahsile, 
dosyasının vc def ilerinin bir kere de B. Millet Meclisince incele
nerek adalilin tecelli ettirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda adlan yazılı dilekçiler tara
fından vâki olup mahiyetleri yine yukarda hulâsaten gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kısmen adlî, kısmen de idari 
kaza mercilerince incelenerek karara bağlanan veya bağlanması 
lâzımgelen hususlara taallûk etmekte olduğundan, mezkûr ta
lep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3927 26 . VI,1956

1965/1961 Cevdet Siikâs ve ölü 
Haşan Sükâs karısı 
ve evlâtları 
Adliye Müfettişi 
Ankara

Ziraat Bankası Erzurum Şubesi Müdürlüğünden emek
liye sevk edilen Haşan Tahsin Sükâs’a bağlanan tekaüt maa
şının mebdei tahsisinin, 3202 sayılı Kanunun 62 nci maddesi 
mucibince, 13 . XI . 1930 tarihine ircaı lâzımgeleceğtne dair 
encümenimizden verilip usulen katileşen 13 . XII . 1955 gün 
ve 2411 sayılı kararın sözü geçen Banka Umum Müdürlüğünce' 
tamamen yerine getirilmiş olduğu, îkitsat ve Ticaret Vekâ-. 
letinden ahiren alınan 6 . VI . 1956 tarih ve 4/9865 numaralı 
yazıda beyan edilmekte olduğundan, keyfiyetin Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 59 ncu maddesi gereğince haftalık kâ



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  24 —
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

rar cetveline ithali ve bu baptaki dosyanın da muamele
den kaldmlmasa, encümenimizin 26 . VI . 1956 tarihli içti- 
mamda ittifakla tensibedilmiştir.

N ot: Yukarda bahsi geçen 2411 sayılı Karar dosyası, 1956 
tarih ve 30 sayılı cetvele ait Karar dosyaları vıeyanındadır.

Toplantı tarihi

26. V I .1956

Reis 
Konya 

A. F. Açjaoylu

Kâtip Yerine 
Afyon K.

•V. Koraltan
Çorum 

//. Ortakcıof/Iit
Edirııo 

('. K<ipriiHi

Edirne Erzincan Mardin Seyhan
¡1. Maksudoğlu T. ¡Şeııocak A'. K. Timvroğhı S. tferç*

Trabzon 
■S. Karayavıu

(Arzuhal sayısı : 129)

T. B. M. ıV. 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

— «İ Sayı : 67

20. V II I. 1956 Pazartesi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

20044/18689 Ahmet Üzduyu ve 
a r.
Millî Eğilim memu
ru
Tokad

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 1939 yılından ünce mcsleke girip dc hiz
met müddetlerine göre az maaş alan öğretmenlerin durumlarının 
düzeltilmesi hususunda hazırlanan tasarının kanunlaşmasına mü- 
zaharet edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bahsolunan lâyiha 6273 sayı ile kanuni- 
yet kesbetmiş olmasına göre bu hususta encümenimizce bir mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3928 26 . V I .1956

201580/19006 Lemaıı Acar
•Jandarma 
Ambarı 
Muzaffer 
eliyle 
Kavse ri

Levazım
Muhasibi
Tarlıab

(Arzuhal hulâsası : Emekli başkomişcrJerinden Hıfzı Acar’ın 
kızı olup babasının refah tarihi olan 5 . V III . 19-16 tarihinde 25 
yasını ikmal elmiş bulunması hasebiyle kendisine maaş tahsis 
edilmediğinden bu kere meriyete giren 6216 sayılı Kanun muva
cehesinde kendisine maaş tahsis edilip cdihniycceğinin bildiril
mesi talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin durumu 
babasına ait sicil dosyasının tetkiki suretiyle incelenmiş ve mü
racaatı halinde kendisine kanunun neşrini takibeden ay başın
dan itibaren maş tahsis edileceğinin anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar, verildi.

Karar No. Karar tarihi

3929 26 . V I . 1956



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

20753/19291 Mehmet Faik öner 
Tabakhane Malı. Ne
cip Asım Bey So. 
No: 13 
Kilis

(Arzuhal hulâsası: Refah vapuru faciasında şehidolan oğlu 
astsubay çavuş Nuri Ömer’den kendisine yetim maaşı bağlanması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3930 26 . V I .1956

20757/19295 Hidayet Alay yo ar.
Vefa Cad. No: 28 
Süleymaniye - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası: Beyoğlu vaizi iken 9 Ocak 1953 tarihinde 
ölen ve 28 senelik memuriyeti olan babaları Cemal Atay'dan 6122 
sayılı Kanun uyarınca kendilerine ikramiye verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin babalarının vefatı tarihin
de mer’i olan kanun hükümlerine göre vâki istek hakkında en
cümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

3931 26 . V I .1956

(Arzuhal hulâsası: Kocasının ölümü üzerine kendisine ve 
üç . yetimine bağlanan dul ve yetim aylıklarının toptan onar* 
senelikleri verilerek alâkalan kesilmiş olduğundan bahsile 
tekrar bu maaşının bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan, 
6216 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta 
aidolduğu makama tekrar müracaatta muhtariyetine binaen 
vâki isteki hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine* 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3932 26 . V I . 1956

20559/19130 Zehra Göven
Güzeller Malı. No : 
57
< îeb/e

20651/19203 Kebire Karakaş 
(S. No: 1) Pazar Malı. Çifte- 

hamam geçidi No: 17 
Samsun

20654/19206 Hasaıı Uğurlu ve ar. 
(S. No: 2) Çatal pınar köyünde 

Ünye

(Arzuhal hulâsası: Samsun Belediyesi Elektrik Montörü iken 
vefat eden kocası Nadir’den kendisine ve yetimlerine aylık bağlan
ması hakkmdaki talebinin Emekli Sandığınca reddedilmiş olması
na, karşı kocasının maaşlı kadroda çalıştığı ve işçilikle bir 
ilgisi olmadığı için 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin C 
bendi hükmünün şümulü haricinde bulunduğundan kendileri
ne aylık bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Arazi kadastro heyetlerinin tesbitlerine 
Orman İdaresince itirazda bulunulduğu, dolayısiyle bir kısım 
arazilerin de Orman mefhumuna sokulduğundan, bu yerlerinin 
kendilerİhl iade edilmesi talebinden ibarettir.)



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

20183/19074 Kerim Çakmak
(S. No: 3) Elver köyünde 

Yüksekova

20239/18876 Mikdat Gücü
(S. No: 4) Şeker Fabrikasında 

işçi Kağızmanlı 
Uşak

19990/18637 Ali Yılmaz
(S. No: 5) Muhtar

Aslanpıııar köyünde 
Osmaniye

19977/18624 Mehmet Taner ve ar.
(S. No: 6) Pazar Malı, de 

Şuhut

(Arzuhal hulâsası : Jandarma dairesinde haksız yere neza
rete atıldığından vc dövüldüğünden şikâyeti mulazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Evlâdı mâneviye olarak yanında bulu
nan 11 yaşındaki Saniye Köse kaybolduğundan ve Malatya za
bıtası tarafından iyi bir tahkikat yapılmadığından ve müşkül 
durumda kaldığından şikâyetle küçüğün hayat ve mematmın 
meydana çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Öteden ben istifade etmekte oldukları 
arazinin ellerinden alınarak başkalarına verilmesinden şikâyeti 
mu tazamm indir.)

(Arzuhal hulâsası : Miilcvvffa dedeleri ilacı Bekir'den ken
dilerine düsen bülinı emvali dayıları Ali Agâh Demirtaş (va
kıftır) diye zaptetmiş ve bir kısım malları da üzerine tescil et
tirmiş ve açılan tapu iptali dâvasının da ret ve temyizen de 
tasdik edilmiş ve halen bütün emval mumaileyhin yedinde kal
mış olduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki talepleri» 
kaza mercilerince incelenmiş veya İncelenmekte bulunmuş 
olan hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından bu talepler hali
kında zikredilen sebeplerden encümenimizce tetk'.kat icrasına 
mahal olmbadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3933 26 . VI . 1953

20198/18835 Halil İbrahim Cerci 
(S. No: 7) Cumhuriyet Mah.de 

Senirkent

20138/18779 Lûtfi Dinçer ve ar.
(S. No: 8) PTT bakıcı ve dağı

tıcısı 
Muş

19906/18556 Süleyman Recep
(S. No: 9) Maykut

Eski Hukuk İşleri
Müdürü
Tem e

(Arzuhal hulâsası : Senirkent Orman Bölge Şefinin kardeşi 
Takır Tolan’fl-n himaye görerek Devlet ormanlarından temin•> etmiş 
olduğu 14 M3 yaş katran ve ardıç ağaçlarvyle bina inşa etmekte 
olduğumun alâkalılara duyurduğu haldi bir muamele yapılmadı
ğından gereken tetkikatın yaptırılarak luıçak kerestelerin teshili 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muş Posta, telgraf ve telefon bakın v< 
dağıtıcıları olup mahrukat, çocuk zammı verilmemesi ve maaşla
rımın kâfi gelmemesi ve peşin verih'heııusi yii.ünden perişan 'bir 
durumda olduklarından şikâyetle mahrukat ve çocuk zammının 
ve sair yardımların yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Temmuz 1953 aylığının w  emekli, ve ne 
de vazife maaşı olarak »irilmediğindi n şikâyeti mulazammındır.)



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

19334/18001 Osmaıı K u m r u  ve ar. 
(S. N o :  10) D D  Y o l la r ı  L im an  

ve Yol  Dairesi m ü 
messilleri 
İskenderun

19355/18021 Muştala Güler 
(S. No: 11) Şelızadebaşı 16 Mart 

Şehitleri Cad.
N o: 23 
İstanbul

19370/18036 Mehmet Caııyiğ it  
(S. N o :  12) K asım paşa  Mutbak- 

kapı Cad. N o :  3 
îstaııl)ul

19250/179 lîS A s a l 'Z o r  ve ar. 
ıS. .Yo: 13) B u rh an iy e  köyünde  

.(•¡roğli - Konya

19234 17902 .Muştala l ’ eteiı 
X (>: 14) Kâbeimeseit Mah.

No: 9 
Toktu!

1 i* 157/1782!) 11. C engiz  Y ılm azcı- 
S. N o :  !5 ı  l l ılamıırdere Cad. 

No: 102
Beşiktaş İstanbul

1926!)/17937 Kecep Yüksel 
(S. N o :  16) Ömerli  k öyünde

Alaplı  - Kd. Kreğli

(Arzuhal hulâsası ■•£ ti 186 sayılı Kanunun 10 ucu maddeni mu
cibince kendilerine verilmesi lâzımgolcıı birer maaş ikramiyeden 
mahrum bırakıldıklarından şikâyeti mııfazammıııdır.)

(Arzuhal hulâsası : İzm it’ te vefat den re beş aydır gönderil- 
miycn eşinin ölüm kayıt örneğinin İstanbul - Beyazıt Nüfus Mü
dürlüğüne gönderilmesinin lemin buyurulması ta,lebinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : 1917 yılında parçalanan Derviş adlı ka
yığa 1918 - 1919 yılı vergisi adiyle mallarına haciz konulmuş ve 
250 lira da vergi tahsil edilmiş olduğundan hu tarhiyatın kaldı
rılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kmıya - Ereğli’si posta telyruf muhabiri 
memuru Onıer (lök.şcn’in köylerinin selâmeti için başka bir yen  
nakledilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hahn münhal olan Toketd Sıtma S a r ı ş  

bölgesindeki yören  tâyin edilmesi lalı binden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsası : 1915 yılında tahakkuk■ edip düyunu kalan 
i50 Hra tedavi ücretinin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mülga Karadeniz Ereğli'si Orman İslet
mesi ambar memuru iken aylık ücretlerinden kesilen kefalet aida
tının tarafına iadt edilmesi hususuna delâlet buyurulması talebin
di n ibarettir.)

Gereği düşünüldü ; Alâkalı vekâletlerden alman cevaplara 
göre dilekçilerin istedikleri yerine getirilmiş olduğundan bun
lar tarafından vâki talep ve miiracaatler hakkında bu sebepten 
enciimenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3934 ‘26 . V I . 1956

19093/17767 
(S. N o :  17)

I lasaıı Oktan 
Orm an l ’ muııı M ü 
d ü r lü ğü  M uhaseb"  
M ü dü r lü ğ ü n d e  
M uakkip 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : lo  senelik hizmet 
mak suretiyh tekaütlük müddetine ilâv 
ibaret tir.)

müddetinin borçlan- 
edilmesi talebinden
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi

19072/17748 Ali Tuncay 
(S. N o: 18) Ciüllük Malı. Baysal 

So. No: 13 A da 
Eskişehir

19393/18059 Abdullah Zırhlı 
(S. N o: 19) Yeldcğirmeni K ara

kol Cad. N o: 150 
Kadıköy - İstanbul

19299/17966 Himmet Vöriik 
(S. N o: 20)«“.Sakarya Mahallesin

den
Alaşehir

19038/17720 .Mehmet Şahin 
(S. No: 21) Defterdarlık 3. Dai

re Tahsildarı 
Malatya

18974/17664 Lûtliye Karadağ  
(S. N o: 22■) Kapılarda 1258 ııci 

So. N o: 18 
İzmir

18980/17670 Emrullah Akıncı 
(S. N o: 23) Olukbası Malı. No: 10 

Kilimli

18992/17682 Nedim Kaplan  
(S. N o: 24) M uhtar; Babsu k ■ 

yünde 
tmralı

18969/17659 Mehmet Aslan 
(S. No: 25) Tekkeciler köyünde

< i iil pazarı

18915/17623 Mehmet Ali Kıvan 
(S. N o: 26) Haeıpınar Mahalle

sinden
Gülnar - İçel

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Ihvlct Demiryollarının 3li sendik hir me
muru olduğundan vc emekli maaşı bağlanmadan tekaüde sevk 
edildiğinden, durumunun tetkiki ile emsali misilli1 maaş tah
sis fdilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları bağajında İli sem 
hamal olarak çalıştıktan sonra tahdidi sin ne tâbi tutulmuş bu
lunduğundan vc vazife başında fıtık hastalığına müptelâ oldu
ğundan vazife mâlûlü hakkının tanınması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahsulünün hasara uğraması sebebiyle 
Ziraat Bankasına olan borcunu ödeyemediğinden bankaca mal 
kine ve sair mülk ve emvalinin haczedilerek satışa çıkarılmış. 
v< makinelerinin Zirai Donatım mütehassıslarınca kıymet tak
diri yapılması zaruri iken yapılmamış olduğundan vaziyetinin 
dikkatle tetkik Inıyurulmasnıa delâlet buyuruhnası Iedebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Arupkh^ Ticaret „  Odası Tahsildarlığında 
geçen hizmetinin doğrudan doğruya veya 5431 sayılı Keınun- 
hükümlerine f/ö re 'borçlanma suretiyle emekliliğe esas hizmet
lerine eklenmesi hususunda bir karar verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Mehmet Çavuşun İstiklâl Savaşın
da almış olduğu yaraların tesiriyle mâliden evinde öldiiğ ünden 
kendisine maaş bağlanması veya yardım yapılması talebinde A 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ereğli kömürleri işletmesi motor gara- 
jında usta olarak çalışmakta iken askere alınan ve askerliği sıra
sında bir is kazası neticesi vefat eden oğluna ait kıdem tazmina
tının vârisi sı fa tiyi e kendisine verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait yaylanın idari kararla cll< 
rinden alınarak başkalarına verilmediğinden şikâyeti mutenam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak Mâliyece alınan 15 lira te
kerlik yoklama cezasının geri verilmesi talebine, dairdir.)

(Arzuhal hulasası : Tapulu kültür arazisi içindeki ağaçların' ı 
kesimine izin verilmesi talebinden ibarettir.)



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

1.8881/17527 Gafur Balkanlı 
(S. N o: 27) D D Y  Mototren De

posu şoför ve maki 
insilerinden S. No: 
33277 
Trabzon

18800/17513 Yunus Özbay 
(S. N o: 28) D D Y  Transit Depo

su S. 1. şoförü 
Krzurum

18817/1752S Yıınııs Sapmaz.
(S. N o: 29) Merkez Çııkurhisur 

köyünde İstasyon 
Şefi eliyle 
Eskişehir

18808/17519 Halil Kaya  
(S. N o :-30) Tonus köyünde 

Şarkışla - Sivas

18664/1737i) Patına Koçgök 
(S. N o : 3.1) Olucak köyünde

Durağan - Boyabat

18690/17404 Kadri.ve Öklenı 
(S. N o: 32) Gedikpaşa Cad.

N o: 45 
İstanbul 

*
18813/17524 Bektaş Şahin ve ar. v 
(S. N o: 33) Yukarı gövekse 

köyünde 
H afik

18787/17500 İbrahim Bilgin 
(S. N o: 34) Bahçıvan

'  Hadırlı köyünde 
Adana

18645/17360 Kadir Kara 
(S. N o: 35) Tekkiraz köyünde 

Ünye

18889/17598 Mehmet Karat as 
(S. N o: 36) Göbek köyünde

Ciııgife - Gazianteb

(Arzuhal hulâsası : 6 senelik d emiryolundaki şoförlük hizme
tinin borçlanma sureliyle emekli aidatını tamamen ödediği halde 
bu müddetin emeklilik müddetine eklenmediğinden şikâyeti m,',- 
tazamm mıdır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 
emrinde gayrimüseccel olarak şoförlükte çalıştığı 6 sene müdde
tin borçlanmak suretiyle tamamen ödemiş olduğu halde tekaüt
lük hizmetine sayılmamış bulunduğundan bu 'müddetin tekaütlük 
rıtzıneııne eklenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında çatışırken başpar
mağını, kazaen kaybetmiş ve umumi muayenede emekliye sevk edil
miş ve emekli muamelesi yapılmamış olduğundan emsali misillû 
kendisine, de emeklilik muamelesinin tatbik edilmesi talebinden 
ibarettir.) - •<

(Arzuhal hulâsası : Merhume karısı Ayşe’nin Emlâk Eytam 
Kredi Bankasındaki 56 lira madenî parasının 88 lira bankmot 
verilmek istenildiğinden bu paranın madenî olarak kendisine ek
siksiz verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 19 ¡2 senesinde vefat eden kocası harb ma
lûlü er Mehmet’ten maaş veya ikramiye verilmesi talebine da
irdir.)

(Arzuhal, hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden terfiinin bir yıl 
gecikmiş olduğundan kıdeminin bir yıl evvelinden 'hesaplanması 
ve ona göre terfiinin sağlanması ve ayrıca bir yıllık maaşının ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Öteden beri zilyed bulundukları tapulu 
arazileri halkında 5917 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak 
ittihaz edilen meni müdahale kararından şikâyeti mutazamnıın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası: Bahçesindeki porjokal ve sair meyva 
ağaçlarının su işleri tarafından söktürülmüş ve arazisinde hafri
yat yapılmış olduğundan, ağarlarının bedelinin ve zarar ve ziya
nının verilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Öteden beri zilyed bulunduğu araziye, 
yapılan haksız müdahale ve tecavüzün menedilmemesinden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazisine haksız yapılan müdahale 
vt tecavüzden şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler kaza merciince halli lâzımgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan bu talep ve müracaatlerin zikredilen



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

sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3035 26 . V I . 1956

19986/18633  
(S. N o: 37)

20003/18649
(S. N o: 38)

19904/18554  
9 06 /904  

(S. N o: 39)

20010/18656  
(S. N o : 40)

19983/18630  
(S. N o: 41)

19984/18631  
(S. N o : 42)

20164/18805  
(S. N o: 43)

20156/18797  
(S. N o: 44)

i. Hakkı A lpay  
ve ar.
Merkez Hayvan Sağ
lık memuru 
Aydın

Hulusi Şarklı ve ar. 
Hayvan Sağlık, 
memuru 
Çine

Abdurrahman Kr- 
gürbiiz
Sulh Mahkemesi M ü
başiri
Bayat - Emirdağ

Hüseyin KocaelV 
Seleen köyünde 
Çal

Mürsel Ayas 
Başşöregel Eğitimi 
Arpaçay - Kars

Tevi'ik At abay 
ve ar.
Suadiye Belediye
Başkanı
İzmit

Kadir Oökkaya 
Muhtar
Çökürler köyünde 
Kütahya.

Mehmet‘ A li Akııı
Çiftçi
Kurşunlu

(Arzuhal hulâsası : Sağlık memurlarına verilmekte olan yem 
bedelinin kâfi gelmediğinden at beselmek mecburiyetini koşan 
kanunun kaldırılması ve yerine motorlu vasıtaıtm verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada temditti olarak geçen hizmet
lerinin borçlanmak suretiyle emeklilik fiilî hizmet süresine eklen
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kuvayi Millîyede gzçen hizmetine muka
bil kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 60 lira ücretli eğitmen olup memur hakla
rından istifade etmediğinden, ya toprak verilmesi, veyahut memur 
haklarından faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Devlet ormanına bitişik 
bulunması sebebiyle evvelki gibi yakacak ve yapacak ihti
yaçlarının kolay ve ucuz bedelle karşılanması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası 
binden ibarettir.)

Köylerinin nahiye haline getirilmesi tale-

(Arzuhal hulâsası : Kazaları dâhilinde bulunan ' un de
ğirmenlerini senenin birkaç ayında çalışiırabildikleri halde sa
hipleri veya müstecirleri adına yıllık vergi tarhedildiğinden bu 
değirmenlerin çalıştırıldıkları gün için vergi alınmasımn veya ta- 
mamiyle vergi alınmamasının temin buyurulması talebinden iba
rettir.)



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

20126/18767 Recep Taşkın 
(S. No: 45) Kaynarca köyünde 

Biga

20087/18729 Ali Şahin 
(S. No: 46) Tahsil ve tahakkukta 

gece bekçisi 
Erenköy - İstanbul

20147/187B8 Mustafa Yılmaz 
(S. No: 47) ve ar.

Kaymakamlık oda
cısı
Pütürge

20217/18854 Battal Erdeni 
(S. No: 48) Devlet Orman İşlet

mesi Şoförü 
Bilecik

20229/18866 İsmail Demirkaya 
(S. No: 49) Eğitmen; Kestel kö

yünde 
Bursa.

20301/18934 Seyit Ali Salın 
(S. No: 50) Eğitmen; Adaköy - 

Gürsu - Bursa

(Arzuhal hulâsası : Muhtelif köylerde köy tabipliği yap
ması mukabilinde bu köylerden aldığı ücretlerden yahmz en 
yüksek geçim indiriminin uygunlanarak diğerlerinin indirimsiz 
olarak vergiye tâbi tutulduğundan ve bu suretle mağduriyetine 
sebebiyet verildiğinden şikâyeti mutazanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni Barem Kanununun hazırlanma
sı sırasında müteferrik müstahdemlerin de nazarı itib'ira 
alınarak çocuk zammından faydalandırılmaları talebinden iba
rettir.) „„

(Arzuhal hulâsası : Hayat pahaklığı göz önünde tutula
rak odacılık ücretlerinin münasip miktarda artırılması {(de
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şoför olarak orman işletmesi dâhilinde 
yaptığı seyahatlerde harcırah alamadığından yeni Harcırah Ka
nunu görüşülürken aynı durumda bları müstahdemlerin de vazi
yetlerinin nazara alınması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: İÜ senedir eğitmen olarak ücretle çalıştı
ğından, bugünkü yaşayış şartları göz önünde tutularak asıl öğ
retmenliğe tâyin edilmesi vc Maaş Kanunundan faydalandırılma
sına delâlet buyuruhnası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Pek az bir ücretli 15 senedir eğitmenlik 
görevinde çalıştığından Devlet memurları gibi Maaş Kanunundan 
faydalandırılması talebinden ibarettir.)

20238/18875 Melımct Reşat Erdal (Arzuhal hulâsası: Vazifeleri icabı mükellef memur oldnk-
(S. No: 51) ve ar. , larından vc maaşlarından kefalet kesilmekte bulunduğundan ada-

Birinci İcra Memuru let mensuplarına da kasa tazminatı verilmesi talebinden ibarettir.) 
Afyon

20310/18943 Süleyman Barış 
(S. No: 52) Belediye Saymanı 

Ağlasun - Burdur

(Arzuhal hulâsası: Devlet memurları gibi barem dâhiline 
alınmak suretiyle maaşının artırılması talebinden ibarettir.)

20331/18959 İdris Akyiiz 
(S. No: 53) Uzatmalı Onbaşı 

Malatva

(Arzuhal hulâsası: .Jandarmada müstahdem uzatmalı eratın 
da diğer memurlar gibi bâzı haklardan istifade ettirilerek maaş
larının artırılması talebinden ibarettir. ) ,

20433/19042 A. Osman Yalçın 
(S. No: 54) Merkez Kaza <T. Bir

lik Kaleminde 
S. 11191 
Sinob „

(Arzuhal hulâsası: Jandarmada müstahdem uzatmalı eratın 
da diğer Devlet memurları gibi bâzı haklardan istifade ettirilerek 
maaşlarının artırılması talebinden ibarettir.)



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

20236/18873 Haydar Keskin 
(S. No: 55) Demirci köyünde

Sivrihisar - Eskişe
hir

20319/18952 Mustafa Gökçe 
(S. No: 56) Fen Fakültesi Sekre

teri
Ankara

20318/18951 İbrahim Erkutun 
(S. No: 57) Fon Fakültesi Büro 

Sel'i 
Ankara

20492/19083 Naci Tannöğen 
(S. No: 58) ve ar.

Kayalık Camii Şerifi
îmanı ı
Denizli

20652/19204 Niyazi Erdem ve ar. 
7995/ Rahmaniye Camii 

(S. No: 59) İmamı ve hatibi 
Niğde

20624/19185 Mustafa Yılmaz İıı- 
(S. No: 60) ceoğlıı 

Avukat 
Emirdağ]

20553/19124 Osman Turhan ve ar 
(S. No: 61) Eğitmen

Yamanlı - Saimbeyli

20577/19148 Mithat Şimşek 
(S. No: 62) ilkokul Eğitmeni 

Soğanlı - Bursa

20574/19.145 llasaıı özge«;
(S. No: 63) Şevkliye köyü Eğit

meni
Ciirsu - Bursa

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Nurettin’in Çifteler K öy Enstitü
sünde üst üste iki sene sınıfta kalmasından dolayı okuldan çıkarıl
mış re kendisinden 1 581 lira elbise ve yemek bedeli istenilmiş ol
ması hakkaniyet kaidelerine uygun görülmemiş olduğundan fakir 
olması ve sun’utaksiri olmadan yersiz olarak islenilen bu paranın 
alınmaması hususuna emir verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ilköğretimde vazife gördükten sonra, üni
versitelerde idare kadrolarına sekreter, müdür ve memttr ol-arv.k 
geçen ve halen muhtelif kadrolarda feragatle çalışan re Maarif 
Vekâletine bağlı okullarda bulunan öğretmenlerden almakta ol
dukları maaşları hizmet sürelerine göre az olanların aylık derece
lerinde yapılacak değişikliğe mütaeleıir olan kanun tasarısından 
kendilerinin dr faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrat hademeleri olduklarından Devlet 
memur ve müstahdemleri gibi ücretlerinin asgari geçinebilecekleri 
bir dereceye yükseltilmesi ve maaşa tahvil olunması ve perişen va
ziyetlerinin muayyen baremlere göre tanzim edilmesi talebinden 
ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Müvekkiline murisinden kalma 20 dönüm
lük arazisini uzaklığından dolayı satarak onun yerine aynı mik
tarda bir tarla almasına rağmen toprak komisyonunca Çiftçi/i 
Topraklandırma Kanununun ¡3 ncü maddesi hükmünce toprak 
verilmediğinden ve hüsnüniyetle hareket eden müvekkiline hu 
maddenin tatbiki lâzım geldiğin defi mezkûr maddenin tefsir edil
mesi talebinden ibarettir.) v

(Arzuhal hulâsası : 10 - 15 yıldır az maaşla eğitmenlik göre
vini yapmakta vc mağdur bir durumda bulunduklarından yapıl
makta olan maaş kumullarından faydalandırılmaları veya Devlet 
memurlarının altlıkları maaş kadar kendilerine de maaş verilmesi 
h/lebinden ibarettir.)

» » » » » »

» » » » »



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  10 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

20468/19067 Kenan Sarı kaya 
(S. No: 64) Ihlamurdere Cad. 

No: 140
Beşiktaş - İstanbul

20567/19138 Nazit'e Gürenci 
(S. No: 65) Osmanağa Malı. Jh- 

v lâs So. No: 4/1
Kadıköy - İstanbul

20616/19178 İhsan İdikut 
(S. No: 66) Yasa Cad. Eski Mu

haripler binasında 
Harb Malûlleri 
Başkanı
Kadıköy - İstanbul

20608/19170 Hüseyin Bıkmaz 
(S. No: 67) DDY gecc bekçisi 

S. 43671 
Soma

20532/19103 Hüseyin Eroğlu
(S. No. 68) İplikçiler yolu 

No: 41 
Kastamonu

20703/19245 Ömer önen
(S. No: 69) Teknik Ziraat Mii- 

dürlüğü Balıç(î Mü
tehassısı 
Afyon

20758/19296 H. Sabri Tarımsal
(S. No: 70) Ziraat Teknisiyeııi 

Sandıklı

20664/19216 Ahmet Kartal ve ar.
(S. No: 71) Güvercinlik köyünde 

Eğitmen 
Gümuşano

(Arzuhal hulâsası: Adi malul olarak emekliye sevk edildiğin
den emekli maaşına zam yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Merhum kocasının Devlete olan birçok hiz
metlerinden dolayı kendisine emsali misillû hidematı vataniye 
tertibinden veya Meclisin tensibedeceği bir kanunla maaş tahsis 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: IJarbde yaralanmak veya donmak sure
tiyle mâlûl olanlardan, iki gözü ile diğer azasım kaybedenlerimi, 
mühimmat kaçakçılğı veya istihbarat işlerinde emsaline faik bir" 
şekilde çulışankınn, kurmaylar ile âli tahsil yapanların, müel
liflerin, üe, lisan bilenlerin tümgeneralliği diğerlerinin albay
lığa terfileri İle bu rütbe maaşlarının verilmesi, bütün harb 
malûllerinin terfihlerini mümkün değilse hiç olmazsa birinci vı> 
ikinci derece mâlCdlerin terfihleri talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Demiryolları mensupları hakkın
da kabul edilen 5526 sayılı Kanunla ihdas edilen D. cetveli 
yüzünden her türlü terfihten, Çocuk Zammından ve saireden, 
mahrum edildiğinden bu vaziyetin bir an evvel tashih edilmesi 
ve diğer personel gibi refaha kavuşturulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Memur akrabası olup memurlukla alâkası 
olmıyan ticarethaneleri bulunan ve ticaret yapan her vatan- 
daşa Maden Arama teminatının verilmesi ve Millî servet kay
naklanılın artırılmasına delalet buyurulması talebinden iba
ret tir.)

(Afzuhtd hulâsası : Halen Ziraat Vekâleti teşkilâtında olup 
uzun yıllar nıuhasebei hususiye kadrosunda ziraat muallimi 
olarak hizmet ettiklerinden ve kadrosuzluk yüzünden terfi gör
mediklerinden, bu hizmetlerinin nazarı itibara alınarak ilkokul 
öğretmenlerinin maaşlarının ayarlanmasına dair olan ve haleti, 
Büyük Millet Meclisinde bulunan kanundan kenlüerinin dc 
t ay dolandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazifelerinde başarıları tahakkuk etmiş 
oltın eğitmenlerin maaşlarına birer miktar zam yapılması ve di
ğer Devlet müstahdemleri gibi emeklilik hakkının tanınması ve 
çocuk zammının verilmesi taleplerinden ibarettir.)

20784/19318 Zckcriya 
(S. No: 72) ve ar.

• Eğitmen 
Göksün

Caııbulat



_  l i  _ _

Arzuhal Arzuhal sahibiniu
No. adı, soyadı ve adresi

20715/19253 İsmail Hakkı Yalap 
(S. No: 73) Emekli P. Alb. Ilas- 

koea Malı. Ev No: 
110, So. No: 21 
Akhisar

20759/19297 İhsan Bayındır 
(S. No: 74> Devlet Orman İşlet

mesi Müdürlüğü Mu
temedi 
Arat;

20791/19325 Vusul: Demirtaş ve 
(S. No: 75) ar.

Kömür İşletmesi Ki
limli Bölgesi memur
larından
Ereğli - Zonguldak

20801/19335 Hüseyin Yeniçağ 
(S. No: 76) Birinci Çıkmaz So.

Poker ÎMalı. No: 3 
, Manisa

(Arzuhal hulâsası: Fiilî ve itibari 58 sendik hizmetinin 50 
.senesinin nazarı itibara alınmış olup geri kalan ve dâhil cdilmi- 
yen sekiz sendik hizmetinin de emekli maaşına ilâve edilmesi ta
lebinden ibaret lir.)

(Arzuhal, hulâsası : 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 
borçlanabilmek içn bu kanunun 425 nci maddesindeki yaş haddi- - 
nin kaldırılması hususunda karar ittihaz buyuruhnası talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Maden havzasında 1925 senesinden 1943 
yılına kadar yevmiye ile çalıştıklarını, 1943 senesinden itibaren 
kadroya alındıklarından yevmiye ile geçen hizmetlerinden hiç 
değilse 10 senesinin borçlanma suretiyle emekliliğe esas olan hiz
metlerine eklenmesinin temin buyurulmam- talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yunanistan’da, terk edilen emvale muka
bil gayrimübadil sıfatiyle namlarına tahakkuk ettirilen istihkakın 
pek cüzi olduğundan bu mallara mukabil kendilerine bono ve Ha
zine tahvili olarak 80 lira verilerek alâkalarının kesildiğinden, 
bu yüzden zâyi ve kaybolan haklarının meydana çıkarılması için 
bir kanım teklif edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 

-ve tefsir mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığın
dan mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3936 26 . VI . 1956

20055/18700 Hüseyin Demirci 
(S. No: 77) Otobüs idaresinde

- 72 No: lu biletçi 
Ankara

20016/18662 Yukup Demirbaş 
(S. No: 78) Kuzguııluk Mecidiye 

Mah. Kadirağa So. 
No: 12 
Bursa

19901/18551 Galip Sönmez 
(S. No: 79) Yaverviran köyünde 

Sivrihisar

(Arzuhal hulâsası : Almakta olduğu ücretle geçimini sağlıya- 
madığından, çocuklarını okutabilmek için hükümetçe yardvnı ya
pılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce çalıştığı Bursa Merinos Fabrika
sına tekrar girmek irin yaptığı müracaatlardan müspet bir netice 
alamadığından şikâyeti mutazanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : İskânına tahsis edilen arazinin 34 dönüm
lük kısmının komşu köyün merası civarında vc geçit noktası ol
duğundan başka yerden bu miktar arazi verilmesi talebinden 
ibarettir.)



Arzulıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

_  12 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

19243/17011 İbrahim Sakallıoğh 
(S. N o: 80) Nasulıpaşa Malı.

N o: 14
Nallıhan - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Arazi Kadastrosunca Davutoğlan köyüm
de teabit edilen hazine arazisinden toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

19185/17853 İsmail K aya  
(S. N o: 81) Süleyman Altaş 

kahvesi altında 
Gemlik

(Arzuhal hulâsası : Niifus kandındaki ölü meşruhatının kaldı
rılmış olduğundan, 5227 sayılı Kanun mucibince iskânının ya- 
Iyılması talebine dairdir.)

19130/17803 A li K afadar 
(S. N o: 82) Kızıltoprak Malı.

Topal şaban So. bil A 
N o: lıı evde 
Eskişehir

19188/17856 İbrahim Uğurlu 
(S. N o: 83) Postacı Ramazan 

Demirpolat eliyle 
Saravünii

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan'dan göçmen olarak sekiz nü 
fusla ana yurda geldiğinden toprak verilmek sureliyle iskân edi1- 
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Topraklandırılması için yaptığı nıüraea 
atlarının köyleri muhtarının hilafı hakikat beyanı üzerine yerine 
getirilmediğinden şikâyeti mutazeımvundır.)

19187/17855 Halil Ardıç ve ar. 
(S. N o: 84) Kozluca köyünde 

Horum

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait meralarının dağıtıldığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

19245/17913 Mehmet Bülbül 
(S. N o: 85) ve ar.

Duman köyünde 
Karaköprii - Hınıs

19231/17899 Vican köyü Muhtarı 
(S. N o: 86) ve ar.

Tercan

(Arzuhal hulâsası : Hınıs kazasındaki 59 numaralı Toprak 
Komisyonunun yaptığı toprak dağıtımlarının incelenmesi için 
bir müfettişin gönderilmesi talebinden ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : Köyleri önünde bir köprü yapılmasına eh 
lalet buyurulmam talebinden barettir.)

19214/17882 Arslan Çelik 
(S. N o: 87) Mengen köyünde 

Yerköy - Yozgad

19200/17868 H anife Yıldırım  
(S. N o: 88) Altıınuzadc Kıışba 

kışı So. N o: 3 
Kısıklı - Üsküdar

(Arzuhal hulâsası : Biçer döğer sahiplerinin bedeli mukabi
linde çiftçilere, yaptıkları hasat işinde fazla iicret aldıklarından 
şikâyeti mut uzanımındır.)

(Arzuhal hulâsası ; Eşi er Mustafa’dan kendisine maaş bağ
lanması talebine dairdir.)

19198/17866 Durak Gökçe 
(S. N o: 89) Mirik Ali köyünde 

Tercan

20004/18650 İbrahim Korkman 
(S. N o: 90) Ferah Otelinde 

Gemlik

(Arzuhal hulâsası : Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilâtıııda hir 
vazifeye tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerden terhis edildikti n sonra demlik 
Suni tpek Fabrikasındaki eski isine alınmak istenildiğinden sika
yı I i m utanı m atındır. I
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Arzuhal 

No. 
------ ------ -
19995/18641  
(S. N o: 91)

19982/18629  
(S. N o: 92)

19973/18620  
(S. No: 93)

20058/18702  
(S. N o: 94)

20059/18703  
(S. N o: 95)

19913/18562  
(S. No: 96)

Abdullah Uygun ve 
ar.
885 sayılı Altımtaş 
T. İv. Kooperalifi 
Müdürü

Halil Çay gür 
Kurııköprü Malı. 29. 
So. N o: 4 
Adaııa

Haydar Saltık 
Seyitgazi Cad. No:6(> 
Eskişehir

Ahmet Karacaoğlu 
Kıran Harmanı köyü 
çiftçi ve Eğitmeni 
Polatlı

i. Yavuz özaltaıı 
Beyoğlu Te])ebaşı Pi 
remcci So. No: 29 
İstanbul 

A li Zor
Mağaracık köyünde 
Nizip

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

19972/18619 Halim Özeaıı 
(S. No: 97) Toyçayır köyünde 

Haymana - Ankara

19971/18618 Burhan Tıızkaya 
(S. No: 98) EtemelVııdi Cad. No

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Turun Kredi Kooperatifleri memurları 
■ücretlerinin emsaline uygun bir şekilde ayarlanması ve istikbal- 
lirinin teminat altına alınması talihinden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsası : Kalkandı re muhaciri olduğundan lLf iü yı
lında ailesine verilen bir bap hane ve arazinin Ilacinccc satıldı
ğından ve yerini arazi verilmediğinden bahsih müktesep hakla
rının yerine getirilmesi talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : iskân yoliylı verilen ¡/ayrımı ııl; idlerden 
meni n  tı lıdidı dildiğinden şikâyeti mulazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen olması hasebiyle toprak verilme
si lalı binden ibarı ttir.)

(Arzuhal hulâsası : Fakir olduğundan lierııt'a gidip gelmek 
üzeri hindisini tahsisat verilim si talebim dairdir.)

(■Arzuhal hulâsası : Aslı n Suri-ıp - Cirablits halkından olup 
yurda geldiğinden meslekinin çiftçilik olduğundan toprak veril
mesi talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Emsali göçmenler gibi kı udisinin iskân 
idilim si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : IX yasında old ağımdan şoför t hliyctnınıu- 
sinin verilmesi talebini dairdir.)

Erenköy - İstaııİHi'

19945/18594 11 asaıı Siy
(S. No: 99) Tekel İdaresinde Mı 

’ inur 
Alaçam

19941/18590 S. Arık ve ar.
(S. No: 1 0 0 )tııcirliova'da esnaf

tan 
Aydın

20005/18651 Yakup Er
(S. N o: 101) Fethiye köyünde 

Sevituazi

(Arzuhal hulâsası : Almakta olduğu Sö lira ücretle geçiııeıne- 
diğiden ücretine bir miktar zam ı/eıpılması veya halen açık bulu
nan Alaçam Tikel idaresindeki 12~> lira ¡¡eri İli Takip Memurlu
ğuna tâyin < dilmesi talibindi n ibare ttir.)

(Arzuhal hulâsası : Bucaklarının in İnliyi başkanıııın aynı za
manda doktor olması dolayısiyle vazifesini ihmal ettiğinden nü
fuz vı salâhiyetini kötüye kullandığından sikteydi mutazamının- 
ılır.)

(Arzuhal hulâsası : Seyitgazi'nin Kırka nahiyesi hududa dâ
hilindeki ormanları tahribi I (irdiğinim vaziyeti Eskişehir İslı I me
şine duyurduğunu, yapılan lelkikalla ıısıelsuz kesim miktarının
2 800 olarak lesbit ettiğini v< müdürün hakaretine mânız kaldı
ğını, neticede kendisinin suçlu gösterilerek mahkemeye . verildi
ğinden bu müşkül durumdan kurtarılarak suçluların tıcziye t dil
mesi talebindin ibarı ttir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20008/18654 Alımet Elibol 
(S. No: 102) Mezrea bucağı hatibi 

Vezirköprü

19951/18598 Haşan Fahri Güdü 
(S. No: 103) Yeşilköy Muhtarı 

Vakfıkebir

19907/18557 Rit'at Kılıç 
(S. No:104) Cumhuriyet İlkokulu 

Kongre Başkanı 
Ankara

19902/18552 Mustafa Yılmaz 
(S. No: 105) Demircilik köyünde 

Yıldızeli - Sivas

19918/18567 Raşel Doğan 
(S. No: 106) Şişhane Mektep So. 

No: 34/1 
Galata - İstanbul

19934/18583 Mehmet Savaş 
(S. No: 107) Aııafartalar Cad.

Yeni Sinema- karşısı 
, Moda Model Mağa

zası sahibi eliyle 
Ankara

20121/18762 Alunet Seliınoğlu 
(S. No: 108) ve ar.

Hanoğlu köyünde 
Hayrabolu - Daıı- 
bazlar - Tekirdağ

20113/18754 Niyazi Kuğu ve ar. 
(S. No: 109) Sadegöre köyünde 

Görele

20114/18755 Yusuf Yüksek 
(S. No: 110) Digor kaza merkezin

de
Kars

20074/18718 tsmail Çoban 
(S. No: 111) Gazideı-c köyünde 

Boyabat

Encümen kararı ve no sebepten verildiği 
---------------- i----------------------------------------------------------------------------s*-------

(Arzuhal hulâsası : Vezirköprü’nün Mezrea nahiyesi imamlı
ğına kentlisinin tâyini icabetlerken üelâhattin Şen'in tâyin idil
miş olmuşundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : T.rabzon cıza erinden firar etlen üç mah
kûmun takibi sırasında Jandarma Kumandanının eniriyle jan- 
larmalar tarafından Şahmilik köyü muhtarı Ahmet'in, huksız ye
re dövüldüğünden vc kadınların hapsedildiğinden şikâyetle du
rumun aydınlatılması için bir tahkik memurunun gönderilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Miadını dolduran Cumhuriyet İlkokul 
binasının yeniden inşası talebindin ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kayseri Ceza Evinde mevkuf olaıi 
oğlu Hetsan’ın konulan hücreden çıkarılması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulasası: Millî Mücadele’de sıhhiye çavuşu olarak 
hizmet eden ve İstiklâl Madalyası ile taltif edilen ve, sekiz) 
sene evvel ölen liefail Doğun’m karısı olup muhtaçı muavenet 
bir halde bulunduğundan arazi, ev ve para yanlımı yapılma
sı talebindi ıı ibarettir.)

(Arzuhal hulâsanı: Lice kazası ve havalisinde münhal bir 
nahiye müdürlüğüne tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine verilen malların tapuya 
tescil edilmesini vc diğer iskân yardımlarından istifade etti
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Tapu ile mutasarrıf bulundukları bağ ve 
bahçelerinin içinde yetişen çeşitli ağaçlarının kesimine, odun, 
kömür ve kereste imal edip satılmasına müsaade edilmesi tale» 
binden ibarettir.)

( Arzu rai hulâsası: Topraksız olduğundan ve Toprak Ko
misyonunun köylerine gelmesine mâni olunduğundan şikâyeti 
mutazanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Halen Sinob Encümen Azası olan Celâl 
Çetin isimli şahsın 1936 senesinde adam öldürme suçundaki 
mahkûmiyeti bulunduğu vc cezasımn taktiğim ihbar talebine, 
dairdir.)
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Arıuhal Arzuhal »ahibinin

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

20080/18722 Fuat Hasanoğlıı 
(S. No: 112) Yeni Nalbant So.

No: 42 Altunbak- 
kal
Şişli - İstanbul

20089/18731 Turhan Sivri 
(S. No: 113) İstasyon arkası so

kağında
Zeytinburnu - İstan
bul

20072/18716 Hasarı Alp ve ar.
(S. No: 114) Bahçe Köyii Mııhları  

Vize - Midye - Kırk- 
lareli

20070/18714 Zeynep Kozlu 
21478/19969 Ankara Cad. de 
(S. No: 115) Bakkal Hüseyin 

. Kozlu yanında 
Sarayöııü

20167/18808 Ahmet öztürk 
(S. No: 116) Ağcatepe köyünde 

Ordu

(A rzuhal hulâsası: Bulgar pasaportu ile yurda geldiğinden 
vatandaşlığa alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1947 senesine!'enberi yaptırdığı gece kon- 
duların yık tırıldığından bahsile vakfa ait 1668 ada beş parsel 
numaralı arsanın bir kısmının mesken yapmak üzare emsalleri 
gibi kendisine verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : sahibolclukları orman vc arazilerinin 
vaktiyle istimlâk idilmiş olmasından topraksız kalmaları cihetle 
Çorlu’daki Umarca Çiftliğine yerleştirilmeleri talebine dairdir.)'

(Arzuhal hulâsası: Mülteci olarak memleketimizde kalması 
vatadanşhğa kabulüm müsaade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerliğini yaptığından daktilo işlerinde 
veya Devletin her hangi bir yerindi münasip bir vazifeye tâyin 
edilmesi talebindin ibarettir.)

20218/18855 Mustafa Şenel 
(S. No: 117) Havraniye köyünde 

Hmıs - Seyhan

20095/18737 M. Sabri Temel 
(S. No: 118) Nalbant Hacı Ah

met Ağa, sabık ima
mı
Eskişehir

20202/18838 Alişan Doğan ve ar. 
(S. No:119) Arlık köyünde 

Tercan

(Arzuhal hulâsası : ¡Seyhan vilâyetinin Havraniye köyünde 
vukubulan di premden zarar görenlere para ve kereste yardımı 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: imamlık ve hatiplik gibi vazifeleri 60 li
ra ile 70 sene ifa edip bir istifâde görmeden ayrılan kendi gibi
lerin durumları hakkında Diyanet islerinin ne gibi tedbire te
vessül ve ne düşündüklerinin tarafına bildirilmesi talebine müte
dairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Devletçe zararlı görülerek sürgün edilip 
affedilen T er canlı Alişan Şahin ve arkadaşları eskisinden daha faz
la. fakir halka zulüm ve fenalık yapmakta olduklarından bu zalim
ler hakkında kanuni gereğinin icrasiylc siirgünc tâbi tutulmaları 
edebinden ibarettir.)

20215/18852 Mustafa Sezer ve ar. 
(S. No: 120) Malmüdürlüğünde 

Odacı 
Bafra

(Arzuhal hulâsası: 50 lira ücretle Bafra odacılıklarında ça
lıştıklarından kendileri ne de diğer emsali arkadaşları gibi sende  
bir kere elbise ve ayakkabı yardımının yapılması talebinden ibetr 
rettir.)
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20230/18867 Emin Adadan 
(S. No: 121) Taya Kadın köyü 

İmamı 
Edirne

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Nüfusuna göre toprak verilmesi talebin
den ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

20223/18860 Kulıi Yılmaz 
(S. No: 122) ve ar.

Mııratpaşa Malı. Ye
ni göçmen evlcji 
No: 3 
Antalya

(Arzuhal hulâsası: Sanatkâr göçmen olarak Antalya vilâyet 
merkezinde bvrer ev verilmek suretiyle iskân edildiklerini ve top
rakla da iştigal cdeceMcrindev ayrıca arazi de verilmesi talebin
den ibarettir.)

20220/18857 Kadir Aybay 
(S. No: 123) Çadırkaya köyünde 

Yeşil hisar

(Arzuhal hulâsası: llak sahibi çiftçilerden olduğu halde ko
misyonca toprak verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

20221/18858 Osman Aksoy 
(S. No: 124) Derinkjıvu köyünde 

Nevşehir

2020.1/18838 Yusul' Kal 
(S. No: 125) Toptaşı Tütün Ba

kım evinde 2496 
sicilli x 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Nahiyelerinin kuyudan su çekmek külfe
tinden kurtarılarak içme suyuna kavuştutvhnası talebinden iba
rettir.)

t

(Arzuhal hulâsası : Tuptuşi yaprak tütün bakım ve işleme 
evleri levazım mcmunı bulunan Sadettiıı’in ticaretle iştigali do 
la y isiyle vazifesini ihmal ettiğindin şikâyeti mutazammmdır.)

¿0084/18726 Hasaıı Derin 
(S. No: 126) Faııfas köyüııd< 

Pazarcık

(Arzuhal hulâsası : Topraksız olduklarından Sarıkamışh n 
köyü önündeki Devlete ait araziden toprak verilmesi için Toprak 
Komisyonunun köylerine gönderilmesi ve zihjedlerinde bulunup 
ağalar tarafından ellerinden alınan tarlaların kendilerine iade 
edilmesi talebinden ibarettir.)

.20222/18859 İsmail Abbavı 
(S. No;. 127) 2 ııoi İnönü Cad.

Halıcı Hüseyin
eliyle
Antalva

(Arzuhal hulâsası : ikinci defa verilen arazinin temizlettiril- 
nıesi ve ziraat e elverişli bir hale getirilmesi için Ziraat Banka
sınca uzun vadeli kredi temininin sağlanmasına delâlet buyurul- 
ması talebinden ibarettir.)

20176/18817 Mustafa Sağlam 
(S. No: 128) Karadurmuşlu kö

yünde
Kırıkhan - Hatay

(Arzuhal hulâsası : Arazilerini set felâketini mâruz bırak
makta olan Kmıkhan’ın Delibckirli çayının yatağının taranması
nın müstaceliyetle ele alınmasa talebine dairdir.)

20177/18818 Arslan Ergezen 
(S. No: 129) vc ar.

D. P, İdare Kimili
Başkanı
Posof

(Arzuhal hulâsası : Posof’un Girma yaylasındaki mecra su
yunun köylerinin sulama ve içmesini temin için nakline ve Po
sof ile Ardahan’ın irtibatını sağlayacak olan yol yapımına gere
ken luzm verilmesi talebinden ibarettir.)



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

20169/18810 Haşan Yıldırım 
828/826 Muhacir 

(S. No: 130) Yunak - Konya

20162/18803 Halil Mcrcimek 
(S. No: 131) Konursu köyünde 

Bayburt

20148/18789 Mustafa Ünlükuş 
(S. No: 132) ve ar.

Soysalı köyünde 
Ceyhan

20129/18770 Tahir öğmen 
(S. No: 133) Digor kaza merkezin

de Bekiroğlu 
Kars

20130/18771 Osman Karamolla 
(S. No: 134) İstiklâl Malı, de 

Bilecik

20131/18772 Ahmet Ünsal 
(S. No: 135) Sarıyahşı köyünde 

Şereflikoçhisar

20115/18756 İbrahim Dinç vc ar 
(S. No: 136) Türkmentokat kö

yünde 
Eskişehir

20118/18759 llyas Işık ve ar.
(S. No: 137) Tirkiyaıık köyü 

Muhtarı 
Muş

20117/18758 Ha.şim Nâhit Erbil 
(S. No: 138) Mühürdar Cad.

No: 81
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan'dan yurda gelip Konya’nın 
Yunak kazasına, yerleştiğinden çiftçilikle geçindiğinden bahsile 
toprağa müsait köylerden birinde topraklandırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde vukubulan şiddetli f  ırtına, yağ
mur neticesinde 637 baş hayvanın telef olduğundan zarar gören 
köy halkına yardım yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 15 senedir imar ve ihya etmek suretiyle 
tasarrufları altında bulunan Devlet arazisinin ellerinden alına
rak başkalarına toprak komisyonunca tevzi edilmek ve kendilerine 
de yaramaz yerlerden arazi gösterilmek istenildiğinden şikâyetle 
bu yerler üzerindeki haklarının tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Topraklandırılması veya toprak komisyo
nu gelinceye kadar arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraate müsait toprak verilmesi ve inşa 
edilmekte olan evinin bir an evvel ikmal ettirilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sahibolduğu traktör ve ziraat makinele
rinin taksitlerini ödiyebilmesi için köyleri civarındaki üç köyden 
bin dönüm arazi tahsis edilmesi talebinden barettir.)

(Arzuhal hulâsası : 18 yaşını ikmal etmiş oldukları halde müs
takillen topraklandırılmadıklarından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Memleketlerinde toprakları olmaması do- 
layısiyle başka vilâyetlerden gelerek Muş vilâyetinin muhtelif 
kaza ve köylerine yerleştikleri halde şimdiye kadar arazi verilme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kerküklü Esat Emin’in eski memleketin
de hiç bir malı olmadığı halde hususi bir kanunla haksız olarak 
iktisabetmiş olduğu gayrimenkul malların geri alınması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafındn vâki talep ve şikâ
yetlerin salâhiyetli idari mercilerce tetkik olunup katî bir ka
rara bağlanması icabeden hususlara taallûk eylediği anlaşıldı
ğından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten encii-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

menimizce muamele tâyinine mahal olmadışma ve dilekçilerin 
sözü geçen mercilere usulü dairesinde müracaatta muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3937 26 . VI . 1956

Reis Kâtip yerine
Konya Afyon K. Çorum Edirne Edirne

A. Fahri Ağaoğlu S. Komitan II. Ortakcıoğlu C. Köprülü II. Mahsudoğlu

Erzincan Mardin Seyhan Trabzon
T. Şenocah 1!. K. Timuroğlu S. Serçe S. Karayavıız

Arzuhal sayısı : 146

T. B. M. tM. Matbaası



Devre : X T. B. M. M. îctima : 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 : 68

22 .VIII .1956 Çarşamba

Arzuhal
No.

2809/2802
6628/6617
6541/6530
7426/7405
8586/8421

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Münür ve Aziz Al- 
lahverdi
Karayolları 8 nci ' 
Bölge 83 ııcü Şube 
Şefliği yanında 
Ev N o: 15 
Erzincan

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 5098 ve 6093 sayılı kanunlar mucibince 
yeniden iskân edilmeleri II.)

Dilekçiler : îcra Vekilleri Heyeti karariyle Aydın vilâyeti
ne nakil ve burada iskân edilen şahıslardan olduklarını, 
kendilerine bir bahçeden başka bir şey verilmediğini, esk' yer
lerinde bıraktıkları yüz bin lira kıymetindeki arazi yeni ku
rulan Erz'ncan şehri için bin lira bedelle istimlâk edilmiş ise 
de bu bedeli de almadıklarını beyanla, 5098 ve 6093 sayılı ka
nunlar mucibince yeniden iskânlarını istemektedirler.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiler hakkında, 
mürettep yerleri olan Aydın valiliği ile muhabere edilmekte 
olup neticede kendileri iskâna müstahak görüldüğü takdirde 
icabının yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin idarece tetkik ve tahkik 
edilmekte olan yeni iskân talepleri hakkında henüz katî ve ni
hai bir muamele icra edilmediği vekâlet cevabından anlaşıldı
ğından neticeye intizar etmeleri ve şayet iler'de bu mevzua 
mütalllk olarak her hangi bir ihtilâf hâsıl olduğu takdirde 
bundan dolayı da usulüne tevfikan kaza merciine müracaatta 
bulunmaları lâzımgeleceğine göre, vâki isteğin bu sebeplerden, 
encümen'mizce bir muamleye tâbi tutulmasına mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3938 10 . VII . 195S

9782/9439 Sabahattin Gençkal 
ve ar.
Küçükpazar Hızır- 
bey Cami So. N o: 6 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bir istimlâk muamelesinin geri bırakıl
ması Hk.)

Dilekçiler : İstanbul Belediyesinin, toptan manifaturacılar 
Çarşısı Kurma Derneği ile anlaşarak, Eminönü - Küçükpazar, 
Unkapanı ve Hacıkadın semtlerinin istimlâkine tevessül edil
diğinden ve bu yüzden binlerce vatandaşın, açıkta kalacağın
dan ve saireden bahsile, mezkûr istimlâkin geri bırakılma
sını islemektedirler.



Arzuhal
No.

2 0 %  1/10-175 
(S. N o: 1

20960/19177 
fS. No: 2)

2 0061 /10478
ı S. N o : ^ ı

20987/10490  
(S. N o : 4)

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

Dâhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul’da Ata
türk Bulvarı civarnıdaki sahanın, Yapı ve Yollar Kanunu 
hükümleri ger eğin cc tanzim olunup Nafıa Vekâletince tasdik 
edilen imar plânına göre, blok şeklinde inşa edilecek tica
rethanelere tahsis edildiği, mezkûr plânın tahakkuku için, 
alınan menafii umumiye kararına istinaden yapılmakta olan, 
istimlâkin , herhangi bir cemiyet veya teşekkülün maksadına 
hizmet için icra edilmekte olmayıp, mücerret şehrin bu kıs
mının imarına matuf bulunduğu ve bu sahada şahıslara aid- 
olarak 47 arsa, 173 ev, 1 hamam, 42 dükkânlı ev, 17 dükkân, 2 
depo, 3 mağaza olmak üzere ceman 285 gayrimenkul ve bele
diye malı olarak da 47 arsa, 26 dükkân, 20 ev mevcudolduğu ve 
bunlar arasında meskenin iki yüzü geçmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 3710 sayılı Kanunun yedinci maddesi
nin son fıkrasında yalnız âmme menfaatleri hakkındaki kati 
kararlar aleyhine Devlet Şûrasına müracaat olunamıyacağı 
yazılı olup dilekçilerin istidalarında temas ettikleri hususları 
dan dolayı, yani şekil,, maksat ve salâhiyet noktaların dari 
mezkûr kaza merciine müracaatı meneden bir hüküm mevcut 
bulunmamasına ve şikâyetin taallûk ettiği istimlâk mumelesi 
hakkında tetkikat icrası teşriî uzvun değil, mezkûr kaza 
merciinin vaizfeleri cümlesinden görülmesine mebni, müste- 
dilerin usulüne tevfikan bu mercie müracaatta muhtar olmak 
üzere, vâki taleplerinin encümenimizce Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3039 10 . V II . 1956

Ulvi Yolken (Arzuhal hulâsası : 6122 sayılı Kanunun m iriydi tarihinden
Emekli Öğretmen; önce emekliye sevk edilen ve hizmet müddetleri 25 yıla baliğ ohın
İstasyon Caddesinde kimselere de bu kanun mucibince ikramiye verilmesini istemekte-
Tire d ir.)

Emine D i rai (Arzuhal hulâsası : Şehit oğlundan kocasına bağlanan yetim
üçdibek Malı. Gün- masının, ahiren bunun da vefatı hasebiyle kendisine intikal ettiril-
gör So. N o: 4 4 /B  meşini istemektedir.)
Burdur

Cemal Baran ve ur. (Arzuhal hulâsası : Polis ve k o m is e r l e r in  terfileri sağlandığı 
Emniyet Müdürlüğü halde, kendileri gibi muamele memurları bu haktan istifade etti- 
Muamelât memurla- t ilmediğinden ve bu sınıfın da mağduriyetlerine son verilmesi lâ
vından S. 20274 zımfjchccğinden hah,sile gereğinin yapılmasını istemekti /lirler.) 
Diyarbakır

Müşerref özgü r (Arzuhal hulâsası : ilkokul öğretmenleri Yapı Sandığında bı-
Küzgüncük Okulu riken parasının iadesini istemektedir.)
öğretmeni
İstanbul



20878/19404 Riistü Baykal ve ar. 
(S. No: 5) Asliye Hukuk Hâki

mi
Sivas

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

(Arzuhal hulâsası : Hâkim vc C. Müddeiumumilerinin yüksel
me sürelerini ikmal ettikleri anda kadrolu olarak terfi ettirilme
leri esbabının istiknıalini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup hulâsala
rı yukarda gösterilen taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili olduğu anlaşıldığından bu talepler hakkında zikredilen 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3940 10 . V I I . 1956

20668/19220 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 6) Karaağaçdibi Salim- 

bey çıkmazı No: 69 
Adapazarı

20619/19181 Cengiz Yılmazcı*
(S. No: 7) lhlamurdcre Cad.

No: 102
Beşiktaş - İstanbul

20617/19179 Hâsim Arbak 
(S. No: 8) Emekli Tuğgeneral 

Çiftlik Cad. No: 30 
karşısında
Kartal - Maltepe - 
İstanbul

20822/19355 Mahmut Köse vc ar. 
(S. No: 9) Kozaklı köyünde 

Avanos

3216/3209 Ömer Doğan ve ar. 
(S. No: 10) Muhtar; Kozaklı 

köyünde 
Avanos

(Arzuhal hulâsası : Hizmet müddeti on beş yıldan az olduğu 
için kendisine emekli maaşı bağlanamayıp toptan ödeme yapıldı
ğından bahsile, bu yıl emekli, dul vc yetimlere verilen ikramiye
den kendi durumunda olanların da istifade ettirilmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : ¡50 Ura tedavi masrafına ait, evrakı müs- 
bilenin Maarif Vekâletinden İstanbul Valiliğine bir an evvel gön
derilmesi esbabının istiknıalini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt maaşının 5838 saydı Kanun mu
cibince 125 lira asli maaş üzerinden tadilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin belediye teşkilâtından fayda
landır ılın asını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Müstedilerden Mehmet Köse ve arka
daşlarının istekleriyle ilgili muamele, Devlet Şurasının bu bap
taki kararı dairesinde tekemmül ettirilmiş olmasına; 

Hâşim Arbark’m, 5838 sayılı Kanunun kendisine de teşmili 
lâzımgeleceğine mütedair olan talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına; 

Cengiz Yılmazer'in bahis mevzuu ettiği evrakı müsbitenin 
Maarif Vekâletinden İstanbul Valiliğine gönderilmiş olduğu 
bu vekâletin işarından anlaşılmasına; 

Ahmet Yılmaz’m kendisi gibi eski emeklilere de ikramiye 
verilmesi hakkmdaki isteği keza yeni bir kanun teklifine 
mevzu ittihaz edilebilecek hususlardan görülmesine; 

Binaen vâki taleplerin cümlesi hakkında zikredilen sebep-



—  4 —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encünıcn kararı ve ne sebepten verildiği

3941 10 . V I I . 1956

20731/19269 M. Ekrem Yazgaıı 
(S. No: 11) 200. So. No: 34 

Karantina - İzmir

20725/19263 Ömer Kaya 
(S. No: J2) Tarım Ceza Evinde 

Edirne

20673/19225 Hayriye Çavuşoğlu 
667/669 Iîamidiye Malı. Şe- 

2152/2147 hitler So. No: 19 . 
(S. Xo: 13) İnegöl - Bursa

20688/19240 Mevlût Karata*
(S. N o: 14) Muhtar

Fakıhlar köyünde 
Ş. Karaağaç

(Arzuhal hulâsası : Âdi malûl olarak emekliye sevk edilerek 
ou beş yıldan az olan hizmeti için 5131 sayılı Kanun mucibince 
kendisine toplan ödeme yapıldığını beyanla, tekrar tavzifi ha
linde eski ve yeni hizmetlerinin birleştirilmesini istemektedir.

(Arzuhal hulâsası : (¡123 sayılı Kanunun makable teşmil edil
memesini ve yanlış tatbikatın bir tadille önlenmesini istemekte
dir. )

(Arzuhal hulâsası : On seneliği verilerek tasfiye edilmiş olan 
dul maaşının iadeten t a h s isin i istemektedir.)

(Arzuhal hutâsası : Köy Kanununun b'i ve 85 nci maddele
rinin tadili suretiyle köy camilerine de kadro verilmesini iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen talepler yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile alâkalı bulunduğundan bu talepler hakkında zikredilen 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.
& Karar No. Karar tarihi

3942 10 . V I I .1956

20898/19415 Hanını Çölgeeen 
(S. No: 15) Kürttaeir köyünde 

Ycnimehmetli 
Polatlı

20845/19371 Rifat Barla»
(S. No: 16) Cumhuriyet Cad.

233 No: lu Ferah 
Ap. K /3 No: 5 
İstanbul

20984/19496 Hatice Tansu 
(S. No: 17) Necatibey Cad.

Elgiin So. No: 10-6 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Üç çocuğunun nüfus kütüğüne kaydetti
ril meşini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1930 yılma kadar murislerinin uhdei 
tasarruflarında iken Yunan Hükümetince el konularak tevzie 
tâbi tutulan Girit - Katıdiye’de kâin arazilerine erit bedelin taraf 
hırına ödenmesi hususunda Yunan Hükümetine yaptıkları müra
caatın semeresiz kaldığından baJısile, bahis mevzuu arazi bedeli
nin bu kere tasfiye edilecek olan mübadil Kum emvali bedelin
din mahsubedilerek kendilerine ödenmesini istemektedir.

(Arzuhal hulâsası 
tedir.)

Dul maaşının iadeten tahsisini istemek-



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

20937/19453 Mustafa Ali Kırım 
727/725 Balâ Mah. de 

(S. No: 18) Sarayköy - Denizli

20902/19419 Hidayet Cidemal 
(S. No: 19) Meşrutiyet Mah.

Akkirmaıılı So.
No: 8
Nişantaşı - İstanbul

20602/19164 Sabri Mısır ve ar. 
2294/2289 Mahmutlu köyünde 

21685/20171 Vakfıkebir - Trab- 
(S. No: 20) zoıı

20571/19142 Recep Reis ve Fat- 
20316/18949 ma Reis 
(S. No: 21) Bakkal Rifat eliyle 

Tömek köyünde 
Gölköprü - Karasu 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : Evlenme dışında doyan ikinci çocuğunun 
da nesepli olarak kendi namına tescili hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir cemiyetin parasım zimmetint geçir
mek suretiyle emniyeti suiistimal eden Kenan üstek adındaki 
şahıs hakkında gereken tahkikatın icrasını, ayrıca kendisini 
iflümle tehdit ve mesken masuniyetini ihlâl eden bu şahsın ceza 
landırümasını, vazifesini ihmal eden Şişli Emniyet Başkomiscrt- 
nin takibata mâruz tutulmasını ve 5816 sayılı Kanuna tevfikan 
kendisi hakkında yapılmakla olan tahkikatın da derinleştirilerek 
mağdur edilmemesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Hanım Çölgeçen’in, tes
cilini istediği üç çocuğunun Medeni Kanuuun 241 nci maddesi 
mucibince nüfus kütüğüne kaydedilmiş ve Rifat Barlas’ın 
ödenmesini talebettiği arazi bedeli hakkında da Hariciye Vekâ
leti tarafından Yunan Hükümeti nezdinde lâzımgelen 
teşebbüste bulunulmuş olduğu, Maliye ve Dahiliye vekâletle 
rinden alman bu baptaki cevaplarda beyan edilmekte olmasına;

Hatice Tansoy’un 740, Mustafa Ali Kınm ’m da 6652 sayılı 
kanunların hükümleri dairesinde salahiyetli makam ve merci
lere usulü dairesinde müracaat etmeleri lâzımgeleceğine;

Hidayet Cidemal’m talep ve şikâyeti, mahkemeye ve diğer 
adlî mercilere intikal eden ve kısmen de karara bağlanmış olan 
hususlara taallûk etmekte bulunmasına;

Göre müstedilerin cümlesi tarafından vâki isteklerin yukar
da zikredilen sebeplere binaen encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S943 10 . VII . 1956

(Arzuhal hulâsası : Ali Mısır’ı öldürmekten maznun Kadem 
Çolak’m uzun zamandan beri yakalanmadığından bahsile, gere
ğinin yapılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde vukubulan öldürme ve yara
lama hâdisesinin faillen hakkında şiddetli takibat ierasiyle bun
ların adalete teslimini ve mezkur hâdisenin ayrıca bir müfettiş 
marifetiyle de tahkik ettirilmesini istemektedirler.)



— e  —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20676/19228 Şükrü Alpnıan 1b- 
(S. No: 22) rahim

Paşaçıkmazı No: 4 
Kumkapı - İstanbul

20828/1960 İsmail Sıvacı ve ar. 
(S. No: 23) Koyunagili köyünde 

Mihalıççık

6532/6341 Mustafa Bilen 
8311 Işıklar Cad. Var-

(S. No: 24) darlı Han, kat 3, 
No: 28 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Şüyuunun izalesi için satışa çıkarılan bir 
gayrimenkulun ihale bedelinden hissesine düşen miktarın tarafı
na noksan- verilmek istendiğinden, hissedardan üvey babası ile 
kardeşinin, kendisini ölümle tehdidctmekte ve işkenceye tâbi tut
makta oldukları gibi birçok haklarını da gasbettiklerinden ve 
sair eden bahsile, bu haklarının gaasıplanUm istirdadedilmesini 
ve kendilerinin kanunen suç teşkil eclen hal ve hareketlerinden 
dolayı da cezalandırılmalarını islemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sanıyor barajı için istimlâk edilen arazi
lerine takdir olunan kıymetin artırılmasını ve mezkûr tesise his- 
sedeı.r olarak kabullerini veya burada işçi sıfatiyle çalıştırılmala
rını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara Elektrik işletme Müessesesi tara
fından evine cereyan verilmemekte olduğundan bahsile, verilmesi 
h us us u n ıt n sağlan m asın ı istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerden İsmail Sıvacı ve arka
daşlarının azlığını ileri sürdükleri istimlâk bedelinin tezyidi 
hakkında usulüne tevfikan kanuni mercie ve diğer hususlardan 
dolayı da ilgili idari makama müracaat etmeleri lâzımgelece- 
ğine;

Şükrü Alpman’m vâki talep ve iddiası, alâkalı icra mercii
ne ve mahkemeye şikâyet ve dâva şeklinde arz edilmesi gere
ken hususlardan bulunmasına,

Mustafa Bilen’in evine, Muhafız Bölüğüne ait dahilî tesi
sattan bağlantı yapılması için, Jandarma Genel Kumandanlı
ğından müsaade istendiği ve bu müsaade verilirse icabının ya
pılacağı Nafıa Vekâletinden alman cevapta belirtilmekte ve 
mumaileyh, elektrik müessesesinin umumi şartnamesinin isti- 
nadettiği hükümlerine dayanarak icabında idari kaza merciine 
de müracaatta muhtar bulunmakta olmasına;

Recep Reis ve Fatma Reis'in şikâyetlerine mevzu ittihaz 
eyledikleri hâdiseden dolayı icabedenler hakkında âmme dâva
sı açılarak tahkikatın devam etmekte olduğu Adliye Vekâleti
nin bu baptaki cevabından anlaşılmasına;

Sabrı Mısır ve arkadaşlarının yakalanmasını istedikleri 
Kadem Çolak hakkında âmme dâvası açılarak kendisinin ya
kalanması için zabıta ve adliyece müessir tedbirlerin alınmış 
olduğu alâkalı vekâletin cevabında beyan edilmesine;

Göre vâki taleplerin cümlesi hakkında bu sebeplerden en- 
cümeıümizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No Karar tarihi

3944 10 . V I I . 1950



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

20752/19290 Osman üııal 
1428/1426 
1471/1409 
3312/3305 
3416/3409 
3021/3014 

(S. No: 25)

Tahıl Pazarı Midi. 
Şarampol Cad. Meh
met Çoban oğlu Çır
çır Fabrikasında 
Antalva

20718/19250 Şaban llkbay 
(S. No: 26) Gümriik Cad. dük

kân No: 20 
Samsun

17099/15930 Mehmet özsov 
(S.»No: 27) Mulıtaı*

Gölköy - Alanyuıt

20561/19132 Mehmet Toykan ve 
(S. No: 28) Salih Alçay

Çarşı Malı, de Nal
bant
Bozüyük

20614/19176 Hilmi Soydan 
(S. No: 29) Yenice Malı, eski 

milletvekili 
Niğde

(Arzuhal hulâsası : 1951 yılında açmış olduğu hakaret dâva
sının senelerce sürüncemede kaldığından tahsile, mahûr dâva
nın bir an evvel intacı hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emanette bulunan tabanca ve sairenin, 
Temyiz kararı veçhile kendisine iadesi lâztmgeldiğinden bahsile, 
gereğinin bu yolda yapılması hususunun sağlanmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Alanyurt ve Cihadiye köyleri sınır ihtilâ
fının hallini ve muhtarlıktan Çıkarılması sebebinin de araştırılma
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Temyiz Mahkemesine gönderilmesi lâzım- 
gelen dâva dosyasının bu mahkemeye bir an evvel irsali ve ne
ticenin de kendilerine bildirilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Türkiye Büyiik Millet Meclisi Birinci 
Devre âzalığmda bulunmuş olduğundan bahsile, emekli aylığı
nın 125 Ura asli maaş üzerinden bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerden Osman Ünal’ın dâvası 
bükme bağlanmış ve bu hüküm kendisi tarafından temyiz edil
diğinden dosyası merciine gönderilmiş bulunmasına;

Şaban îlkbay’ın, tarafına iadesini istediği tabanca ve saire
nin bu yolda bir muameleye tâbi tutulması icabedip etmediğinin 
tâyin ve takdiri alâkalı mahkemeye aidolmasma;

Mehmet özsoy ’un bahis mevzuu ettiği sınır ihtilâfı hakkm- 
dald itirazın mahkemece tetkik edilmekte olduğu Dahiliye Ve
kâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına ve mumaileyh, 
muhtarlıktan çıkarılması hakkındaki muameleden dolayı da 
Î1 idaresi Kanununa tevfikan vilâyet idare heyetine müracaat 
edebileceğine;

Mehmet Tufan ve arkadaşının, Temyiz Mahkemesine gön
derilmesini istedikleri dosyanın bu mahkemece tetkik edilerek 
karara bağlanmış olduğu ilgili vekâlet cevabında belirtilmesine;

Hilmi Soydan’m talebiyle alâkalı 2941 sayılı Kanun, 5434 
numaralı Kanunla ilga edilmiş ve bu kanunun muvakkat 57 ve 
58 nci maddelerinde ise mezkûr 2941 sayılı Kanuna mütenazır 
hükümler yer almamış ve mumaileyh dilekçi sözü geçen 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, yani 1 . X I I . 1952 
tarihinde emekliye sevk olunmuş bulunduğundan, isteği dai
resinde muamele ifası ancak bir tadille imkân dâhiline sokula
bileceğine ;

Göre vâki taleplerin cümlesi hakkında beyan edilen sebep-



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

lerden dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3945 10. V n . 1956

20842/19368 Hârait Erdoğan 
(S. No: 30) özel İdare Tahsil

darı 
Bismil

20862/19388 Hüseyin Işık 
(S. No: 31) Orta Kökçe Mah.de 

Taflan köyünde 
Samsun

20S64/19390 Mustafa Arın 
1718/1716 Böğürtlen köyünde 

(S. No: 32) Sivrihisar

20865/19391 Hikmet Turgut 
(S. No: 33) Söğütlü

Erkek Lisesi Alman
ca öğretmeni 
İstanbul

20867/19393 Ekrem Karadeniz 
(S. No: 34) Hüsambcy Mah.

ömerefendi So.
No: 31 

" Fâtih - İstanbul

20924/19441 Ali Osman Kara- 
(S. No: 35) güllü

Arpaçay ilçesi mer
kezinde 
Gümüşane

20893/19410 Galip Bostancı 
(S. No: 36) Olgunlar So. Şafak 

Ap. No: 2 
Yenişehir - Ankara

20891/19408 Niyazi özdemir 
6574/6563 Veteriner kâtip ve 

(S. No: 37) ayniyat mutemedi 
Denizli

20985/19497 Fahrettin Urey 
4400/4391 Aşçıbaşı Mah. Mch- 

(S. No: 3S) metçavuş So. No: 39 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Jandarmada geçen hizmetinin de emek
lilik hizmetine eklenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Müsaadeye müsteniden tapulu arazisin
den kestiği ağaçların orman idaresince müsadere edildiğinden bah- 
sile, durumunun tetkikini ve mağdur edilmemesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Okul masrafının kendisinden alınmaması 
lâzımgeleccğini beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası: 5591 sayılı Kanuna göre vazife almış olan 
öğretmenlerin de ikramiyeden istifade ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisine vazife malulü aylığı bağlan
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Mâruz kaldığı zarar ve ziyana mukabil 
kendisine, elindeki mazbata muhtevasının aynen veya nakidola- 
rak verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik işleminin kaldırılmasını ve tek
rar tavzifini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası 
mektedir.)

Sınıf tenzili cezasının kaldırılmasını iste-

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince, 5077 
sayılı A f Kanununun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasına tevfikan 
memnu haklarının iade edildiğini beyanla, eski vazifesine tekrar 
başlatılmasını istemektedir.)
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20904/19421 Niyazi Sözen 
(S. No: 39) Bucakkışla köyünde 

Akseki

20997/19509 Senai över 
(S. No: 40) Temyiz Mahkemesi 

5 nci Hukuk Daire
sinde 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20992/19504 
(S. No: 41)

20991/19503 
(S. No: 42)

20990/19502 
(S. No: 43)

20871/19397 
(S. No: 44)

Haşan Yeşilgül 
Karabaş Mah. De
mokrat çay evinde 
Tophane - İstanbul

Ahmet Gezgen 
Balgat Mah. No: 45 
Ankara

Rahim Üreten 
Bardakçı Mah. de 
Çumra

Mustafa Kaya 
Büyük Cami Mah. 
Keşan - Edirne

20932/19448 Sefer Baykuş 
(S. No: 45) Ceza Evinde 

Urfa

(Arzuhal hulâsası: Zilyed bulunduğu tarlaları eskisi gibi zira
at etmesi hususunun sağlanmasını ve kaçak olduğundan bahsile 
müsadere edilen orman emvalinin de tarafına iadesini istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları Ankara - Sivas hattı 
vagona] kısmında geçen üç senelik hizmetinin de diğer fiilî hiz
metlerine eklenmesi hususunun teminini istemektedir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kırklareli - Demirköy - lğneada yol inşa
atında çalıştığı müddete ait ücretinin miitac^ıhilten alınarak ken
disine verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mesbuk hizmetlerinden veya babasının bü
yük harbde şehit düşmüş bulunmasından dolayı, kendisine maaş 
bağlanmasını istemektedir.) .

(Arzuhal hulâsası : 1934 yılında Bulgaristan’dan yurda geldi
ği halde şimdiye kadar iskân edilmediğini beyanla, iskân hakkının 
verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası•: Ruhsatname üe işletmekte olduğu linyit 
kömür madeni hakkında verilen kararın 5917 sayılı Kanun hü
kümlerine aykırı olduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hakkında 5677 sayılı A f  Kanununun tat
biki icabedcceğindejı bahsile, bu yolda muamele ifası hususunun 
sağlan masını istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilmiş olan talepler, adlî ve idari kaza merci- 
lerince incelenerek karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgel- 
miş olan hususlara taallûk etmekte bulunduğundan, mezkûr ta
leplerin bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağı- 
na ittifakla karar verildi. •

Karar No. Karar tarihi

3946 10 . V I I . 1956

20821/İÎV354 Muhiddin Adak 
(S. No: 46) Kuluşak köyünde 

Malatya

20493/19084 Osman Erkckoğlu 
1804/1802 Kasımpaşa Zincirli- 
5928/5917 kuyu Cad. No: 181/1 

(S. No: 47) İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Abdullah Budu adındaki şalısın arazisini 
gasbettiğinden ve saireden bahsile, hakkının korunmasını iste
mektedir.)

*
(Arzuhal hulâsası: Otuz senelik hizmetinin nazara alınmadı

ğını ileri sürerek, bu hizmetinin de diğer hizmetlerine eklenme
sini ve mecmuu üzerinden ihtiyarlık aylığı bağlanmasını istemek
tedir.)

ı
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20675/19227 Mehmet Avcı ve ar. 
21885/20369 Yolaltı Mahallesinde 

670/668 Eleşkirt 
21325/19812 
22005/20486 
(S. No: 48)

20609/19171 Hüseyin Turp 
(S. No: 49) Bayır köyünde 

Muğla

20736/19274 Sami Aydın 
(S. No: 50) Kasımpaşa Hac ıh üs»- 

rev, Deryabev So. 
No: 18 
İstanbul

20638/19190 Süreyya Dalkılıç 
4163/4154 Yen ¡köy Yağhane So. 
4398/4389 No: 17 

10578 İstanbul 
(S. No: 51)

20579/19150 Yusuf Bakaran 
(S. No: 52) T. Zirai Donatım 

Kurumu Ankara Şu
besi Müdürlüğünde 
Elektrikçi 
Gazi - Ankara

20600/19162 natioe Uluğ 
962/960 Çapa, Çukur Bostan 

2891/2884 Kmlelmas Cad. No: 
5425/5415 32/2 

(S. No: 53) İstanbul

20565/19136 II. Hüseyin Türkoğ- 
(S. No: 54) lıı

Sadıklıağı köyünde 
Sivrihisar - Eskişehir

20657/19209 llavri Koca 
(S. No: 55) Çöreği köyünde 

Fatsa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20568/19139 Muştala Palandız 
(S. No: 56) Garda 21620 sicil sa

yılı Gardıfren

(Arzuhal hulâsası: Yasaklığı kaldırılan bölge içindeki gayri- 
menkullerinin 6093 sayılı Kanun mucibince kendilerine iadesini 
istemektedirler.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Namına tarhedilen Gelir Vergisinin mâ
kul bir hadde indirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hizmetten çıkarılmasına dair olan karar
da isabet'bulunmadığından bahsile, bu kararın kaldırılmasını ve 
tekrar tavzifini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Gümrük ve inhisarlar İdaresinde ve De
nizcilik Bankasında geçen hizmetlerinin kendisine emekli maaşı 
bağlanacak hadde vâsıl olduğundan bahsile, gereğinin bu yolda 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 6212 sayılı Kanunla işçilere verilen hak
lardan faydalanmak üzere geçmiş zamanlara ait ikramiyelerinin 
verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İslâhiye gümrük muhafaza memuru iken 
vefat eden İsmail Hakkı Ulnğ’un eşi olduğunu, kocasının sureti 
vefatı nazara alınarak kendisine ve diğer yetimlere vazife malûl
lüğü esasına göre aylık bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, ica
bının bu yolda yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Okul masraflarının kendisinden alınma
masını istemektedir.) '

(Arzuhal hulâsası : Mısır ambarını yakan, 150 dönümlük pe
lit ve kestaneliğini tamamen yok eden ve başkaca zararlar da 
iras eylemiş olan şahıslar hakkında kanuni takibat icrasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Eski derece ve unvanının iadesini ve ter
fihinin de sağlanmasını istemektedir.)
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Arzuiıai Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20780/19323 Osman Avdın 
(S. No: 57) A^ağı Mah. Emekli 

Başkâtip 
Çivril

20615/19177 M. Ali Eracar 
4532/4523 Mahkeme Başkâtibi 

(S. No: 58) Orhaneli

(Arzuhal hulâsası : Vekâlet maaşının verilmesini istemek
tedir. )

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vekâlet maaşının verilmesini istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup hulâsa
ları yukarda gösterilen talepler; adli, idari ve malî kaza mer- 
cilerince incelenerek karara bağlanması lâzımgelen hususlara 
taallûk etmekte olduğundan, mezkûr taleplerin Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimiz ta
rafından tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar ve
rildi.

Sarar No. Karar tarihi

3947 10 . V I I . 1956

20851/19377 Sami Kubilay 
(S. No: 59) Yıldırım Okulu öğ

retmenlerinden
Bursa

20860/19386 Salih Yağmur 
(S. No: 60) Karakaç köyünde 

Mucur

20948/19462 İbrahim Akgüneş 
(S. No: 61) Hükümet Cad.

Tekel Bâyiî 
Bartın

20949/19463 Havva Güntay 
21493/19984 Saray Cad. Otel So. 
21182/19683 No: 2/A  
(S. No: 62) Kuruçeşme - Bursa

20933/19449 Hüsnü Dardağan 
(S. No: 63) Turgutreis Mah.

Çeşme So. N o: 7 
Ankara

20935/19451 Refet Koparan 
(S. No: 64) ve ar.

ömerbey Mah. 
Çeşme So. No: 5 
Mudanya

(Arzuhal hulâsası : Sinob merkezindeki (Rızanur) Kütüp
hanesinin onarımı için tahsisat verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak, mera ve içme suyu ihtiyaçları
nın sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sırf Tekel mamulatı satmakla geçinen 
bayilere satışları nispetinde prim verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Astsubay Şükrü Güntay’ın tekrar 
Kore’ye gönderilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 
Okuluna imtihansız olarak alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mudanya’daki tiitün bakım evinin işlemi 
evine ifrağ edilerek halkın zaruretten kurtarılmasını istemekte
dirler.)



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

20936/19452 Abbas özmen ve ar. 
(S. No: 65) Güvendik köyü 

adına 
Muhtar 
Hınıs ı

20953/19407 İsmail öztütüniş 
792/790 Fevzi Çakmak Cad. 

(S. No: 66) No: 308 
Bursa

20951/19465 Haşan Göçer 
21951/20434 Tos Mah. Yalçın So. 
(S. No: 67) No: 31 

Kayseri

20875/19401 Fethiye özel 
(S. No: 08) Riistempaşa Mah.

Çeşme So. No: 12 
Yalova

20916/19433 Mithat Atalan 
376/374 5 nci işletme Ma- 

(S. No: 69) latya Deposunda 
No: 12980 
Malatya

20917/19434 Cemal Öngördü 
22112/20592 Yüksek Denizcilik 
3691/3684 Okulu Kaptan (Ka- 

(S. No: 70) yıkhane Âmiri)
Ortaköy - İstanbul

20921/19438 Ahmet Şahin 
963/961 Inlüce köyü kâtibi 

(S. No: 71) Kızılviran - Konya

20913/19430 Osman Dübüş 
(S. No: 72) E. K. 1 nci Bakım 

Servisi Baştarla işçi 
Paviyonu hademesi 
Zonguldak

20915/19432 Yusuf Siier 
(S. No: 73) Orhangazi Tutluca 

köyünde 
Bursa

20909/19426 Çöpler köyü İhtiyar 
(S. No: 74) Heyeti

İliç - Erzincan

(Arzuhal hulâsam : Köylerindeki akar su üze,rine bir köprii 
yap 11 rilması n ı isi emektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: Bursa Merinos Sanayi Müessesesinde 
evvelce sekiz yıl çalıştığından bahsile, tekrar aynı yerde işe 
alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Kore'de askerliğini yaparak yurda dön
düğünü ve işsiz kaldığını beyanla, askerî dikim evindeki eski 
vazifesine tekrar alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu 
beyanla, bir an evvel iskânını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: 6186 sayılı Kanuna göre dağıtılan ikra
miyeden kendisinin de istifade ettirilmesini ve mutedil iklimli 
bir yere naklini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Ücretli geçen hizmetlerinin borçlanmaya 
tâbi tutulması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

( Arzuhal hulâsası : Seydişehir ■ Konya şosesinin köyleriyle 
birlikte yapılmasını ve köylerine sulama bendi inşaasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Ücretinin arttırılmasını, ev yaptırmak 
üzere kendisine yardımda bulunulmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Ev yaptırmak iizerc kredi sağlanması- 
m istemektedir.) ı

(Arzuhal hulâsası: Köylerindeki çeşitli madenlerin devletçe 
işletilmesine lüzum görülüyorsa arazilerinin kâmilen istimlâ
kini vc buna mukabil İliç kazası çevresindeki köylerden ken
dilerine toprak verilmesini istemekledirler.)



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

20894/10411 Fethi Başarır 
(S. N o: 75) Samatya ITekimoğlu 

Alipaşa, Sırrıpaşa 
So. N o: 65 
İstanbul

20083/19495 A li Osman Ceylân 
(S. N o: 76) Karşıyaka, Seyhan 

Mah. 166. So. No: 
138
Adana

20023/10440 llasan Elibol ve ar. 
(S. N o: 77) Bedirkale köyiindo 

Artova

20908/10510 Yakup (i ii leke i 
(S. N o: 78) Pamuklu Sanayii lş- 

> çileri Sendikası Reisi 
Tarsus

20906/10508 Hulki Mutlu  
(S. N o: 70) Algül Malı, de 

Siird

20005/10507 Bedrettin Alkışçı 
(S. N o: 80) Mesudiye Malı. 67. 

So. N o: 102 
»t Mersin

20994/10506 Mehmet Gebelik 
(S. N o: 81) Uzımtarla köyünde 

İzmit

20086/10408 Yusuf Sevgen 
(S. N o: 82) Şafak Lokantası No: 

3
Düzce

20846/10372 D D Y  Motorlu Tre;ı 
(S. N o: 83) Deposu Federal işçi 

Sendikası Başkanı 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Memur sınıfına naklini veya asli maaşı
nın artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İşinden haksız yere çıkarıldığından bah
sile, bu işe tekrar alınması hususunun sağlanmasını istemek
ledir.)

(Arzuhal hulâsası : Bina verdilerinin fazla tahakkuk ettiril
diğinden bahsile, bu fazlanın kaldırılmasını vc muafiyetten isti 
fade ettirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Tarsus’ ta’ki Rusim Dokur Fabrikasında 
çalışan işçilerin ücretlerinin azaltıldığından vc saireden bahsile, 
bu zümrenin mağdur edilmemeleri hususunun sağlanmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Siird Nafıa Müdürlüğündeki Vazifesinden 
haksız yere çıkarıldığından bahsile, tekrar tavzifini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İdaresinde tekrar 
tavzifini istem elifedir.)

(Arzuhal hulâsası : Emsali muhacirler gibi kendisine de öküz, . 
araba verilmesini ve sair iskân yardımında bulunulmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Durumuna uygun bir iş bulunmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hasta işçilere de 6186 sayılı Kanun mu
cibince ikramiye verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından üeriye sürülen 
ve hulâsaları yukarda gösterilmiş bulunan taleplerin, son ka
ran almaya yetkili idari makam ve mercilerce inoelenerek ke
sin bir neticeye bağlanması icabeden hususlara taallûk ettiği 
anlaşıldığından, bu talepler hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince, encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulüne tevfikan 
mezkûr makam ve mercilere aynca müracaatta muhtariyetleri
ne ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8948 10 . VII . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20569/19140 Nâzıuı Albar 
21402/19893 DDY Liman Müdürü 
(S. No: 84) Mersin

2058^/19154 Mahmut Aydın 
(S. No: 85) ve ar.

Orçul mevkiinde 
Suşehri - Sivas

20573/19144 Ramazan 
(S. N o: 86) Hacıabdi Mah.

No: 115 
Malatya

20570/19141 Teknik Tanm ve
(S. No: 87) Bahçıvanlık Okulu 

öğrencileri 
Ankara

20661/19213 Hayri Sayı 
22051/20531 Uııkapam Haydarali 
İS. No: 88) Tekin So. No: 3/1 

İstanbul

20635/19187 Hakkı Özön
2308/2303 Süruri Malı. İnce 
2678/2671 Kaş So. No: 6/1 
2396/2390 İstanbul 

{S. No: 89)

20634/19186 Ramazan Gargı 
(S. No: 90) ve ar.

Simavlı D. P. Ocak 
Başkanı
Bandırma - Ediııcik

20737/19275 Akif Tekin 
21491/19982 Maşukiye köyiindo 
(S. No: 91) Derbent • İzmit

20785/19319 Hacı Kurt 
276/275 Manifaturacı Sev- 

(S. No: 92) ket Aktiiz eliyle 
Rize

20730/19268 Feyzullah Dalyan 
(S. No: 93) Muhtar

Karaören köyünde 
Şabanözü

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları personeline veril
mekte olan ikramiyeden kendisinin de istifade ettirilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Orçul mevkiinde toprak verilmek sure
tiyle iskânlarını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine yeni bir iş bulunmasını ve ikra
miye verilmesi istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik, Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
okulu mezunlarına kanunen gereken yardımın yapılmasını iste
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik Bankasına ait vapurlardan bi
rine tekrar kamorot olarak alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Memur sınıfına naklini veya asli maaşı- 
mn artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bandırma kazasında 1953 yılında vuku~ 
bulan zelzele dolay isiyle yapılan yardımların gayrikâfı olduğun
dan bahsile, artmlmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : 1939 yılında Romanya'dan hicret ettiği
ni, tertip ve sevk edildiği Maşukiye köyünde niifvs başına an
cak beşer dönüm toprak verilerek başkaca bir iskân yardımında 
bulunulmadığım beyanla, ev, ökiiz, araba ve sair iskân yardım- 
lannm da yapıhnasnnı istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Samsun liman inşaatında marangoz uta
rak çalıştırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şabanözü kazasımn Karaören köyü oku
lunun tamirini ve bu okul ihtiyarlarının da teminini istemek
tedir. )
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20729/19267 Halit Karakılıç 
(S. No: 94) Gaziler Cad. 1138 

nci So. N o: 68 
Tepecik - İzmir

20712/19250 Süleyman Korkmaz, 
20713/19251 Ali Çekiç ve ar. 
20714/19252 Karaağaç Nesli kö- 
21910/20304 yünde 
21909/20393 İskenderun 
(S. No: 95)

20670/19222 Ihsan Aksel ve ar. 
(S. No: 96) Belediye Reisi 

Sarayköy

20663/19215 Enver AÜpagiil 
(S. No: 97) Yedi Yurtiçi Bölge 

fımııı ustası 
Malatya

20572/19143 Necdet Ulgeıı ve ar. 
(S. No: 98) Belediye İmar Miid.

inşaat Şubesinde 
Fen Memuru 
Ankara

20674/19226 Ömer Taş 
(S. No: 99) Nâsır Köyü Muhtarı 

Zara

20840/19366 Selâhattin Ataean ve 
(S. No: 100) ar.

Mecidiyeköy Kervaıı- 
geçmez So. No: 15 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20837/19363 Ahmet Arslan ve ar. 
(S. No: 101) Kristal Otelinde 

Ceylûnpmar

20798/19332 Abdurrezak Küçük 
(S. No: 102) arslan 

Garda 
Karkannş

20797/19331 Hamza Ak 
(S. No: 103) Alpağut köyünde 

Osmancık

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
nı islemektedir.)

İzmir tütün fabrikasında bir işe alınması-

(Arzuhal hulâsası : İskenderun Umanının tahmil ve tahliye iş
lerinde çalışan işçilerin dc ikramiyeden istifade ettirilmesini iste
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Pamuk müstahsdlarının bankaya olan 
borçlarının beş yıl vâde ile müsavi taksitlere bağlanmasını ve ye
niden kredi verilmesi hususunun da sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : 6212 saydı Kanunin işçilere verilmesi ka
bul edilen ikramiyeden kendisinin de istifade ettirilmesini iste
mektedir. )

(Arzuhal hulâsası : Nafıa Fen Mektebi mczu-nları için ihdas 
edilen kurs halkındaki talimatnamede mevcut (üssü mizan) kay
dının kaldırılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : işgallerinde bulunan topraklar hakkın
da kaymakamlıkça men’i müdahale kararı verilmiş olmasından 
şikâyetle bu bapta yeniden tahkikat icrasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Fırın amele vc işçilerinin günde sekiz 
saat mesaiye tâbi tutulmalarını, ücretlerinin artırılmasını, sebep
siz işten çıkarılmamaları esbabının istikmalini, istirahat zaman
larını iyi bir şekilde geçirebilmelerini temin için iş verenlere bâzı 
mecburiyetler tahmilini ve şikâyetlerinin mutlak surette nazara 
olunarak müsebbipleri hakkında takibat icrası için kanuna cezai 
müeyyideler konulmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Koy unlarım otlatmak için Ceylânpınar'ı 
Devlet Üretme Çiftliğimin Güney tarafına geçmelerine bu çiftlik 
mensupları tarafından mümanaat edilmekte olduğundan bahsile. 
gereğinin yapılmasını, istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettirilmesini, istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası 
istemektedir.)

ikramiye ve çocuk tamını verilmesini



20642/19194 
(S. No: 104)

Arzuhal
No.

20643/19195 
(S. No: 105)

20644/19196 
(S. No: 106)

20645/19197 
(S. No: 107)

20646/19198 
(S. No: 108)

20647/19199 
(S. No: 109)

20648/19206 
(S. No: 1 10)

20049/19201 
(S. No: 111)

Eyüp öksüz 
Saray nahiyesi Lâ
dik köyünde 
Kadınhan - Konya
Şaban Karakolu 
Lâdik köyünde 
Sarayönü
Mehmet Poyraz 
Lâdik köyünde 
Sarayönü
Ahmet Tuzlukaya 
Lâdik köyünde 
Sarayönü
Şükrü Akdağ 
Lâdik köyünde 
Sarayönü
Ahmet Elma 
Lâdik köyünde 
Sarayönü
Halit ünal 
Lâdik köyiimlo 
Sarayönü
Haşan Kâhya 
Lâdik köyünde 
Saravönii

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M.
Bingöl

(Arzuhal hulâsası : 4486 sayılı Kanun mucibince karşılan
ması lâzımgclen toprak ihtiyaçlarının' kısa bir zamanda temin 
edilmesini istemektedirler.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 4486 sayılı Kanun mucibince karşılan
ması lâzımgelcn toprak ihtiyaçlarının kısa bir zamanda temin 
edilmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen talep ve şikâyetler.'n, son karan almaya 
yetkili idari makam ve mercilerce incelenmesi lâzımgelen hu
suslara taallûk etmekte olduğu anlaşıldığından, mezkûr talep 
ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamen'n muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3949 10 . V I I . 1956

Kâtip
Elâzığ

Mardin 
R. K. Timuroğlu

Edirne Edirne Erzincan
C. Köprülü II. M ak md oğlu T. Şe-nocak

Trabzon
Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 163)

»i»®-«

T. B. M. ıM. Matbaası



Dtvr* : 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

— Sayı : ()9 #■—

24.VIH. 1956 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, »oyadı ve adreai Encümen kararı ve 11« sebepten verildiği

7566/7538 Kemal Başaran (Arzuhal hulâsası : 13 i<) doğumlu n lise il;idi u belgeli olup
Meııik köyünde musab olduğu «kıl haşinliği sebebiuh miitaaddit defalar leelar-
Kars e/örerek akıl hastanesinden henüz çıkmış, muaveneti muhtaç.

sefil re perişan bir durumda bulunduğundan vâki iş isliklerimi', 
alâkalı makamlarca reddedildiğinden şikâyeti v< hindisini ha 
kümelet yardım yapılmam vt is İt inin olunması lalı bini mut'< 
tammındır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin taleple ilgili 
işarına ve müstedinin aynı mevzu hakkında daha önce yapmı? 
olduğu müracaat üzerine, 2099 sayılı bir karar verilip, bu ka
rarın katileşmiş bulunmasına göre talep hakkında encümeni 
nıizce başkaca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

3950 10 . V I I .1956

8429/8285 M ustafa Alaca 
10279 Çakmakdağ Kızıl 

ğae köyünde 
Milas

(Arzuhal hulâsası : M Hâs Asliye Hukuk Muhkem e-sindi arınış 
olduğu bir men’i müdahah dâvasının heıtayi adlı neticesi olarak 
aleyhine netieelcndirilmiş bulunduğundan şikâyeti re dol ayı s-i yh 
bu baptaki hükmün iptal olunması talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mühtevası yukarda hulasaten açıklan 
mış olan istidadaki vâki talep; kaza mercilerince incelenip 
karara bağlanmış bir hususla ilgili bulunmasına binaen, encü- 
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3951 10 . V I I . 1956



I
Arzuhal 

No. .

8278/8158

8279/8159

8317/8188

-  S -

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

(Arzuhal hulâsası: 10 yıllıkları peşin verilmek sure
tiyle Hazine ile olan alâkaları kesilmiş olan muhtaç dullara 
dahi iadeten maaş tahsisini teminen vâki teklifin bir an öner 
kesbi kanuniyet eylemesi talep ve temennisinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 6740 sayılı Kanunla talep yerine geti
rilmiş bulunduğundan vâki müracaat üzerine encümenimizce 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

3952 10 . V II .1956

(Arzuhal Hulâsası: İlişik olarak takdim kılınan Millî Mü
dafaa Vekâleti yazısında görüleceği üzere, henüz 13 yaşında 
iken bilfiil iştirak etmiş bulunduğu Millî Mücadelede sebk 
eden iki yıllık müddeti hizmeti yaşının küçüklüğü sebebiyle her- 
ne kadar kabul edilmemiş ise de hiç olmazsa bu hizmetinin 
mânevi mükâfatı olan İstiklâl Madalyası ve Yüksek Meclisçe ve
rilecek bir takdirna-nc ile taltif olunması talebinden ibarettir.) *

Gereği düşünüldü : Hususi kanunlarında musarrah esas
lar dairesinde yapılacak istiklâl Madalyası ile ilgili müra- 
caatler üzerine gereken tetkikat ve muameleyi ifaya Milli 
Müdafaa Vekâleti yetkili bulunduğundan; müstedinin mezkûr 
makama müracaata lüzumuna binaen vâki talep hakkında bu 
bakamdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3953 10 . V I I . 1956

Mehmet Algül ve ar. (Arzuhal hulâsası: Yüksek Seçim Kurulunun; Orduzu Be- 
Orduzu köyünde lediye Seçimi ile ilgili 27 . X II . 1955 tarihli kararının usûl ve 
Malatya kanuna muhalif bulunması itibariyle bu baptaki dosyaların

itirazan celp ve tetkik buyurulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hususi kanunlarında; itiraz ve tetkik 
mercileri ayrıca gösterilip bu merciler tarafından verilecek 
kararların; katî ve nihai bulunduğu belirtilmiş ve kazai ma
hiyette bulunmuş olmalan itibariyle iptali talebolunan Yük
sek Seçim Kurulu kararının bu bakımlardan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Nuri Kubat 
Komiser Muavini 
Antakya - Hatay

Aliye Salımı 
Zühal ¡So. No: 9 
Kadıköy - İstanbul

3964 10. V II. 1956



— s  —

«326 /8197

Arzuhal
No.

8297/8171

Osman Kanderair 
Sunular Malı. Gaz- 
lıanc So. No: Ki 
Bandırma

Kâm il Güngör 
D D Y  1 nci İsletme 
M üd. Demirbaş B ü
rosu Şefi 
H . Pasa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı Kanunun muvakkat birinci 
maddesinin tatbikindeki yanlış anlayış dolayısiyle ücret derece
lerinin intıbakınlan doğan mağduriyetlerinin, ahiren; 10.X I.1954 
tarihli çıkan bir tevhidi içtihat kararı sebebiyle telâfisi gayrika- 
bil bir hale geldiğinden; 4620 sayılı Kanunun mezkûr maddesi
nin tefsin veya yeniden tedvini suretiyle barem derecelerinin dü
zeltilmesi ve evvclcc verilmiş olan kararlara mümasil ve binlerce 
emsalleri gibi maaş farklarının tediyesini mümkün kfilacak bir 
karar ittihaz olunması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tefsir ve kanun teklifine yetkili bulun- 
mıyan encümenimizce gerek bu balamdan, gerekse idare ile ta 
haddüs eden bu kabil ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait 
ve zikrolunan encümen kararları da şahsa ve hâdisesine mak- 
sur bulunması bakımlarından talepler üzerine tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

• Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3955 10 . V I I .1956

8327/8198 Hanefi Demir (Arzuhal hulâsası : İstenilen okul tazminatının faknhaline
İT nci Kor. Kh. Kr. binaen kendisinden alınmaması ve bir imtihan hakkı daha veril- 
Gelibolu mek suretiyle ayrıldığı Kars Cilâvuz İlk Öğretmen Okulu 3 nciı

sınıfına kabul edilmesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tazminat mevzuunun hükmen halli ge
reken bir hususa taallûk etmesine ve imtihan hakkı tanınması 
talebinden dolayı da müstedinin bu hususta kati karar verme
ye yetkili idari makama müracaat etmesi lüzumuna binaen vâ
ki talepler üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3956 10 . V I I . 1956

8341/8209 Hornilios Hristidi (Arzuhal hulâsası : Gayrimenkul kiralan hakkındaki 6570
Taksim Avdode sayılı Kanunda derpiş olunmıyan kiradan başka kapıcı, kalu-
N o: 3 2 /2  rifer, sıcak ve soğuk su gibi hizmetler ka,rşılığıı fiilen alınmakta
İstanbul olan paralar için kanunen ne yolda hareket olunması icabettiği-

nin tâyin ve tesbit buyurularak kendisine bildirilmesi talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin r mezkûr kanun tatbikatı ile 
ve vazifeli mercie müracaat etmeni lüzumuna binaen 

vâki talebi üzerine bu bakımdan encümenimizce muamele ifa
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3957 10. V II . 1956



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

8352/8220 Salih Şimşek (Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân
Pancar köyünde haklarının bugüne kadar verilmediğinlen şikâyeti mutazammrn- 
A1 pullu dır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvel emirde bu hususta kati 
karar vermeye salahiyetli mercie; ihtilâf vukuunda da bu ci
hetin tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lüzu
muna binaen, vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3958 10 . V I I . 1956

8359/8227 Mustafa Çîefer 
Tahtakale Küçük 
Okul Hanı karşısın
da Adamin baraka- 
lannda 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yurdun muhtelif köşesinden gelip haki
katen sakat veyahut muhtelif azasım sakat yapmak suretiyle, di- 
Inciliğe elverişli bir hal takınarak vatandaşları taciz eden dilen
cilerin bu tarz hareketlerine kati olarak nihayet verilmesi ve bu 
şehrin bunlardan temizlenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve mer’i hükümler dairesin
de icabeden tedbirleri almak vazifeli idari makamlara ait bulun
masına binaen vâki talep üzerine bu bakımlardan encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3959 10. V I I . 1956

8361/8229 Kemalettin Tezmen 
ömerler Mah. de 
Kurucaşile - Bartın

(Arzuhal hulâsası : 551 sayılı Kanuna göre terfih zammı ola
rak verilmesi gereken arazi yerine nakdî tazminat itasını derpiş 
eden kanun lâyihasının bir an önce kesin kanuniyet eylemesi tale
bini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kesbi kanuniyet eylemiş 
bulunduğundan vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3960 10 . V I I . 1956

8377/8239 Hamdi Gündüz 
Anafartalar Cad.
Güvercin So. No: 54 
Ankara

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki taleplerinden dolayı; 
evvel emirde bu hususta katî karar vermeye yetkili idari maka- 
mata, kanuni bir hakkının muhtel kılınması halinde de bu ci-

(Arzuhal hulâsası : Nallıhan ilkokul hademesi iken mâlûliyeti 
sebebiyle açığa çıkarıldığından aç bir vaziyete düştüğünden ken
disine bir hizmet verilmesi veyahut mâliden tekaüt hakkı tanın
ması, bunlar mümkün görülmediği takdirde tahsisatı mestureden 
yardımda bulunulması taleplerini mutazammmdır.)



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

hetin tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lüzumu
na binaen encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

3961 10 . V I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : İzmit Belediye Meclis âzalığmda bulunan 
iktisadi devlet teşekkülü memur ve hizmetlileriyle, fabrika mü
dürünün; belediye ile olan taahhüdü ve bu yüzden aralarında 
vâkı ihtilâf sebebiyle, 5545 sayılı Kanunun muaddel 35 nci mad
desi ve Belediye Kanunu hükümleri hilâfına yapılmış olan se
çimlerinin; dolayısiyle âzahk sıfatlarının iptal ve ıskatı lâzım- 
geldiğinden gereken muamelenin ifası talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan hususi kanunlannda itiraz 
tetkik mercileri tâyin ve tesbit edilmiş bulunan bir hususla il
gili olan talep hakkında müstedinin merciine müracaatı lüzumu
na binaen encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3962 10. V n . 1956

(Arzuhal hulâsası: 1935-1936 yılları arasında askerliklerini 
yapmış olanların mağduriyetlerinin telâfisi maksadı ile hazırla 
nıp tetkik olunmakta bulunan 5585 sayılı Kanun tadilâtı ile alâ
kalı lâyihanın tetkikinde; 1939 yılından sonra orduya iltihak 
edip de daha fazla askerlik yapmak suretiyle mağdur olmuş bu 
limanların da istifadeleri cihetinin göz önünde bulundurulması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kanuniyet kesbetmiş bu
lunduğundan vâki talep hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3963 10 . V I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : 28. I I . 1955 gün ve 2231 sayılı Karar
nameye tevfikan 1954 yılında verilmiş olan ikramiyelerinin Diva
nı Muhasebatın bir istihzahına dayanılarak Merzifon Mâliyesin- 
ce geri alındığından ve verilmemeye başlanıldığından şikâyeti 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin evvel emirde bu hususta 
katî karar vermeye yetkili Çalışma Vekâletine ihtilâfı vukuu 
halinde de bu cihetin tetkikiyle vazifeli kaza merciine müraca-

8394/8252 Rcfet Yıldız ve ar.
Hava Meydanı İn
şaat Kontrol Amir
liği Başlâborant 
Merzifon

8384/8242 Fuat Sendur
Ziraat mühendisleri
adına
Elâzığ

8383/8241 Ali Rıza Safer 
Demiryolu Cad. 
No: 224 
İzmit



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

at etmeleri lüzumuna binaen vâki talep hakkında bu bakımlar
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3964 10 . V I I . 1956

8396/8254 Ahmet Görgülü
Hükümet Veteriner
Hekimi
Ezine

3965 10 . V I I . 1956

(Arzuhal hulâsası : 5585 sayılı Kanundu değişiklik yapmayı 
istihdaf eden kanun lâyihası i!r, terfilerde nazara alınmryan ba
kiye askerlik hizmetlerinin de göz (ini'mde bulundurulması tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kanuniyet kesbetmiş bu
lunması itibariyle vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimiz 
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi. -

Karar No. Karar tarihi

8409/8267 Muharrem Sarıkaya 
Ontemmuz Mah. 
Alpaslan So. No: 15 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Doktor raporu ile sabit olun dövülme ve 
hakaret keyfiyetine binaen, suçlu; Zonguldak emniyet kadrosu 
polis memurlarından Ahmet Ihlaş re Hayrettin Yakıt haklarında 
meni muhakeme kararı verilmesindeki iseıbetsiklikten şikâyeti 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstediye Memurin Muhakemat Kanu
nu ile merciine itiraz hakkı tanınmış bulunması itibariyle vâki 
talep ve şikâyet hakkında bu bakımdan encümenimizce mua
mele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3966 10 . V I I . 1956

8543/8384 Baki Okay 
1386/1384 D. P. Başkanı 

Edremit köyü 
Van

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal Encümenince verilen müspet 
karara rağmen, 1937 yılında işgal olunup o tarihten beri istim
lâk bedeli ödenmediği gibi bu mevzuda kendisine müşkülât çı
karıldığından ve bilâhara; tazyik ve iğfal olunmak suretiyle hük
men; 37 küsur bin metre karelik yerinin ancak nısıf bedeli üze
rinden istimlâk ve ferağ muamelelerinin tekemmül ettirildiğin
den şikâyeti ve arazisine ait bakiye nısıf istimlâk bedelinin tedi
yesi ve Teşkilât Esasiye Kanununun 74 ncii maddesi hilâfına 
hareket edenler haklarında takibat icrası talebini mutazammm- 
dır.)

Baş ve Devlet vekâletlerinin cevabi yazılarında : Muham
min heyetince 18 162 metre kare olarak tesbit olunup vilâyet 
idare heyetince de bu miktar üzerinden istimlâkine karar ve
rilen mezkûr yerin tapu kıymetinin 7 500 metre kare bulun
ması itibariyle; muhammin heyetince tesbit olunan miktara
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Arzuhal

No.

8284/8164
«608
0052
0523

iblâğı hususunda müstedi tarafından bir tezyidi miktar dâvası 
açılıp, diğer taraftan lehine olan miktara her hangi bir itiraz
da bulunulmaksızın tahakkuk ettirilen 18 962 lira istimlâk be- 

, deli de alınmak suretiyle, yerin nzaen ve tamamı bir parça 
halinde Hazine adına ferağ ve tescil olunduğu, bilâhara mez
kûr arazinin Van Sulh Hukuk Mahkemesinin 15 . X II . 1955 ta
rihli ilâmına müsteniden alınan tapu senedinde yazılı 37 598 
metre kare olarak tesbit olunması üzerine müstedinin yaptığı 
müracaatın nazara alınmasına ve yeniden bir istimlâk muame
lesi yapılıp para > ödenmesi mümkün olmadığı ve iddialarının 
gayrivârit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu; 6480 sayılı Arzuhal En
cümeni Kararı vâki itiraz üzerine kaldırılmış olup; bu bapta 
hazırlanan mazbata da Umumi Heyetin 5 .1 .1955  tarihli in 
ikadında tasvibolunmuş bulunmaktadır.

Bu itibarla müstedinin; ahiren vâki müracaat ve şikâyetle
rinde; tezyidi bedel mevzuunda ve ferağ muamelesinde tazyik 
gördüğü ve iğfal olunduğu hakkmdaki vâki beyan ve iddiala- 
nndan dolayı bu cihetleri tetkikle vazifeli kaza mercilerine 
müracaat etmesi icabetmekte bulunduğundan bu bakımdan 
vâki talebi üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal »ahibiniii
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3967 10. V I I . 1956

Mahmut Aktag (Arzuhal hulâsası: Sevk ve idare ettiği vasıf asiyle, dikkat-
Şişli îzzetpnşa So. sizlik vc tedbirsizlikle ağır §ekilde yaralanmasına sebebiyet veren 
No: 7/9 şoför Fethi Şener aleyhine, İstanbul 9 nen Asliye Hukuk Mah-
îstanbul kemesinde ikame ettiği tazminat dâvası lehine hükme bağlandığı

halde, dâvâlı vekilinin tesiri nüfuzu ile istidada adı yazılı rapor
tör ve adlarını bilmediği diğer zevatın dâvalıya iltizam etmeleri 
sebebiyle bu hükmün temyizen mütauddit defalar bozulduğundan 
vâki mağduriyetinin önlenmesi için dâvasının bir an önce ve le
hine olarak tecelli ettirilmesi ve kendisinin Sağlık Şûrasında 
muayenesi esbabının vttikmal buyuruhnası ve vazifelerini kötüye 
kullananlar hakkında da takibat icrası taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciince derdesti tetkik bir hu
susla ilgili bulunan talep üzerine gerek bu bakımdan, gerekse; 
müstedinin; kendisine vazife suiistimali istinadettiği kimseler 
ve hukukunu müdafaa sadedinde ileri sürdüğü iddia ve talep
ler için bu cihetlerin tetkikiyle vazifeli idare ve kaza mercileri
ne müracaatı lüzumuna binaen tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3968 10. V I I . 1956



8  —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

9817 İhsan Gedik (Arzuhal hulâsası : Mühendislik unvanı ile ilgili olarak tak-
10054 Atatürk Bulvarı No: dini etmiş bulunduğu 5895 sayılı müracaatı ile alâkalanıhnasın- 

'-’79/.') daıf memnunluk duyduğunu, ancak; kendisinin Teşkilâtı Esasiye
Ankara Kanununun 70 nci maddesiyle teminat altında bulundurulan ça

lışma ve sair hak ve hürriyetlerinin tahdit ve selbolehığundan ve 
bu yüzden devam etmekte bulunduğu mühendislik kursundan ve
3 yıl zarfında 7 müessese ve iş yerinden ayrılmak zorunda bıra
kıldığından şikâyeti ve bu mânevi işkenceden kurtarılma talebini 

’■ m utazam m indir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin bahis mevzuu 5895 sayılı 
arzuhali üzerine 4 . IV . 1956 tarihli ve 3717 sayılı bir karar ve
rilip katileşmiş bulunmasına, iddia ettiği şekilde şahsi hak ve 
hürriyetlerine vukubulan tecavüzden dolayı da bu şikâyetleri 
tetkikle vazifeli mercilere müracaat etmesi lüzumuna binaen; 
vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini mu* 
ameleye mahal olmadığına karar verildi. <

Karar No. Karar tarihi

3969 10 . V I I . 1956

10097 İhsan Ak ineı (Arzuhal hulâsası: 3839 ve 784li sayılı arzuhallere ek olarak
Akıncılar So. Tıırıuı verilmiş olan bu istidada ela ezcümle : Amerikan Askerî Yardım 
ap. \o: 13/1 Heyetindi çalışım muvakkat hizmetliler hakkında; vergi teklif
Maltepe - Ankara şekli bakımından İstanbul İtiraz Komisyonu ile Vergi Temyiz 

Komisyonu görüş ve içtihatlarının (ilişik kararlarda <jörül
düğü üzere) birbiri ve miibayin bulunduğu belirtilerek; bu zıt 
tatbikatın telif ve tef siren halli istenilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan arzuhaller üzerine ittihaz 
olunan 3671 sayılı kararda da işaret olunduğu üzere; mez
kûr tatbikat dolayisiyle hakları muhtel kılınanlann bu ci
hetin tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaat etmeleri lü
zumuna ve encümenimizin tefsir teklifinde bulunmaya yetkili 
olmamasına binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3970 10 . V I I . 1956

10137
10375
10185
10187
70171
1000J
9760

A saf Napallı 
Yardıuısevenler Ce
miyeti eliyle 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası: Terki tâbiiyetle Hindistan'a gitmek is
tediğinden bu muamelelerin ikmali için; ilişik fakrihal kâğıt
larından da anlaşılacağı üzere; muavenete muhtaç, kimsesiz ve 
mâlûl bir durumda bulunduğundan lıaiz olduğu kanuni mua
fiyet hakkına rağmen; kendisinden 262 lira hare ¡Hırası iste
nildiğinden re bıı baptaki mütaaddit müracaattan üzerine itti
haz olunması ıcabeden kararların da kendisine gön d e rihn edi-



▲rouhftl Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adreti Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

10106
10302

8358/8226 
(S. No: 1)

8348/8216
(S. No: 2)

8362/8230
(S. N o :'3)

8286/8166 
(S. No: 4)

8353/8221 
(8. No: 5)

8354/8222 
(S. No: 6)

ğinden şikâyeti ve harçsız olarak pasaport verilmesi talebim 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı talebi ihtiva eden 14 
adet istidası tevhiden incelenip 4 . IV . 1956 tarhili ve 3690 
sayılı bir karara bağlanarak katileşmiş bulunmasına, keza 
ahiren vâki ve muhtevası yukarda açıklanan müracaatleri 
üzerine de aynı mucip sebeplere binaen encümenimizce mua
mele ifasma mahal görülmediğine ve müstedinin bu mevzuda1 
kanuni hakkının muhtel kılındığında musir bulunduğu tak
dirde bu cihetin tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaatta 
muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3971 10 . V II . 1956

Kâmil Kara w  
Kâzım Kaya 
Obruk - Konya

Ahmet Uğur 
’Sn natoryum biline i

Heybeliada-lstanbul

Hüsnü Sobutay 
Samatya Kocamus- 
tafapaşa Canıbaziye 
Malı. Bey cay iri 43/3 
İstanbul

Danyal Vuran 
Belediye Kadıköy 
Bl. Şb. Md. Muavini 
İstanbul

Veli Onay
Vican köyünde İhti
yar Heyeti âzası 
Tercan - Erzincan

Cevdet Dönmez 
Maden İşçileri Sen
dikası Yönetim Ku
rulu adına Başkan 
Maden

(Arzuhal hulâsası : Konya’nın Obruk köyünde Hâzineye aid- 
olup bâzı şahıslar tarafından tesalıubolunmâya çalışılan geniş 
arazilerin muhtaç çiftçilere dağıtılması esbabının istiknıal buyu- 
rutması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tüberküloza musabolup' sanatoryomda 
tedavi görmekte ve muavenete muhtaç bir durumda bulunduğun 
dan kendisine yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adi maluliyet müddetini ikmal etmek 
üzere 43 giirı daha bir işte çalıştırılanı talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vilksek mektep mezunu ve 20 yıllık bir 
Devlet hizmeti bulunduğu halele; 19 yıl önce alnıış bulunduğu 35 
lira ile Kadıköy Belediye Şube Müdiir Muavini olarak vazife gör
mekte olduğundan vâki mağduriyetinin telâfisi zımnında duru
munun tetkik olunması talebinden ibarettir.')

(Arzuhal hulâsası : Birçok köylerin münakale ve. muvasala
sına yarıyacak ol.au köyleri önüne yapılması mukarrer köprünün 
bir an önce inşası talebinden ibarettir.)

/

(Arzuhal hulâsası : Maden Bakır İşletmesinde çalışan işçile
rin ele fevkalâde ikramiyeden faydalandırılmaları talebinden 
ibarettir.)
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8393/8251
(S. No: 7)

Arzuhal
No.

8387/8245 
(S. No: 8)

8411/8269
(S. No: 9)

8410/8268 
(S. No: 10)

8401/8259 
(S. No: 11)

8399/8257 
(S. No: 12)

8393/8256 
(S. No: 13)

8413/8271
9734/

(S. No; 14)

Yerli Kaya ve ar.
D. P. Başkanı 
Ovacık

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

(Arzuhal hulâsası : Salgın hastalıklar yüzünden birçok vefi
yat bulunduğundan Ovacık kazasına acilen bir doktor gönderil
mesi talebinden ibaret lir.)

H. Şiııasi Kodaman 
Galata • Billûr Han 
No: 11 
İstanbul

Rii’at Ünlü 
Kozağzı Malı. 
Perşembe

Selim Baran 
Ilyasağa Çiftliği 
köyü
Çan - Çanakkale

Mustafa Üstündağ 
ve ar.
Yukarı Malı. Muh
tarı
Şabanözü

Ali Bahçeci 
ve ar.
Parti Başkanı 
Meydancık

(Arzuhal, hulâsası : Askerlik hizmetini ifa sırasında sol elini 
kaybetmiş olup istikbalini temin maksadiyle bir sene telsiz kur
suna devam ederek PTT İdaresinde telsizciliğe talibolduğundan; 
kanuni hiçbir mecburiyet bulunmadığı ve birçok emsal de mev- 
cudolduğu halde iki ili olmadığı için talebinin is’af olunmadığın
dan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Fatsa - Ordu sahil yoluna ait bücümlo 
istimlâk muamelesi tekemmül etmiş ve bedeli istimlâk de ald~ 
kalılara tevdi olunmuş ve bu arada çarşı içinde bir betonarme 
köprü ile 1 kilometrelik sahada toprak ameliyesi yapılmış iken, 
tesiri nüfuzla mezkûr yol güzergâhı değiştirilmek suretiyle ha
zine vc eşhas menfaatlerinin haleldar kılındığından şikâyeti 
ve bu şekilde hareket eden Karayolları mesıd memurları hak
kında takibat icrası talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Henüz bir senelik öğretmen iken musap 
olduğu hastalık sebebiyle tedavisi 6 aydan fazla devam ettiği 
için vazifesine nihayet verilmiş bulunduğundan efradı ailesini 
geçindirmeye medar olacak bir vazifeye tâyin edilmesi veya bir 
yardımda bulunulması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adalet tevzi vazifesini dürüstlükle ifa 
etmekte bulunan hâkim Fikri Şendur hakkında kin ve gareze 
müsteniden yapılmış olan şikâyetlerin asılsızlığını beyandan 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiye merkezinde bir İnhisar idaresi
kurulması talebinden ibarettir.)

Hüseyin Şahin (Arzuhal hulâsası : Heybeliada Sanatoryomunda tedavi gör-
Heybeliada Sana- mekte ve kimsesiz bulunduğundan yardım cemiyetlerinden bi- 
toryumu birinci bina rinden kendisine yardım yapılması talebinden ibarettir.)
İstanbul

Mevlût özdemir . ( Arzuhal hulâsası : 25 sene önce Rusya’dan yıırda hicret et-
Sınsatip köyünde miş bulundukları halde iskân haklarının cl’an verilmemiş oldu-
Posof ğundan ikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Mündereoatı yukarda hulasaten beyan
olunan istidalardaki vâki şikâyet ve talepler, son ve kati ka- 

!u9puıJŞınaqa!3i ısTRinunıo şıpıma; »oaeııajauı 9&UU9A jui
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Arzuhal Arauhal sahibinin

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

müstedilerin bu mercilere müracaat etmeleri lüzumuna binaen 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

3972 10 . V n  . 1956

8404/8262 
(S. No: 15)

8349/8217 
(S. No: 16)

Abdül kadir Güzel ve 
ar.
Maarif Müdürlüğü 
İnşaat Denetmeni 
Konya

Hüsnü Özdemir 
Atatürk Malı, 
nci So. No: 19 
Erzincan

18

8344/8212 
(S. No: 17)

8343/8211 
(S. No: 18)

8342/8210 
(S. No: 19)

8355/8223 
(S. No: 20)

8328/8199 
(S. No: 21)

Öğretmenler Derne
ği Başkanlığı 
Sivrihisar

Ahmet Fesligil 
Esnaf ve Sanatkâr
lar Dernekleri Birli
ği Başkanı 
Gazianteb

Osman Akın 
Esnaf namına 
Kemaliye

Hanife Fırat 
Merhum Salih Reis 
karısı
Kefei’diz - Pütürge

Hüsnü Şişmanyazıoı- 
oğlu
Motorlu ve Yelkenli 
Gemi Armatörleri 
Cemiyeti Ömer Ahit 
Han Kat 4 No: 21 
Oalata - İst anbııl

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitüsü mezunu öğrenilenlerin ma
aş intibakları ile ilgili bulunan lâyihanın tetkikinde, bu okuldan 
mezun olup ela yüksek tahsil yapmış bulunan kendi durumunda- 
kilerin de istifade etmeleri hususunun göz önünde bulundurulma
sı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma astsubyı iken 21 seni 1 ay üze
rinden tekaüde sevk olunup 159 lira maaş bağlandığından;  10 sene 
daha hizmet görebilecek bir durumda bulunduğundan 7 çocuğu 
ile müşkül bir duruma düştüğünden mağduriyetinin kısmen olsıın 
telâfisi için bu baptaki kanuna bir madde ilâvesi ve ikramiye te
diyesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy öğretmenlerinin vâki mağduriyetleri
nin telâfisi zımnında hazırlanıp tetkik olunmakta bulunan intibak 
kanunu lâyihasından duyulan memnuniyeti ifadeden ve bir an ön
ce kanuniyet kesbetmesi temennisinden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsası : Gazianteb Esnaf ve Sanatkârlar Dernek
leri Birliği kongresinin, 6582 sayılı Kanunun bir an önce, bünye
mize uygun olarak tadili haklındaki temenni kararının arzından 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kilçük esnafın Gelir Vergisi durumunu 
ıslaha mâtuf, tetkik olunmakta bulunan kanun lâyihasının hil
em önce kanuniyet kesbetmesi talebinden ibarettir. )

<*
(Arzuhal hulâsası : Müteveffa kocasının. Milli Mücadelede 

sehkeden hizmetlerine karşılık, halen geçim darlığı içinde sefalet 
çekmekte bulunduğundan vatani hizmet tertibinden aylık bağ 
1anması talebinden ibarettir. )

(Arzuhal hulâsası : 5 - 200 rüsum tonilâtoluk deniz vasıtala- 
riylc ağır şartlar altında geçimlerini temin eden gemi adamları
nın bu faaliyetlerinin haiz olduğu hususiyet itibariyle; 5i21 sa
yılı Gelir Vergisi Kanunun 6582 sayılı Kanunla tadil olunan 
maddeleri ile tahmil olunan (defter tutmak, bordro tanzim et
mek gibi) ağır vecibeler dolayısiyle müşkül duruma düştüklerin
den bahsile; bâzı değişiklikleri derpiş eden yeni lâyihanın tetki
kinde bu zümrenin vergiden muaf tutulmal-arı ve bordro ve be
yanname tanzimi usulünden kurtarılmaları esbabının temin bu- 
yurulması taleplerinden ibarettir.)
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8325/8196 
10067 

(S. No: 22)

Arzuhal
No.

8308/8182 
(S. No: 23)

8356/8224 
(S. No: 24)

8392/8250 
(S. No: 25)

8388/8246 
(S. No: 26)

8386/8244 
(S. No: 27)

8385/8243 
İS. No: 28)

8407/8265 
(S. N o: 29)

8403/8261 
(tfî No: 30)

8405/8263 
( s. N o: 31)

Arzuhal aahibinlu
adı, soyadı ve adresi

Saide Sirel 
fslâmağa So. No: 10 
Anadolukavak’ında 
Boğaziçi - İstanbul

Zülıtü
Ceza Evi mahkûmla
rı adına 
Rize 

«>
Atillâ Vural 
7. S. Mİ. Me. 59 ucu 
Er. Eğt. Tüm. III. 
ş. do Mİ. Mo.
Sivas,

Ali Faik Ercan 
Millî Emlâk eski 
Başkâtibi ve Malivo 
memurlarından 
Bursa

Mithat Bakar 
İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurları 
İzmir

Belızat Butak 
Belediye Şehir Ti
yatrosu sanatkârları 
adına 
İstanbul

Ş. Balcı ve ar. 
İnhisarlar U. Md. 
memurlarından 
Kuzguncuk - İstan
bul.

Fahri T. Uzun 
Cedit Malı. Dik So. 
No: 19 
İzmit

Salih Ağar ve ar. 
Vilâyet Tahrirat 
Başkâtibi 
Elâzığ

İhsan Celâyir 
Tahrirat Kâtibi 
Keban

(Arzuhal hulâsası : Kocası gayrikabili §ifa bir hastalıktan 
yatmakta ve muztar bir durumda bulunduğundan mütekait iken 
vefat eden babasından- kendisine maaş bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ceza Kanununun infaza mütaallik hü
kümlerini ağ ırlattıran tadilâtın; eski hükümlülerin vâki mağdu
riyetlerinin telâfisi için ıslah olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muamele memurluğuna naklinden önce 
geçen 4 yılın kıdemine sayılarak 7 nci sınıf muamele memurlu
ğunda bekleme süresi olan 3 nci'ı sene sonundan mutberen terfi 
ettirilmesi; mümkün görülmediği takdirde, bunun 1455 sayılı Ka
nuna ek bir kanunla temini talcbiııdnı ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emvali metruke hesabı carisinden ücret 
ve maaş almak suretiyle geçen hizmetlerinden dolayı borçlandırıl
masının temini talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bankalar ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
memurlarının barem derecelerinin, Devlet memurları ile aynı se
viyeye çıkarılmasını teminen 3650 sayılı Kanunda gereken tadi
lâtın yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Belediyesine bağlı Şehir Tiyat
rosu sanatkâr ve teknisiyenlerinin de Devlet Tiyatrosu teknisiyen- 
leri gibi tahsisattan istifadelerini teminen gerekli kanunun ted
vini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sair memurlar gibi tekaüt aidatı verip 
sicilde mukayyet bulunmalarına rağmen müstahdemler gibi mua
mele görmelerindeki isabetsizlikten şikâyeti ve dolayısiyle meınu- 

"rin hukukundan istifade ettirilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçim zorlukları içerisinde bulunan işçi
lere de memurlar misil İv ikramiye verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden 2 - 3 terfiden 
mahrum kalmak suretiyle mağdur edilmiş ve memuriyet hayat
larının son kademelerine gelmiş bulunan vilâyet tâli memurları
nın bu durumlarının ıslahı için bir intibak kanunu çıkarılması 
ve kadro temini taleplerinden ibarettir.)

» » » » » »
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8430/8286 
(S. No: 32)

8427/8283 
(S. N o: 33)

Arzuhal
No.

8428/8284 
(S. N o: 34)

8323/8194
(S, No: 35)

8335/8206 
(S. No: 36)

8357/8225 
(S. No: 37)

8360/8228 
(S. No: 38)

8322/8193 
(S. No: 39)

Mazhar Cizrelioğlu 
Kemaliye Mah. de 
Ergani

Mehmet Ayman 
Karakeçili Mah. 
Çevlik So. N o: 1 
Çorum

Dr. Bahattin Dinçer 
Tabip Odaları Bölge 
Başkanı 
Van

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Almakta bulunduğu yetim aylığına tam 
yapılması talebinden ibarettir.)

('Arzuhal hulâsası: Yüksek Meclise sunulmuş otan Gider Ver
itişi Kanunu lâyihasına, 5 senedir tahsil edilemiyen Muamele Ver
gisi cezalarının affı zımnında bir madde ilâve olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş Tabip Oda
ları İdare Heyetince verilen l i  sayılı karar gereğince; Gelir Ver- 
gisi Kanununda yapılacak tadilâtta; tıp ve diş tabiplerinin ser
best kazançlarının senelik tutarlarından 6 000 liraya kadar olan 
kısmı için muafiyet tanınması ısbabının temini talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten belirtilen 
istidalardaki vâki talepler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir 
teklifini mutazammm bulunmaları ve encümenimizin böyle bir 
teklife salâhiyetti bulunmaması itibariyle tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3973 10 . V II . 1956

İsmail Era-slan ve ar. 
Aygır Deposu müs
tahdemi 
Sivas

Mustafa Atıf Üzmen 
Demirlibahee Erdi
ren So. No: 1/12’ 
Ankara

Akcaköy Muhtarı 
ve diğer köyler muh
tarları
Gördes - Maııisa

Nazmi Seyyar 
Turan Mahallesi 
Sarayköy

Kâzını Altav 
Soğukpmar Mevlevi 
Hamam So. No: 8 
Tokad

(Arzuhal hulâsası : Harcırahlarının kanun hükümlerine mu
halif olarak noksan ödendiğindin şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki mahkûmiyeti sebebiyle 1939 yılın
da memuriyetten ayrılıp çıkan 5677 sayılı Kanun muvacehesin
de 1 .V I I . 1951 tarihinden itibarı n tahsis olunan emekli aylığı
nın, 5131 sayılı Kanunun 116 ncı maddesine tevfikan zikrolunan 
A f Kanununun meriyeti tarihinden itibaren tahsis olunması ica- 
betmekte bulunduğundan tahsis muamelesinin bu yolda ıslah edil
mesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Cetlerindcn miintekil arazileri üzerinde 
kadastro memurlarınca yapılan tesbite orman idaresince, bu yer
lerin palamutluk orman olduğu iddiasiyle itiraz olunu)» mağdur 
edilmek istenildiklerinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzinece kendisine verilip 7 yıldır imar 
ve ihya etmek suretiyle tesahubetmekte bulunduğu bir yerin is
kân idaresince elinden (Umarak diğer bir muhacire verilmek is
tenildiğinden şikâyeti mutazammmdır. )

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadelede sebk eden 11 ay 23 gün
lük hizmetinin, iki kat olarak emeklilik müddetine ilâve olunma
sı t edebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

8400/8258 
9901 

(S. No: 40)

8390/8248 
(S. No: 41)

8397/8255 
9779 

(S. No: 42)

8351/8219 
(S. N o:43)

8345/8213 
(S. No: 44)

8280/8160 
ı S. No: 45)

8283/8163 
8654 

(S. N o:46)

8285/8165 
9974 

! S. No: 47)
8290/8170 

< S. No: 48)

8314/8185 
(S. No: 49)

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

Ferit Alada
Nal’ıa yol çavuşu 
Soma

Cevdet Arıgül 
İstiklal Malı, de 
Muratlı
Mehmet Ilktürk 
Çeşme Meydanı Bah
riye Cad. Kahveci 
Arif Konta« eliyle 
(¡alata - İstanbul
Sadık Demirdıırak 
İshakpaşa Malı. Yeni 
Saraçhane Çıkmazı 
No: 35
Sultanahmet - lstaıı 
bul
IIasi be Filiz 
İncirli Cad. Kızıkyo- 
lu No: 15 
Bursa

Osman Ciper ve ar. 
Tütün Hanında Ku
yumcu 
Antakya
Muhittin Sabuncu 
Banka Cad. No: I 
Kİ Tiz li

flidir Kiline 
Çakmak köyiindt 
Denizli

İbrahim Billur 
Ceza Evinde 
Aksa ra v

Burhan A kay  
V ilâyet Niifus Mü
dürü 
U rfa

(Arzuhal hulâsası : 15 senedir çalışmakta olduğu Nafıa yol 
çavuşluğundan haksız ve sebepsiz yere ve garazan çıkarılmış ol
duğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kaçakçılık yaptığı iddia olunmak sure
tiyle tarh olunan 80 bin liralık cezalı vergiden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Batan Pendik vapurunun tahlisiyesinde 
çalışan diğer arkadaşlarına verilen ikramiyenin; keza sağlam 
olarak girdiği Denizcilik Bankasında nıusabolduğu verem hasta
lığı sebebiyle verilmesi gereken tazminatın ödenmediğinden şi
kâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Âdi malul olarak bağlanmış otan tekaüt 
aylığının vazife malûlü addolunmak suretiyle tadil ve tezyido- 
lunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup ailesi 
reisi olan kocası liaif Filiz’in sinir rahatsızlığı sebebiyle iskân 
olunmak istenilen mahalle gitmiyeceği yolunda iskân idaresine 
verdiği bir imzadan dolayı i çocuğu ile birlikte iskân hakların
dan mahrum bırakıldıklarından kanuni haklarının tanınması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Muamele l ergisi Kanununun haklarında 
yanlış tatbik olunup, kuyumcuların banker ve sarraf gibi ad 
ve telâkki olunmalarındaki isabetsizlikten şikâyeti nıutazam- 
nnnclır.)

(Arzuhal hulâsası : Maden mevzuatı ile tanınan hakkı ta
kaddümünü Ve vilâyet kararına rağmen iktisat ve Ticaret 
Vekâletince gayrikanuni olarak Bilgin Maden Şirketine veril
miş olan taharri rc işletme ruhsalının iptal olunması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hakkı olaıı ev yeri ile iskân ha&> 
kının verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İşlemediği bir suçtan dolayı, asıl fail 
beract' ettirilmiş bulunduğu halde, Aksaray Ağır Ceza Mah
kemesince haksız olarak kendisinin 12 sene hapse mahkûm edil
miş bulunduğundan şikâyeti ve iadei muhakeme yolu ile vâki 
haksızlığın telâfisi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulûsun : Gümrük Muhafaza Umum K. lığı Kaçak 
istihbarat Âmirliğinde geçen 8 küsur senelik müddeti hizmetinin 
tekaüdlük hizmetine katılması ve 3656 sayılı Kanunun muvak
kat 2 nci maddesinin a fıkrasına göre intibakta nazara alın
ması lalehinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

8315/8186 
(S. N o: 50)

8364/8232 
(S. No: 51)

8426/8282 
(S. N o: 52)

8365/8233 
(S. No: 53)

8366/8234 
(S. No: 54)

8367/8235 
(S. No: 55)

8431/8287
(S. N o: 56)

1014/1012
(S. No: 57)

Gülşen Yılmaz 
Yenibağlar Malı. 
Beydcnıir So. N o: 8 
Eskişehir

Yasin Akbaş 
D. P. Başkanı 
Akçakale

Recep Bayraktar 
Nişantaşı Hacı 
Emincfendi So. N o: 
9/3 - 2
.Şişli - İstanbul

Tevfik özgiiu 
öğretmen 
Pertek - Niğde

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Remiz Koç 
Köseli köyünde 
Tokad

Cemal Barış 
Güneşli So. No: 16 
Cihangir - İstanbul

Tevfik Arısoy 
Hususi Muhasebe 
Memuru 
Gercüş - Mardin

(Arzuhal hulâsası : Müddeti kanunisi içerisinde müracaat 
itmediği iddia olunmak sureliyle kocasının iskân hakkının 
c Van verilmediğinden şikâyeti m ut azanımın dır.)

(Arzuhal hulâsan: Müddeti hizmetine yöre verilmesi gere
ken tazminatının Devlet Demiryolları t  dar esince verilmediğin
den şikâyeti muiazammındır.)

(Arzuhal hulâsanı : Yedek subaylığı zamanında tahakkuk edip
o tarihten beri mütaaddit miiracaatlerine rağmen vcrihniycıö 
tayın bedeli ve harcırah alacağının ödenmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 31 . III . 1954 tarihinde terfi müddetini 
ikmal elmiş bulunmasına rağmen; bu normal terfi hakkı ile hiç
bir ejûna münasebeti olmıyun 6273 sayılı Kanunla yapılan terfi 
derece ve intibakından bahsi! c 80 liraya terfi cttirilmcdiğindcu 
> ik âyeti m ut aza mmmdır.)

(Arzuhal, hulâsası : Tahsis tarihi olan 1927 yılından beri zil- 
yed bulunduğu arazilerin nıcecanen veya borçlandırılmak sure
tiyle adlarına tescil olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Taldı muhakemeye alınmış bulunduğun
dan dolayı; Beyşehir orman işletmesi orman mühendis muavini 
iken umum müdürlük emrine alınıp mahkemece beraet ettiril
miş bulunduğundan münasip bir mahalle tâyin ve vazifeye baş
latıldığı tarihe kadar" olan maaşlarının tediyesi talebini muia- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma sınıf başçavuşluğunda tem- 
ditli olarak geçen 10 yıllık hizmetinin mülki fiilî hizmetine ek
lenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten belirtilen 
istidalardaki vâki talep ve şikâyetler; kaza mercilerince tetkik 
ve hallolunması icabeden hususata taallûk etmekte bulunduk
larından encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3974 10 . V I I . 1956

Kâmil Şen ve Os
man Dağıl 
Ulaş Mah. den 
Kababürük köyün
de
Çarşamba

(Arzuhal hulâsası : Hâzineden kiralamış oldukları arazi üze
rine 2 500 lira sar fiyle hane, ahır ve saire inşa ettiklerini ve ağaç 
diktiklerini ve Medeni Kanunun 650, 655 nci maddeleri gereğince 
tasarruf ve mülkiyet hakkını kazandıkları halde Bekir, Osman ve 
Havva Üstünda! tarafından mezkûr yerin tapulu arazileri içeri
sinde bulunduğa iddia siyle aleyhlerine men’i müdahale dâvası



Arzuhal
No.

20905/19422 
( S. Yo : 58)

20901/19418 
(S. \n : 59 )

20537/19108 
(S. No : 60)

20540/19111 
t S. No : 61)

20479/19070
(«. No: 62)

16
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi lincüuıen kaıai'ı ne sebepten verildiği

II. Fikri Teker 
Tekel Al ilhakçına I 
Memuru ve Avukat 
Toka d

Mehmet Gökçe 
Ivürttacir köyünde 
Yenimehmetli - I’ o- 
latlı

açıklığından buhsile kendilerinin vı. Hâzinenin de hukukunu te
sir. edecek olan hu dâvaya müdahil sıfa tiyle iştirak edilmeleri la 
lehinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası : Muğla Tekel Başm üdürlüğü avukatlığın 
(la 250 lira ücret almakla iken kadrosu 350 liraya çıkarılmış o l
duğu haldi anıdaki farkın verilmemesinden şikâyeti mülazımı
mın dır.)

(Arzuhal hulâsası : Dedesinden miras kalan (arla ve ottaki* 

yenin üzerine tapuca kaydedilm esi hakkında P olath  Mahkemesini 
müracaat elmiş ve on saat mesafede olan kazaya kış günleri gel
mek pek müşkül bulunmuş olduğundan balı sile dâvasının sürün - 
ninede bırakılmayıp bir an evvel neticelenm esine delâlet huyu 
ruhnası talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara 
fmdan vâki olup mahiyetleri hulâsatan yukarda gösterilmiş bu 
lunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağlanmış 
veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı mercilerin 
hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğundan, mez 
kûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 nciı 
maddesi mucibince, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3975 10 . V II . 1956

II. Hüseyin Toprak 
Vilâyet Mnh. bekçi
lerinden 
(îaziaııteb

Mehmet Yıldırım 
Anafartalar Emni
yet bekçilerinden 
Yaka No: 27 
An kara

Doğan Kireıııitçioğ- 
lu
Tevkif evinde. 
Burhaniye

(A r z u h a l  h u lâ sa sı : B iitiin  h iz m e t l i l e r i  v e r ile n  ta h s isa tta n  

k e n d i le r in in  is t i fa d e  e d e m e d ik le r in d e n  ş ik â y e t l e  d iğ e r  v a ta n d a ş 

lar , m e m u r  v e  m ü s ta h d e m le r  g ib i  a y n ı  k a n u n a  lâ b i  tu tu l  m aları  

ta leb in d en  i b a r e t t i r . ) '

(A r z u h a l  h u lâ sa sı : İ ş le d ik l e r i  s u ç la rd a n  nâıelim ve p işm a n  
o ld u k la r ın d a n  u m u m i a f  ilân  e d i lm e k  s u r e t i y l e  c e z a la r ın ın  a f f e 

d i lm e s i  ta le b in d in  ib a r e t t i r . )

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

Karar No. Karar tarihi

3976 10 . V II . 1956



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

20342/18970 
(S. No: 63)

20467/19066 
(S. No: 64)

20379/19005 
(S. N o: 65)

20543/19114
(S. No: 66)

20640/19192 
(S. No: 67)

Sabilıa
Fevzipaşa Cad. N o: 
158 kat 1 de 
Fatih - İstanbul

Celâl Yentür 
Camiikebir Mah. 
Maden

Sainıe Lenıan Yal
çınız
Doğumevi İdare Me
muru
Necati Yazar eliyle 
Erzurum

Mehmet Okutan 
Haydar M. Astarcı 
So. No: 9 
Fatih - İstanbul

Halil Kasakal ve ar. 
Kuruçay köyünde 
Tavşanlı

20534/19105 Hamit Çavdar
(S. No: 68) Yoğımoluk köyünde 

Samandağ - Hatay

20566/19137 Yollar 2 Bölge Mü-
(S. No: 69) diirlüğü yevmiyeli 

Merkez Büro perso
neli 
tzmir

20546/19117 Kâmil Somer ve ar.
(S. No: 70) Aynalıçeşme No: 2 

Kahvede - Belediye 
mecra amelesi 
Beyoğlu - İstanbul

20583/19153 Kâzım Periner
(S. N o: 71) Belediye temizlik 

müstahdemleri 
Manisa

20672/19224 Abdüsselâm Bilgiil
(S. N o: 72) Çıtak köyünde 

Çivril

(Arzuhal hulâsası : R efah vapurunda şehit olan kocası Ge
dikli üstçavuş Kenan E sendağ ’m  kızı Ş erife G üner Esendağ’a 
maaş bağlanması talebinden ibarettir .)

(A rzuhal hulâsası : Haksız yere  Ergani Bakır İşletmesindeki 
işinden çıkarılmış olduğundan kemafissabık işine devam ettiril
mesine enıir verilm esi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : M üteveffa  babasından bağlanan ve hilâ- 
hara 25 yaşnıı doldurmasına binaen kesilen yetim  aylığının tek
rar bağlanması talebinden ibarettir .)

(A rzuhal hulâsası : Emsaline verilip kendisine verilmiyen 
ikram iyeden faydalandırılması talebinden ibarettir .)

(A rzuhal hulâsası : K o y  m uhtarı M ehmet Em in B ilgiç ve 3 
âza arkadaşı vt kurucular ile birlikte, oturm akta oldukları lcöy- 
odasma taarruz ederek kendilerinin Halk P artili olmaları ve bir 
arada bulunmaları memnudur, diye cebren odadan çıkarılmış ve 
küfretm iş olduklarından şikâyetle kanunsuz olarak bu çirkin  
hareketi yapanlar hakkında tahkikat açılması talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası : Son askerlik yoklamasını süresinde yap
tırmadığından çarptırılm ış olduğu 75 lira para cezası kararının, 
Kore Savaşına iştiraki hasebiyle kaldırılması talebinden ibarettir.)

(A rzuh al hulâsası : 6212 sayılı Kanun gereğince, verilen  ikra
m iyeden faydalandırılmaları talebinden ibarettir .)

(Arzuhal hulâsası : 6212 sayılı Kanun hükümlerinden istifa
de ettirilm eleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Manisa Belediye temizlik işçilerinden olup 
6212 sayılı Kanun hükümlerinden istifade Bitirilmediklerinden 
şikâyeti mutaeamnandır.)

(Arzuhal hulâsası : Millet Partisi ile kahvehanesinin hiçbir 
ilgisi olmadığı halde, mahkemece verilmiş olan, mezkûr partinin 
faaliyetten men, kararına binaen kapatılmış olan kahvehaneaiiMfo 
aqtbnutsı talebimden ibarettir.)
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20728/19266 
(S. N o: 73)

20689/19241 
21185/19686 
(S. No: 74)

10802/19336 
(S. N o: 75)

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

20717/19255 
(S. No: 76)

Mehmet Ercan ve 
ar.
Gülnar

Nâzını Çetinkaya 
Karayolları 17 Şube 
işçileri adıııa 
Adapazarı

Hiisniye Kıyak 
Yukarı Malı. No: 
245
Erzurum - Dumlu

İsmail Boyacı 
Kürtçü köyünde 
Mersin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsam : Ziraat Bankasına olan borçlarım  vermiş 
okluklarından tekrar kendilerine zirai ihtiyaçları nispetinde 
bankaca para verilmesi talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası : 621.2 saydı Kanun gereğince  
tahsisattan faydalandırılması talebinden ib a rettir .)

verilecek

(Arzuhal hulâsası : 25 Nisan 1051 tarihinde Edremit’ten 
Yargıtay Birinci Dairesine gönderilen dâva dosyasının telkin 
(dilip mahalline iade edilmediğinden şikâyeti mutazammındır. >

(A rzuhal hulâsası : M ersin'in Kiirtcii köyündı göçm enlere 
ait yapılan hamam binasının sıva işinden vilâyette alacağı olan 
paranın lalı siline delâlet buy ur ııl ma sı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alakalı vekâletlerden alman cevaplara 
göre dilekçilerin istekleri yerine getirilmiş olduğundan bunlar 
tarafından vâki ve müracaatlar hakkında bu sebepten encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3977 10 . V I I . 1956

20135/18776 Mehmet Şahin 
20165/18806 Çakırhacılı köyünde 
20255/18891 Yerköy 
(S. No: 77)

20112/18753 Mümin Atak 
(S. No: 78) Sultanahmet Mehmet 

Pa.şa Yokuşu özbek- 
ler Tekkesinde 
İstanbul

20116/18757 Recep Yıldırım ve 
(S. No: 79) ar.

Göbü köyünde 
Ünye

20073/18717 Ferhat îlkıgık 
(S. No: 80) Demir ve Çelik Fab

rikaları Kalite Kont
rol Şefliğinde 1704 
Sicil No: lu 
Karabük

(A rzuhal hulâsası : Y erköy kazasının Çakırhacılı köyündeki 
tapulu ve tapusuz yerlerinin toprak kom isyonunca dağıtıma tâbi 
t utu I duğ undan şikâ y eti m u t azam m ı ndtr.)

(A rzuhal hulâsası: İstanbul'daki (ö zb ek ler  - Buhara) tekke
sinin Türkistan, Buhara ve sair ülkelerden gelecek Türk yoksul 
ve fakir muhacir ve mültecilerin barınması için Buhara büyük
lerinden biri tarafından misafirhane olarak yaptırılm ış olup va
kıfla alâkası bulunmadığı halde burada oturanlardan kira ara- 
nııldığından Vakıflar t (iaresinin vâki müdahale sinin bertaraf 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hu lâsası: K öyler i halkının tapulu tarlalarının sı
nırları içinde bulunan ve ormanla alâkası olmujan 93 m etre karelik 
çalılıkların orman olarak tesbit ve tescil edildiğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Evvelce Devlet Demiryolları idaresinde 
çalışmakta iken Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesine 
intisabederek halen orada 5431 sayılı Emeklilik Kanunundan 
faydalanmayı istilzam eden bir vazifede çalışmakta olduğundan 
Emekli Sandığınca tanınmıyan 3 sene 7 aylık hizmetinin tekaüt
lüğüne esas olacak bugünkü hiemeti müddetine eklenmesi talebim 
dert ibarettir.)
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20123/18764 Hıdır İpek 
(»S. No: 81) Gardüfren Derbcsiye 

İstasyonunda 47884 
Sicilli 
Dcrbesiye

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 1941 senesinden beri demiryollarında ça
lıştıklarından ve demiryolunun Devlete intihalinden bu ana ka
dar da bütün haklardan mahrum edildiklerinden maaşlarının, 157 
olması için 8052 modellerinin tanzim edilmesi hususunda icabc- 
denhre bilgi verilmesi ve mağduriyetten kurtarılmaları talebin
den ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

20096/18738 Bedii- Acıkyıldız 
(S. No: 82) Gardiifreıı 47797 S. 

No: lu
Borak - Kaı-kamıs

20613/19175 Feruzaıı Dinçkııl 
(S. No: 83) Kasım l’aşa Rıhtım 

İskele So. No: 12 
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Refah vapurunda şehit olan başgedikli 
Hicabettin’in eşi olup merhumdan kendisine bağlanan dul maaşı
nın evlenmesiyle kesildiğinden ve bu kocasından da ayrıldığın
dan evvelki maaşının iadeten bağlanması talebinden ibarettir.)

20542/19113 Vesile Tezcaıı 
(S. No: 84) Kııyıımculu köyünde 

Karasu - Kocaeli

(Arzuhal hulâsası: Refah vapurunda şehidolan er Hüseyin 
Tezcan 'm iiç çocuğuna yetim maaşı tahsis edilmiş ve kendisi karısı 
olduğu halde maaş bağlanmamış olduğundan kendisine de maaş 
tahsis edilmesi talebinden ibarettir.)

20530/19101 Mustafa Cebeci
10498 Halıcıoğiu Turşucu 

(S. No: 85) Hüseyin So. No: 41 
Hasköv - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşının noksan olarak tahsis edil
diğinden emsali derecesine çıkarılması talebinden ibarettir.)

20618/19180 Biıınaz Sık 
(S. No: 86) İstiklâl Mah. Pınar

başı So. Tikveş mu
hacirlerinden 
Denizli

(Arzuhal hulâsası : Nısfını kendi parasiyle satmaldığı evin 
Hâzineye ait bulunan diğer tarafının da, iskân yoliyle namına 
tahsisi gerekirken he.r nedense bu yerin başkasnna verilerek vâki 
müracaatının nazarı dikkate alınmadığından ve mağdur edildi
ğinden şikâyeti mutazammındır.)

20491/19082 Vusul Koçak 
(S. No: 87) İki Kubbe Malı. 

Hüseyinoğlu 
Ahlat

(Arzuhal hulâsası : Gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı âdi 
malul olarak emekliye sevk edilmiş ise de bu rahatsızlığın vazi
feden mütevellit olduğıı mütehassıslarınca tâyin ve tesbit edil
miş bulunduğundan Millî Mücadeledc görmüş olduğu hizmet 
zammının da memuriyet in e ilâvesiyle 30 sene hizmet görenler 
mmUû ikramiye ita mut ve emekli maaşının da bu esas üzerin
den ve maluliyet derecesine göxe yeniden tesbit ve tahsisine de
lâlet buyunüması talebinden ibarettir.)

20552/19123 Mustafa Ataman,
(S. No: 88) DD Yolları istasyo

nunda eski pompacı 
Çatalca

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları Çatalca Istasyinun- 
da pompacı olup hastalanması sebebiyle işinden çıkarılmış ve ya
pılan tedavi neticesi sıhhi durumunun barapor tamamen düzel
miş olduğundun tekrar işine kıdc edihmsi talebinden ibarettir.)

*



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

20793/19327 
(S. No: 89)

20760/19298 
(S. No: 90)

19927/18576 
(S. N o: 91)

19978/18625 
(S. No: 92)

2004]/.l 8686 
(S. No: 93)

20020/18666 
(S. N o: 94)

20173/18814 
(S. No: 95)

20203/18840
(S. N o: 96)

20140/18781 
(S. No: 97)

Cemal Öztoprak 
Sirkeci Hekim Çık
maz So. No: 3 te 
Seyfi Savaşçı eli! e 
İstanbul

Lûtii Ç'epoğlu 
Kale Mah. Şehitler 
Cad. No: 7 
Giresun

Mustafa Gökalp 
Şemdinli ilce hal
kından 
Yüksekova
Şalısenam Kara 
Erenköy Bendehur 
Mah. de
Piraziz - Bulancık
Mustafa Geçer 
Cebeci Cad. No: 67 
A. Kaynak Ap. Da
ire 2 
Ankara
Mehmet Hasbey 
Kızıl Uşağın köyün
de
Basgil

Halil Turan
Sarıkaya Mah.
Ş. Koçhisar

V. Vahdettin Yeşil- 
yaprak
Hava Kuvvetleri K. 
Harekât Şubesine!« 
Kd. Bş. Çvş.
Ankara

İbrahim Gürel 
Hava Basımeviııde 
Başırıakinist 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsam : Elindeki mevcut hizmeti müddetine ait 
cılvel vı Ilryeii Sıhhiye rapiruna (yöre mâlîden emekli maaşının 
bağlanması icabederkcn Maarif Vekâletince mâl âliye tinden do
layı öğretmenlikti geçen hizmetlerine mukabil 200 lira lazm.nat 
tahakkuk ittirilmiş alması haksızlık ve perişaniyetini mucip bu
lunmuş olduğundan durumunun iyicı. incelenmesi ve gereken 
muamelenin ona göre yapılması hususuna delâlet huy uru! m ası 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yollar 71 nci şefliğinde vazife görmekle 
tkeıı hiçbir suçu olmadan işinden çıkarılmış olduğundan tekrar 
vazifesine alınması talebinden ibarettir.)

{Arzuhal hulâsası : .[skeci Birliğe teslim < İliği lö  ton otun 
Ilazincyc aidolduğıı ileriye sürülerek parasının kendisinden alın
dığından şikâyetle istihkakının geriverilinesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : HO seneden beri zilyed bulunduğu gayri
menkul e vâki müduhulı ve tecavüzden şikâyeti mutazammandır.)

(Arzuhal hulâsası : Lr>i)S sayılı Kanun geeğince bir üst derece 
maaşa yükseltilmesi ve bu maaş üzerinden emekli aylığının bağ- 
Umması icap ederken yapılmadığından şikâyeti mutazammımdr.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri altında bulunan değirmenin 
muhtar Osman ve belediye başkanı tarafından elinden alındı
ğından ve su yolunun ialıribedilip mağduriyetine sebebiyet ve
rildiğinden şikâyeti mutazammımdr.)

(Arzuhal hulâsan : Çanakkale harbinde yaralanması neticesi 
sağ elinin sakat kaldığından kendisine maluliyet maaşı bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hariçten lise bitirme imtihanlarına gir
diğini hastalığı sebebiyle almış olduğu raporla mazerete birak- 
mış bulunduğu kimya ve İngilizce dersi ile biyoloji ve jeoloji 
derslerine son defa olmak üzere bir imtihan hakkının daha ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hava Uarb Okulu Basımevi Başmakiuisli 
iken istifaen ayrılmış ve bilâhare yine ayni vazifeye tâyin edil
mesi üzerine verilen emekli kesenekleri parayı faizi ile birlikte 
iade etmek istemiş ise de bu isteğin Emekli Sandığınca yerine 
getirilmemiş ve hizmetlennin de emekliliğe esas hizmetlerine ek
lenmemiş olduğundan bu paranın Emekli Sandığına iadesinin 
temini hususunda bir karar verilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

20136/16931 
(S. No: 98)

6615/6604 
7006/6995 

(S. N o: 99)

147/147 
(S. No: 100)

20344/18972 
(S. No: 101)

20409/19024 
(S. No: 102)

20432/19041 
(S. N o: 103)

20410/19025 
(S. No: 104)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haydar Silsüpiiroğ- 
lu
Çakır Hacılı köyün
de
Yerköy

Şemsettin Çiftç.ioğlu 
Bostancı İskele Oa- 
zinosu bitişiğinde 
No: 2 de 
İstanbul

Abdurrahman Bel- 
ger
Kurtuluş Eczanesin
de
Aksaray - Niğde

Alim Aktaş ve ar. 
Gözlek Köyü Muh
tarı
Amasya

Ahmet Yeşiltuna 
Gazaz Camii Müez
zin ve Kayyımı 
Menemen

Emine Dirol 
üçdibek Malı. Gün- 
gör So. No: 4-1 
Burdur

Ha mit Savaşçı 
Yukarı Mah’ de Mu- 
hasebei Hususiye 
emekli memuru 
Araç

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tapu ile sahibi bulunduğu Çakırhacılı 
köyündeki arazinin. Toprak Komisyonunca elinden alınarak göç 
menlere verildiğinden şikâyeti mutazammındır.'/

(Arzuhal hulâsası : Demir yollarında hareket müfettişi iken 
1932 senesinde birçok emek sarfiylc vücuda getirdiği (Amelî §i- 
mendifercilik dersleri) adı altında İstanbul’da bir kitap bastır
mış ve Demiryolları idaresince bu kitapların şimendifer mektep
leri için alınması hakkındaki vâki müracaatı da nazara alınma- 
mtş olduğundan maddi ve mânevi 25 senelik zarar ve ziyanlarının 
tazmin ve telâfi edilerek itası sebebinin istikmal buyurulması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada geçen hizmetinin 7 sene ve 
diğer müddeti hizmeti de 19 sene ki cenı’an 1918 senesinde 25 se
neyi doldurmuş olup emekliye şevki lâzımgelirken tazminat veril
mek suretiyle yaş haddinden çıkarılmış ve bu hal gadrini mucib- 
olmuş okluğundan ve ücrette geçen müddetini de borçlanacağın
dan ve almış olduğu tazminatı da taksitle iade edeceğinden bah- 
sile kanuni hakkı olan emeklilik muamelesinin yapılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1944 yılında Oökfı-öyük Devlet üretme 
Çiftliği için istimlâk edilen arazilerinin beher dönümü 150 - 200 
lira değerinde iken Devletçe beş lira bedel kıymet takdir edilmesi 
adaletsizliği nıucibohnuş ve yapılan bu istimlâk muamelesi köyle
rinin hayvancılığını mahvetmiş ve / > e rişa niy e t te rini âmil bulun
muş olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Müezzinlik ve kayyımlık tein emekliye 
sevk muamelesinin kaldırılması ve vazifesine iadesi ve ödenmemiş 
iiç yıllık ücretinin tediyesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Süleyman'ın şehit oğlu zâıbit ve
kili Mehmet’tin almakta olduğu yetim maaşının kocasının vefatiy- 
1c kesildiğinden o zaman kocasından inhilâl eden maaşın kendi
sine bağlanması için vâki müracaatının reddedildiğinden bahsih 
yeni kanunlardan faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tahsis edilen emekli maaşının yükseltil
mesi vc ücrette geçen hizmetlerinin emeklilik muamelesinde fiilî 
hizmetinden sayılması vc tahsis işleminin de tadil edilmesi tale
binden ibarettir.)

20324/18955 Baba Polat 
(S. No: 105) Birhatı köyünde 

Hırus

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazilerinin elinden alındığından 
şikâyeti mutazammmdır.)
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20325/18956 Hüseyin Elmacı 
(S. No: 106) 21/12/953 tarih ve 

2527 sayılı tel sahibi 
Samatya - İstanbul

20329/18957 Ayhan Karagöl 
(S. No: 107) Bakkal Şevket Tok

mak eliyle 
Erbaa

20232/18869 Demir Erbet 
(S. No: 108) Kemal l'aşa Mah.

üsküp - Kırklareli

Arzuhal Areuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20244/18881 Osman Bayraktar 
(8. No: 109) Belediye Temizlik İş

lerinde No: 491 müs
tahdem 
Ankara

20266/18901 Sıddık Karabilgin 
(S. No: 110) Halil Rifat Paşa Cad. 

316. So. No: 6 
İzmir »

20437/19045 Âdile Tarhan 
(S. No: 111) As. Ml. Me. oğlu Hü

seyin Tarhan Nez- 
dinde 
Kırşehir

20014/18660 Osman Duman 
(S. No: 112) Hacıkadın Mah. Sa- 

nbeyazıt Cad. No: 14 
Beyazıt • İstanbul

(Arzuhal hulâsası: 6195 sayılı Kavunla yasıp yolu ile alman 
malların iadesi kabul edildiğinden Tokad’da Hazine namına elin
den alman malların bedelinin ödenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5 Ekim. 1953 y iin ü  Akpınur Köy Enstitü
süne kayıt ve kabul olunarak 27 Ekim 1953 tarihinde çıkarıldı
ğından uğradığı bu haksızlığın önlenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ölen karısı ve ailesi efradına iskânca tah
sisli gayrimenkullerin vârisi olması itibariyle kendisine ve karı
sından doğan çocuklarına kalması itibariyle namlarına intika- 
len tescili icabederken bu yolda muamele yapılmadığından şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşleri Ali ve Abdullah tarafından 
sahte vesika tertibiyle babasından müntakil araziyi zdbt ve gasb- 
eylediklerinden ve kadastroca da bu arazi amcası oğlu Salim na
mına tesbit edildiğinden bahsıle hukukunun muhafaza ve siya- 
net edilmesi talebinden ibarettir.)

•
(Arzuhal hulâsası : Emekliye ayrıldıktan sonra ticaret vc 

sanayi odalarında geçmiş olan hizmetlerinin borçlandırılmak su
retiyle emeklilik fiilî hizmet süresine eklenmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sungurlu Malmüdürü muavinliğinden 
emekli müteveffa babası Ali Nabi’dcn kendisine yetim aylığı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Baba vc anasına iskân hakkı olarak yedi 
sene evvel tahsis edilen ev ve tarladan, evin şimdi Haşan Şeydi 
isminde bir şahsa keyfi olarak verildiğinden şikâyetle normal 
olmıyan bu durumun bir an evvel araştırılması ve neticeye bağ
lanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatlar, kaza merciince halli lâzımgelen hususlara ta
allûk etmekte olduğundan bu talep ve müracaatların zikredilen 
sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3978 10. V I I . 1956

20744/19282 Mehmet Dikmen 
1521/1519 Çukurhanıidiye Mah 

(S. No: 113) Çukur So. No: 75 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân 
yardımlarından faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)
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20743/19281 Haşan Beşir 
(S. N o: 114) Eski muhtar Hasaıı 

Balkan eliyle Kiıez- 
ce köyünde 
Adapazarı

20742/19280 İbrahim Göçer 
(S. N o: 115) Eski Muhtar Hasaıı 

Balkan eliyle Kirez- 
çe köyünde 
Adapazarı

20741/19279 Bekir Hatip 
(S. No: 116) Eski muhtar Ilasan 

Balkan eliyle Kirez- 
köyünde 

Adapazarı

20735/19273 Halil Selmanoğulla- 
(S. No: 117) rı

Akgün Mah. Ünal 
So. No: 1 
Manisa

20740/19278 Basri Buluç 
(S. No: 118) Eski muhtar Hasaıı 

Balkan eliyle Kirez- 
ee köyünde 
Adapazarı

20786/19320 Mehmet Çalışçı 
(S. No: 119) PTT Şube memuru 

Osmaniye

20669/19221 Alımet Saraylı 
(S. No: 120) Karayolları 8. Bölge 

Müdürlüğünde işçi 
Elâzığ

20667/19219 Haşan Yılmaz 
2211/2206 Yeniçarşı Kardeşler 

(S. No: 121) Bakkaliyesi Yaşar 
Yapıcı eliyle 
Sivas

20662/19214 Recep Yalçmkaya 
(S. No: 122) Demir ve Çelik fab

rikaları nakliyat 
servisinde S. 13089 
Karabük

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup 
yardımlarından faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

iskân

(Arzuhal hulâsası : Yunan Batı - Trakyasından yurda geldi
ğinden bahsilc efradı ailesiyle birlikte vatandaşlığa alınması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
talebine dairdir.)

tskân yardımlarından faydalandırılması

(Arzuhal hulâsası : Barem dâhili memur kadrosuna nakledil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ Karayolları 8 nci Bölgede istimlâk 
Memuru Fethi Barım’m senelik izni sırasında aynı yer su işlerin
de vazife görerek her iki daireden de maaş aldığından bahsile mü
sebbipleri aleyhinde kanuni takibatın yapılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Tam teşehhüttü bir hastanede muaye
nesinin icrasiyle emekli ayhğmctan faydalandırılması tale
binden ibarettir;)

(Arzuhal hulâsası: Karabük Demir ve Çelik fabrihaUmnda 
İş Kanununa tâbi bir vazifede çalışmakta iken açılan âaktüo 
imtihanında muvaffak olduğu halde Genel Müdürlükçü tasdik 
edilmeyip tekrar ijçHİk kadrosuna nakledildiğinden şikâyeti 
mwhaaamm%ndır.)



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

20660/19212 İsmail Erdemir ve 
(S. N o: 123) ar.

6. Şube temizlik iş
çileri
Beyoğlu - İstanbul

20788/19322 Osman Erol 
5555/5565 Değirmenden- kö- 

(8. No: 124) de
Ceyhan

20794/19328 Hüseyin Ağar 
(S. N o: 125) Saduıı Atığ çiftli

ğinde müstahdem 
Alemdar Cad. No: 
18 Ahmet Özgüller 
eliyle 
Izıııit

(Arzuhal hulâsan: 6212 sayılı Kanun hükümlerinden isti
fade ettirilmeleri rje us olan maaşlarının arttırılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtacolduğundan Karaburun 
mevkiinde Hâzineye ait araziden gerek iskâtı ve gerekse borç
lanma suretiyle toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Romanya muhacirlerinden olduğundan 
ve şimdiye kadar iskân edilmediğinden iskân haklanma ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

20799/19333 Ali Rıza Arabul 
21709/20195 Ceza evi gardiyanla- 
(S. No: 126) rından 

M ara«

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtacolduğundan bir an ev
vel topraklandırılması ((debinden ibarettir.)

20658/19210 Haydar Kömürcü 
(S. No: 127) Otelci

Karadeniz - Ereğli

20711/19309 İbrahim özer ve ar. 
(S. No: 128) Yıldırım Cumhuri

yet Cad. N o: 7 A. 
Bursa

20751/19289 Osman Galip 
(S. No: 129) Tepetarla köyünde . 

Derbeııd - İzmit

20750/19288 Rahim Güleıyüz 
(S. No: 130) istasyon Mah. den

• Derince - İzmit

20749/19287 Mehmet Deniz 
(S. No: 131) istasyon Mahallesin

den
Derince - İzmit

(Arzuhal hulâsası: Karadeniz E reglini Kayabaşı okuluna 
devam eden iki çocuğunun öğretmen Cavide Topaloğlu tara
fından dövüldüğünden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Seyyar yağ satmaktan menedüdikle- 
rinden şikâyetle ticaret serbeslisinin tanınması ve gereken tali
matın valiliğe ve belediyeye verilmesi, yağ ve güğümlerinin iade
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak istihkaklarının artırılması, ban
ka kredisinin sağlanması ve bin lira olarak verilen inşaat yardı
mının bin beş yüz liraya çıkarılması taleplerinden ibarettir.)

•20748/10236- Hüseyin- Deniz 
(•S. No: 132> İstasyon Mahallesin- 

..■dçn..
Derince - İzmit
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20747/19285 Yusuf Gençeı- 
(S. No: 133) İstasyon Mahallesin

de
Derince - İzmit

20746/19284 İbrahim Kabiller 
(S. No: 134) Tepetarla köyünde 

Derbend - İzmit

20745/19283 Ali Galip 
(S. No: 135) Tepetarla köyünde 

Derbend - İzmit

20739/19277 Ahmet Yıldırım 
(S. No: 136) Tepetarla köyünden 

Derbend - İzmit

20738/19246 Ferhat Kuru 
(S. No: 137) Tepetarla köyünde 

Derbend - İzmit

20795/19329 Recep Akkaya ve ar. 
(S. No: 138) Nesli köyünde

Karaağaç - Iskcnde-

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

20733/19271 Haşan Uzun ve ar. 
(S. No: 139) DDY Liman İşlet

mesi Tahmil Tahliye 
işçilerinden 
İskenderun

20665/19217 Nusret Yenilmez 
(S. No: 140) Çay Mah. Eğri So. 

No: 1 
Akşehir

20804/19338 Osman Kumru ve 
(S. No: 141) Mehmet Altun

DDY Liman İşletme
si İşçileri Mümessil
leri
İskenderun

20716/19254 Tahir Kardeşler 
(S. No: 142) Kurtul köyünde 

Gemlik

20805/19339 Osman Engin 
(S. No: 143) Kurtul köyünde 

Gemlik

(Arzuhal hulâsası : Toprak istihkaklarının artırılması, ban
ka kredisinin sağlanması ve bin lira olarak verilen inşaat yardı
mının bin beş yüz liraya çıkarılması taleplerinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İskenderun Devlet Demiryolları liman 
işletmesi tahmil ve tahliye hizmetlerinde çalışan işçilerden olup 
kanunen işçilere verilmekte olan ikramiyeden istifade ettirüme- 
diklerinden şikâyetle mezkûr kanunun kenlilerine de teşmil etti
rilmesi talebindin İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Akşehir kazasının merkez dâhilinde bu
lunan ve çiftçi olan topraksız halkın biran evvel topraklandırıl
ması hususuna emir verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskenderun Devlet Demiryolları liman 
işletmesi işçilerinin mümessilleri olup kendilerine noksan ikra
miye verildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Romanya'dan yurda geldiklerinden ve 
şimdiye kadar hiçbir suretle yardım görmediklerinden iskânla
rının yapılmasa talebinden ibarettir.)



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

2071)0/19324 Mustafa Akın ve ar. 
(S. No: 144) Tütün zıirralarından 

Cim' - Avdın

20581/19152 Cemil Kara 
(S. No: 145) Bodrum So. No: 4 

Küçiikpazar - İstan
bul

(Arzuhal, hulâsası : Germiş yıllarda istihsal ettikleri tütün
lerin satışında Tekel İdaresi tarafından prim olarak kesilen pa
ralarının bankalara olan borçlarına mahsubcdildiktcn sonra ba
kiyelerinin nakden kendilerine iade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Uzman çavuş olan kardeşinin bir maaş 
nispetindeki tahsisatından istifade ettirihnediğinden ve doğum 
ikramiyesi, çocuk zammı gibi haklardan da mahrum edildiğinde» 
bu haklarının verilmesi talebinden ibarettir.)

20604/19166 Kahraman Aynur 
(S. No: 146) Trahom Savaş Sağlık 

Memuru
•Akçakale - Urla

(Arzuhal hulâsası : Köy Enstitüsü Sağlık Kolu mezunu olup 
yedi senedir askerlik görevini yapmak için beklediğinden bahsile 
öğretmenler sırasına konmadan hir an evvel askere alınması ta
lebinden ibarettir.)

20576/19147 Mustafa Yıldırım 
(S. No: 147) Soğuksupazarı Cami 

Hatibi 
Cide

20495/19086 Gazi Akçasoy, ve ar. 
(S. No: 148) Muhtar

Hasbek - Akdağma- 
deııi

20539/19110 Menekşe Meral 
(S. No: 149) Mehmet karısı 

Yıldızeli

20533/19104 İbrahim Kğrioğlu ve 
(S. No: 150) ar.

Tabak esnafından 
Toknd

20598/19160 Yusuf Sidal 
(S. No: 151) Demir vc Madenî Eş

ya İşçileri Sendikası 
Başkaııvekili; Nur- 
osmaııiye Cad. No: 38 
Kat 2
Cağaloğhı - İstanbul

20755/19293 Ahmet Akgün 
(S. No: 152) Kırmıtlı köyünde 

Osmaniye

(Arzuhal hulâsası : 17 senedir Cide kazasının Mutena köyü 
camiinde yapmış okluğu hatiplik ve imamlık vazifesine mukabil 
halkın vermiş olduğu senede yüz lira ile geçinemediğindcn kaydı 
hayat şartiylc vc aylık verilmek suretiyle maaşının artırılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşların Devlet islerini kolaylıkla 
görmeleri için Akdağmadcni kazasının Ilacıbey bucağının tam 
teşkilâtlı nahiye haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yerinde ou yıl oturan ve diğer bir 
kazaya nakli ile on birinci sene avdet eden bir göçmenin gayri- 
mcnkullerinin istirdadedilip edihniyeceğinin bildirilmesi talebi
ne dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : 19-10 senesinde vâki olan sel felâketinden 
zarar gören esnafa açılmış bulunan vc tahsili tehir edilen kredi 
yardımının ya tamamen affedilmesi veya yeniden verilecek kre
dilerle eski borçlarının kaı>atılmasının temin buyurulmam tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : İş sahipleri He işçilerin gelirlerini muvazi 
olarak ayarlamak vc dolayısiyle işçi <j< lirlerini umumi konjonk
türe tâbi kılmak mümkün olacağından ilk plânda asgari ücretin 
bütün memlekette vc bütün iş kollarına tatbik edilmesi talibinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Osmaniye kazanının Kırmıtlı köyünün 
1053 senesindeki muhtar seçiminde tekrar muhtar iniihabcdilme
şine, çoğunlukla rey almış ise de kaymakamlıkça evvelce vazifesi 
ne son verilmiş olan muhtarın Köy Kanununa tevfikan tekrar
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20422/11)033 Özden Yüceler 
(S. No: 153) PTT Memuru Âdil 

Demirata eliyle 
Sarıkamış

muhtar seçilmesi mümkün görülmediği bildirilmiş olduğundan, 
gayrikanuni yapılan bu muamele hakkında tahkikat icrası vc ye
niden muhtar siciminin yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : Eşinin dört senedir orduda uzman çavuş 
olarak çalıştığından ve devlet memurlarına verilen doğum ikrami
yesi, mahrukat re çocuk zammının verilmediği gibi son ikramiye
den dahi mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

20407/19023 Ziya Erim 
(S. No: 154) Konya Seferberlik 

Müdürlüğünden 
emekli 
Bozkır

20317/18950 ökkeş Akgöneıı 
(S. No: 155) Gardifrcıı S. 47883 

Garda 
Adana

(Arzuhal hulâsası : Bütün memur çocuklarına yapılan yüzde 
on yıllık mektep ücretleri tenzilâtının kendi gibi emekliye ayrıl
mış <ilanların rocuklarına da teşmil edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gardifrcn olmasına rağmen katar şefli
ğinde çalıştırıldığından ve hiçbir üst maaş vc derece unvanı ilahi 
verilmediğinden bagaj kondüktörlük unvanının verilmesi talebin
den ibarettir.)

20547/19118 Yahya Kurt ve 32 
(S. No: 156) ar.

Mevlâııakapı Cad. 
N o: 69 Bakkal Ah
met’in evinde 
Şehremini - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda ge
lip şimdiye kadar iskân edilmediklerinden bahsite idare edecek 
kadar arazi verilmek suretiyle iskân edilmeleri talebinden ibaret
tir.)

20555/19126 tpeker Fabrikası 
(S. No: 157) İpek Mancılık işli

leri
Bursa *

(Arzuhal hulâsası : 6212 sayılı işçilere ikramiye verilmesi 
halikındaki Kanundan istifade ettirihnediklcrinden şikâyeti mu- 
1 azaminindir.)

20563/19134 Mücahit Çelikus 
(S. No: 158) Paşabey Mah. Tok- 

makkapı Ko. No:
13/A 
Sivas

20580/19151 Mehmet Reşat Öz- 
(S. N o: 159) kaııbey

Zuhuratbaba So.
N o: 9/1
Bakırköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Sivas emniyet teşkilâtına yaptığı ihbar 
üzerine yakalanan 100 bin liralık kaçak eşya değerinden ödenen 
I 229 lira 91 kuruş muhbir ikramiyesinin noksan tahakkuk etti
rildiğinden şikâyetle işin tekrar tetkik edilerek mağdur edilme
mesinin temin buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün Bakırköy istasyonundan almış olduğu (55) numa
ralı tenzilâtlı memur abonman kartının 1951 Ocak ayı için tebdil 
edilmediğinden bu kartın verilmesine emir buyurulması talebin
den ibarettir.)

20544/19115 Ömer Diııccl (Arzuhal hulâsası: Bâzı şahısların fuzulcn işgalinde bıdun-
(S. No: 160) Azabil köyünde durdukları Hazine topraklarının bir un evvel kendi gibi toprak-

Kadirli sızlara dağıtılman  ̂ talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20490/19081 İbrahim Çengel 
(S. No: 161) Mahmutpaşa Mah. 

Muhtarı 
Tokad

20529/19100 Sami Meriç 
(S. No: 162) İşçiler Derneği işçi 

temsilcisi 
Gölcük - Kocaeli

20551/19122 Adem Korucuoğul- 
(S. No: 163) lan

Ballıkuyu Mah. 1011 
So. A. gnıpu N o: 27 
İzmir

20655/19207 Hasaıı Çakır (51) 
(S. No: 164) göçmen adına 

Yılmaz köyünde 
Manisa

20653/19205 Mustafa özüt ve ar. 
(S. No: 165) Hamidiye Mah. Ak

çakoca So.
Düzce

20639/19191 Ali Sekmen ve ar. 
(S. No: 166) Camiikebir Mah. 

Gelibolu

20641/19193 Hüseyin Akbaş ve 
(S. No: 167) ar.

Sofular köyünde 
Hendek

20650/19202 Enver Yükselir 
7815 Yenidoğan Hürriyet

(S. No: 168) Mah. Eskişehir So. 
N o: 341 
Ankara

20488/19079 Memiş Cihan ve ar. 
(S. No: 169) Çiftçi mallan bek- 

çibaşı 
Kırşehir

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Tokad’da 1951 yılında vukua gelen sey
lâp felâketi sebebiyle gönderilen nakdi yardım parasının kendi
lerine tahsis edilmesi, 1949 seylâbı dolayısiyle yapılmış olan yar
dım borcundan muaf tutulmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İşçilere verilen ikramiyeden istifade et
tirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kanunsuz olarak belediyece evinin yıktı- 
rûacağmdan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan 
toprak verilmek suretiyle iskân edilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Arıcılığı üretmek maksadiyle kurs göre
rek teknik bilgiye sahip bulunduklarından Ziraat Bankasınca 
arıcılık kredisi sağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mübadil olarak verilen arazinin 1940 
tarihinde ciheti askeriyece işgal edilmiş ve içerisine binalar ya
pılmış az miktar da icar verilmekte bulunulmuş olduğundan, 
bu arazilerinin istimlâk edilmesi veya mukabilinde arazi veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’dan evli olarak geldiklerin
den babalarından ayn olarak iskân edilmeleri talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evinin arka cephesinden geçen yolun 
bozuk olması hasebiyle yağan yağmur sularının evine zarar ver
diğinden şikâyetle zamanında tedbir almıyan Ankara belediye 
reisliğinin mesul tutulması ve gereken yardımın yapılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6211 sayılı Kanun gereğince ikramiye 
verümesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından vâki talep ve 
şikâyetlerin salâhiyetli idari mercilerce tetkik olunup katî bir 
karara bağlanması icabeden hususlara taallûk eylediği anlaşıl
dığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebepten
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encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
lerin sözü geçen mercilere usulü daireeinde müracaatta muh
tariyetlerine ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

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

S979 10 . V I I . 1960

Reis M. M. Kâtip
Konya Bingöl Elâzığ Edirne Edirne Erzincan

A. F. Ağaoğlu C. Köprülü H. Maksudoğlu T. Şen ocak

Mardin Trabzon
R. K. Timuroğlu S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 198)

t
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Devre : X
T. B. M. M.

İçtima : 3

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

—4! Sayı: 70

12.XII .  1956 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

5763/5752 Osmon Bora
T. B. M. Meclisi Em
niyet Amirliğinde 15 
Yaka sayılı Polis 
Memuru 
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Açıkta kaldığı müddetin fiilî hizmetine 
ilâvesine ve bundan mütevellit bilcümle haklanmn tanınmasına 
dair.)

Dilekçi • 1943 yılında İstanbul Polis Okulunda tahsilde iken 
yaptırmış olduğu bir evci kâğıdının sahteliği ileri sürülerek 
mezkûr okul İnzibat Divanınca meslekten ihracına 29.111.1944 
tarihinde karar verildiğini, halbuki aynı suçtan dolayı, mahke
menin hakkında beraet karan vermiş bulunduğunu, sonradan 
iadei memuriyet talebiyle Devlet Şûrasında ikame ettiği dâva
nın da lehinde hükme bağlanması üzerine 28 . İÜ . 1948 tari
hinde vazifesine iade olunduğunu beyanla, açıkta kaldığı dört 
yılm da diğer fiilî hizmetlerine eklenmesini ve bu meyanda bil
cümle haklarının tanınmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin 29.VI.1933 
tarihinde polise intisabettiği, İstanbul Polis Okulunda tahsilde 
iken sahtekârlık suçundan dolayı Okul Divanınca meslekten 
ihracına karar verilerek 29 . III . 1944 tarihinde ilişiğinin ke
sildiği, meslekten ihraç kararına vâki itirazı üzerine mezkûr 
kararın Devlet Şûrasınca kaldırıldığı ve bu karara müsteniden 
polis memurluğuna tekrar tâyin edilerek 29 . III . 1948 tarihin
de vazifesine başladığı ve açıkta kaldığı 29 . I I I . 1944 - 29 . I I I . 
1948 tarihleri arasında vazife görmediği gibi, bu müddet zar
fında maaş da almadığı ve bu husustaki evrakın ve sicil dosya
sının, mumaileyhin Büyük Millet Meclisi Emniyet Amirliği 
kadrosuna nakli dolayısiyle, idare Amirliğine devredildiği bil- 
dirilmtktedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye taallûk eden sicil dosyası 
müracaatına nazaran Adalet Mahkemesi, mumaileyhin Polis Di- 
vanınca meslekten ihracını müstelzim görülen fulde bir suç un
suruna rastlamamış ve bu sebepten kendisini beraat ettirmiş
tir.

Muahharan Devlot Şûrası ile, Emniyet Genel Müdürlüğü 
İntihap Komisyonunca da, bahis mevzuu ihraç kararı kaldırıl
mış ve bunun üzerine müstediye memuriyeti iade olunmuştur.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere idare, bu işteki kusur
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ve hV.asını mahkeme vs Şûra kararlarından sonra ıslah etmiş 
ise de bundan evvel dilekçi, mücerret bu kusur ve hata sebe
biyle dört yıl gibi uzun bir müddet memuriyetten mahrum kal
mış bulunmaktadır.

Her ne kadar müstedinin bu kere Devlet Şûrasında bu hu
susa miitaallik olarak ikame eylemiş olduğu dâvanın reddi hali
kındaki 5.VII.1956 gün ve 2013/770 sayılı ilâmda, dilekçi gibi 
memuriyetle bir müddet alâkası kesilmiş olan kimselerin vazi
fe dışında ve açıkta geçirdikleri müddetin emeklil.k hesabrndav 
nazara alınacağına dair bir hüküm mevzuatımızda yer almamış 
olduğuna işaret edilmekte ise de mücerret emekli mevzuatının bu 
hâdiseye makıys hallerde sâkit kalmış olması keyfiyeti idarenin 
yazılı şekilde hukukan mağdur .etmiş bulunduğu müstediyi ada
letin himayesinden de mahrum bırakmak gibi bir netice tevlid- 
etmemek lâzımgelir.

Bu itibarla, isabetsizliği hükmen de sabit olmasından dolayı 
kaldırılmış bulunan mezkûr ihraç kararının tevlidettiği hukuki 
mağduriyetin fiilen de izalesi, yani dilekçinin memuriyetten 
nâbemahal olarak mahrum bırakıldığı müddetin diğer eylemli 
hizmetlerine ilâvesi gerekir.

Aksi kaziyenin kabulü halinde, hakkaniyet ve mâdelet 
kaide ve prensipleri esaslı surette rencide edilmiş olur.

En iyi adaletin, mağduriyetleri ortadan kaldıran ve mağ
durları haklarına kavuşturan adalet olduğu yolundaki cihan
şümul mitearife, bu netice ve noktainazarı tamamen teyided.en 
bir mahiyet ve mâna taşımaktadır.

Diğer taraftan mevzuattaki boşluğu doldurmak, kanunları 
olduğu gibi tatbikle mükellef olan kaza merciinin değil, teşriî 
uzvun vazifeleri ciimlesindendir.

Binaenaleyh, İlhamını yukarda zikri g.eçen kaide ve prensip
lerden alarak, Medeni Kanunun 1 nci maddesi hükmünden de 
geniş ölçüde istianede bulunmuş olan enciimen'mizce; mücer
ret bahis mevzuu bosluk doldurulmak ve bu suretle bir hakkın 
yerine getirilmesi sağlanmak v.e Devlet Şûrasının sözü geçen 
kararma da hiçbir veçhile müdahale ve taarruzu tazammun et
memek üzer.e, halen Büyük Millet Meclisi Emniyet Amirliği 
kadrosunda polis memuru olan dilekçinin meslekten nâbemahal 
surette ihracı ile tekrar tavzifi arasında gec.en müddetin, me
muriyette geçmiş gibi sayılarak, diğer fiilî hizmetlerine eklen
mesi ve bu müddete ait emekli aidatının da mevzuat hükümleri 
dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Fmekli Sandığına ödenmesi 
esbabının, bahis mevzuu ağır kusuru işlemiş olan idarece taz
min yolu ile İDİikmal edilmesi lüzunr,'"'< ’ t+’ ^kla k-^ar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

3980 20 . X I . 1956



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

10579/9830 Cemal Gözen 
11982/11134 P. K. 2371 
(S. No: 1) Beyoğlu

1151/1076 Mehmet Ünal ve av. 
(S. No: 2) Tozkaya Mah. de 

Yozgad

5068/4790 
(S. No: 3)

Ahmet öztiirk 
Gazi Süleymanpaşa 
Mah. No: 49 
Geyve

5994/5611 Rafet Kılınç 
(S. No: 4) Saray Köyünde 

Yerköy

(Arzuhal hulâsası : Istur Şirketinin Konak Oteli methalindeki 
yazıhanesine vâki tecavüzün önlenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazilerinin Midilliç Çiftliği ara
zisi içine alındığından bahsile, gereğinin yapılmasını istemek
tedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Geyve Belediyesinde geçen ücretli hizme
tinin emeklilik müddetine ilâvesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazisinin Midilliçoğlu Çiftliği içi
ne alındığından bahsile, tarafına iadesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında hulasaten gösterilmiş bulu
nan talepler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk 
ettiğinden, bu isteklerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3981 20 . X I .1956

12404/11896 
(S. No: 5)

İbrahim Yurtçu ve 
ar.
I). P. idare Kurulu 
Başkanı
Bağarası - Söke

13035/12140
(S. No: 6)

Veli Tülck 
Eski Alibey 
Muhtarı 
Bayat - İskilip

Köyü

13230/12325 
(8. No: 7)

’ HS') V I 2902 
(S. No: 8)

Lûtfi Yıldırım 
Mamure Bucağı hal
kı adına 
Çekerek

Yusuf Güngör ve ar. 
Belediye Başkanı 
Ardahan

( Arzuhal hulâsası: Söke’ye bağlı (B&ğarası) Nahiyesinin 
kaza haline getirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulcisası: Köylerinin bir kaza merkezi olmaya 
müsait bulunduğundan bahsile, yeniden kurtdacak kazalar 
arasında bu köyün de nazara alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Çekerek kazasına bağlı Mamure Nahiye
sinin ilce haline getirilmesi istenmektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Ardahan kazasının vilâyet haline geti
rilmesini istemektedirler.)

Gereği düşnüldii: Dilekçiler tarafından vâla olup ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten gösterilmiş bu
lunan isteklerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olduğu anlatıldığından bu istekler hakkında zikredilen se-
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Arzuhal

No.

213î)7./.l!)888 
(S. No: 0)

•j ı :j:> t/ î
(.S. No: 10)

214.‘5!)/l!)i)30 
(S. No: İli

21556/20047 
(8. No: ¡2)

Arzuhal sahibinin
arlı, soyadı ve adresi Encümen kararı *-e ne sebepten verildiği

bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3982 20. X . 1956

ilaiil Savuran (Arzuhal hulâsası : ITayli enıck sarf etmek suretiyle imar
Batırma köyiindo etliği yer hakkında 5917 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak 
Bedirce Antakya karar ittihaz edildiğinden baîısile, bu kararın ref’ini istemekte 
Hatay re nahiye müdürü ile muhtar ve ihtiyar meclisi âzalarından

şikâyet etmektedir.)

Vusul' hurmuş (Arzuhal hulâsası : Köy enstitüsünden mezun olduktan sonra
Meydancık köyünde öğretmenliğe tâyin edilen oğlu Mehmet Durmuş’un kayboldu- 
Şavşat ğundan ve bu münasebetle çok muhtaç bir duruma düştükle

rinden baîısile, oğlunun birikmiş istihkaklarının kendilerine ve
rilmesini ve başkaca nakdî yardım yapılmasını istemektedir.)

Mehmet Çağlar (Arzuhal hulâsası : 0136 sayılı Kanuna ejöre hükmedilin hapis
( -eza evinde cezasının tecilini istemektedir.)
Kasi anınım

Döndii lvayayuıt (Arzuhal hulâsası : Mesudiye ('. Müddeiumumi Vekili ile
Dayılı köyünde Hükümet tabibinin hilafı hakikat zabıt varakası ve rapor tanzim
Mesudiye eylediklerinden ve bunlardan Müddeiumumi Vekilinin kaatili

himaye ettiğinden baîısile, her ikisi hakkında kamın hükümle
rinin tatbikini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Döndü Karakurt’un ei-f 
kâyetinde bahsettiği kimselerden Mesudiye Cumhuriyet Müd
deiumumi Vekili hakkında delil elde edilemediğinden mua
mele tâyinine mahal görülmediği Adliye Vekâletimin bu 
baptaki cevabından anlaşılmış ve hükümet tabibinin vazife 
ile ilgili bir suçu tesbit edildiği takdirde gereğinin kanun 
hükümleri dairesinde yapılması ise alâkalı makam ve mer
cilere ait bulunmuş olmasına;

Mehmet Çağlar’in bahis mevzuu ettiği cezanın tecili salâ
hiyeti hükmü veren mahkemeye aidolduğu ve şayet mezkûr 
ceza şimdiye kadar bir suretle infaz edilmemiş bulunduğu 
takdirde; 6136 sayılı Kanuna tevfikan verilen cezalara mü- 
taallik olarak muahharen tedvin edilmiş olan kanundan is
tifade mümkün olduğu cihetle, gerekiyorsa dilekçi bu yola 
müracaat edebileceğine,

Yusuf Durmuş’un usulüne tevfikan gaiplik karan istih
sal ettikten sonra alâkalı vekâlete müracaatta bulunması lâ- 
zımgeleceğine;

Halil Savuran’ın imar ve ihya ettiğini beyan ve iddia 
eylediği yer hakkında salâhiyetti mahkemeye başvurarak 
dâva açması zaruri görülmüş ve kendilerinden şikâyet ettiği
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Arauhai Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

şahıslardan nahiye müdürü hakkında men’i muhakeme ka
ran verildiği ve muhtar ile ihtiyar meclisi âzalarının vazi
feleriyle ilgili bir suçlan tesbit edilemediği de Dahiliye Ve
kâletinden bildirilmiş bulunmasına;

Göre bu hususlar hakkında zikredilen sebeplerden encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3983 20. X I . 1956

21525/200] 6 Eyüp Aytns
(S. No: 13) Cii'aruska KÖvü 

Muhtarı 
Of

21435/19926 Cemal Soyak w  ar.
(S. No: 14) Fener So. No: 13

Sayarlmnm - İstan
bul

21468/19959 Ali Kıraç \v ar.
(S. No: 15) Demir ve Çelik Fab.

Makine Bakım Sei'i 
Karabük

21508/19999 Nmnık Ekrem Subagı
(S. No: 16) Ceza Hakimi 

Mudurnu

(Arzuhal hulâsası : Bi'ıtçc tcnkidlcrinin radı/o ile yayınlan
maması sebeplerinin bildirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Saray burnu, Foıer sokakta surlar hari
cinde yapmış oldukları gecekonduların belediyece yıldırılması 
cihetine gidildiğinden bahsilc, hu halin önlenmesini istemektedir 
ler.)

(Arzuhal hulâsası : 193? - 1913 yıllan arasında İstanbul Tek
nik Okulundan mezun olan mühemlislerin de, bu okuldan 1943 
yılından sonra neşet edenlere tanınmış olan haklardan istifade 
ettirilnıcsiııi istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Yetmiş liraya ter fimin, buna hak kazan
dığı tarihe irca edilmesini.veya kadro meselesinin hallini istemek
tedir. )

Gereği diiğünüldü : Dilekçilerden Ekrem Subaşı nın bahis 
mevzuu ettiği kadro işi bir kanun meselesi olup 837 sayılı Mec
lis Kararma göre de makable şâmil bir terfi yapılamıyacağından 
mumaileyhe ait vekâlet muamelesinde bir isabetsizlik bulunma
masına ;

Ali Kıraç ve arkadaşları, durumları ile ilgili olarak ahiren 
hazırlanmış olduğu anlaşılan yönetmelik hükümleri dairesinde 
muameleye tâbi tutulmalarını Maarif Vekâletinden istiyebile- 
c eklerine;

Cemal Soyak ve arkadaşlarının usulüne tevfikan kanun yo 
luna müracaat etmeleri lâzımgeleceğine;

Eyüp Ajîtas’m isteği Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 82 nci 
maddesinde beyan edilen hallerden birine istinadetmemekte ol
masına ; ,

Binaen bu hususlar hakkında zikrolunan sebeplerden encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal görülmediğine ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3984 20 . XI . 1956



12528/11898 
(S. N o: İ7 )

Arzuhal
No.

2446/2289 
(S. N o: 18)

10737/9988 
(S. N o: 19)

12409/11526 
(S. N o: 20)

12287/11894 
(S. N o: 21)

Hüseyin Şekercioğlu 
ve ar.
U. P. ilçe idare Ku
rulu Başkanı
Gönen

Mehmet Doğan 
Zey Köyü D. P. Baş
kanı
Adıyaman

Ali Kıvrak ve ar. 
Çiniyeri Köyü Muh
tarı
Tire - İzmir

Tevfik Koba 
Hemşin Nahiyesi 
adına
Hemsin - Pazar

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet öztürk ve 
ar.
Dere Köyü Muhtarı 
Avanos - Kırşehir

(Arzuhal hulâsası : Merkezi Bandırma olmak üzere Marmara 
adı ile bir vilâyet kurmaya m ât uf teşebbüsün mülki teşkilât itiba
riyle mahzurlu olduğunu ileri sürerek, bu teşebbüsün akim bı
rakılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Adıyaman’ın Zey köyünde 1950 yılında 
yapılan muhtar seçiminin iptalini ve seçim Kanununa muha
lefette bulunan Ebuzer Karakuş ve arkadaşlarının da cezalan
dırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tire kazası merkez nahiyesinin (Boy- 
nuyoğun) ve (Çiniyeri) köylerine bağlı (Işıklı) mahallesinin 
bağımsız köy haline getirilmemesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Pazar kazasına bağlı Hemşin nahiyesi 
dâhilinde bir kaza kurulmasına dair olan müracaatları nazara 
alınmadan aynı ilçeye bağlı Ardeşen nahiyesinin kaza haline 
getirilmesi hakkında hazırlanan lâyihanın Büyük Millet Mec
lisine sunulmuş olduğundan bahsile, haklarının zayi olmaması 
için mahalline bir heyet gönderilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Karahasanlı nahiyesinin yeni kurula
cak kazaya merkez yapılmasını istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mehmet Öztürk ve ar
kadaşları ile Tevfik Koban’ın talepleri, 60G8.ve 6324 sayılı 
kanunların mevzuu ile ilgili hususlara taallûk etmekte bulun
masına ;

Ali Kıvrak ve arkalaşlarınm köy haline getirilmemesini 
istelikleri Işıklı mahallesinin bağımsız köy haline ifrağı hak- 
kmdaki kara: aleyhinde açmış oldukları dâva Devlet Şûra- 
sınca reddedilmiş olmasına;

Mehmet Doğan’ın iptalini istediği seçimin merciince hü
kümsüz sayıldığı ve bu seçim sırasında kanuna muhalefet et
tikleri iddia olunan Ebuzer Karakuş ve arkadaşları halikın
daki âmme dâvasının da (5545) sayılı Kanunun 165/1 nci 
maddesi mucibince müddet mürurundan dolayı düşürülmüş 
olduğu Adliye Vekâletinin bu babtaki cevabından anlaşılma
sına;

Hüseyin Şekercioğlu ve arkadaşları tarafından bah's mev
zuu edilen teşebbüs ile ilgili bir teklif veya lâyiha mevcudol- 
mamasına;

Gö :e vâki taleplerin cümlesi hakkında yukarıda beyan edi
len sebeplerden dolayı encümenimizce muamele tây'nine ma
hal bulunmadığıha karar verildi.

Karar No. Karar taıilıi

-  6 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3985 20 . X I . 1956



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

21173/19674 R au f Bayrak 
(S. N o: 22) Hapishanede mev

cut hapisler namına 
İzmit

21007/19516 Sadettin Şengül 
(S. N o: 23) İlkokul Başöğret

meni
Poçik - Erzurum.

21010/19519 Abdürralıim  Yüce- 
(S. N o: 24) lik

Emniyet M üdürlü
ğü Şube III . Şei'i 
Başkorniser 
Erzurum

21036/19571 Safter İlhan 
(o. N o: 25) Sakızağacı Cevizli 

Yalı So. N o: 3/1 
Bakırköy - İstanbul

21077/1.9581 Halil Büberoğlu 
(S. N o: 26) Tahrirat Kâtibi 

Söke - A vdın

(Arzuhal hulâsası: 6123 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
lehe olarak tefsirini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Köy enstitüsünden mezun öğretmenlerin 
mallarının arttırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendi doğumunda olanların da Polis 
Enstitüsü Yüksek Tahsil Kısmı K. Şubesine alınmasını teminen 
bu baptaki tüzüğün muaddel 13 ncü maddesinin tekrar tadilini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: 5950 sayılı 
tefsirini istemektedir.)

Kanunun bâzı hükümlerinin

(Arzuhal hulâsası: Tahrirat kâtipleri kadro ve maaşlarının 
yükseltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki ofup ma
hiyetleri yukarıda gösterilen taleplerin yeni bir kanun ve 
tefsir mevzuu ile ilgili bulunmaları hasebiyle encümenimizco 
tetkik edilecek hususlardan olmadığı anlaşıldığından mezkûr 
talepler hakkında zikredilen sebepten muamele tâyinine ma
ma! bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20. X I .1956

21SD0/202S1-Havva İz 
(S. N o: 27) Yeni Malı. Postane 

karşısında N o: 5 
Tire

21852/20336 M ustafa Genççi- 
7162/7150 Kem er Köprübaşı 

(S. N o: 28) Tabakhane So. N o; 
14
Bartın

21851/20335 A li 'K esif 
(S. N o: 29) Saatlınne M eydanın

da Aşçı Ahmet oğlu 
Samsun

(Arzuhal hulâsası: On seneliği ödenerek kesilmiş olan dul ma
aşının tekrar bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yapılan türlü yolsuzlukları ihbar ettiği 
için Ereğli İşletmesindeki işinden çıkarıldığını beyanla, tekrar 
eski işine alınması hususunun sağlanmasını istemektedir)

(Arzuhal hulâsası: IIaklimdaki icra takibatı üzerine 930 lira
nın haksız yere kendisinden tahsil edildiğini ve bu itibarla mez
kûr meblâğın kanunsuz muamele yapanlara tazmin ettirilmesi 
icabedeceği gibi bunların cezai takibata da mâruz tutulması ge
rekeceğini beyanla, iktizasının bu dairede ifasını istemektedir.)



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

21844/20328 Mecbıtre Bektaş (Arzuhal hulâsası : Trabzon Belediyesi Elektrik ve Su İşlet-
(S. No: 30) Yenicııma Mah. Mal- mesi işçilerinden iken vefat etmiş bulunan Sait Bektaş’m dul ve

koç So. No: i) yetimlerine aylık bağlanmasını istemektedir.)
Trabzon

21828/20312 t. Hulflsi Sümer (Arzuhal hulâsası : Fiilî hizmet müddetinin Devlet Şûrasının
(S. No: 31) Ömer Muharrem Sa- bu baptaki ilâmına göre tesbit edilerek emekli maaşının bir an

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Havva İz ’in iadeten tah
sisini istediği dul maaşı hakkında 6740 sayılı Kanun mucibince 
aidolduğu makma müracaatta bulunması lâzımgeleceğine;

Mustafa Gençer’in vâki ihbarının asılsız olduğu ve bulundu
ğu iş yerinde disiplin ve ahengi ihlâl eylmiş olmasından dolayı 
da iş akdinin feshedilerek kendisinin işten çıkarldığı, alâkalı 
ve mesul vekâletin tetkika müstenit cevabından anlaşılmış olup, 
bahis mevzuu akdin feshi cihetine gidilmesinde bir yolsuzluk 
bulunup bulunmadığının tetkiki da kaza merciine ait vazifeler 
cümlesinden görülmesine;

Ali Kosif’in vâki iddia ve talebinden dolayı usulüne tevfi
kan kanun yoluna başvurması icabedeceğine;

Mecbure Bektaş, 6311 sayılı Kanun hükümleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne müra- 
caatle eşi Sait Bektaş’tan kendisine ve yetimlerine maaş bağ
lanmasını istiyebileceğine;

îrahim Hulûsi Sümer’in 4 . X  . 1947 tarihli ve 1852 Karar 
numaralı Devlet Şûrası ilâmında kabul edilen hizmet müdde
tinden fazlasına taallûk eden talep ve iddiasından dolayı, ihti
lâf vukuu halinde, aynı kaza merciinde dâva açması muktazi 
bulunmasına;

Binaen adlan geçen müstediler tarafından ileriye sürülen 
isteklerin cümlesi hakkında zikredilen sebeplerden encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3987 20. X I . 1956

21829/20313 Ömer Acar
(S. No: 32) Jandarma merkeziıı-

(Arzuhal hulâsası : Babası Yusuf’tan kendisine diğer mirasçı
lara intikal eden gayrimenkule başkaları tarafından vâki müda
halenin men’ ini ve mezkûr gayrimenkulün müstahiklere teslimini 
istemektedir.)

de er
Samandağ - Hatay

21754/20240 Kâmil Mumyapan 
(S. No: 33) Tahtacami Mah.

(Arzuhal hulâsası : Malulen emekliye şevkine dair olan muame
lenin hükümsüz addini ve tekrar tavzif edilmesini istemektedir.)

No. 33 
Nevşehir



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

21751/20237 Ömer Lûtfi Yiizba- 
(S. No: 34) şıoğlu

Balat Vapur İskelesi 
Cad. No: 26 
Fener - İstanbul

21830/20314 Ahmet Çolak 
577/575 E. K. î. Gençlik 

(S. No: 35) Kulübünde vazifeli 
Zonguldak

21841/20325 Baki Orhan 
(S. No: 36) DDY İstasyon Mü

dürlüğünde i 1 areket 
Memuru namzedi 
Çankırı

21810/20294 Ali Şahin 
(S. No: 37) Nörgâhlı köyünde 

Ispir

21823/20307 İslâm Aldemir 
2889/2882 Erikli köyünde 

(S. No: 38) Meydancık - Çoruh"

(Arzuhal hulâsası : Tekrar bir memuriyete tâyinini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Beşikdiizii tik öğretmen okulu .7. snuf 
öğrencisi iken bu okuldan ayrıldığını boyunla, hindisine bıliı,ııi- 
han öğretmenlik hakkı verilmesini istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlikle ilgili para cilasının i eri, iniıı i 
istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Omer Acar’ın kendisiyle 
diğer mirasçılara intikal ettiğini beyan eylediği ihtilaflı ve» 
munazi.alı gayrimenkul hakkında usulüne tevfikan dâva yoluna 
baş vurması lâzımgeleceğine;

Bakı Orhan’ın bahis mevzuu ettiği para cezasının isteği 
veçhile terkin olunduğu Maliye Vekâletinin bu baptaki cevabın
dan anlaşılmasına;

Ahırı ot Çolak’ın kendisine imtihanla öğretmenlik hakkı ve
rilmesi hakkındaki talebi 842 sayılı Kanunun 5 ııci maddesine 
göre kabili terviç görülememesine;

Ömer Yüzbaşıoğlu’nun tekrar memuriyette istihdam edile- 
miyecviğine dair Devlet Şurasından sâdır olan karar muhkem 
kaziye halini almış bulunmasına;

Kâmil Kumyapan’m tekrar tavzifi hakkında ikame elmiş 
olduğu dâva Devlet Şûrasmca reddedilmiş olmasına;

Binaen müstedilerin cümlesi tarafından vâki olan istekler 
hakkında zikredilen sebeplerden encümenimisce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifsikla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3988 20 . XI . 1956

(Arzuhal hulâsası : Eskişehir Hava Hastanesi Cildiye Müte
hassısı Dr. Yüzbaşı Seyfi Basan tarafından (loğüldüğünü beyan
la, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Birkaç mahalle halkının müştereken isti
fade ettikleri suya bu mahallelerden Okla vur mahallesi halkı ta
rafından ikinci bir kanal açılmak suretiyle tecavüz edildiğinden 
bahsile, mezkûr suyun eskisi gibi kullanılması hususunun sağlan
ın asın ı iste ııı e k t e d ir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vç adresi

-  10 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

21746/20232 Mustafa Akgün 
(S. No: 39) Akçasu köyünde eski 

başöğretmen 
Taşköprü - Kasta-

(Arzuhal hulâsası 
tedİK.)

Tekrar öğretmenliğe alınmasını istemek-

21757/20243 Celâl Sombur 
(S. No: 40) DDY Ks. 411. Şube 

4/1 geçit bekçisi 
Samsun

21820/20304 Sıtkı Harem 
1634/1632 Maliye Tahsildarı 

(S. No: 41) Hilvan

(Arzuhal hulâsası: 6211 sayılı Kanuna göre verilmedi lâzım- 
gelen tahsisatın henüz ödenmediğini beyanla, tesviyesi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstimlâk edilen gayrimenkul üne takdir 
olunan bedelin azlığından şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Ali Şahin’in şikâyetinde 
kendisinden bahsetmiş olduğu Dr. Yüzbaşı Seyfi Basan hak
kında adlî âmirlikçe ademitakip karan verilmiş olup bu karar 
usul hükümlerine göre kabili itiraz bulunmasına;

Islâm Akdemir’in bahis mevzuu ettiği tecavüzün önlendiği 
Dahiliye Vekâletinden bildirilmekte olmasına;

Mustafa Akgünün, meslekten ihracı hakkmdaki disiplin ku
rulu karan aleyhinde usulüne tevfikan kanun yoluna başvur
ması garekeceğine;

Celâl sombur’un talebettiği tahsisatın kendisine ödenmiş ol
duğu Münakalât Vekâletinin bu baptaki cevabından anlatıl
masına ;

M-ihmt Sıtkı Hırem’in istimlâk bedeline taallûk rd~n iti
rafı, bu husustaki kararname mucibince belediye meclisi tara
fından incelenmek lâzımgeleceğinden, muma'lvhin usulü daire
sinde bu meclise müracaatta bulunması icabedecepire •

Binaen adlan geçen müstedilerin ileriye sürdükleri istek
lerin cümlesi hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka^ar vorildi.

Karar No. Karar tarihi

3989 20 . X I .1956

21646/20132 Recep Doruk ve ar. (Arzuhal hulâsası: Müşterek pazar yerinin Kamana köyü
(S. No: 42) E. K. î. Üzülmez muhtarı tarafından başka mahalle nakledilmek istenildiğini

Eleğinde beyanla bu halin önlenmesini istemektedirler.)
Zonguldak

21636/20122 Ayşe özer (Arzuhal hulâs&sı: Harb malûlü iken 1947 yılında vefat.
1859/1857 Ayvalı köyünde eden eşi er Ilasan özer ’den maâş bağlanmasını istemektedir.) 

(S. No: 43) Sivrihisar
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

21682/20168 Mustafa Doğantuna (Arzuhal hulâsası: Bâzı ihbarlarda bulunmakta ve eski va- 
21747/20233 Ulucanlar Cad. No: zifesinde ipkasını istemektedir.)
2656/2650 92 de
7812/ Ankara >

(S. No: 44)

21625/20111 Fatma Leylâ Balan- 
(S. No: 45) car

(Arzuhal hulâsası: On yıllığı toptan verilmek suretiylâ 
kesilen dul aylığının iadeten tahsisini istemektedir.)

Cumhuriyet Cad. 
No: 10 
Bursa

Gereği düşünüldü; Dilekçilerden Ayşe özer’in eşi er Ha
şan özer 1947 yılında vefat etmiş ve 5434 sayılı Kanun ise 
muvakkat 76 ncı maddeye göre 1 . I . 1950 tarihinden evvela 
şâmil bulunmamış olduğu cihetle kendisine bu kanuna tevfi
kan aylık bağlanamamış olmasına;

Recep Doruk ve arkadaşlarının bahis mevzuu ettikleri pa
zar yeri, daimi encümen karan ile yeniden tasbit olunarak 
bu baptaki ihtilâf halledilmiş bulunmasına;

Mustafa Asım Doğantuna’ın, memuriyetinin başka yere 
nakli hakkmdaki muamelede bir yolsuzluk gördüğü takdirde 
bu bapta idari kaza merciine müracaatla mezkûr muamelenin 
iptalini istemesi lâzımgeleceğine ve vâki ihbarlarının ise asıl
sız ve binaenaleyh takibat icrasını gayrimüstelzim görül-, 
düğü de mesul vekâletin tahkik ve tetkika müstenit cevabın
dan anlaşılmasına;

Huriye Kırbaş ve Leylâ Balancar’ın 6740 sayılı Kanun 
gereğince haklannda işlem yapılması talebiyle alâkalı ma
kamlara başvurmalan icabedeceğine;

Göre müstedilerin cümlesi tarafından ileriye sürülen is
tekler hakkında yukanda zikredilen sebeplerden dolayı en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3990 20. X I . 1956

21610/20100 Mehmet Mümtaz Ba- 
(S. No: 47) babalım

Utku Malı. Erler 
Cad. No: 6 
Manisa

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığının Milis Binbaşılığı rütbe
sine göre bağlanmasını ve ayrıca vatani hizmet tertibinden ayda 
iki yüz lira maaş tahsisini istemektedir.)



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

21599/20089 Dursun Ali Kurtu- 
(S. No: 48) luş

Cebat köyünde 
Pazar

21598/20088 M. Ali Bozkurt 
(S. No: 49) Yukarı Hiıızorik kö

yünde 
Tortum

21634/20120 A f er Erçelik 
1249/1247 Yozgad köyünde 

(S. No: 50) Bayburt

21672/20158 Muharrem Pala 
(S. No: 51) Tekel Muhakemat 

Memuru 
İnegöl

(Arzuhal hulâsası : Mâlik olduğu su il bu suyun bulunduğu 
arazinin belediyece istimlâk edilmiş olmasından şikâyet etmekte
dir.) „

(Arzuhal hulâsası : On sekiz aylık muhtar vekâleti ücretinin 
verilmediğini ve köyleri muhtarının mahkûmiyetine rağmen va
zifesine iade (dilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : 5677 sayılı Kanundan istifade ederek ce
zası bütiin neticeleriyle birlikte düşmüş olduğu halde Maarif Ve
kâletinin bu ciheti nazara almvyarak kendisini kanuni hakların
dan mahrum etmekle bulunduğundan bahsile, tekrar memuriyete 
alınmasını v< bu vekâletçe istenilen tazminatın da maaşından ke
silmek suretiyle tahsili hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kastamonu Jandarma Alayında geçen hiz
metinin emeklilik hesabında nazara alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Muharrem Pala’nın, duru
mu ile ilgili tefsir karan dairesinde, mensubolduğu vekâlete 
tekrar müracaatta bulunması lâzımgeleceğine;

Afer Erçelik’in, 5677 sayılı A f Kanunundan bütün neticele
re şâmil surette istifade etmiş olduğuna ve iadesi icabeden her 
hangi bir memnu hakkı da bulunmadığına dair ağır ceza mah
kemesinden sâdır olan karar dairesinde muameleye tâbi tutul
ması hasebiyle Maarif Vekâletine tekrar başvurması ve ihtilâf 
vukuu halinde de idari kaza merciinde dâva açması icabede- 
ceğine;

Ali Bozkurt’un muhtar vekâleti ücretinin kendisine tama
men verildiği ve köy muhtarının bahis mevzuu mahkûmiyetinin 
iadei vazifeye mâni derecede görülmediği için de tekrar muhtar
lık görevinin kendisine tevdi olunduğu Dahiliye Vekâletinin bu 
baptaki işamıdan anlaşılmasına;

Durmuş Ali Kurtuluş, şikâyetine konu ittihaz ettiği istim
lâk muamelesinde 831 sayıh Sular Kanunu ile 3710 sayılı Bele
diye İstimlâk Kanununa muhalif bir cihet görüyorsa, bundan 
dolayı usulüne tevfikan kaza merciine müracaat edebileceğine;

Mümtaz Bababalım, emekli aylığının kanun hükümleri dai
resinde tahsis edilmediği ve binaenaleyh bu tahsiste her hangi 
bir yanlışlık yapıldığı yolunda bir kanaate vâsıl olmuş ise bu 
bapta dâva yoluna gidebileceğine, mumaileyhin vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına mütedair olan talebi ise ancak, 
bu husustaki bir kanun teklifine mevzu olabileceğine;

Göre müstedilerin cümlesi tarafından vâki istekler hakkında



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

yukarda zikredilen sebeplerden dolayı encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3991 20 . X I . 1956

21003/19512 Ihsan Bilg’iıı
(S. No: 52) .1/235 İM.- Tb. Kh.

Bl. K. P. Kd. Yzb. 
Kürbehan Doğu
beyazıt

21148/19650 Tahir Poiat 
(S. No: 53) Çiftlik Bucak I). P. 

Başkam 
Niğde

21045/19551 Bayram Bağdı ve ar. 
(S. No : 54) Savca - Göçebe kö

yünde: mu hl ar 
Falsa

21014/10523 Hiisnü Gültekiıı 
(S. No: 55) Hazinedar Mnh. de 

Kağızman

21059/I05(i4 İbrahim Sürücü 
(S. No: 5(i) Ceza evinde 

Çanakkale

(Arzuhal hulâsası 
ıu istemektedir.)

Cezasının tecili hususunun sağlanması-

(Arzuhal hulâsası : Sabıkası bulunmtyan mahkûmların Dev
let maden ocaklarında ve is yerlerinde çalıştırılmasını istemekte
dir. }

(Arzuhal hulâsası : Aleyhlerinde sâdır olan menimüdahah 
kararının gayr ika nuni esaslara istinadettirilmiş olduğundan bah
si U., durumlarının Büyük Millet Meclisincc incelenerek mağdu
riyetten kurtarılmalarını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Aleyhinde sâdır olein ve kailleşen meni-
müdahale hükmünde birçok noktalardan isabet bulunmadığını
beyanla, bu hükmün Biiyiik Millet Meclisince bozulmasını ve 
icranın da indi sini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Polis nezaretinde kaldığı iki günün ce
zasından mahsubunu istemekte ve Gelibolu Ceza evi idaresinden 
de şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerden trbahim Sürücü’nün po
lis nezaretinde kaldığı iki günün cezasından mahsubedildiği ve 
Gelibolu Csza evi idaresinde bir yolsuzluk bulunmadığı, Adliye 
Vekâletinin tahkika müstenit cevabından anlaşılmasına;

Hüsnü Gül tekin'in Büyük Millet Meclisince bozulmasını is
tediği hüküm, Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek ve iadei 
muhakeme talebi de aidolduğu mahkemece reddolunmak sure
tiyle katileşmiş ve esasen mahkeme hüküm, ve kararlan, Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesindeki sarahate na
zaran her türlü müdahale ve taarruzdan masun bulunmuş ol
masına ;

Bayram Bağdı ve arkadaşları tarafından bahis mevruu edi
len hüküm aleyhine kanun yoluna başvurulmuş olmak hasebiyle 
neticeye intizar lâzımgeleceğine;

thsan Bilgin ve Tahir P ol at’m ileriye sürdükleri istekler, ma
hiyetleri bakımından, teşriî uzvun nazara alacağı hususlardan 
görülmemesine;

Binaen vâki taleplerin cümlesi hakkında beyan edilen «ebep-
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Arzuhal
No.

21112/11)014 
10980/10427 
(S. No: 57)

19965/18612 
10315 

3831/3824 
7343/7324 

(S. No: 58)

15845/14794 
(S. No: 59)

21171/19672 
(S. No: 60)

21085/19589 
21232/19732 
21372/19804 
21470/19967 
21477/19908 
(S. No: 61)

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

lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3992 20 . X I . 1956

Nuri Bektaş 
Hususi idarede me
mur 
Trabzon

Ramazan Baygiin 
Eski Kuyumcular 
Mah. Mekik So. No: 
18; hukuk müşaviri 
eliyle 
Balıkesir

Muhyettin Yıldırım 
Harun köyünde 
Şarkışla

Ali Karakaya 
Fernck köyünde 
Perşembe

Ahmet Öz t aş 
İskenderpaşa Mah. 
Dcynekçi So. No: 9/2 
Fatilı - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada geçen hizmetinin diğer fiilî 
hizmctleirne eklenerek tekaütlük muamelesinde nazara alınma
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ilarb malûlü olduğunu, şimdiye kadar 
arazi istihkakının verilmediğini beyanla, gereğinin bir an evvel 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin tüzel kişiliğine ait araziye 
vâki müdahale vc tecavüzün önlenmesini ve jandarma kumandanı 
ile maiyetinin de yaptıkları tazyikten dolayı takibata mâruz tu
tulmalarını istemektedir.)

(Arzuhnal hulâsası : Askerlik hizmetini ifa ederken vukubu- 
lan bir infilâk neticesinde vefat eden oğlu İlamdı Karakaya'dan 
kendisine aylık bağlanmasını veya tazminat verilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Durumuna uygun bir iş bulunmasını iste
mektedir).

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Ramazan Baygün, ahiren 
yürürlüğe giren 6658 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ma
halli mâliyesine müracaatla istihkakını nakit olarak almakta 
muhtar bulunmasına;

Muhyettin Yıldırım’m bahis mevzuu ettiği arazi hakkındaki 
ihLilâf, mahkemeye intikal etmiş ve jandarma kum. l.danı ile 
maiyeti hakkında da Sivas vilâyeti İdare Heyetince men’i muh
keme karan verilmiş olmasına;

Ali Karaka’nın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca 
maaş durumu hakkında icra edilmekte olan tetkikat neticesine 
intizar eylemesi lâzımgeleceğine;

Ahmet Öztaş’ın bir iş temini hakkındaki talebinin kendisi
nin sinema kontrolörlüğünde istihdam edilmek üzere, Iş ve işçi 
Bulma Kurumundan İstanbul Belediyesine aksettirildiği Çalışma 
Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına;

Nuri Bektaş’in, evvelce de aynı suretle vâki olan müracaatı 
hakkında selef komisyonca ittihaz edilen kararda dahi beyan 
edildiği üzere, talebini dâva şeklinde alâkalı kaza merciine karşı 
dermeyan etmesi zaruri görülmesine;



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

Binaen vukubulan taleplerin cümlesi hakkında bu sebeplerden 
dolayı encilmenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3993 20 . X I . 195ü

21105/19607 Abdullah Siyamoğlu 
(S. No: 62) Rumelikavak Çayır 

So. No: 32 
Sarıyer - İstanbul

21165/19666 Mehmet Seğmen 
(S. No: 63) Penese Orta Çarşı 

Yenilıan Müsteciri 
Develi

19053/17729 Bekir Demirkol 
(S. No: 64) Çakerive Malı, de 

Urfa

21071/19575 Hilmi Uzun 
(S. No: 65) Gündoğdu Mah. Do

ğu So. No: 3 
Ankara

21095/19599 Makbule Kolusbay- 
594/492 rak 

(S. No: 66) öncebeci Şehit Coş
kun So. No: 33 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Sürmene kazasının Kaleli köyü muhtarı 
hakkında kanuni takibat icrasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kira bedelinden bakiye alacağı olan meba- 
liğe ait ödeneğin bir an evvel gönderilmesi esbabının istikmalini 
istemektedir.)

•

(Arzuhal hulâsası : 1 430 lira mukabilinde icraen kendisine, 
ihale edilmiş olan tarlaların henüz teslim edilmediğinden ve bu 
tarlalara bâzı şahıslar tarafından müdahale edilmekte olduğun
dan bahsile, vâki müdahalenin men’ini ve teslimin yapılması hu
susunun da sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yüzbaşı Mahir Kiiçüker’den şikâyet et
mekte ve mumaileyh hakkında kanuni takibat yapılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kızı Melâhat Kolusbayrak’ın vazifesinden 
haksız yere çıkarıldığından bahsile, maddi vc mânevi tazminat 
olarak üç bin liranın ic ab edeni erden tahsilini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Abdullah Siyamoğlu'uun, 
hakkında takibat icrası istediği köy muhtarı adalete teslim edil
miş bulunmasına;

Mehmet Seğmen'in, istihkakına ait ödeneğin mahalline gön
derilmiş olduğu Devlet Vekâletinin bu baptaki cevabından an
latılmasına ;

Bekir Demirkol’un, alâkalı icra dairesine müracaatla, namı
na ihale edilen tarlanın îcra ve İflâs Kanunu hükümleri daire
sinde tarafına teslimini ve bu tarlaya müdahalede bulunanlar 
hakkında da kanun hükümlerinin tatbikim istemesi lâzımgele- 
ceğine;

Hilmi Uzun un, şikâyetinde adı geçen Yüzbaşı Mahir Küçiik- 
er hakkında adlî âmirlikçe ademitakip karan verilmiş olmasına;

Makbule Kolusbayrak, evrak arasında mevcut son dilekçe
sinde, vâki talebinden feragat eylediğini beyan etmesine;

Göre vulmbnlan taleplerin cümlesi hakkında bu sebeplerden



_  16 -

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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3994 2 0 .X I .1956

213:30/10881 
21928/20411 

1189/1187 
2051/2645 
4209 ''42fU! 

(M. \(i: (.7;

21250/19752 
(S. No: m

21335/19827
(S. No: 09)

21293/19735 
6424/0413 

(S. No: 70)

İsına i.1 Taftaf 
Ceyhan Mah. Emeldi 
Nüfus Memuru 
Ellıisl an

21365/19857 
292/290 

2890/2883 
(S. No: 71)

21383/19874 
(S. No: 72)

21384/19875 
(S. No: 73)

21386/19877 
(S. No: 74)

21387/19878 
(S. No: 75)

İbrahim Kart 
Çayırlı Köyünde 
Karadeniz - Ereğlisi

Yusuf < ’oylan 
Ceza evinde 
C- ¡ilselı ir

Ayşe Sabiha Üzbay 
Şairi ık Merkez Dok
t o r u  Ali Ulvi Özkan 
eliyle 
Acıpayam

Ayşe Sazan 
Tahir Ağa Mah. 
Eren So. No: 8 
Kayseri

Fatma Nalbant 
3 No: lu Dikimevi 
işçilerinden 
Kayseri

Emine Saraç 
Askerî Dikimevi iş
çilerinden 
Kayseri

Hayriye Kurnaz 
Askeri Dikimevi iş
çilerinden 
Kayseri

Nesi be Yar al 
Askeri Dikimevi iş
çilerinden 
Kayseri

(Arzuhal hulâsası : M araş vilâyetinin Elbistan kazasında bek
çi paralarının nispetsiz ve kanunsuz olarak tahsil edilmekte oldu
ğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Karadeniz Ereğli’si Hukuk Hâkimi Mus
tafa Onun'm menfaat mukabili dâva evrakında sahtekârlık yap
tığını beyanla, kanuni iktizasının ifasını istemektedir.)

(Arzuhal lıuh'tfus; : Halkındaki dâva evrakının mahallinden 
celp ve tetkik edilerek mânız kaldığı haksızlığın telâfisi icabede- 
eeğini beyanla, rjereğinin hv dairede yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal huiâsıısı : Bahasından aylık bağlanmasını istemekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî iş yerlerindeki kocalı işçi kadın
lara da çocuk zammı verilmesini istemektedirler.) -
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

21388/1087!) Muzaffer Tüfekçi (Arzuhal hulâsası : Askerî iş yerelrindeki kocalı işçi kadı n -
(S. No: 7(5) Askerî Dikimevi iş- lara da çocuk zammı verilmesini istemektedirler.) 

çilerinden 
Kayseri

21389/19880 Mahmure Çalışkan » » » » » »
(S. No: 77) Askerî Dikimevi iş

çilerinden 
Kayseri

21412/19903 Hayriye Akkuş » » » » » »
(S. No: 78) Askerî Dikimevi iş

çilerinden 
Kayseri

21413/19904 Metiye özşimşek » » » » » »
(S. No: 79) 3 No: lu Askerî Di

kimevi işçilerinden Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Ayşe Sabiha özbay’m 6745 
^ ■ 'sen sayılı Kanun mucibince ilgili vekâlete müracaat etmesi lâzım- 

geleceğine;
Yusuf Ceylan hakkmdaki hükmün kanun yolundan geçmek 

suretiyle katileşmiş ve bu baptaki adlî muamelelerde de bir yol
suzluk bulunmamış olduğu Adliye Vekâletinin cevabından an
laşılmasına ;

İbrahim Kart’m ihbar ve şikâyetinde adı geçen hâkimin usul
süz ve kanunsuz bir hareketine raslanmadığı cihetle ıüumaileyh 
hakkında muamele tâyinine lüzum görülmediği mezkûr vekâ
letten bildirilmiş olmasına;

Ayşe Sazan ve arkadaşlarının isteği çocuk zammı; Millî Mü
dafaa Vekâletinin cevabına nazaran, 30 Ocak 1953 tarihinden 
itibaren verilmeye başlanmış bulunmasına;

İsmail Taftaf’m nisbetsiz ve kanunsuz olarak tahsil edilmek
te olduğunu iddia ettiği bekçi paraları hakkmdaki itiraz idare 
heyetince reddolunduğundan alâkalılar bu husustaki karar aley
hine ancak üst mercie müracaat edebileceklerine;

Göre vâki taleplerin cümlesi hakkında zikredilen sebepler
den encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3995 20 . X I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

21663/20149 Kâzım Dicleli ve ar. 
(S. No: 80) Tahsil Memuru 

Diyarbakır

21653/20139 Hikmet Ateş 
(S. No: 81) İçel Otelinde Kâtip 

Silifke

21657/20143 Abdullah Bircan 
(S. No: 82) ve ar.

Topraklı köyünde 
Avanoz

21745/20231 Mehmet Güvendi 
21732/20218 Gülferen köyünden 
(S. No: 83) Berber 

Araç

21684/20170 Yakup Özkan 
(S. No: 84) Kadıköy Erenler 

So. No: 3 
x İzmit

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Kadrolarının Diyarbakır Belediye M edin in
ce ilga edilmiş olmasından şikâyetle, bu baptaki kararın hiikiim 
süz adelini ve eskisi gibi vazifelerine devam etmeleri hususunun 
sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Antalya Öğretmen Okulundan disiplin ku
rulu kararı ile çıkarıldığını, halbuki disipline aykırı hiçbir kare 
kette bulunma lığından bu yolsuz kararın ref'i gerekeceğini be
yanla, icabının bu yolda yapılmasını ve başka bir okula naklen 
alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Alâkalı komisi/onlar, i753 sayılı Kanuna 
tevfikan muhtaç çiftçiye toprak tevzi etmek üzere kazaların la fa 
aliyete geçtikleri halde, Haindi Avşaroğlu ve Mehmet Avşaroğlu’- 
nun açtıkları dâvanın 1916 yılından beri devam etmekte olmasın
dan dolayı tevziatın fiilen yapılamadığını beyanla, bahis mevzuu 
dâvanın süratle intacı hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: Murisinin (linden zorla alınmış olan bir 
gayrimenkul hakkında şagiller aleyhine açtığı nıen’i müdahale ve 
iptali kayıt (lâvaşının mahkemece zaman aşımından dolayı-redde
dilmesinde isabet bulunmadığını beyanla, hakkının korunmasını 
ve mezkûr gayrimenkulun kendisine teslimini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: İşçi Sigortaları Kurumu İzmit Hastanesi 
Sağlık Kurulunun raporuna nazaran artık hiçbir yerde çalışamaz 
durumda bulunduğundan bahsile, kendisine daimi gelir tahsisini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçilerden Hikmet Ateş'in okuldan ih
racı hakkındaki kararın vekâlet disiplin komisyonunda İncelen
mekte olduğu anlaşıldığından mumaileyhin neticeye intizarda 
bulunması lâzımgeleceğine;

Kâzım Dicleli ve arkadaşlarının bahis mevzuu ettikleri ilga 
kararının îcra Vekilleri Heyetince henüz tasdik edilmediği Da
hiliye Vekâletinden alman cevapta beyan edilmekte olduğun
dan icabında mumaileyhler kaza merciine dc müracaat edebile
ceklerine ;

Abdullah Bircan ve arkadaşlarının süratle intacını istedikle
ri dâvanın bir an-evvel karara bağlanması hususu Adliye Ve
kâletince alâkalılara tebliğ edilmiş ve bu bapta ihmali görülen
ler halikında da inzibati ceza tatbik olunmuş bulunmasına;

Mohmet Güvendi aleyhindeki mahkeme kararının kanun yol
larından geçmek suretiyle kesinleştiği, bu husustaki vekâlet 
cevabından anlatılmasına;

Yakup Özkan ve emsallerinin durumlarını tesbit edecek olan 
bir nizamnamenin hazırlandıktan sonra meriyete girmesi halin
de icabının yapılacağı Çalınma Vokal îtindsn alman ccvapta 
beyan edilmekte olduğundan adı geçen Yakup Özkan’ın bu bap
ta tekrar mezkûr vekâüete ve ihtilâf vukuu halinde de usulüne 
tevfikan kasa merciine başvurulması gerekeceğine;



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

Binaen müstedilerin cümlesi tarafından ileriye sürülen is
tekler hakkında zikredilen sebeplerden dolayı encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3996 20 . X I . 1956

21212/19712 Ali Ayvaz 
4368/4359 Küçükdere köyünde 
6668/6657 Harun - Balıkesir 

(S. No: 85)

21259/19755 Cafer Kafoğlu 
(S. No: 86) Ceza Evinde mevkuf 

Kastamonu

21248/19744 Mahmut Yıldırım 
(S. No: 87) ve ar.

D. P. Ocak Başkanı 
Çat

21205/19705 Ahmet Gürsoy ve ar. 
(S. No: 88) Zir köyünde

Arşen - Trabzon

21241/19741 Halil Bars 
290/288 Arap Cami Tersane 

(S. No: 89) Cad. No: 155
Galata • İstanbul

21194/19695 Celâlettin Tarlan 
(S. No: 90) Nöbethane Cad.

No: 26
Sirkeci - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Âdi malul olarak emekliye sevk edilip 
toptan ödeme yapılmasında kanuni isabet göremediğini be

yanla, durumunun incelenmesini ve gereken işlemin yapılmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere hapse mahkûm edildiğini 
beyanla, evrakının Kastamonu Adliyesinden celbedilerck tetki
kini ve bu yer Ağır Ceza Mahkemesi hâkimlerinin reddini ve mu
hakemesinin de başka bir yerde yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Çat kazasında Adlî Teşkilât kurul
masını ve bu kazanın diğer nıübrem ihtiyaçlarının da karşılan
masını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası Cetlerinden kendilerine intikal eden 
emvale belediyece vâki müdahalenin ve mezkûr emvalin eskisi 
gibi yedlerinde ipkasını istemekte ve bu baptaki mahkeme hük
münden de şikâyet etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul 3 ncü İcra Dairesinin kendisi
ne taallûk eden muamelesinden şikâyet etmekte ve gereğinin 
yapılmasını istemektedir.)

*
(Arzuhal hulâsası : Millî Müdafaa Vekâletince usulüne tev- 

fakan terkin edilmiş olan buğday açığından dolayı Amasya H<ı- 
kuk Mahkemesince verilen tazmin hükmünün isabetsizliğinden 
bahsile, kanun yoluna müracaat etmek üzere mezkûr hükmün 
tarafına tebliğ ettirilmesini ve neticeye kadar da icranın tehi
rini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Celâlettin Tarla’mn bah
settiği tazmin hükmünü muhtevi ilâmı aidolduğu mahkemeden 
alarak kanun yoluna müracaat etmesi ve tehiri icra kararını 
da üst mahkemeden usulüne tevfikan istemesi lâzımgeleceğine;

Halil Bars'm icra muamelesine taallûk eden şikâyetini 
tera v€ iflâs Kanunu hükümleri dairesinde alâkalı icra tetkik 
mercine karşı dermeyan eylemesi icabedeceğine;

Ahmet Gürsoy ve arkadaşlan tarafından şikâyet mevzuu 
ittihaz edilen gayrimenkuller hakkmdaki mahkeme hükmü 
tetkik elilmek üzere Temyiz Mahkemesine gönderilmiş oldu
ğundan bu bajrta neticeye intizar zaruri görülmesine;



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

Mahmut Yıldırım ve arkadaşlarının Çat kazasında kurul
masını istedikleri Adli teşkilâtın, 6325 sayılı Kanunla mezkûr 
kazada vücuda getirilmesi kabul edilmiş, yol ve saire gibi zaru
ri ihtiyaçların ilgililerce nazara alınacağı da tabiî bulunmuş 
olmasına; •

Cafer Kafoğlu’nun hapis cezasiyle mahkûmiyeti hakkındaki 
hüküm Temyiz Mahkemesinin tetkikine arz edilmiş olduğu, 
gerek reddi hâkim gerekse nakli dâva hakkındaki taleplerin 
usul kanunu dairesinde merciine karşı der mey anı lâzımgeldiği 
cihetle, bu hususlara teşriî uzvun müdahalesi caiz olmıyacağına;

Ali Ayvaz ’ın vâki talebinden dolayı önce 6741 sayılı Ka
nun mucibince mensubolduğu vekâlete, ihtilâf vukuu halinle dc 
kaza merciine başvurması gerekeceğine;

Binaen müstedilerin cümlesi tarafından vukubulan istekle
rin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla 
karar verildi.

Karar Fo. Karar tarihi

3997 20 . X I . 1956

21309/19801 Kahraman Dinler 
(S. No: 91) öğretmen 

Ürgüp

21337/19829 Zehra Mökay 
2292/2287 Hat boyu No: 10 

(S. No: 92) Kadıköy - Erenköy - 
İstanbul
*

21217/19717 Yusuf Çakar ve ar. 
(S. No: 93) Koeakdcre Mah. 

Tüfekçi 
Karaman

21341/10833 Ahmet Çalbay 
100/100 Buğday meydanında 

(S. No: 94) Kunduracı 
Erzi neaıı

21333/10825 Hüseyin (_<iiııkava 
(S. No: 05) ve ar.

Kara a r d ı <; köyünde
< ı'öynlik

21278/19770 İsmail Nenealı.ş 
(S. No: 06) öğretmediler Derne

ği Başkanı 
Sındırgı

(Arzuhal hulasanı: İntibak Kanunu görüşülürken. 1950 - 
1951 ve, 1952 ders yıllarında kadrosuzluk dolayısiyle terfi ede- 
miyrn öğretmenlerin durumlarının da gözönünde tutulmasını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Dul maaşının yilzdc elli nispetinde artı
rılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: M arsal yardımından otuz bin lira kaiar 
bir sermaye verilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası: Turan Eren adındaki şahıs tarafından 
yaralanmasına rağmen hâkimin kendisini haksız yere mahkûm 
ettiğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman suçlarından dolayı hükmedilen 
hapis ve para ezalarının affı hakkında yeni onııan kanunu lâ
yihasına bir madde ilâvesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara Müzik Öğretmen O! ulundan 
mezun olanların da 6273 sayılı intibak Kanunundan faydalan
dırılmalarını istemektedir.)
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21354/19846 
(S. N o: 97)

Arzuhal
No.

14347/13361 
(S. No: 98)

16009/14952 
17309/16110 
(S. N o: 99)

17001/15845 
(S. N o: 100)

18064/16801 
(S. N o: 101)

M. A li O ra i 
T. C. Z ira a t  B a n 
kası M ü d ü rü  
M aden

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kazaııç Vergini Kanununun 8 vci mad
desinin lehinde tefsirini vc muhasabat divanından aleı/hindc sa
dır olan tazmin hükmünün de iptalini istemekledir.)

*
Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Kahraman Dinçer’in bah

settiği öğretmenler 6273 sayılı Kanunun şümulü dışında kalmış 
olmalarına;

Zehra Mökay, kendisine bağlanan dul maaşında bir nok
sanlık görüyorsa bundan dolayı alâkalı kaza merciine müra
caat edebileceğine;

Zusuf Çakır ve Mehmet Okayın vâki taleplerinden ahiren 
feragat ettikleri İktisat ve Ticaret Vekâletinin bu baptaki ce
vabından anlaşılmasına;

Ahmet Çalbay’ın şikâyetinde kendisinden bahsettiği hâki
min idareten muamele ifasını müstelzim bir yolsuzluğu görül
mediği Adliye Vekâletinden bildirilmiş ve adı geçen müstedi, 
aleyhindeki hüküm hakkında kanun yoluna müracaatta muh
tar bulunmuş olmasına;

Hüseyin Giinkaya ve Mehmet Günkaya ile İsmail Çene alış’m 
istekleri yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına;

Mehmet Ali Oralin gerek tefsir gerekse Divan Muhasebat 
ilâmının iptali halikındaki talepleri komisyonumuzun nazara 
alacağı hususlardan görülmemesine;

Binaen müstedileriıı ileriye sürdükleri isteklerin cümlesi 
hakkında bu sebeplerden dolayı encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3998 20 . X I .1956

Abdiilıııecit Ç iftç i ve 
ar.
T i 11 o köyünde Tev- 
fik  A ydın  ediyle 
S iird

M ehm et E ro l 
B eşköprii köyünde 
B a rtın

A hm et Keleş 
L âd ik  K öyü M u h ta rı 
K ad ınhan  - K onya

1. E tem  M ercan 
K arah a llı bucağı h a l
k ından  
Uşak

(Arzuhal hulâsası : Halen Suriye'de bulunan ve Türl; tebaasın
dan olan çocuklarının yurda dönmeleri hususunun sağlanabilme
si için, bu konu ile alâkalı A f Kanunu süresinin uzatılmasını iste
mektedirler. )

(Arzuhal hulâsası : On beş yıl önce, adam öldürme surundan 
mahkûm edilip 23 . IV  . 1911 tarihinde tahliye edildiğini ve köy 
halkının kendisini muhtar yapmak istediklerini beyanla, mezkûr 
mahkûmiyetin muhtar seçimlerine mâni olup olmayacağının bildi
rilmesini istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Suçlan olmadığı halde kendisinin vc di
ğer ihtiyar meclisi âzalarının görevlerine son verilmiş olduğundun 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemekti dir.)

(Arzuhal hulâsası : Karahallı kazasında halkın ve belediyenin 
yardımı ile inşa olunan ilkokul binasının maksuda lalı sisi esbabı
nın. iSiikmalini istemektedir.)



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

17800/16584 Elvan öner 
(S. No:102) Yeni Malı. Cumhuri

yet Cad. Melıti Öner 
nezdinde 
Kars

17599/16393 Mehmet Çılgıl ve ar. 
(S. No: 103) Mahmutlu köyünde 

Kırıkhan

18237/16965 Mehmet Çetin 
(S. N o: 104) Büyiikpınar köyün

de
Pala - Ilıca - Balıke-

(Arzuhal hulâsası : İskenderun’da kocasının öldürülmesi ve 
kendisinin yaralanması hâdisesinden dolayı kanuni hiçbir muame
le yapılmadığından bahsile, gereğinin miistacelen ifası hususunun 
sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası 
istemektedirler.)

Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini

(Arzuhal hulâsası : içinde ağaç bulunmıyan tarlasının tfman 
sayılması caiz olmadığından ve saireden bahsile, bu tarla ve için
deki binadan eskisi gibi faydalanması hususunun teminini iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Miistedilerden Mehmet Çetin’in ileriye 
sürdüğü şikâyetin vâridolmadığı;

Mehmet Çingıl ve arkadaşlanna ait borcun vâde tarihinden 
itibaren bir sene müddetle tecil olunduğu;

Elvan öner’in bahis mevzuu ettiği öldünne ve yaralama hâ
disesinin adalete intikal eylemiş ve failler hakkında da âmme 
dâvası ikame edilmiş bulunduğu;

İbrahim Etem Mercan’m, istidasında zikri geçen binanın 
maksada tahsis edildiği;

Ahmet Keleş’in, serd ettiği şikâyetin vârit görülerek icabının 
vaktiyle yerine getirilmiş olduğu;

Mehmet Erol’un, Köy Kanununun 24 ncü maddesinin dör
düncü fıkrası mucibince muhtar seçilmesine cevaz bulunmadığı;

Huri Çiftçi ve Aldülmecit Çiftçi’nin Suriye’de bulunan ço- 
cuklannm m.ıhallî Türk Konsolosluğuna müracaatla vize istih
sal etmeleri lâzımgeleceği;

Alâkalı vekâletlerin bu hususlara taallûk eden cevaplanndan 
anlaşılmasına ve Af Kanunu süresinin uzatılması da yeni bir 
teklif mevzuu ile ilgili görülmesine binaen müstedilerin cümlesi 
tarafından vâki talepler hakkında yukarda zikredilen sebepler
den dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3999 20 . X I .1956

21788/20272 Mehmet Rifat Ma- (Arzuhal hulâsası : Murisinin borcundan dolayı yapılmakta 
(S. No: 105) rulyalı olan icra takibinin senelerden beri sürüncemede bırakıldığından

Göktaş Mah. de bahsile, bu takibin bir an evvel intacını ve terekeye dâhil gayri-
Anamur menkullerden istifade etmeleri imkânının artık sağlanmasını iste

mektedir.)



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

21782/20266 Cemal Boz 
(S. N o: 106) Ulugazi Mah.

dad Cad. de 
Samsun

Bat

21771/20255 Hüseyin Salman ve 
(S. No': 107) ar.

Vilâyet odacıları 
Yozgad

21709/20283 Akbaş ve aı\
(S. N o : 108) Kurcuvik köyünde.

D. P. Ocak Başkanı 
Özalp - Van

21822/20306 Eevet Tiken 
(S. N o: 109) Süslü Sakası So. N o: 

34
Beyoğlu

21784/20268 Salih Uyar 
(S. N o: 110) Balkanda köyünde 

Beyşehir - Konya

21775/20259 İsmail Güngör 
(S. N o : 111) Erkek Sanat Okulu 

Akşam Sanatta No. 6 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye aidolup senelerden beri işga
linde bulundurduğu arazinin bir bedel mukabilinde kendisine 
temlikini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kendilerine yakacak zammı verilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri muhtarı Ahmet Coşkun’un, vazi
fesini suiistimal eltiliğinden bahsile, kanuni iktizasının yapılma
sını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Ali Sami yanına 
kaydedilmesini ve elindeki nüfus hüviyet 
değiştirilin esini istemektedir.)

sahih nesepli olaraJ 
cüzdanının bu şekilde

&

(Arzuhal hulâsası : Çift hayvanı satmalmak üzere Ziraat 
Bankasından hibe şeklinde bir kredi sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul’da Tophane’de kâin İkinci Mah
mut Camii hayrat hademeliğine vekâleten veya asaleten tâyinini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden İsmail Güngör’ün Sanat 
Okulu talebesi olduğu ve hayrat hademeliği imtihanını da ka
zanamadığı için meşkûr hademeliğe tâyini cihetine gidilemedi- 
ği, Diyanet İşleri Reisliği ifadesiyle yazılan Başvekâlet tezke
resinde beyan edilmesine; Salih Uyar’a Ziraat Bankasından hi- 
ba ¡¡eklinde kredi açılmasına mevzuatın müsait bulunmadığı 
alâkılı vekâletin bu baptaki yazısında bildirilmesine ve Dahi
liye Vekâletinin cevabına nazaran Ecvet Tekin’in isteği yerine 
gctirllm’.ş ve Hacı Akkaş ve arkadaşlannın şikâyetlerinde ken
disinden bahsettikleri köy muhtarı Ahmet Coşkun’un suçu 1609 
sayılı Kanunun şümulüne girdiğinden bu husustaki tahkikat 
deryası mahalli C. Müddeiumumiliğine tevdi kılınmış bulun
masına ;

Odacılıkta istihdam edilen Hüseyin Salman ve arkadaşları 
3C53 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmüne tâbi olmadıkla
rından kendilerine 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce yakacak zammı verilmesi mümkün görülememesine;

Cemal Boz’un kendisine temlikini istediği araziye vâki mü
dahalesi daha evvel mahkeme kararı ile menedilmiş ve osasen 
ımzkûr arazinin Millî Müdafaa ihtiyacına tahsis kılınması hase
biyle do temliki imkânsız bulunmuş olmasına;
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Rifat Marulyalı’nın icra muamelesine mâtuf şikâyetini usu
lüne tevfikan icra tetkik*merciine karşı serd etmesi lâzımgelece- 
ğine; 

Binaen müstedilerin ileriye sürdükleri talep ve şikâyetlerin 
cümlesi hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi. ’

Karar No. Karar tarihi

4000 20 . X I . 1956

10927/10374 Ihsan Akad 
(S. No: 112) Emekli Piyade A l

bayı, Moda Cad. No: 
193/1
Kadıköy - İstanbul

21500/19991 Lûtfi Aydın 
(S. No: 113) Ağ. Bak. Tanı. Fb. 

Astsb. Çvş. 
İskenderun

21501/19992 Sabit Lâl 
(S. No: 114) Ağ. Bak. Tam Fb. 

Astsb. Çvş. 
İskenderun

21502/19993 Mustafa Çatal 
(S. No: 115) Ağ. Bak. Tam. Fb.

Teknisiyeıı Asb. Ç'vş. 
İskenderun

21503/19994 Zeki Saraç 
(S. No: 116) Ağ. Bak. Tam. Fb. 

Astsb. Çvş. 
İskenderun

21504/19995 Mehmet Deda 
(S. No: 117) Ağ. Bak. Tam. Fb. 

Astsb. Çvş. 
İskenderun

21505/19996 Cemalettin Elden 
(S. No: 118) Ağ. Bak. Tanı. Fb. 

Astsb. Çvş. 
İskenderun

21469/19960 Osman Aydemir 
(S. No: 119) 6 ncı Tüm. 6. Tas.

Bl. Tüfekçi Uzman
Çavuş
Bursa

(Arzuhal hulâsası: Emekli maaşından Gelir Vergisi alın
maması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Orduda görevli sanat enstitüsü mezunu 
astsubayların da 6137 sayılı Kanun hükümlerinden istifada 
ettirilmesini istemektedirler.)

» > » » » »

» » » » »

* * * » » »

(Arzuhal hulâsası : 5802 sayılı Astsubay Kanununun Uz
man ç&vuşlara da teşmilini istemektedirler.)



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

21471/19962 Abdürrahman Güıı- 
(S. No: 120) gör

6 noı Mot. Top. A. 
Uz. Çvş.
Mut - İçel

21470/19961 Mustafa Fukara 
(S. No. 121) 6 ncı Mot, Top Al.

İkinci Tb. Krh. Bl. 
Uzman O vs.
Bursa

21475/19966 Ahmet Ağın 
9060/ Kurukavak Cad. So- 

(S. No: 122) fular Bostanı No : 
61/5
Kyüp - İstanbul

21544/20035 Mansur Unsaldı- 
(S. No: 123) Emekli Başöğretmen 

Kilis

21522/20013 Dündar Anıldı 
671/669 Eczacı 

(S. No: 124) Bçkir Kadı Malı. 
Kırşehir

21444/19935 Şükrü Kutlu 
7697/ Kılıçdede Mah. Aııa- 

(S. No: 125) iartalar So. No: 
7/A.
Samsun

(Arzuhal hulâsası: 5802 sayılı Astsubay Kanununun 
man çavuşlara da teşmilini istemektedirler.)

'Uz-

(Arzuhal hulâsası: 1940 yilmda öğretmen okulundan me
zun olup da askere altnmalcurı dolayısiyle terfileri geciken, 
öğretmelerin dc mağduriyetlerinin giderilmesi için İntibak Ka
nun una bir madde ilâvesini isetemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli öğretmenlerin de mesbuk hiz
metlerinin nazara alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası 
istemektedir.)

2000 ve 3989 sayılı kanunların tadilini

(Arzuhal hulâsası: Bütün emekli maaşlarının, yaş kaydı 
aranmaksızın Gelir Vergisinden istisna edilmesini, ancak emek
lilerden çalışanlar bulunduğu takdirde bunların çalıştıkları 
işlerden dolayı Gelir Vergisine tâbi tutulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin her biri tarafından ayrı 
ayn ileri sürülüp mahiyetleri isimleri hizasında gösterilmiş 
bulunan isteklerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr istekler hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4001 ,20. X I . 1956

16118/15053 Nazif Yıldırım ve 
(S.,No: 126) Adil Atabay

1). P. ve O. H . P.
Balkanları
Olur.

14325/13342 Muharrem Gürses 
(S. No: 127) ve ar.

Eski BelecHve Roisi 
Maden

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerinin kaza haline getirilmesini is
temektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Maden kazasının Elâzığ vilâyetinden alı
narak Diyarbakır vilâyetine bağlanmasını istemektedirler.)



14066/13102 
(S. No: 128)

Arzuhal
No.

16745/15621 
(S. No: 129)

17738/10524 
(S. No: 130)

17629/16422 
(S. No: 131)

18213/16943 
(S. No: 132)

Muharrem Giirses 
ve ar. ları
Arpa Meydanı Mah. 
Diyarbakır

Mehmet Ürek ve ar. 
Hilâl Köyü Muhtarı 
Gerur

Rıza özçelik 
İhtiyar Kurulu üye
sinden
Karakurt - Sarıka
mış

Behçet Canbaz ve ar. 
Orta Nahiyesi halkı 
adına
Şabanözii - Çankırı

Osman Erdoğan ve 
ar.
Hayriye Köyü Muh
tarı
Kayseri

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Maden kazasının Elâzığ vilâyetine alına
rak Diyarbakır vilâyetine bağlanmasını istemektedir.)
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerinin kuza haline getirilerek Siird 
vilâyetine bağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Sarıkamış kazasına bağlı Karakurt nahi
yesinin kaza haline getirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şabanözü’ne bağlı Orta Nahiyesinin kaza 
haline getirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Felahiye nahiyesinde kurulacak kazaya 
Çukur köyünün merkez ittihazını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olan talep
ler yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili hususlara taallûk et
mekte bulunduğundan mezkûr talepler hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4002 20 . X I .1956

11197/13226 Mehmet ö::tck;n 
(S. No: 133) Bayram Ca;l. Ga i 

anteb So. No: 34 
Gazianteb

15124/14123 Ramazan Erşahin 
(S. No: 134) Zahmana köyünde 

Pütürge

18859/17568 Cemil Erşahin 
(S. No: 135) Tahtakale Tomruk 

So. No: 5/2, 5/3 
İstanbul

14795/13796 Ömer Yılmaz vc ar. 
18446/17170 Bcyreli Köyü Muh- 
21777/20261 tan 
(S. No: 136) Hadim - Taşkent

(Arzuhal hulâsası : Murisi Şükrü’niin 1318 - 1319 yıllarında 
Süleyman Bey adındaki şahıstan satınaldığı aşağı Ayrancıda kâin 
1260 âda, 111 parsel numaralı yerin babası adına olan tapu kaydı
nın çıkarılarak kendisine verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaralama ve öldürme failleri olan Derviş 
Ay yıldız ile iki arkadaşının yakalanarak haklarında kanun hü
kümlerinin tatbikini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Iladim kazasının Taşkent nahiyesine bağ
lı Bcyreli köyü ile, Alanya kazasının Demirtaş nahiyesine bağlı 
Aliefendi köyü sınır hattının, tesbitini ve Beyreli köyü merasına 
vâki tecavüzün de önlenmesini istemektedirler.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14781/13782 İsmail Şahin 
(S. No: 137) Muhtar; Adamlı kö

yünde
Hafik - Sivas

14650/13654 Ahmet Şahin ve ar. 
(S. No: 138) Adamlı köyünde 

İpsile - Hafik

17494/16289 Ahmet Erdoğan 
(S. No: 139) Gümrük ve Tekel 

Vekâleti Tekel İnce
leme ve Dağıtma Ku
rulunda, ayırma ve 
dağıtma memuru 
Ankara

16935/15780 Nuri Kundak 
(S. No: 140) Osmanlar köyü Muh

tarı
Bayındır - 1/miv

16952/15797 Nuri Kundak 
(S. No: 141) Osmanlar köyünde 

muhtar
Bayındır - İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Miinazaalı hududun yeni baştan tesbit 
edilerek haklarının korunmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Divriki kazasına bağlı Ekrek köyü ile, 
İmranlı kazasına bağlı Darıseki köyü arasında tahaddüs eden sı
nır ihtilâfının merkezden gönderilecek bir heyet marifetiyle ma
hallen tetkik ve hallettirihnesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bayındır kazasına bağlı Osmanlar köyü 
ile, Kemalpaşa kazasına bağlı Kamberler köyü bölgesindeki iki 
kaza arası sınırı belirten 27 Aralık 1952 gün ve 25712 sayılı ka
rarın isabetsizliğinden bahsile, ıslahını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bayındır kazasına bağlı Osmanlar köyü 
ile, Kemalpaşa kazasına bağlı Kamberler köyü bölgesindeki iki 
kaza arası sınırının teshilinde maddi hata bulunduğundan bahsile, 
bu hatanın mahallen ıslahını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mehmet özksskin’in mû- 
risi adma bir tapu kaydı bulunamadığı ve bahis mevzuu yerin 
halen Hazine uhdesinde mukayyet olduğu Devlet Vekâletinin 
bu baptaki cevabından anlaşıldığı cibatle mezkûr yere taallûk 
eden mülkiyet iddiasından dolayı usulüne tevfikan mahkemeye 
müracaat lâzımgeleceğine;

Ramazan Erşahin ve Cemil Erşahin’in yakalanmasını iste
dikleri kimselerden ikisinin derdest edilerek adalete , tes
lim olunduğu ve Derviş Ayyıldız’ın yakalanması için de bütün 
tedbirlere müracaat edildiği Adliye Vekâletinin bu hususla il
gili yazısında beyan edilmekte olmasına;

Ömer Yılmaz ve arkadaşlarının alâkalı bulundukları niza vc 
ihtilâfı halleden 27248 sayılı Kararın mahallen tatbik olunduğu 
Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında bildirilmesine;

Nuri Kundak, Ahmet Erdoğan, İsmail Şahin ve Hüseyin 
Erol ve arkadaşları tarafından dermeyan edilen talepler kaza 
merciince incelenerek karara bağlanmış veya bağlanması lâ- 
zımgelmiş olan hususlara taallûk etmesine; binaen dilekçilerin 
cümlcsi tarafından vâki talepler hakkında bu sebeplerden en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

4003 20 . X I . 1956



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

_  2g _

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

13602/12668 H. Palıri Güdü 
(S. No: 142) Abdallı köyünde 

muhtar
Vakfıkebir - Beşik 
düzü

13927/12969 Arif Kuşkonmaz 
13998/13035 Altıntaş Köyü Mıılı- 
(S. No: 143) tarı

Keşan

13111/ Besim Sayım 
(S. No: 144) Abdullah ağa Mah.

Sünnetçi So. No: 8 
Beylerbeyi '  İstan
bul

13728/12775 Ali Rıza Cavuc 
(S. No: 145) Belediye eski zabıta 

memuru 
Ur fa

5379/5074 Süleyman Güney 
(S. No: 146) Ceza evinde tutuk 

ünyt*

6022/5632 Recep Pekeı*
(S. No: 117) Saray Mah. Taşııeu 

Cad. No: 41 
Silifke

8456/7853 Mehmet Ünal ve ar. 
(S. No: 148) Kızılcasöğiit Mah. 

Muhtar 
Çivril

12998/12103 Mehmet Yılmaz 
(S. No: 149) Hükümet karşısında 

Arzuhalci 
İsparta

Arzuhal hulâsası : Vakfıkebir kazasının Beşik düzü nahiyesine 
bağlı Abdallı köyü adının (Yeşilköy) olarak değiştirilmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri ile diğer köyler arasındaki hudut 
ihtilâfının ellerindeki karar ve vesikalara yöre müstaceldi halli 
esbabının istik malini v< haklarının korunmasını istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin artırılmasını vt evvelce Milli 
Saraylar Müdürlüğünde geren hizmetinin şimdiki hizmetine ilâ
vesini islemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : ürja Belediyesindeki görevine iadesine ve 
açık maaşlarının da tazminat olarak ödenmesine mütedair olan 
Devlet Şûrası ilâmının mezkûr belediyece infaz edilmediğinden 
bahsile, terıfizi hususunun sağlanmasını istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine haksız yere suç isnadedilmiş ol
duğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine bir vazife verilmesini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Çivril kazası hudutları irinde bulunan Kı- 
zılcasöğüt Mahallesinin bu adla bağımsız bir köy haline getiril
mesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : 1950 yılında yapılan İsparta İl Genel Mec
lisi seçimine fesat karıştırıldığından, mezkûr seçime bağımsız ola
rak koyduğu adaylık halikındaki muamelelerin isabetsizliğinden 
ve o zamanki Adliye Vekili liiikneddin Nasuhioğlu’nca bu işte 
adlî teminatın ihlal edildiğinden ve saireden bahsile, adı geçen ve
kil hakkında Meclis tahkikatı açılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Fahri Güdünün bahis 
mevzuu ettiği köy admıır, (Yeşilköy) olarak değiştirildiği ve 
Arif Kuşkonmaz’m ilgili bulunduğu hudut ihtilâfının ise, ka
dastroca hakiki tapu anlaşmazlıklannın kesin olarak hallin, 
den sonra tavazzuh edecek duruma göre çözülmesi cihetine 
gidileceği, Dahiliye Vekâletinin her iki husus hakkmdaki ce
vabi yazılarında beyan edilmesine;

Besim Sayım’m vâki isteği ile, Ali Rıza Çavcu hakkındaki



-  29 —
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ilâm hükmünün aynen yerine getirildiği alâkalı vekâletlerin 
bu cihetlere taallûk eden cevaplarından anlaşılmasına;

Süleyman Güney’in beraeti haklandaki hüküm katiyet 
kesbetmiş ve Recep Peker, talebi veçhile, bir göreve tâyin 
olunmuş, S. Eren ve arkadaşlarının müraca'fitlerine konu itti
haz ettikleri (Kızılcasöğüt) mahallesi de bu adla bağımsız bir 
köy haline getirilmiş bulunmasına;

Mehmet Yılmaz’ın il genel meclis seçimine mütaallik olarak 
ileriye sürdüğii itirazın daha evvel kanuni merciler tarafından 
karara bağlandığı Adliye Vekâletinin karşılık yazısından mün- 
fehim olmakla beraber bu vekâletin sureti işanna ve hâsıl olan 
kanaate görd de o zamanki Adliye Vekili Rükneddin Nasuhi- 
oğlu hakkında bu mesele münasebetiyle tahkikat icrası nabe- 
mehal görülmesine;

Binaen miistedilerin cümlesi tarafından vâki taleplerin yu
karda beyan edilen sebeplerden dolayı encümenimizce bir mu
ameleye tâbi tutulmasına mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4004 21 . XI . 1956

6273/5S44 Mustafa Çopur 
(S. No: 150) C. II. P. Başkanı

(Arzuhal hulâsası : Uluborlu kaza merkezinin bugünkü ye
rinde bırakılmasını istemektedir.)

Uluborlu

12890/11097 Mclmıct Bağbozaıı 
(S. No: 151) ve ar.

İslâm Köyü Muhtarı 
Ban az

(Arzuhal hulâsası : Banaz nahiyesinin kaza haline getirilme
sini istemekledir.)

11771/1188S Nuri Dcğertaş 
(S. No: 152) D. P. Başkanı 

Hazro

(Arzuhal hulâsası : ¡Silvan’a bağlı Hazro nahiyesinin kaza 
haline getirilme,sini istemektedir.)

11902/11889 Bekir özdemir ve ar. (Arzuhal hulâsası : Acıpayam’a bağlı Karaman nahiyesinin 
(S. N o: 153) Karaman Merkez kaza haline gel irilmesini istemektedirler.)

köyü Muhtarı 
Karaman - Acıpa
yam - Denizli

11907/11890 Bekir Yiğit ve ar. (Arzuhal hulâsası : Ad-Ucevaz nahiyesinin kaza haline getiril-
(S. No: 1.54) Belediye Başkam . »irsini is! cm d; te,diri er.)

Adilcevaz

12675/11780 ilenişin Bucağı Ma- (Arzuhal, hulâsası : Pazar kazasına bağlı Ardeş nahiyesinin 
(S. No: 155) halle muhtarları kaza haline getirilmemesini istemektedirler.)

Rize - Pazar



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

12782/11900 Çelebiler köyü muh- 
(S. No: 15G) tarlığı ve arkadaşları 

Eflani - Safranbolu

12753/11899 Bodullu Köyü Muh- 
(S. No: 157) tarı ve ar.

Ardcş - Pazar

(Arzuhal hulâsası 
sini istemektedirler.)

Eflâni nahiyesinin kaza haline getirilme-

(Arzuhal hulâsası : Pazar ilcesine bağlı Ar deş nahiyesinin 
kaza haline getirilmemesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup nu^tir 
yetlori her birinin ismi hizasında gösterilmiş bulunan istek
lerin 5959, 6129, 6325 ve 6068 sayılı kanunlarla ilgili husunslara 
taallûk ettiği anlaşıldığından, bu bapta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4005 20 . XI . 1956

21621/20107 Şevket Korkmaz 
88-10 Tapu Sicil Memuru 

(S. No: 158) Maraş - Eloğlu

21633/20119 Kâzım Özgen 
2345/2339 Ilasanoğlan eğitnıe- 

(S. No: 159) ni
Ilasanoğlan - Anka
ra

21731/20217
(S. No: 160)

21702/20188 
(S. No: 161)

21639/20125 
(S. No: 162)

21667/20153 
(S. No; 163)

21802/20286 
(S. No: 164)

Mehmet Erbaşlı
Cevatpaşa Malı. No: 
31
Çanakkale

Veysel Ünal 
Genel meclis üyesi 
Bursa

Ali Erbay
Ikzibe Köyü Eğitme
ni
Araç

M. Ali Aktaşlı vc ar. 
Alsancak - Bornova 
C -l No: 120
taemtr

M. Zeki öncodağ ve 
ar.
Nimofcullah Camii
İmam - Hatibi 
Ur fa

(Arzuhal hulâsası : Jandarma sınıf erbaşlığında geçen hizme
tinin diğer fiilî hizmetlerine eklenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen ücretlerinin artırılmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmetlerinden dolayı kendisine 
aylık bağlanması lâzımgeelceğini beyanla, gereğinin müstacclen 
yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1950 yılında adına cezai olarak tarhedilen 
verginin affı hakkında bir kanun çıkarılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen ücretlerinin artırılması ve bu gö
revin sağlam esaslara bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, gere
ğinin, bu yolda yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Memur vc emeklilere ev yaptırmak üzere 
kurulacak kooperatiflerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğınca finanse edilmesini ve ev bedellerinin ise ipotek karşılığında 
mukasseten tahsil olunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mazbut vakıfların hayrat hademesine ta
nınan haltlardan mülhak vakıflar hademesinin de istifade ettiril
mesini va binncticc ücretlerinin artırılmasını sağiıyacak bir ka
nun çrlcarılmasını istemektedirler.)
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21743/20214 M. At al ay Zaimoğlu 
5319/5310 Dâvavekili 
6829/6818 Keçiborlu 

11538/1094 
(S. No: 165)

21756/20242 Mehmet Aksüngcr ve 
(S. No: 166) ar.

Mans köyünde eğit
men 
Mercan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Dâvaveküleri halikındaki kanun lâyihası
na, Adliye Meslek Mektebi mezunlarının baro olan yerlerde ihti
saslarına giren icra işlerini takibedebihneleri için bir hüküm ko
nulmasını ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünün ceza dâvalarında da tatbikini istemektedir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
inektedirler.)

Eğitmen ücretlerinin artırılmasını iste-

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet 
ve hulâsaları h3r birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş 
bulunan taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili oldu
ğu anlaşıldığından bu talepler hakkında zikredilen sebepten en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4006 20 . X I . 1956

21543/20034 Hatice Uluçay 
1J6/116 Ortacami Mahalle- 
300/298 sinde 

2350/2344 Vezirköprü 
2644/2638 
3036/3029 
6378/6667 

11724/11170 
8060 

(S. No: 167)

21549/20040 Mehmet Kelleci 
(S. No: 168) Taşlı So. örtülüpı- 

nar Mah. Kurt bos- 
tam No: 46/5 
Sivas

•¿1564/20055 Haşan Yamaç 
(S. No: 16i)). Cezaevinde 

Vakfıkebir

21546/20037 Mustafa Dcmirayak 
(S. No: 170) Fındıcak köyünde 

Reşadiye

21541/20032 Ali Rıza Duraû 
295/203 DD Yollan Hare- 

( S .N o: 177) ket Memuru
Geyik • Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası: Tahsin Zengine ait tescil muamelesinin ip
talini ve verasetinin Kanunu Medeni hükümleri dairesinde tesbi 
t ini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Âdi malul olaraJc emekliye şevkini ve kendisi
ne aylık bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Meşrut en tahliyesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: Tapulu gayrime,nkullcrinc başkaları tara
fından vâki müdahalenin önlenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: İstimlak, bedelinin, attırılmağım istemek- 
todir.)
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21392/1  «>883 Haşan Güzey 
(S. No: 172) Çiftlik köyünde 

İzmit

21538/20029 Faik Gülkodop ve 
(8 . N o: 173) ar.

Tekel Muradiye B. 
ve isletme evinde 
Bursa

21-115/19906 A li Yazıeı
(S. X o : 174) i\. Caferpaşa Mah.

eski Şirketi Hayriye 
malûlleri n<len 
Çaycli - Rize

21420/19911 Şakir özdemû- 
(S. N o: 175) Fatili Haeıövcviz 

M ah. Safran So. \'o : 
(i
İstanbul

21404/19805 Hamdı Savgu 
(S. N o: 176) Köse köyünde 

İzmit

21410/10901 Seyfettin Taeal 
(S. N o: 177) Hacı Hüseyin Malı.

Yüzbaşı So. N o : 11 
Giresun

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: 1939 yılında sekiz nüfus ailesi efradı ile bir
likle Romanya’dan hicret ettiğini, burada terk eylemiş olduğu 
emval ve emlâke mukabil mal verilmek şartiyk yurda getirildiği
ni beyanla, iskânının teminini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: 1950 yılında gelen göçmenler gibi kendile
rine yardım yapılmasını, 21 aile adına istemektedir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Münakalât Vekâleti aleyhine. Derlet Şû
rasında armış olduğu dâvanın bir eni evvel karara bağlanması hıı- 
s m u n u n sağl a n mas > n ı is t e m e k tedir.)

(Arzuhal hulâsası: Emeklilik harcırahının Pasinler kazasın
dan İstanbul'a kadar verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1939 yılında yurda gelen Romanya muha
cirlerinden olduğunu ve şimdiye kadar hiçbir iskân yardımı gör
mediğini beyanla, kanunen gereken iskân yardımlarının yapıl
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Beyanname esası üzerinden adına sahnem 
Kazanç, Vergisinin kanun hükümlerine uygun olmadığından 
bahsile, keyfiyetin yeniden tetkik edilerek bir karara bağlanma
sını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin her biri tarafından ayrı ayrı 
ileriye sürülüp mahiyetleri, isimleri hizasında gösterilmiş bulu
nan talep ve şikâyetler, adlî ve idari kaza mercilerince incele
nerek karar ve hükme bağlanan veya bağlanması lâzımgelen 
hâdiselere taallûk etmekte olduğundan, mezkûr talep ve şikâ
yetlerin bu sebeplerden Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamaya
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4007 20 . X I .1956
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2 1 1 3 7 /1 9 6 98 .Hüsnü ToprakkaJe .
(S. N o: 178) vc ar.

Belediye Meyva ve 
Yas Sebze Toptancı 
Halinde, kabzımal 
Ankara

2 13-Mi/l 9838 M. İsmet Pckso.v
(S. N o: 179) Asliye. Ceza Hâkimi 

Karaman

2 I254/19750<- Feyzi Atalovay
(S. N o: 180) Zahire Pazarında 

N o: 18; arzuhalci 
Aydın

21288/19780 Kemal Çırpaıılı
(S. N o: İM ) Ortaövoç Faik Kıırd- 

oğlu So. arkası No:84 
Dikmen ■ Ankara

21253/19749 Ali Rıza Soydan
(S. No: 182) Hünkâr imamı Şam- 

fıstığı So. N o: 25 
Kadıköy

21214/19714 ilu stafa  Kızılay
(S. No: 183) PTT. Atlı dağıtıcısı 

Ulukışla

21258/19754 Kâzım Karamalnııut
21780/20204 Çubuklu Al» ktcp So.

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

N o: 10
Boğaziçi - İstanbul

1864/1802  
5109/5100 
5692/5681  
5797 /5786  
3309 /3302  

(S. N o: 184)

21379/19871 Sedat, Uyaıukcr 
(S. N o : 185) Hava Muhabere Tb.

telsiz tekııisiyeıı iis-
teğmeni
Ankara

21307/19859 llyas Yıldırım  
8 95 /893  Altıparmak Cad. No: 

(S. No: 180) 98
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Ankara Belediyesine ait meyva vc ya,ş 
sebze halinde kiracısı bulundukları dükkânların icar bedellerinin 
yüz yirmişer liraya indirilmesini istemekledirler.)

(Arzuhal hulâsası : Hâkimler Kanununun 5157 sayılı Ka
nunla değiştirilen 58 ve 60 ııcı maddelerinin Adliye Vekâletince 
yanlış tatbik edildiğinden bahsile, SO . X I . 1953 tarihinden iti
baren adına yelmiş liralık kadro tahsis edilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının 
verilmesiııi istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şaftındı!ı/jı bir arsanın yanlışlıkla bâyiiv 
mirasçısı namına kaydedilmesinden dolayı bu arsaya tasahub 
edemediğinden bahsile, mezkûr yanlışlığın düzeltilmesini ve ar
sanın kendisine teslimini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen dört senelik hizmetinin 
nazara alınmaması yüzünden mağdur olduğunu beyanla, geıeği- 
nin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî orta okulda okuyan çocuğu için 
de çocuk zammı verilmesine devam edilmesini ve müterakimli rin 
toptan tesviyesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Beykoz’da Çubuklu camii civarındaki 
arsası, üzerinde yapmak istediği inşaata müsaade edilmediği f/ibi 
mezkûr arsanın istmlâki cihetine de gidilmemekte olduğundan 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası: İki senelik terfi halkının tanınması m 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Vilâyetçe müsadere edilen kerpiçlerinin 
'tya bedelinin iadesini istemektedir.)



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

-Ji:?6!/19S.>;; Mehmet Mahir T i i (Arzuhal hulâsası: 1949 yılına ait, cezah verginin de terki-
t»S. N o: 1^7) lek nini istemektedir.)

Aynaiıeesme; Sûru 
riçeşme çıkmaz So.
No : 7/8
Beyoğlu İstanbul

Alime! Can Krdeuı (Arzuhal hulâsası: Kadastroca kendisiyle diğer mirasçılar
S. No: İSS) llaltantos küyiin<le namına kaydedilen çalılıkların 5658 sayılı Kanun gereğince uh 

Akçaabat delerine tescilini ve orman idaresince bu bapta vâki muurazanın
da men’ini istemektedirler.)

2lo i 1/19803 Osman Öztiirk (Arzuhal hulâsası : Tekrar öğretmenliğe alınmasını tu hal-
ıS. No: ISO) Barbaros Okulu Mer kındaki menfi kurarların da iptalini istemektedir.) 

kez öğretmeni vr 
Müdürü; "»05 nei S<>.
No: 64
Karat as • İzmir ■ t

'Jlî»0‘2 /10701 Mehmet Çavu.şoğlıı (Arzuhal hulâsası : Yeniden yaptırdığı evine fazla llina V ır-'
S. N«ı: 1001 Krtuğrul Malı. O nlu- f/isi tarh ve tahakkuk ettirildiğini ve müşterek bir kamyon irin 

fvi Cad. N<>: (i de haciz yoliyle kanunsuz olarak resim tahsil edildiğini Heri
Tekirdağ sürerek gereğinin yapılmasını istemektedir.)

Jl 190 /10<t91 Osman Bir^iil (Arzuhal hulâsası: Kore’de şehidolan oğlundan maaş bağlan
S. No: 101 i Cedit Maiı. Karabev masını istemektedir.)

So. No: (> 
Samsun

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetlerinden yukarda hulâsatan bahsedilen talep ve şikâ
yetler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk 
ettiğinden, bu talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4008 20 . XI . 1956

Keis Kâtip Kdirııe Kastamonu Mardin
Konya Sivas II. Maksuduyla .1. M. T an över II. Erdem 

.1. F. Ağaoğln .1. Doğruyol

Mardin Seyhan Trabzon
/i. K. Tinıuroğlu S. Serçe S. Kara yavuz

(Arzuhal sayısı : 243)

T. Ii. M. %M. Matbaası



Devre : X T. B. M. M. İçtima : 3

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 Savı : 7 1

24. X II . 1956 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

17603/16397 Mustafa Pcrçe 
(S. No: 1) Muhtar

Şayi köyünde 
Gerede

17163/15987 Kâzını Taşkın 
(8. No: 2) D. P. Başkanı

Başağaç köyünde 
Sandıklı - Afyon

16747/15623 Mehmet. Ulusoy 
(S. No: 3) ve av.

1). P. Bucak Başkanı 
ürküt köyünde 
Sandıklı

16821/15692 Cuma Yıldız ve aı\ 
(S. No: 4) Emirler köyünde 

Yozgad

16594/15487 Kemalcttin Yıldı/
(S. No: rv> Muhtar

Gebeçinar köyünde 
Gönen

18024/16772 Şevket Uçar 
(S. No: 6) Giirbulak köyünde 

Doğubayazit

17159/15983 Şükrü Kaleli 
(S. No: 7) Pazar yerinde Yük

sek Kahve müsteeiri 
Gazianteb

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Şayi köyünün Gerede kazası ile olan idari 
irtibatının devam ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeni kurulacak nahiyeye, Sandıklı kaza
sına, bağlı Başağaç köyünün merkez ittihaz edilmesini istemekte
dir. )

(Arzuhal hulâsası : Karadirek adiyle kurulan nahiye merke
zinin (Ürküt) köyüne naklini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Sorgun kazasının Eymir nahiyesini bağlı 
Emirler köyünün Aşağı Emirler Mahallesinin bağımsız köy ha
line getirilmemesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Bandırma kazasına bağh Misakça köyiı 
ile, Gönen kazasına bağh Gebeçinar köyü arasındaki arazi ihtilâ
fının esaslı şekilde hallini ve münazaalı yerlere kimsenin girme
mesi hususunun da sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tohumluk bedelinden borçlu bulunduğu 
I¡aranın tecilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulaşıcı hastalıkların bellibaslı sirayet 
vasıtası olan iskambil kâğıtlarının kahvehanelerde oynatılmama- 
sın ı istemektedir.)

16859/15717 Alagavur köyü ve (Arzuhal hulâsası : Köylerinin Şalpazan nahiyesi ile olan 
(S. Nro: R) diğer köy muhtarları idari bağlılığının devam ettirilmesini istemektedirler.)

Şalpazar Beşikdiizü



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve ad resi Encümen karan ve ne sebepten vorildiği

16253/15183 
(S. No: 9)

16332/15256 
(S. No: 10)

16520/15418 
(S. No: 11)

Yavşalar ve diğer 
köy muhtarları 
Sandıklı - Afyon

(Arzuhal hulâsası : Hocalar köyündeki nahiye 
kendi köylerine nakledilmesini islemektedirler.)

merkezinin

15158/14157 
İS. No: 12)

15496/14465 
(S. No: 13)

15517/14486 
(S. No: 14)

Kolanlı köyü muh- 
tan ve ar.
Eymir - Sorgun

Durak Demir ve ar. 
Muhtar
Kolanlı köyünde 
Sorgun

Şükrü Güller 
Nalbantlar başında 
No: 27 dükkânda 
Sivas

Durak Demir 
Muhtar
Kolanlı köyünde 
Sorgun

Zeki Dalmış 
Dara köyünde 
Mardin

(Arzuhal hulâsası : Eymir nahiyesinin Kolanlı köyüne tâbi 
Avutmuş Mahallesinin eskisi gibi bu köye bağlı kalması hususu
nun sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Sivas’taki gazoz fabrikasına İş Kanunu 
hükümlerinin teşmil edilmemesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sorgun kazasının Eymir nahiyesinin Ko- 
lanlı köyüne bağlı Avutmuş Mahallesinin bu köye naklini iste
mektedir. )

(Arzuhal hulâsası : Mardin vilâyeti Merkez kazasına bağlı 
(Dara) köyünde yeniden bir nahiye kurulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyetleri 
her birinin ismi hizasında gösterilmiş bulunan taleplerin, salâ
hiyeti! idari makam ve merciler tarafından incelenerek kesin 
bir neticeye bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği an
laşıldığından, bu talepler hakkında zikredilen sebepten eneti- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin 
sözü geçen makam ve mercilere usulüne tevfikan avnca müra
caatta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4009 20 . X I . 1956

18175/16908 Ömerli köyü ve di- 
(S. No: 15) ger köy ihtiyar he

yetleri
Camiyanı - Espivo

17640/16432 Ömerli köyü ve di- 
(S. No: 16) ğer köyler muhtar

ları
Espiye - Tirebolu

17824/16603 Dandı köyü ve di- 
(S. No: 17) &er köy muhtarları 

Harşit - Torul

(Arzuhal hulâsası : Karakocan kazasına bağlı Çan nahiyesi
nin tam teşkilâtlı hale getirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Tirebolu kazasının Espiye nahiyesine 
bağlı Palaklı köyünün Camiyanı mevkii merkez olmak üzere 
yeniden bir nahiye kurulmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Harşit nahiyesinin Tirebolu kazasına bağ
lan nuısını istemektedirler.)



_  3 —

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

11646/13650 Ilasan Yüksel 
(S. No: 18) Muhtar ve D, P, bu

cak Başkanı 
Kara lıasanh- Avaııus

16409/15327 Geııgever köyü tımh- 
(S. No; 19) tan

Gürpınar

(Arzuhal hulâsası : Yeni 'kurulacak kazaya Karabasan k na
hiyesinin merkez ittihaz edilmişini istemektedir.)

{Arzuhal hulâsası : Gürpınar kaza merkezinin (Ilavasor) na
hiye merkezine kaldırıhnamasmı istemektedirler.)

16410/15328 Baiıri Sev ve ar.
(S. No: 20) Sahmaııis Köyü 

Muhtarı 
Gürpınar

16444/15356 İbrahim (.Hileli 
(S. No: 21) ve ar.

Muhtar
Mağfuraıı köyünde 
Gürpınar

16445/15357 Ite§il Arslaıı ve ar. 4 
(S. Mn: 22) Kasrık Malı. Muh

tarı
< «ürpınar

16501/15400 Ali Kahraman
i S. Xo: 23) ve ar.

Bedianıs Köyü Muh
tarı
Gürpınar

16317/15244 Ilasaıı Erten ve ar 
(S. No: 24) Tatlısı Mah. den 

Fındıklı - Oornlı

(Arzuhal hulâsası : Fındıklı kazasının Ltize vilâyetine bağlan
masını istemektedirler.)

11224/13249 Ali Bilgin 
S. No: 25) Umumi Meclis Âza? 

Avdın

(Arzuhal hulâsası : Nazilli'ye bağlı Kuyucuk nahiyesinin ka
za haline getirilmemesini istemektedir.)

14264/13288 Ali Ünlü 
(S. No: 26ı Toklar Bucak Mor 

kezindşn 
Kayseri

(Arzuhal hulâsası : Tumana nahiyesi yerine Toklar nahiye
sinin kaza haline getirilmesini istemektedir.)

14507/13515 Süleyman Yalcın (Arzuhal hulâsası : Tornana nahiyesi yerine Toklar nahiye-
<S. No: 27) ve ar. sinin kaza haline getirilmesini istemektedirler.)

Toklar - Kayseri (



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 4 -

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

3 5680/14G49 Süleyman Yılmaz 
(S. No: 28) Çavdır Merkez Köyü 

Muhtarı
Tefenni - Burdur

(Arzuhal hulâsası : Tefenni kazasına bağlı Çavdır nahiyesi
nin Gölhisar kazasına bağlanmamasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Sadalı, Ömerli ve sair köy
lerle Çan nahiyesi ihtiyar heyeti tarafından ileri sürülen istek
lerin yerine getirildiği ve diğer müstedilerin vâki taleplerinin 
ise 6088, 6190, 6323 ve 6324 sayılı kanunların mevzuunu teşkil 
eden hususlara taallûk etmekte olduğu Dahiliye Vekâletinin 
bu baptaki cevabından anlaşıldığı veçhile mezkûr talepler hak
kında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4010 20 . X I . 1956

21144/19646 Kemal Erman 
(S. No: 29) Yeşil tulumba Def- 

teremini So. No: 4 
Kat 1
Aksaray - İstanbul

21187/19688 Asım Kulak 
21484/19975 Kemerköprü Mah. 
9020/ Aşağı çarşı No: 66. 

(S. No: 30) Bartin

21176/19677 Emine Şahin 
(S No: 31) Akdeğirmen Mah. 

den 
Tokad

21145/19647 Fevzi Bedük 
(S. No: 32) Nahiye Müdürü 

Tillo - Siird

21115/19617 Ziilkefil Akmeydan 
(S. No: 33) Niimune Hastanesi 

Verem Paviyonunda 
No: 36 kovuş 
Ankara

21117/19619 Fatma Güneş 
9299/ Çiııaçor köyünde 

(S. No: 34) Tortum

21080/19584 Mehmet Sabri Per- 
(S. No: 35) çinli

Tabaklar Takatuka 
Yokuşu 4/1 No da 
Üsküdar s

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzifini vc açıkta kaldığı zama
na ait maaşlarının da verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Gözüne arız olan hastalıktan dolayı ken
disine vazife malûlü aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Ilasan’ın Büyük Ilarbde, kardeşi 
Halil İbrahim'in de İstiklâl Muharebesinde şehit olduklarından 
balısile, kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hakkında verilmiş olan sınıf tenzili ceza
sının kaldırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife malûlü olduğundan balısile, kendi
sine aylık bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini yapmakta iken otomo
bilden düşerek ölen er Mecit Güneş’in dul ve yetimlerine aylık 
bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 65 yaşında olduğunu beyanla, mülga 23.95 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncii maddesinin 12 nci fık
rası mucibince muafiyetten faydalandırılmasını istemektedir.)



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

21083/19587 Mehmet Durak 
1134/1132 Yenice Malı. Dere 
2172/2167 So. No: 20 
5046/5037 İnegöl 
9648/

11221/10667 
(S. No: 36)

21084/19588 Haşmet Eryeteıı 
1860/1858 Yataklı Vagonlar 

(S. No: 37) Servisinde 
Haydarpaşa

21094/19598 Hâdiye Barış 
(S. No: 38) Döşeme Mah. No: 24 

Adana

21074/19578 Nazif Gümüşsü 
İS. No: 39) Devlet Ormaıı İşlet

mesi Müdürlüğü 
Merkez Bölge Şef
liği Mesaha Memuru 
Manisa

21013/19522 Mehmet Atalar 
(S. No: 40) Muhtar

Ivösedik köyünde 
Bafra

21035/19541 Vesile Oturak 
21037/19543 Dere Mah. den 
8023/ Emet 

(S. No: 41)

21057/19562 Emin Ozuruk 
(S. No: 42) Tekel Kutu Fabrika

sı Muhasebesinde 
No: 1070 
Cibali - İstanbul

21188/19689 Mahir Enginsoy 
(S. No: 43-) Mehmetpaşa Mah.de 

Vezirköprü

21008/19517 Isa Demirsu 
(S. No: 44) Tekel Sigara Fabri

kası Kıyım Şubesi 
işçilerinden 
No: 1208 
Alsancak - İzmir

(Arzıüıal hulâsası : Kendisine mâlûliyet aylığı bağlanmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine 44 senelik hizmetine mukabil 
emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şark mültccisi sıfatiyle kendisine tahsis 
edilen arsanın Hâzinece başkasına satıldığından bahsile, ya bu 
arsanın iadesini yahut bunun yerine başka bir arsa verilmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaşının, hakkı müktesebi üzerinden ve
rilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım arazi hakkındaki tahdit kara
rının kaldırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1947 senesinde vefat eden eşi harb ma
lûlü Mehmet Ali’den maaş bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : istihkakından şimdiye kadar Gelir Vergisi 
namiyle kesilen miktarın tarafına red ve iadesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kız kaçıran vc kendir mahsullerini yakan 
bâzı kimseler hakkında gereken kanuni muamelenin hemen yapıl
masını ve bu kimselerin bu kabil hareketlerinin önlenmesini iste
mektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapu ile mutasauuf olduğu arazinin ci
heti askerîyecc pek dûn bir bedelle istimlâk edildiğinden bahsile, 
kamulaştırma bedelinin tezyidini istemektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetlerinden yukarda hulasaten bahsedilen taleplerin adlî, idari 
ve malî kaza mercilerince karara bağlanmış veya bu mercilerden



- 6 —

Encümen karan vc ne sebepten verildiği

birinin inceliyerek karara rapt eylemesi lâzımgelmiş olan husus
lara taallûk ettiği anlatıldığından, mezkûr isteklerin bu sebep 
lerden Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfi
kan encümenimizce tetkik mevzuu yapılanuyacağına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4011 20 . X I . 1056

21132/10034 
i S. No: 45)

21023/19532 
(S. No: 46)

18909/17689 
i S. No: 47)

21065/19570 
i S. Nö: 48)

21058/10563 
(S. No: 49)

21056/19561 
(S. No: 50)

21099/19603 
22007/20488 
(S. No: 51)

21106/19608 
(S. No: 52)

Feyzııllah Dal var 
Muhtar
Karaören köyünde 
Şabanözii

Fevzi Elçi ve ar.
Arzuhalci
Çal

Fettah Küçük 
Kemalpaşa Mah. Ça 
yır So. çıkmaz ara
lık No: 26 
İnegöl

İbrahim Diler ve ar. 
Şeyhçoban Mah.
No: 32 
Sivas

Halil Ekinci 
Gökmedrese Mah. 
No: 26
Kayadibi - Sivas

Mahir Atlı 
Merkez Postanesi 
Postrestant 
Ankara

Selâhattin Katalıgil 
ve ar.
Değirmen Kası Mah. 
Reyhanlı - Antakya

Şefik Çiftçi ve ar. 
Vanvolu Malı, den 
Erciş

(Arzuhal hulâsası : Şabanözii kazasının Karaören Köyü Oku 
tunun tadil ve tamirini vc zaruri ihtiyaçların m da sağlanmasını 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İş sahiplerinin talipleri üzerine arzuhalci 
sı f  aliyi e yazdıkları istidaların Çal Adliyesince kabul edilmemek- 
İt olduğundan bahsile, hu halin önlenmesini istemektedirler.)

(Ar.ivhal hulâsası : Vatandaşlığa kabulünü istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tara
fından Yit diz eli kazası civarında kapatılmış olan arazinin serbest 
bırakılarak eskisi gibi burada maden araştırmasında bulunmaları 
hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Mensurlu köyünün su ihtiyacının karşı
lanmasını istemektedir. >

(Arzuhal hulâsası -.^Yeniden bir göreve tâyinini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : (îtçim vasıtası ulan arazilerinin çok a. 
bir bedelle istimlâk edilerek kendilerinin mağdur duruma düşü
rüldüklerinden bahsile, bahis mevzuu istimlâkin durdurulmasını 
istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet yolunun, kati bir zaruret olmak
sızın, Erciş kasabasının içinden geçirilmekte ve bu münasebetti 
dc meskenleri istimlâk vc kendileri ızrar edilmekte olduğundan 
bahsile, mezkûr istimlâkin durdurulmasını istemktedirler.)



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

21118/19620 Nazmi Karsan vc ar. 
(S. No: 53) Hacavera köyünde 

Maçka - Trabzon

22082/20563 Mehmet Karakurum 
(S. No: 54) ve ar.

Bakkal Musa Turan 
eliyle
Maçka -̂ Trabzon

21169/19670 Niyazi Sancak ve ar. 
(S. No: 55) Bağdad Cad. de 

Terzi 
Samsun

21157/19658 Emin Polat 
(S. No: 56) PTT Dağıtıcısı 

Bekilli - Çal

21134/19636 Mehmet Kemal Ünal 
(S. No: 57) Davutpaşa lskalo 

So. No: 23 
Aksaray - İstanbul

21127/19620/Cemil Bıyıkhoğlu 
9702/ Muslihittin Malı.

(S. No: 58) Cumhuriyet Bulvarı 
No: 17/1 
Muğla

21029/19536 Mehmet Palaz vc ar. 
(S. No: 59) Değirmenbaşı Malı, 

de
Vezirköprü

21147/19649 Ahmet özgünci- 
21406/19897 Ömer öz Vekili 
21563/20054 Alemdar Cad. No:18 
(S. No: 60) İzmit

21107/19609 Bayram Başaran 
(S. No: 61) ve ar.

* Posta Kutusu 1055 
fîalata - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Orman bakım memuru iken kadrosuzluk 
sebebiyle açıkta kaldıklarından ve bu yüzden geçim sıkıntısı çek
mekte olduklarından bahsile, kendilerine yardım yapılmasını is
temektedirler.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Samsun'da is sahasının genişletilmesini 
re işçi hukukunun korunmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : PTT idaresi dağıtıcılarının da her üç 
senede bir terfi ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Öğretmen vekili olarak yaptığı hizmetin 
dc diğer hizmetleriyle birleştirilmesi suretiyle kendisine emekli 
aylığı bağlanmasını yahut bir is görmeye yeter miktarda yardım
da bulunulmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Muğla Vakıflar İdaresince satışa çıkarı
lıp muvakkat surette uhdesinde bırakılan bir tarla hakkmdaki 
ihalenin tasdiki hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Emlâk taksit bedelinden mütevel
lit borçlarının affını veya uzun müddetle taksite bağlanmasını 
istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Namlarına hareket ettiği göçmenlerin is
kân haklarının tamamlanmasını ve bunlardan bir kısmına daha 
beşer yüz lira yardım yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Taksim - Kocatepe Caddesi Yenikafa So
kağı sakinlerinden olduklarını vc bu sokağın karlı ve yağmurlu 
havalarda, geçilmez bir hal almakta bulunduğunu beyanla, bir an 
evvel tamir ettirilmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
hulâsaları yukarda gösterilmiş bulunan taleplerin salahiyetli 
idari makam ve mercilerce incelenerek karara bağlanması lâ- 
zımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr ta
lepler hakkında bu sebepten encümeni mizce muamele tâyinine



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

mahal olmadığına ve müstedilerin zikredilen makam ve merci
lere usulüne tevfikan ayrıca müracaatta muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4012 20 . X I . 1956

21211/19711 Hacet Aslan 
(S. No: 62) Ortaokul sınıf 2 No: 

224
Perşembe

21189/19690 Muharrem Saı-al 
(S. No: 63) ve ar.

Sümerbaıık montaj
isçilerinden
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Bir ortaokula parasız yatılı olarak kayıt 
r f  kabulünü istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Selüloz sanayii müssestsindeki montaj 
işlerinin sona ermiş bulunması dolayısiyle işten çıkarıldıklarını 
beyanla, bu müessesede tekrar işe alınmalarını istemektedirler.)

15606/14569 Ahmet Butur ve ar. 
(S. No: 64) Telye köyünde 

inebolu

21287/19779 Haşan Nişancı 
(S. No: 65) Keresteci

Buğday pazarında 
Malatya

21261/19757 İbrahim Dedek 
1522/1520 Kızılca köyünde 

(S. No: 66) Tavas

21251/19747 Fındıklı Mahallesi 
21741/20227 Muhtarı ve ar.
(S. No: 67) Sarıköv - Gönen

21240/19740 Mehmet Yıldırım 
(S. No: 68) Büyükkabaca kö

yünden
Senirkent - tsparta

21239/19739 Kahreman Zerek 
(S. No: 69) Mersindere köyünde 

Salihli - Manisa

21378/19870 Bekir Aydın ve ar. 
8841/ Okçu köyünde 

(S. No: 70) Göl o

(Arzuhal hulâsası : Yol inşaatında çalıştıkları (jürilere ait 
yevmiyelerinden verilmiyen kısmının ödenmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Malatya buğday pazarı yangınından za
rar görnlere hibe şeklinde yardım yapılmasını veya uzun vâde 
ve çok az bir faizle bankalardan kredi teminini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Denizli İplik Fabrikasında bekçilik yap
makta iken hastalanmış olmasına rağmen tedavi edilmeden işine 
son verildiğini beyanla, gereğinin ifasını, istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerindeki Hazine arazisinden ma
halleleri halkının bir an evvel topraklandırilmasını istemektedir
ler.)

(Arzuhal hulâsası. : 4486 sayılı Kanun hükümlerinin kendisi 
hakkında da yerine getirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 6093 sayılı Kanun mucibince iskânını is
temektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Göle İnekhanesine ait araziden bir kısmı 
nm kendilerine verilmesini istemektedirler.)



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

21377/19869 Ayşe Kartufa 
(S. No: 71) Doğanbey M i sakı- 

millî Mah. Suluhan 
So. No: 3 te Niyazi 
nezdinde 
Ankara

21360/19852 Nadire Arıkaıı 
(S. No: 72) ve ar.

Dokumacılar koope 
ratifi idare Meclisi 
Başkam 
Vezirköprü

21350/19842 Hamit öztürk vc ar. 
(S. No: 73) Divarh köyünde

Kervansaray-Niğde

21338/19830 Ramazan Bilir 
(S. No: 74) Tilkipmar köyünde 

Başöğretmen 
Pehlivanköy - Baba
eski

21316/19808 Cemal özer 
21409/19900 Vergi Kontrol Me- 
(S. No: 75) muru 

Konya

21213/19713 Osman Öbar ve ar. 
(S. No: 76) Balıkçı

Çarşı esnafından 
Gemlik

21355/19847 Şevket Giiltekin 
(S. No: 77) Akifiye köyünden 

Çokak - Andırın

21196/19697 Ziya Baykal 
21926/20409 Hamdibey Mah. Te- 
2250/2245 pe So. No: 19 

(S. No: 78) Biga

21210/19710 Yalı ve diğer köyler 
(S. No: 79) muhtarları 

Vakfıkebir

(Arzuhal h ulâsası : Baba ve annesinin tesbit i ttirilerek ken
disine nüfus hüviyet varakası verilmesini ve çocuklarının da usu
lü dairesinde tescilini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Vezirköprü Dokumacılar Kooperatifine 
işletme kr< dişi verilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerine vilâyet merkeziyle irtibatı 
tesis ede ek bir yol yaptırılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Eline geçen 89 lira ücretle geçinemediğini 
beyanla, durumunun düzeltilmesini islemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İntibak Kanunundan öğretmen arkadaş
ları gibi faydalandırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Gemlik’te halkın zararına bir kısım dük
kânların istimlâk edildiğinden ve köprü üzerinde inşa edilen şo
förlere mahsus barakanın da şehrin güzelliğini ihlâl ettiğinden 
İHihsile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik muamelesinin nüfus hüviyet 
cüzdanına dere edilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İlk tahsil çağında bulunan kızının hafız
lık dersine devam ına izin verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : öteden beri müştereken istifade etmekte 
oldukları yaylaya vâki tecavüzün önlenmesini ve yakılan evleri
nin yerine yenilerinin yaptırılmasına izin verilmesini istemekte
dirler.)

Gereği düşünüldü . Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetlerinden yukarda hulâsaten bahsedilen talep ve şikâyetlerin 
son kararı almaya yetkili idari makam ve mercilerce incelene
rek bir neticeye bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği 
anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında bu sebep-



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

ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedilerin usulüne tevfikan sözü geçen makam ve mercilere 
ayrıca müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4013 20 . X I . 1956

21586/20076 Hakkı Balyacı (Arzuhal hulâsası : Namına cezalı olarak vergi tarh edilmek
(S. No: 80) Hacıseyfettin Malı. suretiyle mağduriyeti cihetine gidilmiş olduğundan bahsile, bu 

Karadavut Cad. verginin terkinini istemektedir.)
No: 31 
Bursa.

21629/20115 Faik Çetiner (Arzuhal hulâsası : Vergi muafiyetinin 1951 yılından itiba-
ÎS. No: 81) Şehzadebaşı 18 Sek- ren tatbik edilmesini istemektedir.) 

banlar So. No: 7 
Anadolu Ap. Kat: 5 
Beyazıt - İstanbul

21678/20164 Şakire Durmuşlar 
(S. No: 82) Bey Malı. Bev So.

No: 20 
Gazianteb

21670/20156 Mustafa Toksoy 
22113/20593 Kırkhepenekli kö- 

169/169 yünde 
623/621 Muratlı - Çorlu 

(S. No: 83)

21650/20136 Ahmet özkul 
10184/ Boşnaklı köyünde 
(S. No: 84) Vakfıkebir

21649/20135 Ayşe Sümer 
(S. No: 85) Ilacıhiisrev Malı.

Arapzade Dergâh 
So. No: 25 
Kasımpaşa-İstanbul

21687/20173 Mehmet Köseoğlu 
(S. No: 86) Tekel Çay Fabrikası 

memurlarından 
Rize

21683/20169 Kemal Oktaylar 
(S. No: 87) ve ar.

Sanatoryum hasta

larından 
Buca - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa Ali Osman D urmuşlar'm ye
timlerine aylık bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları idaresinde nıâlûl 
kaldığından bahsile, tazminat verilmesini ve sakat ayağı için de 
bir protez imal ettirilmişini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde Huşlar tarafın
dan yakılan evinin o zamanki kıymeti olan ( l  200) liranın, elin
deki mazbata gereğince kendisine ödenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Büyükannesi Fatma’dan kendisine inti- 
'kal eden gayrimenkıdün kadastroca 1613 ada 13 parsel numara- 
siyle Munise ve hissedarları adına yanlışlıkla kaydedilmiş oldu
ğundan bahsile. bu yanlışlığın düzeltilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretli bir vazifeden barem içi bir vazi
feye geçerken bir derece ücret vc üç derece tekaütlük hakkının 
zıyaa uğratıldığım beyanla, hu haklarının verilmesini istem ekte
dir.)

(Arzuhal hulâsası : iş yerlerinde hastalanarak İşçi Sigorta
ları Kurumu hastanelerine yatırılan işçilerin sıhhi durumları 
hakkında bu hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilen ra
porların, tekrar işe alırmp alınmamak hususunda esas tutulması 
lâzımgleceğini beyanla, gereğinin hu dairede yapılmasını iste
mektedirler. )
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Arzuhal Arzuhal sahibi mu

No. adı, soyadı ve adresi

21789/20273 Şükrü Şahin vc ar.
(S. No: 88) Buğday pazarında

Buğday Taciri Hacı 
Arif nezdinde 
Konva

(Arzuhal hulâsası : Tek atlı arabalarla günlük maişetlerini 
aııcak temin etmekte olduklarından bahsile, vergiye, tâbi tutul
ma malarını iste m ektedirler.

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

21790/20274 Feride Toprak 
1019/1017 Bekirler köyünde 

ıS. N o :  89) Düzce

<Arzuhal hulâsam : İş yerindi bir kaza neticesi vefat eden 
Durmuş Toprak’ın dul ve yetimlerine aylık bağlanmasını vc taz
minat verilmesini istemektedir.)

21798/20282 Kemal («iray 
(8. No: 90) Allınova Devlet ( ’ 

retıne Ç ift l iğ i  işç ile
rinden
Saravönii Konva

(Arzuhal hulâsası : Altmova Devlet Üretme Çiftliği işçilerin 
den olduğunu beyanla. Gelir Vergisinden istisnasını istemekte
dir. )

21773/20257 
(S. No: 91)

Necmiye Atışbas 
Çekirge Cad. Boli*- 
Karakolu karşısı 
No: 72/C Mustafa 
Yalçındağ eliyle 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı bağlanmasını istemekte
d ir . l

21769/20253 
«68/666 

(S. No: 92)

21785/20269
9743/

(S. No: 93)

21821/20305 
(S. No: 94)

Talip Özbek 
Hancı Haşan Kan- 
demir hanında 
Alaca

►Sıtkı Şenean ve ar. 
Sarıyakııp köyünde 
Giresun

Feyzullah Adıya
man
Kislik Mah. Serezli
So. No: 22
Zile

(Arzuhed hulâsası : F e ı ’î cezasının da 5677 sayılı Kanun hük
müne tâbi tutulmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İstihsal vc istif ettikleri orman emvali
nin yüzde yirmi beşinin istihkak ol<trak kenetlerine verilmesi hu
susunun sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî malûllerden olduğunu beyanla, 
kendisine aylık bağlanmasını istemektedir. ı

21806/20290 Ali Kıza Saraç 
1474/1472 Sarıhasaıı Mah. 

i S. No: 95) No: 4 
Konya

21837/20321 Halil Ekrem Eruh; 
4754/4745 özyurt Mah. Pivnle 
1937/1933 oğlu So. No: 48 
3488/3481 Turgutlu 

(S. No: 96)

(Arzuhal hulâsası : Fiilî hizmetinin on beş yıldan fazla ol
duğunu beyanla, emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Fiili hizmetinin dokuz sene noksan hesab 
edildiğinden bahsile, bu dokuz senenin de ilâvesi suretiyle emekli 
m ansınm artırılmasını istemektedir.)
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21673/20159 Mustafa Ulusoy ve
757/755 oğlu Agâh Ulusoy

1304/1302 Bakkat Talisin Yıl
1863/1861 maz eliyle

i S. No: 97) Ulukışla

Arsohai Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : t  tiriz öğretmen Okuluna tekrar kayıt ve 
kabullerini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
hulâsaları her birinin ismi hizasında yan ayn gösterilmiş bulu
nan taleplerin adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek ka
rara bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldı
ğından bu isteklerin Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamaya
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4014 20 . X I . 1950

21399/19890 A. Hayati Ünlıan 
22052/20533 Ziraat Vekâleti Or- 
21974/20457 inan U. Müdürlüğü 

2375/2369 Şube 10 da daktilo 
21797/20281 Ankara 
S. No: 98i

21401/19892 Mahmut Bostancı 
(S. No: 99) Abdaldede Mah.

Teyze So. No: 2 
Diyarbakır

21421/19912 Recep özdemir 
i S. No: 100) Şekli Köyü ilkokul 

öğretmen Vekili 
Beypazan

21559/20050 Osman özüdoğru 
(S. No: 101) ve ar.

Muhtar
Osmanpaşa köyünde 
Yazgad

21539/20030 Ahmet Elibol 
(S. No: 102) Mezraa Bucağı Ha

tibi
Vezirköprü

21433/19924 Zühtü Bülbül 
607/605 Dereler köyünde 

2223/2218 Samsun 
(S. No: 103)

21441/19932 Murat Seıte!
(S.No: 104) Bülbüldere Büyük- 

fıstıklı So. Üç Şehit
ler No: 19 
Eyüp - tstanbul

(Arzuhal hulâsası : PTT İdaresinde bir vazifeye tâyinini is
temektedir. i

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır Kütüphanesi memurluğuna 
imtihansız olarak tâyini icabedeceğini beyanla, gereğinin bu yol
da yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Hasanoğlan öğretmen Okuluna tekrar 
alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasına olan borçlarından beş 
yüz liraya kadar olan kısmının affını ve bakiyesinin faizsiz ola
rak uzun vâdeli taksitlere bağlanmasını islemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Vezirköprü'nün Mezraa nahiyesi imamlık 
vazifesinin d> uhdesine tercihini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsanı : Elli bin lira kıymetindeki mesken ve eş
yalarının yanmış olduğundan bahsile, kendisine gereken bütün 
yardımların yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsam : Türk vatandaşlığına kabulünü istemekte
dir. )



Arruhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneümen karan ve ne »ebepten verildiği

21464/19955 Haşan Çaylak 
(S. No: 105) İlkokul hademelerin

den 
Çorum

21465/19956 Ömer Çimen 
(S. No: 106) Zafer Okulu hade

mesi 
Çorum

21466/19957 Şeydi Türk 
(S. NoılO?') Tanyeri Okulu hade

mesi 
Çorum

21506/19997 Remzi Önal 
1651/1649 Kavacık köyünden 
2768/2761 Araç 
5120/5111 
6067/6056 
6470/6459 
9646/

(S. N o : 108)

21445/19936 Nuri Değer 
İS. No: 109) Hacıilbey Malı. Er

gene So. No: 1 
Balıkesir

21429/19920 Muhittin Kızılırmak 
(S. No: 110) ömeranlı köyünde 

Kulu - Cihanbeyli
*

21405/19896 Hüseyin Eren 
(S. No: 111) ve ar.

Karatepe köyünde 
İzmit

‘¿1400/19891 İsmail Turfan 
1854/1852 Manastırbükü k:>- 

(S. No: 112) yünde
Cintaş - Tirebolu

21403/19894 İbrahim Devren 
(S. No: 113) Verem Hastanesinde 

Konya

21524/20015 Halûk Yardımcı 
(S. No: 114) Hukuk Fakültesi 

Sınıf 3, No: 3439*
Ankara

(Arzuhal hulâsası : İlkokul hademesi olduklarından bahsile, 
ücretlerine bir miktar zam yapılmasını istemektedirler.)

■» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Tekrar öğretmenliğe alınmasını istemek
tedir. )

(Arzuhal hulâsası : Devlet Meteoroloji Teşkilâtında geçen 
hizmetinin borçlanma yoliylr diğer fiilî hizmeti erine eklenmesini 
istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : ömeranlı köyüne nakletmesine köy muh
tarının mâni olmak istediğini, köy halkı tarafından da tazyik 
edilmekte olduğun u beyanla, bu hallerin önlenmesini ve kendisi
ne bir miktar toprak verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : İzmit’in Karatepe köyüne bağlı mahalle
lerinin müstakil köy haline getirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Tirebolu kazasının Cin t aşı Mahallesin
deki evinin ye niden inşası için ruhsat verilmediği gibi istimlâki 
cihetine de gidilmemekte olduğundan bahsile, gereğinin yapılma
sını ve kendisine nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ilasta ve yoksul olduğundan bahsile, 
memleketine gönderilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yetim aylığının iadeten tahsisini iste
mektedir. )
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21545/20036 Ömer Selvi 
(S. No: 115) Fasıllar Okulu Eğil 

meni 
Beyşehir

21449/19940 Mustafa Polat 
(S. No:116) 8. Mot. Top. A. d«

1. Bt.
Niğde

Ar*uhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

21496/19987 
i'S. No: 117)

21519/20010 
(S. No: 118)

21393/19884 
(S. No: 119)

21398/19889  
•s. No: 120)

Hüseyin Coşar 
ve ar.
Karalar - Adana

Hâmit Başaran 
ve ar.
Muhtar 
Haaankeyfdc 
Oorcüş - Mardin

İsa Akçay 
Kurtkale nahiyesi 
odacısı 
Çıldır

Ali Karacaoğlu 
Verem Savaş Derne
ği 1 »iı- numaralı dis 
paııser Hastanesi 
Hisar Parkı fa  d. 
Ankara

Arzuhal hulâsası : Ücretinin artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ortaokul talebesi iken■ 1931 doğumlu, di
ye askere alındığını, halbuki nüfus kaydını daha önce 1934 do
ğumlu olarak mahkeme karariyle tashih ettirm iş bulunduğunu 
beyanla, talebelik hakkının iadesini ve tahsil sonuna kadar teri 
lini istem ektedir.)

(A rzuhal kulmuş t : Seyhan Barajı dolay isiyle istimlâk ed i
len er re arsa bedellerinin bir an evvel verilm esini islem ektedir 
l(r.)

( Arzuhal hulâsası : Gercüş kazasına bağlı H asankeyf nahi
yesindeki harap okul binasının yeniden yaptırılmasını izlemekte 
dirh r. ı

i Arzuhal hulâsası : Kurtkale nahiyesini hadeım kadrosu v- 
■ilmesini istem ektedir.)

(Arzuhal hulâsası. : 1950 yılında tüberküloza m üptelâ oldu
ğunu beyanla, esaslı bir şekilde hdavisi esbabının istikm alivi is
tem ekledir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin her biri tarafından ileriye 
sürülüp mahiyetleri isimleri hizasında ayrı ayrı gösterilmiş bu
lunan isteklerin salahiyetli idari makıyn ve mercilerce incele
nerek bir neticeye bağlanması icabodn hususlara taallûk ettiği 
anlaşıldığından mezkûr istekler hakkında bu sebepten encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
bahsedilen makam ve mercilere usulü dairesinde ayrıca müra
caatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4015 20 . X I . 1950

5219/4931 Mehmet Delen 
7835/7266 Tanız köyünden 

(S. No: 121) Pertek

9292/8655 Mustafa Akıncı 
ıS. No: 122) ve ar.

Kale Mah. de çiftçi 
Viranşehir - Urfu

(Arzuhal hulâsası : Tunceli 8. Bölge Ş efi Haşan Cantimur 
ile Çavuş Haşan A d ın ’dem şikâyet etm ektedir. >

(A rzuhal hulâsası : Ceylânpınarı D evlet Üretme Ç iftliğ i ara 
z-isinden kendilerine toprak verilmesini istem ekledirler.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9113/8485 Hüseyin Binici 
(S.'No: 1‘23) ve av.

Ağatırı köyünde 
Tercan

12131/11273 Şayi Köy Muhtarı 
(S. No: 124) ve ar.

Şayi köyünde 
Gerede

11938/11093 Sadık Salman ve av. 
(S. No: 125) Alhaıı köyünde

Civelek - Gülşehiv

1^011/12116 Kâmil Yılma/.
(S. No: 126) Kösefakılı köyünde 

Çiçekdağ

13123/12222 Hüseyin Zekeviya- 
(S. No: 127) beyoğlıı ve av.

D. P. Bucak Başkanı 
Dikbıyık - Oavsamba

13670/12729 Kınık Köyü Mulıtav- 
(S. No: 128) lığı

ArmutlVı

13681/12739 Hüseyin KavagöJ 
(S. No: 129) Nefsigölet köyünde 

Kargı

12104/11246 Havdal Köyü Muh- 
(S. No: 130) tarlığına

Ağcakışla - Şarkışla 
Sivas *

11970/11122 Mustafa Özkan 
(S. No: 131) Muhtar

tlyaslıacı köyünde 
Ağcakışla - Şarkışla 
Sivas

11870/11031 Abdullah Scbiik 
(S. No: 132) Ada Mah. de 

Sinob

12185/11322 Ahmet Bıyık ve av. 
(S. No: 133) Muhtar

Sarıçiçek Sayırmalı 
köyünde 
Şarkışla - Siva.s

Enoümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tercan kazasının Ağatırı köyüne ba-ğh 
( Ağatırı) Mahallesinin bağımsız bir köy haline getirilmesini işit
mektedirler.)

(Arzuhal hulâsası ; Köylerinin derede kazasiyle olun idari 
irtibatının devanı ettirilmesini sağlamak üzere durumlarının bir 
k m  de mahallen tetkik olunmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Gülşehir kazası mcrkeS nahiyesinin Cire- 
lek köyüne bağlı Alkaıı Mahalli sinin bağımsız bir köy haline ge 
Iirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhhl hulâsası : Çiçekdağ kazasına bağlı olmak iizere ku
rulması düşünülen yeni nahiye merkezinin bir heyet marifetiyh 
mahallen teshil ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Çarşamba kazasına bağlı ( Dikbıyık) na
hiye merkezinin başka yere nakli teşebbüsünün önlenmesini üt t - 
inektedirler.)

(Arzuhal hulâsası. : Siki köyünde kurulacak nahiyeye Kınık 
köyünün merkez ittihaz edilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Kargı kazasından alınarak 
Boyabat kazasına bağlanmasını istemekledir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Şarkışla kazası ile idari irti
batının devemi ettirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Şarkışla kazasiyle olan idari 
irtibatının devam ettirilmesini istemektedirler.)

(Arzuhed hulâsası : Sinob Belediyesi hudutları içindeki Ada 
Methallesinin bağımsız köy haline getirilmesini islemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sarıçiçek - Sayırmalı köyünün Şarkışla 
kazasiyle olan idari bağlılığının devam ettirilmesini istemekte 
diri er.)



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

9512/8855 Şevket Erçetiıı 
(S. No: 134) öğretmen

Eşeııyeni köyünde 
Manyas

146/126 Ömer Çapçı ve ar. 
(S. No: 135) Belediye Başkanı

Şabanözii

822/763 Has»n Metin ve. ar. 
(S. No: 136) Camili köyünde 

Kozan
1347/1255 Mustafa Yavuz 

(S. No: 137) D. P. Bakkam 
Kadinhan

1726/1614 Mustafa Beyaz
(S. No: 138) İd köyünde

Narman - Tortum 
Erzurum

2528/2368 İsmail Kandır ve ar.
(S. \To: 139) Bakır köyünde 

Karacabey

2855/2679 Ali Ula*
(S. No: 140) Muhtar

Ovacık köyünde 
Bergama

4817/4551 Süleyman Karasu
(S. No: 141) Yeııiovacık köyünde 

Bergama

5147/4867 Osman Çelen
(S. No: 142) Belediye Başkanı 

Erzin

(Arzuhal hulâsası : Terfi ettirilmesini ve hakkında yapılan 
tahkikatın durdurulmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Şabanözü Kazası Kaymakamı Halit Tnk- 
luoğlu’ndan şikâyet etmektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : işgallerinde bulunun Hazine arazisinin 
tekrar icarla kendilerine verilmesini istemekledirler.)

(Arzuhal hulâsası : Kadınhan kazasının Atlandı ve Posat 
köylerine müsaade dışında gelen aşiretlerin bu köylerle birlilîte 
civar köylerin dc huzurunu kaçırdıklarından, mahsul ve hayvan
larına tecavüz ettiklerinden bahsile, gereğinin yapılmasını iste
mektedir. )

(Arzuhal hulâsası : Nayman Mahiye. Müdürü Hanim Erden 
ile Muhtar Nâzım Ruşen'den şikâyet çimektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine, arazi verilmesini istemekte
dirler. )

(Arzuhal hulâsası : Köylerim su getirilmesini istemekte
dirler.)

(Arzuhal hulâsası : Dörtyol kazasının hidra - elektrik san
tralından, Erzin’in de istifade ettirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri her birinin ismi hizasında hulasaten gösterilmiş bulunan 
taleplerin, son karan almaya yetkili idari makam ve merciler
ce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması icabeden husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından, bu talepler hakkında zikre
dilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4016 20. X I . 1956
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21905/20389 Ilasan Yar 
(S. No: 143) Zeytiııbeli köyünde 

Aya* - Ceyhan

21624/20110 Âdem Yar 
(S. No: 144) Haeıömerli Mah. de 

Karapınar - Konya

21609/20099 Ali İşişler 
624/622 Nalbantlar Derneği 

(S. No: 145) Kongra Cad. No: 1 
Erzurum

21607/20097 Mürsel Kdıç 
356/354 Muhtar 

(S. No: 146) Banarhev köyünde 
Posof

21595/20085 Mehmet Taş 
21892/20376 Akçeşehir köyünde 
(S. No: 147) Tire

21588/20078 Hamit öztürk 
(S. No: 148) Kayalıpınar köyün

den
Yıldızeli

21577/20067 Ali Akgiindüz 
(S. No: 149) Kötür köyünde 

Tercan

21576/20066 Kadriye Bilici 
(S. No: 150) Kuruçeşme çıkma

zında No: 5 
Devrek

21565/20056 Sacide Akkuş 
(S. No: 151) Yenimahalle Cumhu- 

î’iyet Cad. No: 40 
Kars

21631/20117 Mustafa Ozan 
(S. No: 152) Sofuali Mah.

Göynük

21628/20114 Ahmet Oğuz 
2653/2647 Nacaroğlu Mah. den 

(S. No: 153) Kilis

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

(Arzuhal hulâsası : Yeni gelen Bulgaristan muhacirlerinden 
olduklarını beyanla, kanun hükümleri dairesinde iskân edilme
lerini istemektedirler.)

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ali İşişler vc arkadaşlarına durumlâriyle 
mütenasip birer i§ bulunmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Odun vc kereste ihtiyaçlarının Şavşat 
orman bölgesinden karşılanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasından verilen paranın bir 
seneden ibaret vâdesinin beş yıla çıkarılmasını ve kredisinin de 
artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de toprak verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri üe Tercan İstasyonu arasında bir 
köprü yaptırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçen hizmetleri karşılığında kendisine 
aylık bağlanmasını veya toptan ödeme yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yağan yağmurların tesiriyle kısmen çö
ken evini fakirliği dolayısiyle tamir ettiremediğinden bahsile, 
çöken kısmın belediye tarafından tamir ettirilmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yoksul bulunduğundan 
yapılmasını istemektedir.)

bahsile, yardım

(Arzuhal hulâsası : Üzümcülük ve peynircilikle iştigal et
mekte olduğunu, Kilis Belediye Reisi Üe Ticaret-Odası Balkanı
nın bu ticaretine mâni olmak istediklerini vc kanunsuz cezalarla 
haksız yere tecziye edildiğini beyanla, gereğinin yapılmasını is
temektedir.)



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

21677/20163 Haşan Yeşil 
21891/20375 Sümer Mah. de 

428/426 Nazilli 
1283/1281 
4390/4399 
6515/6504 

(S. No: 154)

21728/20214 Mustafa Sinan ve ar. 
(S. No: 155) Ziyaettin köyünde 

Mut

21722/20208 Mehmet Kolsuz 
(S. No: 156) Kavak köyünde 

Kavaklı - Geyve

21737/20223 Cihat Oytuner 
(S. No: 157) DDY Ceyhan İstas

yon Hareket Memu
ru S. 36172 
Ceyhan

21740/20226 Vedat Ali Özkan 
(S. No: 158) ve ar.

Türk Hastaneleri 
Müesseseleri Yar
dımlaşma Derneği 
Başkanı 
Kayseri

21733/20219 Mehmet Baykuzu 
21976/20459 Bentbaşı Mah.
(S. No: 159) No: 35 

Malatya

21742/20228 Hüseyin Aras 
21744/20230 Nümune Hastanesi 
(S. No: 160) yanında No: 9 

Fmnda 
Sivas

i . 669/20155 Abdülkadir Şahin 
(S. No: 161) Deveci Köyü Başöğ

retmeni
Kaman - Kırşehir fi

21652/20138 Ahmet Tekin 
(S. No: 162) Huğlu köyünde 

Beyşehir - Konya

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç durumda olduğundan bahsile, 
kendisine belediyece bir ev arsası verilmesi hususunun sağlan- 
maşım istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi alabilmek için Ziraat Bankasından 
kredi sağlanmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Askerliğini yaparken sakat kaldığından 
bahsile, kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Seyhan Kız Lisesinde paralı ve yatılı 
olarak okuyan çocukları için tenzilâtlı tarife tatbikini istemek
tedir.)

(Arzuhal hulâsası : Türk hastaneleri ve sıhhi müesseseleri 
müstahdemlerinin İş Kanununa tâbi tutulmasını, mesai saatle
riyle izinlerinin de ayarlanmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir hastalık neticesi sol bacağından sakat 
kaldığından bahsile, Malatya Tütün Fabrikasında haline uygun 
bir işe verilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Yangından zarar gördüğünü beyanla, 
yardım yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kaman kazasının Deveci köyü Okulunun 
onarılarak tedrisatın bu okulda yapılabilmesi imkânının sağlan
masını istem ektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemekte
dir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

21750/20236 Ahmet Kurt ve Ay- 
(S. No: 163) şe Kurt

Yomra - Uzmesahor
köyünde
Trabzon

21772/20256 Arslan Aydın 
(S. No: 164) Nümune Hastanesi 

Verem Paviyonu 
Kat 1, No: 34 
Ankara

21759/20245 Hüseyin Günder 
(S. No: 165) Mütaahhit » 

Aşkalı

21758/20244 Abdülkadir Koçer 
(S. No: 166) E. V. Hattı inşaat 

işçilerinden 
Genç.

21783/20267 Neşet Pazarbaşı 
(S. No: 167) Demir Sanayicileri 

Derneği Başkanı 
Eskişehir

3423/3416 Avni Yazıcıoğlu 
21827/20311 Yukarı Kale köyün- 
(S. No: 168) de

Koyulhisar

21804/20288 Hikmet Saygılı 
(S. No: 169) Ortaokul Fen Ders

leri Öğretmeni 
Çaykara

21787/20271 Hüseyin Altay 
5423/5413 Yeni Muhacir kö- 
8806/ yünde 

(S. No: 170) Keşan

21805/20289 Mustafa Esirik 
(S. No: 171) ve ar.

Cumhuriyet Malı. 
Millet Bahçesi So. 
No: 4 
Çankırı

21781/20265 Mehmet Ali Yeter 
(S. No: 172) Kışlak bucağında 

Yay]adağı - Halay

(Arzuhal hulâsası : Hâzineden kiralamış oldukları arazinin 
kendilerine satılmasını istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç durumda bulunduğundan bahsile, 
yardım yapılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Babasından kendisine intikal eden taban
ca için izin vesikası verilmesini vc müsadere olunan bu silâhın 
tarafına iadesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : 1930 yılından beri Nafıa Vekaleti De
miryolları Başmüdürlüğü emrinde çavuş olarak çalıştığını be
yanla, ücretinin artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Dört tekerlekli arabalardan, hububatın 
istasyon ve ambarlara naklinde fon  derece istifade edilebileceğin
den bahsile, bu arabaların da ziraat makine ve aletleri arasına 
alınarak kredili satış hususunda imalâtçılarla anlaşma yapıl
masını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyeti, memuriyete mâni derecede 
olmadığından bahsile, tekrar eski işine alınmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Münakalât Vekâletine tahsil masrafı ola
rak ödemeye mahkûm olduğu 1 300 liranın mecburi hizmete tah
vil edilerek bu hizmetin Maarif Vekâletine devrolunmasını iste
mektedir.)

(Arzuhal hıdâsası 
etmektedir.)

Keşan Mahkemesi Başkâtibinden şikâyet

(Arzuhal hulâsası : Çankırı’da Tatlısu deresi civarında bele
diyeden satmaldıkları arsalar üzerine yaptırdıkları binaların 
seylâp tehlikesine mâruz bulunduğunu beyanla, bahis mevzuu 
tehlikenin bertaraf edilmesini istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Akciğer veremine musap olduğundan 
bihsile, bir sanatoryumda tedavi ettirilmesini istemektedir.)
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21854/20338 İbrahim llkorkaı*
(S. No: 173) Ulukavak Mah. Ka- 

ramançavuç So.
No: 177 
Çorum

21836/20320 Seyfettin Günak 
(S. No: 174) Çimento Fabrikası 

Pişirme Dairesi 
Teknisiyeni 
Sivas

21824/20308 Abdi Koç 
(S. No: 175) Kelas köyünde 

Ünye
21848/20332 İbrahim Sakallıoğlu 
(S. No: 176) öğretmen

Alpagut köyünde 
Nallıhan

21847/20331 Mustafa Çankara 
(S. No: 177) 4 Eylül Mah. Uzun- 

kuyu Cad. No: 49 
Tire

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

______  - _________& ----- ........... ...  - - - - - - -- -
(Arzuhal hulâsası : Çorum Belediyesince her ay yapılmakla 

olan yardımın artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank Sivas Çimento Fabrikası ele
manlarından olduğunu beyanla, terfi ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasından kredi açılması husu
sunun teminini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik tarım okulu mezunu olduğunu be
yanla, ilkokullardan birinde öğretmen vekili olarak çalıştırılma
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine, ev yaptırmak üzere Emlâk 
Kredi Bankasından açılmış olan iki bin liralık kredi nispetinde 
tediyede bulunulması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet 
ve hulâsalan her birinin ismi hizasında avn avn gösterilmiş 
bulunan isteklerin alâkalı ve salâhiyetti makam ve mercilerce 
incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından bu istekler hakkında Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimiz- 
ce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
bahsi geçen makam ve mercilere usulüne tevfikan aynca mü
racaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

. Karar No. Karar tarihi

4017 20 . X I . 1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlv

Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol
Edirne

II. Maksudoğlu
Kastamonu 

A. M. Tanöver

Mardin 
B. Erdem

Mardin 
R. K. Timur oğlu

Seyhan 
S. Serçe

Trabzon 
S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 231)

T. B. M. M. Matbaası
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21854/20338 İbrahim llkorkar 
(S. No: 173) Ulukavak Mah. Ka- 

r aman çavuş So.
No: 177 
Çorum

21836/20320 Seyfettin Günak 
(S. No: 174) Çimento Fabrikası 

Pişirme Dairesi 
Teknisiyeni 
Sivas

21824/20308 Abdi Koç 
(S. No: 175) Kelas köyünde 

Ünye
21848/20332 İbrahim Sakallıoğlu 
(S. No: 176) öğretmen

Alpagut köyünde 
Nallıhan

21847/20331 Mustafa Çankara 
(S. No: 177) 4 Eylül Mah. Uzun- 

kuyu Cad. No: 49 
Tire

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Çorum Belediyesince her ay yapılmakta 
olan yardımın artırılmasını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Siimerbank Sivas Çimento Fabrikası ele- 
inanlarından olduğunu beyanla, terfi ettirilmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasından kredi açılması husu
sunun teminini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik tarım okulu mezunu olduğunu be
yanla, ilkokullardan birinde öğretmen vekili olarak çalıştırılma
sını istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine, ev yaptırmak üzere Emlâk 
Kredi Bankasından açılmış olan iki bin liralık kredi nispetinde 
tediyede bulunulması hususunun sağlanmasını istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet 
ve hulâsalan her birinin ismi hizasında ayrı avn gösterilmiş 
bulunan isteklerin alâkalı ve salâhiyetli makam ve mercilerce 
incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından bu istekler hakkında Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimiz- 
ce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
bahsi geçen makam ve mercilere usulüne tevfikan aynca mü
racaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4017 20 . X I . 1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol
Edirne

H. Maksudoğlu
Kastamonu 

A. M. Tanöver

Mardin 
B. Erdem

Mardin 
R. K. Timuroğlu

Seyhan 
8. Serçe

Trabzon 
■V. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 231)

T. B. M. M. 'Matbaası



Devre : X
T. B. M. M.

İçtima : 3

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

-H1 Sayı : 72 3 h -

28.X II .  1956 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

6882/6872 Sabahattin Koksal 
Baro avukatların
dan 
Bursa

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstidada münderiç sebeplere binaen eski 
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ hakkında tahkikat açılması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mumaileyhin vefat etmiş bulunması ha
sebiyle talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4018 20 . X I . 1956

7787/7738 Cevdet Atalay 
Yüksel Sinema kar
şısı asfalt üstünde 
■No: 135/A 
Altındağ - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır’ın Çinar kazası Vergi Memu
ru iken, 23 yıllık bir devlet hizmeti bulunup tekaütlük müdde
tine intişar etmekte bulunduğu bir sırada kadro lağvı sebebi île 
bu hakka nail alamadan açığa çıkarılmakla mağdur edilmiş bu
lunduğundan; müddetini ikmal etmek üzere iadei memuriyet et
tirilmesi veyahut kendisine bir i§ ve ev veya nakdi yardımda bu
lunulması talebinden« ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre kendisi bulunup 
durumu tesbit edilemediği için baklanda bir muamele ifası 
mümkün görülemediği anlaşılan müstedinin; vâki taleplerinden 
dolayı bu hususat hakkında gereken muameleyi tâyin, takdir ve 
ifaya yetkili idari makamata müracaat etmesi lüzumuna binaen 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4019 2 0 .X I .1956

8435/8291 Asiye Yeğitalp (Arzuhal hulâsası : 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesil-
Lâlc So. No: 13 mis olan (Kocasından almakta olduğu) maaşının iadeten tahsisi
Levent - İstanbul talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta*



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

lep yerine getirilmiş bulunduğundan vâki müracaat üzerine en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4020 20 . X I . 1956

8457/8312 Ali Varol
Hekimata So. No: 5.3 
Boyacıköy - Eııırigân 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstidada belirtilen sebeplere binaen; de
niz ordusu mensuplarının ehliyet durumları, ih alâkalı gani 
adamlarının yeterliği hal;kındaki Nizamnamenin 21 nci madde
sinin a, b ve c fıkralarının nizamnameden çıkarılmak suretiyle 
âcilcn tashihi cihetine, gidilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 
maddesi ile nizamnamelerin tedvini dolayısiyle tashih ve tadili; 
îcra Veklleri Heyetine mevdu vezaif cümlesinden bulunmak
tadır.

Müstedinin; bu bakımdan kati salâhiyet sahibi ve vazifeli 
makama müracaatı gerekmekte olduğundan vâki talebi üzerine 
encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4021 20. X I . 1966

8472/8325 Ali Bakır
Foto Akif kargısında 
Bakkal Havri Yağcı 
eliyle 
Erbaa

(Arzuhal hulâsası : Kaçak orman emvali ile baraka inşa el
miş bulunduğu isnadolunmaJc suretiyle Erbaa. Sulh Ceza Mahke
mesinin 5 . VII . 1951 tarihli ilâmı ile, bu baraka inşaatında 
kullanılan ağaçların eski, ve kullanılmış keresteler olduğu ve 
1950 yılından önce yapılmış olmakla 5677 ve 6385 sayılı A f ka
nunları şümulüne girdiği teemmül olunmaksızın ve noksan tah
kikata istinaden 20 gün hapis vç 616 lira. 99 kuruş tazminata 
mahkûm edilmiş olduğundan şikâyeti vc zikrolunan 6385 sayılı 
Af Kanunundan istifade ettirilmek suretiyle mezkûr tazminatı 
ödemekten kurtarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, mezkûr kanunlardan istifa
desi mevzuundaki müddeiyatını hüküm aleyhine kanun yolla
rına müracaat etmek suretiyle dermeyan etmesi iktiza etmekte 
bulunduğundan vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4022 20 . X I . 1956

8491/8337 Ahmet Yıldız (Arzuhal hulâsası : Menkul eşhastan iken 5098 sayılı Ka-
11720/11166 Danzik köyünde nuıulan bilistifade Pülümür kazasının Danzik köyüne yerleşmiş

Pülümür ıc muhtar bir durumda, bıdunduğıından, gereken iskân yardı
mının yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Evvelemirde alâkalı ve kati karar ver
meye yetkili u 1 kaıııa, ihtilâf vukuu halinde de bu ciheti tetkikle



vazifeli kaza merciine müracaat etmesi gereken miistedinin vâki 
talebi üzerine bu bakımlardan encümenimizoe tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

4023 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kanuni şeraiti ihraz etmiş bulunmasına 
rağmen müessese müdürünün garezen kendisini terfi ettirmedi
ğinden şikâyeti vc mumaileyh hakkında takibat icrası talebini 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Âmme kanunları ile tesbit edilen terfi 
şartlan dolayısiyle tahaddüs eden ihtilâftan dolayı, bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine, müessese müdürünün vazifei 
memuriyetini suiistimal ettiği hakkındaki vâki iddia ve şikâ
yetler hakkında da mafevk idari makamata müracaat olunması 
lüzumuna binaen talgp hakkında bu bakımlardan muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4024 20 . X I . 1956

8499/8345 Mehmet Enver 
Beser
6201 mahreç No. lı 
Tel. sahibi 
Hercko

8501/8347 Ratibe Aykut
Zaviye Malı. Türbe 
yanı So. No: 10 
Afyon

(Arzuhal hulâsası : Askere giden oğlundan dolayı talebe t mis 
bulundukları muavenetin, Afyon Belediye En-ciimenincc -bocası-, 
/un vc diğer kardeşlerinin çalışmakta oldukları beyaniylc yapıl 
madığıııdan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
son bendine göre belediyenin bu mevzuda ittihaz ettiği karara 
idare heyeti nezdinde itiraz olunması iktiza etmekte bulundu
ğundan, müstedinin vâki talebi hakkında bu bakımdan tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4025 20 . X I .1956

8505/8351 Fethi El gün (Arzuhal hulâsası : Annesinin ve kardeşlerinin bir kısmı
Avukat Amerika’da vo bir kısmı Türkiye'de vefat etmesi üzerine babası
Mersin ölü nalbant Ispir’e ait bilcümle gayrimenkul müvekkili Kerime

Şalime intikal etmiş bulunduğu ve bu cihet Mersin Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 29 . X II . 1945 tarihli veraset ilâmı ile sa
bit bulunduğu halde; kadastro tesbiti sırasında Amerika’da ve
fat eden kardeşinin mütegayyip eşhastan olduğu zannı ile bun
lara ait hisselerin Hazine adına tescil edilmiş olduğundan Hazi
ne aleyh hu ur mis «¡.hıkları iptali senet ve tescil dâvası lehlerine



neticelenmiş iken 365 ada 1 parselde kayıtlı bir tarlanın bu dâ
vaya ithal edilmemiş bulunmasından istifade eden Hâzinenin;  
mütegayyip eşhastan olmadıkları; bahis mevzuu tescil ve iptali 
«enet ilâmı ile sabit bulunan kardeşlerinin miıtegayyip eşhastan 
olduğu hakkında Vilâyet İdare Heyetinden aldığı ve kendileri
ne hiçbir suretle tebliğ edilmemiş bulunan bir kararla bu yerin 
Hazine adına tescili temin edilmiş bulunduğundan, bilâhara 
muttali oldukları bu kararın iptali için açmış oldukları dâvanın 
da Devlet Şûr asınca müruru müddetten reddedildiğinden; Tenı- 
yizen tasdik olunan bir hükme mugayereti; isabetsizliği aşikâr 
bulunan idare heyeti kararının, bu baptaki dâvalarının Devlet 
Şûrasınca esastan incelenip karara bağlanmamış bulunması iti
barı ile dosyaları tetkik buyurularak kaldırılması ve Haklarının 
teslimi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Talep mevzuunun kaza mercilerinin tet
kik ve kararına iktiran etmiş olan bir hususa taallûk etmesine 
ve bu kararların bu mercilerce usul ve esastan incelenmiş bu
lunması arasında (Karşı taraf lehine hakkı müktesep teşkili 
balamından) hiçbir fark bulunmamasına ve sureti beyana göre 
mevcut hüküm uyuşmazlığının da uyuşmazlık mahkemesince tet
kiki gerektiğine göre; vâki talep üzerine encümenimizce tetki- 
kat ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  4 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4026 20 . X I . 1956

8507/8353 Yerli - su köyü Muh- (Arzuhal hulâsası : Keşan - Gelibolu şosesi kenarında Kuru
tan ve ar. dağ ormanı içerisinde bulunan köylerindeki arazilerini 1293 yı- 
Keşan • Undan beri tahtı tasarruflarında bulundurmakta ve 53 numaralı 

Toprak Tevzi Komisyonunca da adlarına tevzi ve tescil ettiril
miş iken; orman idaresinin açtığı tapu iptali dâvası neticesinde 
bu arazileri ellerinden alınan köylünün geçim imkânından mah
rum bir hhle düştüklerinden; yerlerinin kendilerine iadesi; bu 
mümkün görülmediği takdirde köy halkının başka bir mahalle 
nakil ve iskân olunmaları talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Talebin kaza merciince tetkik ve kara
ra bağlanan bir hususa taallûkuna ve alâkalılann; mezkûr ka
rar aleyhine kanun yollanna; nakil ve iskân taleplerinden do
layı da bu talepleri tetkik ve katî karar vermeye yetkili idari 
makamlara müracaat etmeleri ülzumuna binaen; müracaat 
üzerine bu halamlardan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

* Karar No. Karar tarihi

4027 20 . X I . 1956
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Encümen karaı-ı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yardımcı öğretmenlikte geçen müddeti
nin; borçlandırılmak suretiyle tekaütlük müddetine ilâvesi esba
bının istikmali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren çıkarılan bir kanımla talep ye
rine getirilmiş bulunduğundan vâki müracaat üzerine tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4028 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Gazete bayilerine belediyece temin olu
nan satış kulelerinin iradı safileri yüksek olduğundan Gelir Ver
gisi Kanununa göre defter tutma mecburiyetiyle karşılaştıkların
dan şikâyeti vc bundan kurtarılmaları esbabının istik inal buyu
rulmam talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Gelir Vergisi Kanununun tadili ile il
gili olarak ahiren yürürlüğe girmiş bulunan kanundan istifade 
mevzuunda bu ciheti tetkikle vazifeli ve yetkili makamlara, 
irat takdirine matuf itirazlardan dolayı da keza vazifeli komis
yonlara, ihtilâf vukuunda da kaza merciine müracaat olunması 
lüzumuna binaen; villa talep hakkında bu bakımlardan encü- 
monimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4029 2 0 .X I .1956

8538/8379 Mehmet Taşkesen (Arzuhal hulâsası : Mahkumiyetini çekmekte bulunduğu Ko-
Ceza Evinde » caeli Ceza Evinin ve hastanede mahkûmlar için ayrılan yerin 
İzmit gayrisıhhi durumundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin vâki işan muvacehesinde şi
kâyet üzerine encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4030 20 . X I . 1950

8539/8380 Remzi Zorkun (Arzuhal hulâsası : 2919 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine
9925/ Saray Cad. No: 146 tevfikan vekâlet emrine alınıp vâki isteği üzerine tekaüde sevk 

Antakya - Hatay olunmuş bulunduğundan durumuna uyan 5431 sayılı Kanunun 
87 nci maddesine istinaden 1 . I . 19-16 tarihine takaddüm eden 
yıllara ait aidatı geriverilmcsi icabettiği halde sandıkça mezkûr 
kanunun muvakkat 28 nci maddesindeki şartların tahakkuku lü
zumundan bahsile verilmediğinden; durumunun tetkik buyuru-

8513/8356 Mustafa Can
Umum Satıcı Gaze
teciler Derneği Baş
kanı
Postane Cad. Ahmet 
Erkmen Han \ o : '27 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8509/8355 Melâhat Yaka!
Namıkkemal Lisesi 
Coğrafya öğretmeni
1. mir



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

larak bahis mevzuu paranın iadesi gerekip gerekmediğinin tâyin 
buyuruhnası ve sandık noktaî nazarı tasvip bvyurulduğu tak
dirde ağır şartları ihtiva eden mezkûr vıaddei kanuniyenin tadil 
ve ıslah olunması tedebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Sandıkla müstedi arasında tahaddüs 
eden ihtilâf dolayısiyle mtistedinin alâkalı itraz ve kaza mer
cilerine müracaat etmesi lüzumuna ve encümenimizin, bu sı
fatla kanun teklifine yetkili buulnmamasma binaen vâki talep 
hakkında bu bakımlardan enoümenimizce muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

,  4031 20. X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden yıllardır terfiden 
mahrum vc çok miiskül bir durama, düşen tahrirat kâtipleri için 
de kadro temin olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren cıkanalu bir kanunla talep ye
rine getirilmiş bulunduğundan müracaat üzerine encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4032 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Gasp suçundan vc heyeti hâkimiyeye ha
karetten Tokad Ağır Ceza Mahkemesince hiikmolunan mahkûmi- 

. yetlerinde haksızlığa mâruz kaldığından hakkının aranılması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstediye mezkûr hükümler aleyhine 
kanun yollarına başvurma hakkı tanınmış olmasına ve mahke
melerin mukarreratmın; Teşkilâtı Esasiye Kanunu muvaoehe- 
sinde Büyük Millet Meclisince dahi tetkiki gayrikabil bulun
duğuna göre vâki talep üzerine bu bakımlardan enoümenimizce 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4033 20 . X I . 1956

8564/8401 Zeki Önder (Arzuhal hulâsası : Maaş durumunun emsaline vc İ601 sayılı
4. Süvari A. îk. Bl. Kanuna tevfikan ıslahı talebinden ibarettir.)
Astsubayı Kd. Bas. Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup Devlet 
Çvş. Şûrasınca dahi müruru müddet bakımından karara bağlanmış
Hendek olan talep üzerine; mezkûr mercilerden sâdır olan kararlann;

usul ve esasa taallûk etmesi arasında hiçbir fark gözetilmek
sizin Tc kU-ı Esasiye Kanununun 54 neti maddesi muvacehe-

8562/8399 Hidayet Of.k 
Ceza Evinde 
Erbaa

8541/8382 Celâl Çolakoğlu 
Tahrirat Kâtibi 
Akça a luı t



A r z u h a l  Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sinde tetkiki mümkün bulunmadığından bu bakımdan encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4034 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : 34 liradan ibaret bulunan tekaüt .aylığı
nın artırılması veyahut iadei memuriyet ettirilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : istidada beyan olunduğu üzere, müd
deti hizmet hesabında her hangi bir yanlışlık yapılmak sure
tiyle noksan maaş bağlanmış ise bu mevzuda evvelemirde katî 
karar vermeye yetkili makamlara, ihtilâf vukuunda da kaza 
merenne müracaat olunması lüzumuna; mücerret bağlanan ay
lığın kifayetsizliği sebebi ile artırılması ise yeni bir kanun tek
lifi mevzuu olup encümenimizin bu sıfatla yetkili olmamasına 
ve iadei memuriyet keyfiyeti ise idarenin takdirine taallûk 
eden hususattan bulunmasına binaen; vâki talep hakkında bu 
bakımlardan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4035 20 . XI *1956

8567/8404 Abdullah Kayıkçı (Arzuhal hulâsası : 36 yıldır çalışmakta olduğu Ereğli Kö-
10914/10361 Kum Malı, do mür işletmesi maden ocaklarından; tüberküloza musap olması

Amasra üzerine; amele birliği ve devlet hastanelerinin çeılışamıyacağı vc
vücudunun çalışma kabiliyetinin % 75 ini kaybettiğiyle dair olan

• raporları ile ayrılmış bulunduğu halde; İşçi Sigortaları Kuru
munca maluliyet muamelesinin yapılmadığından ve tedavi etti- 
rihnediğinden şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinden alınan cevabi ya
zıda; mâlûliyet muamelesi yapılabilmesi için 5417 sayılı Kanu
na ve bu kanuna müteferri îhtyarlık Sigortası Nizamnamesine 
göre; çalışma güoiinün % 75 inin zıyaı meşrut bulunduğu ve 
mezkûr raporlarda bu husus hakkında katî neticeye varılma
mış olduğu, ancak; 28 . XI . 1956 tarihinde yapılacak muaye
ne neticesine göre müstedi hakkında muamele yapılabileceği 
ve 5502 sayılı Hastalık ve Aanlık Sigortası Kanununun da he
nüz Zonguldak bölgesinde tatbik edilememekte olduğu bildiril
miş bulunduğundan, gerek mevcut mevzuat ve gerekse bu mev
zuda tahaddüs eden ve edecek olan ihtilâfların halli kaza mer
ciine ait bulunması muvacehesinde vâki tale(p üzerine bu balam*

8565/8402 Bekir Alpdoğan 
Aşağı Darabi kö
yünde eski PTT adlî 
tebliğ momnrıı 
Ağrı
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lardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ve 
müstedinin tedavisi için de alâkalı makam ve sıhhat miiessese- 
lerine müracaatı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

4036 20 . X I . 1956

8569/8406 Kaplan Türkcr 
Adliye geçidi No: 8 
de İbrahim Cebooi 
eliyle 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Antalya Nüfusunda kayıtlı Kafkas mül
tecilerinden olup iltica■ tarihini takibeden iki yıl içerisinde mü
racaatta bulunmadığı beyanı ile iskân hakkından mahrum edil
mek istenildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de vâki talep üzerine bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedinin kaza merciine dahi müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4037 20 . X I . 1956

8572/8409 Şerif Çağlar 
10*884/10331 Hamam Mah. de 

Hamamönü Camii 
Müezzini 
Emet

(Arzuhal hulâsası : Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabulü 
ve 1 . I . 1950 tarihinden önce müezzinlikte geçen hizmetinden 
dolayı borçlandırılması için adı geçen sandığa yaptığı müracaa
tının is’af olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığı gibi, müs
tedinin kanuni bir haklanın muhtel kılındığında musir bulun
ması halinde de ihtilâfı tetkik ile vazifeli kaza merciine müra
caatı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4038 20 . X I . 1956

8576/8411 Kenan Bahadır 
Belediye ESHOT U. 
Md. Havagazı Fab
rikası satış memuru 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : 23 senelik barem içi ve dışı hizmetlerinin 
emekliliğine eklenmesi için yaptığı müracaat üzerine her ne ka
dar 2767 sayılı bir Karar verilmiş ise de, haklarının ziyama ma
hal bırakılmamak iizere; mer’i mevzuattan istifade edeceğini 
i'nnidetmekte bulunduğundan sandıktaki dosyasının celp ve tet
kik olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; kanuni bir hakkının muh
tel kılındığını iddia ettiği takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli 
kaza merciine müracaatı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4039 20 . X I . 1956
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Arzuhal
No.

8577/8412

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

---------— —ı-------------------------------

Mustafa Uğurlu 
Alipaşa Malı. (<ü- 
müşmasat So. No: 50 
li raırum

(Arzuhal hulâsası : 812 ve 1861 saydı kanunlarla tâyin ve 
lesbit olunan 20 yıllık müddeti hizmetini doldurmuş olmasına 
rağmen hakkı müktesebi olan tekaüt aylığından mahrum bırakıl
ması üzerine açmış olduğu idari dâvanın; durumu lâyıkı veçhile 
tetkik olunmaksam; Yüksek Meclise yaptığı müracaatının dn 
keza üzerinde durulmaksızın reddedilmiş bulunmasındaki isa
betsizlikten şikâyeti ve müktesep emeklilik hakkının tanınmasını 
veyahut Balkan, Birinci Cihan ve İstiklâl savaşlarında sebk eden 
hizmetlerine mukabil vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı talebini mutazammmdrr.)

Gereği düşünüldü : İhtilâfın; kaza merciinin tetkik ve ka
rarına iktiran eden bir hususa taallûk etmesine binaen Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde encümeni- 
mizce tetkiki gayrimümkün bulunduğu gibi, müstedinin; 
daha önce vâki aynı mahiyetteki müracaatı üzerine de 2357 
sayılı bir karar ittihaz olunmak ve zikrolunan kararda belir
tildiği gib bu mukarreratm şikâyetçinin isteği üzerine yeniden 
ve itirazen incelenmesi de gayrikabıl bulunduğundan, vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması keyfiyeti de yeni bir kanun 
teklifi mevzuu olup encümenimizin bu sıfatla böyle bir teklife 
yetkili olmaması bakımından vâki talep üzerine bu sebeplere 
mebni encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4040 20 . X I .1956

Ar sİ an Akçiııı 
Okşoho köyünde 
Köprübaşı-Sürmen o 
Trabzon

(Arzuhal hulâsası : 15. senedir köylerinde muhtarlık yapmak
ta olan İsmail Suiçmez’in nüfus ve sair köy muamelâtında yap
tığı yolsuzluklardan şikâyeti mutazammmdrr.)

Gereği düşünüldü : İstidaya bağlı yazı örneklerinden anla
şıldığına göre; esasn encümenimizin tetkik edebileceği husus
lar dışında bulunan şikâyet mevzuları üzerinde alâkalı ve va
zifeli idari ve adlî makamlarca gerekli tahkikat ve tetkikat ifa 
olunup muktazi kararlar verilmiş ve müştekinin kanuni ma
kam ve merciler nezdinde itiraz hakkı da bulunduğundan ta
lep üzerine; bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4041 20 . X I. 1956
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8582/8417

Arzuhal
No.

Nahsen Genç 
Başpıııar köyünde 
Kırıkhan - TTalav

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 1918 den 1920 yılına kadar Bedri Bey 
kumandası altında kendi silâhı ile düşmanla savaşmakta iken 
almış olduğu yaradan mâliıl kalmış olduğundan ayhk bağlanması 
talebini mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki talebinden dolayı ev
vel emirde bu hususu katî ve nihai mahiyette incelemeye yet
kili idari makamlara; ihtilâf vukuunda da kaza merciine mü
racaat etmesi lüzumuna binaen; encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4042 20 . X I . 1956

8583/8418 Hacer Özbilekçi 
Kasapbaşı Kavak] ı- 
pınar Cad. No: 3(1 
Rozvaka İzmir

(Arzuhal hulâsası : 8 çocuğu ile birlikte fakrü zaruret ve se
falet içerisinde bulunduklarından kocasına aidolup 19Î7 yılında 
vefat etmesi ¡¡zerine kesilmiş olan aylığın, olmadığı takdirde sair 
bir teşkilât ra kendilerine maaş bağlanması talebinden ibarettir.)■ ^  ■ ■>

Gereği düşünüldü : Müteveffanın tarihi vefatı itibarı ile 
mâlûl maaşının zevç ve çocuklarına bağlanması keyfiyetinin 
yeni bir kanun teklif mevzuu ile ilgili ve sair bir teşkilâtça 
yardım mahiyetinde müstedi ve çocuklarına maaş tahsisi husu
sunun da alâkalı idari makamlara taallûk etmekte bulunması
na binaen vâki talep üzerine encümenimizce muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4043 20 . X I . 1956

8584/8419 Dr. Naznı i Tola 
Serbest Tabip 
Sivrihisar

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi Kanunu üe tahmil olunan 
defter tutma mecburiyetinden ve buna miiteferri müeyyideler
den şikâyeti mutazammın ve bunu izaleye mâtuf temennilerden 
i b a r e t t i r . )

Gereği düşünüldü : Gelir Vergisi Kanununun tadilâtı ile 
ilgili; ahiren çıkarılan bir kanunla talep yerine getirilmiş bulun
duğundan encümenimizce muamele ifasına mahal olmadığın^ 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4044 20 . X I . 1956

8589/8424 Şükrü Demimin (Arzuhal hulâsası : Mesudiye’nin Yavadi kasabası Belediye
Belediye Üyesi Meclisinde karabet dereceleri itibarı ile kanunen tecviz olunmı-
Mesudiyp - Yavadi yan ve okur - yazarlığı bulunmıyan kimseler bir arada bulun- 

duklarduhin yapılan sı çimin muhalifi kanun olduğunu ve Belc~
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adj, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

diye Reisi Mehmet Karakaya’nm vazifei memuriyetini kötüye 
kullandığını arz ve ihbardan ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Her iki ihbar mevzuundan dolayı; müs
tedinin bu mevzulan tetkik ve nihai karar vermeye yetkili ma
kam ve mercilere müracaat etmesi lüzumuna binaen encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4045 20. X I .  1956

(Arzuhal hulâsası : Memleket dâhilinde imal olunan bilcümle 
borular için Muamele Vergisi muaflığını derpiş eden yeni kanun 
lâyihasının kanuniyet kesbetmeden önce bu muafiyetin müesse
se sinde imal edilmekte olan rekorlara da teşmil olunması tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis lâyihanın kesbi kanuniyet 
eylemiş bulunmasına ve tatbikatının alâkalı icra uzvuna taal
lûkuna binaen yukarıya dereolunan vâki talepler üzerine bu 
bakımlardan encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4046 20 . X I . 1056

(Arzuhed hulâsası : Toprak sanayii ve mamullerinin yurt 
içinde inkişafını temin maksadı ile bu sahada çalışan müteşeb
bisler için bu mevzu ile ilgili hükümleri ihtiva eden yeni kanun 
lâyihasının tetkikatı sırasında muafiyet tanınması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kanun teklifiyle ilgili bulunan talep 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

K a m  No. Karar tarihi

4047 20. X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Vazifesi başında yaralanmak suretiyle 
nıâlûl kaldığından hakkının tanınması vc muavenette bulunul
ması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki taleplerinden dolayı 
evvel emirde; bu hususlan katı olarak incelemekle yetkili idari 
makamlara; ihtilâf vukuunda da kaza mercilerine müracaat 
etmesi icabetmekte bulunduğundan encümenimizce bu bakım
lardan bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8634/8460 İsmail* Can
Dervişali Mah. Sona 
Yokuşu No: 3 
Karagümrük - Edir- 
nekapı - İstanbul

8632/8467 Faik Uygun
11 No: Safsaf So. 
Boyacı köyü 
Emirgân - İstanbul

8631/8466 İzzet Baysal
Döküm Sanayii Mü- 
essesesi Mah mud i ye 
Cad. No: 85 
Galata - İstanbul

4048 20. X I . 1956
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Artuhill
No.

8639/7474

11102/10548
8647/8482

S779/8596

Cemal Taşkın 
Mahkeme Zabıt Kâ
tibi 
Erbaa,

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Erbaa’da bulunan memur evlerinin tevzi 
ve tahsisinde daima yüksele dereceli memurların himaye olun
duklarından ve komisyonun bu mevzuda almış olduğu prensip 
kararlarının isabetsizliğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların; evvel emirde bu hususta 
katî karar vermeye ve icabında yönetmeliği tadile yetkili idari 
mafevk makamata; tatbikattan mütevellit ihtilâfın devamı ha
linde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat et
meleri lüzumuna binaen vâki talep ve şikâyet üzerine bu ba
kımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

40*9 20 . X I . 1956

Ali Kibar (Arzuhal hulâsası : Ünye'nin Fartil köyünün; Fatsa -
DDY Emekli Kumru yoluna■ bağlanması, adının değiştirilmesi ve sair ihtiyaç-
Çarşamba hırının giderilmemesinde durumunu istidada belirttiği köy muh

tarının ve bunun tesiri altında kalan memurların âmil oldukla
rından şikâyeti ve köydeki zengin madenlerin işletilmesi, keza; 
devlet çiftliklerinin topraksızlara dağıtılması ve mal sahiplerini 
himaye eden gayrimenkul liraları halikındaki kanunda; kendisi 
gibi mağdur kiracıların korunmasını teminen gerekli tadilât ya
pılması talepleri ve köy ilk tedrisatı ile dinî kisve re merasimler 
hakkında bâzı temennileri mutazeı mmındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin yukarda açıklanan bâzı 
taleplerinden dolayı evvel emirde bu hususta katî karar verme
ye yetkili makamata müracaatı lüzumuna, kanun tadilâtı ile 
ilgili bulunan hususat hakkında ise encümenimizin bu hususa 
yetkili bulunmamasına binaen; encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4050 20 . X I .1956

Yavuz Fındıkil (Arzuhal hulâsası : 137i) ve 55S5 sayılı kanunların tadili ile
Bilson So. *No: 6 ilgili olup Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun teklifinin tet-
Küçükvalı - İstanbul kik ve müzakeresinde 1939 Eylülünden sonra askerliğini yapmış 

olup da mezkûr kanunlardan istifade edememiş bulunan me
murların askerlikte geçen müddetlerinin de bulundukları aylık 
ve mütakıp terfi derecelerinde nazara alınması esbabının temin 
buyurulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu teklif kesbi kanuniyet ey
lemiş bulunmasına ve müstedinin mezkûr kanundan istifade 
edip edemiyeceği cihetinin tâyin ve tesbiti için alâkalı ve yet
kili makamata müracatı lüzumuna binaen talep hakkında bu
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bakımdan 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

4051 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsam : (i küsur senelik jandarma temditti onbaşı
lığında geçen müddeti hizmetinin sivil hizmetine ilâvesi için vâki 
borçlanma talebinin is’af olunmadığından şikâyeti mutazammın- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de vâki talcip halikında muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındığına musir 
bulunduğu takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4052 20 . X I . 1956

8818/8629 Haşan Çiçek
PTT yaya dağıtıcısı 
Mudanya

8851/8654 Hatice Aykut
Gazialemşalı Malı.
No: 18
Konya

(Arzuhal hulâsası : Vazifesi başında ölen kocası Gedikli Baş
çavuş Şükrü Aykut’un dul vı yetimlerini 6580 Kanuna tevfikan 
maaş bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup bu merci 
tarafından da mürurumüddet bakımından reddedilmiş bulu
nan ihtilâf üzerine (Her hangi bir ihtilâfın bu mercilerce usul 
ve esastan karara bağlanması arasında taraflar için tevlidede- 
ceği netayiç bakımından bir fark bulunmaması itibarı ile) mua
mele tâyinine mahal olmadığına, ahiren neşrolunan bu kanun
dan istifadesi mevzuunda dahi müstedinin bu ciheti tetkik ve 
tatbika yetkili makamata müracaat etmesi lüzumuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4053 20 . X I .1956

8855/8658 Ata Topluoğlu (Arzuhal hulâsası : Yüksek Seçim Kurulunun Fatsa Beledi
ye ar. ye Seçimleri ile ilgili olarak vermiş olduğu birbirine müh ay in 
Belediye eski Reisi iki karar dolay isiyle kazandıkları seçimi kaybetmiş bulundukla 
Fatsa rından; seçimin yeniden yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr mukarreratm kazai mahiyette 
bulunmasına ve bu mevzu ile ilgili muamelâtın kanunu mah
susunda tâyin ve tesbit edilmiş olan mercilerden başka bir 
mercide tetkiki ve buna teşriî yoldan dahi müdahale caiz bu-
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Arzuhal

No.

8885/8682

8893/8690

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karafı vc ne sebepten verildiği

Ilınmadığından vâki talep hakkında bu bakımlardan encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4064 20 . X I .1956

Abdülkerim Kurt 
Kendirciler arasında 
Berber Yahya Mağa- 
raci clivlp 
Tarsus

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihtilâfm tetkik ve halli kaza 
merciine ait ve Arzuhal Encümeni mukarreratma itiraz hakkı 
ise Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi ile ancak; münhasıran 
mebuslara tanınan bir hak bulunmasına binaen vâki talep üze
rine bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4055 20 . X I .1956

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş kazası sebebi ile, İşçi Sigor
taları Kurumunca mâlûliyet derecesi noksan tesbit olunmak su
retiyle maluliyet geliri bağlandığından şikâyeti mutazammıv 
müracaatı üzerine ittihaz olunun ? . X II . 1955 tarihli ve 2132 
sayılı Arzuhal Encümeni kararma itirazı, ve dolay isiyle mezkûr 
kurumla aralarındaki ihtilâfa ait dosyanın celp ve htkikı ile bir 
karar verilmesi talebini mutazammındır.)

At ilâ Türközli 
Koşuyolu Salih 
Onnırtak Cad.
No: 24
Haydarpaşa - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Oku
luna 1952 Şubatında bilimtihan girip 1951 yılımla diğer biitiın 
derslerin imtihanını verdiği halde anatomi dersindi n muvaffak 
olamadığı için silinmiş olan kaydının; askerliğini yaparak ikmali 
tahsil etmek istediğinden müktesep hakları tanınmak suretiyle 
yenilenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanunu gereğince müste
dinin bu mevzuda; evvel emirde karar vermeye yetkili yönetim* 
kuruluna müracaat etmesi lüzumuna binaen vâki talep hakkın
da bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

KaraT No. Karar tarihi

4056 20 . X I . 1956
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Arzuhal
No.

8087/8776

0044/8831

Belkiz Uyanık ve av. 
l’/ırmakkapı Abdul
lah So. No: 10/3 
Beyoğlu - İstanbul

Güzin Sessiz 
Selânik Cad.
No: 35/3
Yenişehir - Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kabalarının vefalı tarihinde evli olup da 
bil âhara dul kalmış olanlara da maaş bağlaması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta
lep yerine getirilmiş olduğundan talep hakkında bu balamdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Kara* No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4057 20 . X I . 1956

0300/8826 Halil J nal 
Muhtar 
Yenice Malı. 
Demirci

0042/8820 Ahmet Aydııısoy 
10088/ Alaııönü Malı, de 

Akoğlan Cad de 
No: 20 
Eskişehir

(Arzuhl hulâsası : Demirci yangını felâketzedelerinin de 
Gerze yungnı felâketzedeleri irin hazırlanan ve Yüksek Meclise 
sunulan lâyiha şümulüne alınmaları talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kesbi kanuniyet etmiş 
bulunduğundan vâki talep üzerine bu balamdan encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4058 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Eskişehir Şeker Fabrikasında işçi olarak 
çalışmakta iken geçirdiği kaza netice sinde 3 parmağını kaybet
mesi neticesi duyduğu üzüntüyü izhar ile tevali edeıı bu kaza
lara lâkaydisi ile sebebiyet, veren Mühendis lsvıet Uyar hakkın
da takibat ifası ve mumaileyhin başka bir yere nak olunması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, adı geçen mühendis hak- 
Inııda gereldi tahkikat, tetkikat ve muameleyi ifaya yetkili 
makamata ve hukuku şahsiye noktasından da vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lüzumuna binaen vâla talep hakkın
da bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4059 20 . X I . 1956

0056/8842 Niyazi Bilâımıv 
ilacı Hüseyinefendi 
Mah. Cami Su.
N o: 26 /1
Kamatva - Islanbıı1

/Arzuhal hulâsası : F uz aleıı iştin el çektirilmiş olmakla 
mahrum kaldığı■ aylık n yardımlaşma için kesilen paralarının 
in d i ,si. hakkında' vâki müracaatı iizi rine Arzuhal Encümenince 
vırilmiş olan, . 0 . 1 .  tarihli vı 173 numaralı Kararın isa
bet sizliğine binaen; iptaline ve talebinin is'afı hususunun karara 
bağla n masın a ila,irdir.)

Gereği düşünüldü : Tekrar tavzif veyahut emekliye sevk 
olunmayı mutazammm bulunan vâki müracaat üzerine ittihaz 
olunan mevzuubahis kararda da zikrolunduğu üzere; müstedi



Arsuhal
No.

9066/8850

9075/8859

ile idare arasında mütehaddis ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine ait ve encümen kararlannın itirazen tetkik ve bir 
mazbataya bağlanması keyfiyeti ise ancak; tâyin olunan müd
det içerisinde mebuslar tarafından yapılacak müracaatler üze
rine mümkün bulunmasına mebni talep hakkında bu bakımlar
dan muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4060 20 . X I . 1956
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Arsuhal sahibinin

adı, soyadı re adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

A li ü z m e ıı
Hacı Haşan S<>.
No: 32
Fâtih - İstanbul

Gereği düşünüldü : Müstedinin; icra tetkik merciine; icra 
memuruna bir vazife kusuru isnadettiği takdirde de bu ciheti 
tetkikle vazifeli makama müracaatı lüzumuna binaen vâki talep 
üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4061 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Müştereken salınalmış bulundukları evin; 
unlan izaleişiiyu dâvası neticesinde İstanbul 11 ncü Hukuk 
Hâkimliğinin 1955/123 say ıh Karan ile sajtışına karar verilmiş 
ise de vâki Temyiz neticesine intizar olunmaksızın satışına te
vessül olunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Bahriye Akıncı (Arzuhal hulâsası : Kocası müteveffa Ali Rıza Akıncı'mu
Değirmcnönü Mal,. Mücadelei Milliyede mesbuk hizmetlerinden dolayı; kendisini 
Değirmen Çıkmazı vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması halikındaki vâki mü- 
No: 92 racaatı üzerine yapılan tebligatta hangi makama müracaat zikr-
Denizli olunmadığından bu mevzuda gereken yardımda bulunulması ta

lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hidematı vataniye tertibinden aylık 
bağlanması, ancak; bir kanunla mümkün olup kanun teklifi ise 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzla ancak mebuslara ve İcra Vekil
leri Heyetine tanınmış bir hak bulunmasına ve encümenimizin, 
bu sıfatla böyle bir yetkisi olmamasına binaen vâki talep üze
rine bu mucip sebebe dayanılarak verilen 13 . XII . 1955 ta
rihli ve 2615 sayılı Karanmızm tavzihini ve tadilini mucip bir 
cihet görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4062 20 . X I . 1956
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9088/8872

Arzuhal
No.

Ayvaz Harunlar 
Şehitmustafa Mah. 
So. 216 
Tarsus

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İki gözden mahrum, çok fakir ve yardı
ma muhtaç bir durumda bulunduğundan kendisine vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması için yaptığı müracaat üzerine 
verilen kararın tavzihi talebinden ibarettir.)

GeYeği düşünüldü : Talep yeni bir kanun teklifi ile ilgili 
olup encümenimizin bu sıfatla buna yetkili bulunmamasına ve 
mevzuubahis; 13 . XII . 1955 tarihli ve 2015 sayılı Kararın da 
bu mucip sebebe binaen muamele tâyinine mahal olmadığına 
dair olmasına binaen mezkûr karann tavzihini mucip bir cihet 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4063 20 . X I . 1956

9110/8919 İbrahim Tuzbay 
Dörvişali Mah. Caıı- 
feda Camii So.
No: 29
Karagiimrük - Edir- 
nckapı - İstanbul

(Arzuhal hulâsası . 
ayrılmış olup kendisini 
den ibarettir.)

Akıl hastalığı sebebi ile Yüzbaşılıktan 
âdi maluliyet aylığı bağlanması talebin-

Gereği düşünüldü : Müstedinin, bu mevzuda evvel emirde 
kati karar vermeye yetkili idari makamata, ihtilâf vukuunda 
da bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi 
lüzumuna binaen vâki talebi üzerine bu bakımlardan encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4064 20 . X I .1956

9170/8940 Fatma Oülten 
Yoncalık karşısı 
No: 177
Saymakadm - An
kara

(Arzuhal hulâsası : 24 sene evvel 10 seneliği verilip kesilen 
şehit aylığının tekrar bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, âhiren yürürlüğe giren 
6740 sayılı Kanundan istifade edip edemiyeceği cihetini tâyin 
için alâkalı ve yetkili makama müracaat etmesi lüzumuna bi
naen vâki talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4065 2 0 .X I .1956

9218/8984 Muharrem örer 
DDY Bagaj Koıı- 
doktoru 43241 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İdaresinin faul sını
fını teşkil fiden katar personelinin; idarenin diğer personeline 
tanınan birçok haklardan mahrum bırakılmak suretiyle mağdur 
frir vaziyette bulunduklarından şikâyeti; dolay isiyle yıpranma 
zammından, meşin ceket ve lojmandan istifade ettirilmeleri, de
recelerinin ve kilometre zamlarının yükseltilmesi taleplerini mu- 
t azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun ve bir nizamnamenin 
tadili teklifi ile ilgili bulunan talepler hakkında; encümeni-



Arzuhal
No.

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

mizin bu mevzularda yetkili bulunmamasına binaen muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4066 20 . X I . 1956

9220/8.986 Nuri Oral 
11383/10829 Bolluk köyiindo 

Ünye

(Arzuhal hulâsası : Bcractlc neticelenin bir ihmal suçundan 
dolayı idarei hususiye tahsildarlığından arıkla kalıp (/erekli tet- 
kikıdtan sonra verilen 600 lira ikramiyenin de cüziliğinc binaen 
buna ilâveten bir nıiklar yardımda bulunulması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de, vâki talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

4067 20 . X I . 1956

9228/8994 Nail Türkteki 
Bölge Ceza Evi İş 
Yurdu Kantin ve 
Ambar Memuru 
Edirne

( Arzuhal hulâsası : Kanuni hakkı olan pirimden mahrum bı
rak dd ığ ından şikâyet i m ut azam mm dır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vâki şikâyetinden dolayı 
evvel, emirde yetkili, alâkalı makamlara ihtilâf vukuunda da 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatı lüzumuna 
binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

'4068 20. X I . 1956

9231/8997 yefik Dıımlu 
Atıfbey Malı. 
1. So. No: 38 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığının tadili ile ilgili olarak 
Yüksek Meelise yaptığı müracaat üzerine; Arzuhal Encümenin
ce ittihaz olunan 6 . X II . 1955 gün re 2109 sayılı Karara iti
razdan ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni mukarreratma iti
raz; Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesi ile ancak; mebuslara 
tanınmış bir hak bulunmasına binaen, mezkûr karann bu sebe
be mebni encümenimizce yeniden tetkikine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4069 20 . X I . 1956



9252/9010

A r z u h a l

No.

Abdullah Çeviker
Mübadillerden
Alacam

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Mübadil sıfatı ile iskânlarına tahsis olu
nup 32 yıldan heri tahtı tasarruflarında bulunan meskenine ait 
tapunun cl’an verilmemiş bulunduğundan şikâyeti mutazammın 
dır.)

Gereği düşünüldü : Bu hususta kati karar vermeye yetkili 
makama; ihtilâf vukuunda da bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaat olunması lüzumuna binaen vâki talep hak
kında bu bakımlardan muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4070 20. X I .1956

9254/9012 Mustafa Yılmaztürk 
10887/10334 Kaygana Malı. Kav

gamı So. No: 14 
Mudurnu

(Arzuhal hulâsası : Gayrikununi olarak siciline geçirilen 
namzet kaydı sebebi ile borçlandırılmak suretiyle f  uzulen ödemiş 
bulunduğu 105 liraya ait muamelenin iptali ile paranın icıde 
edilmeni talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; evvel emirde bu hususta 
kati karar vermeye yetkili idari makama, ihtilâf vukuunda da 
bu ciheti tetkik ve hal ile vazifeli kasa merciine müracaatı lü
zumuna binaen vâki talep üzerine bu bakımlardan encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4071 20 . X I . 1956

9278/9028 Sıdıka Kaııadıkırık 
Yusuflarm Malı, dı 
No: 34
Şekerde re - M arrış

(Arzuhal hulâsası : Babasının vefatı tarihinde evli olması 
sebebi ile bağlanamıyan yelim maaşının tahsisi talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren 6745 sayılı Ka
nundan istifadesi cihetini teminen müstedinin; alâkalı ve yet
kili makama müracaat etmesi gerektiğinden vâki talep üzerine 
bu balamdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4072 20. X I . 1956

9301/9040 Osman Köseler
Cankurtaran Şadır
van So. No: 49 
Sultanahmet - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Kumkapı Belediye şubesi aleyhine açmış 
olduğu, dâva üzerine Devlet Şûra&mca verilmiş olan ret kararı
nın iptali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde vâki talep üzerine encümenimizce ya
pılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4073 2 0 .X I .1956



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

9311/9050 Şerife Ertunç 
10994/10441 Doğanlar Mah. den 

Kadmhan

(Arzuhal hulâsası : Şehit olan kocasından kendisine, emsali 
misillû maa  ̂ bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki talebinden dolayı ev
vel emirde bu hususta katî karar vermeye yetkili idare ma
kamlarına, ihtilâf vukuunda da kaza merciine müracaat et
mesi icabetmekte bulunduğundan müracaatı üzerine bu bakım
lardan muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4074 20 . X I . 1956

9327/9065 Abdullah öztaş 
10085/ Yavru Turna Malı 
10674/ den No: 35 

Çorum

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet derecesinin 1 veya 2 ııei dere
ceye yükseltilmesi için muayeneye sevk olunması, eski ve yeni 
malûller için tesbit edilmiş bulunun farklı aylık durumlarının 
ıslahı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mâlûliyet derecesinin yeni
den tesbitini temin için bu hususta katî karar vermeye yetkili 
makamlara müracaat etmesi lüzumuna; eski hükümlere göre 
kendilerine aylık bağlanmış olan mâlûllerin mer’i kanun hü
kümlerinden faydalandırılması keyfiyeti ise yeni bir kanun 
teklifini mutazammm olup encümenimizin bu sıfatla, böyle bir 
yetkiyi haiz bulunmamasına binaen vâki talep üzerine zikrolu- 
nan bu sebeplere mebni muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4075 20. X I . 1956

9329/9067 Mehmet Ok 
11232/10678 Uzunca orman ki 
11517/10963 yiindı'

Hendek

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup sair 
misallerine ev yardımı yapıldığı halde kendisinin bundan mah
rum bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvel emirde bu hususta 
katî karar vermeye yetkili makama, ihtilâf vukuunda da kaza 
merciine müracaatı lüzumuna binaen vâki talep hakkında bu 
bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4070 20. X I . 1956

9337/9075 Fadime Sevinen1 (Arzuhal hulâsası : Temyizen tasdik olunmuş bulunan mah-
Zafer Mah. deıı kûmiyet kararına karşı vâki tashih talebinin başmiiddeiumumi-
Sultanhisar tikçe iyice tetkik ve kabul olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanuniyle 
bu cihet zikrolunan makama tanınan bir yetki bulunması iti-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

ban ile vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Bncümen kararı ve ne sebepten verildiği

4077 20 . X I .1956

0338/9076 İnayet, Erdeniz 
İlkiz So. No: 12 
Yenişehir - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Muhtar yetim kız çocuktan için kabul 
olunduğu gibi 10 yıllıkları peşin verilmek suretiyle emeklilikle 
alâkalan k eşilmiş dullara da iade ten nıaaş tahsis talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Talep 6740 sayılı Kanunla yerine geti
rilmiş olduğundan vâki müracaat üzerine bu balamdan encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4078 20 . X I . 1956

9343/9081 Kozlu köyü vc diğer 
köy muhtarları 
Kozlu - Erbaa

(Arzuhal hulâsası : Kafkas muhaciri olarak dedelerinin is
kân olundukları ormanlık sahadan; emel; vc masraf ihtiyarı ile 
tarla haline getirip bunlardan kendilerine intikal eden ve 70-80  
sonedir tahtı tasarruflarında bulunan tapusuz arazileri için al
mak istedikleri tapuları; Hazine ve orman idarelerinin vâki mü
dâhaleleri yüzünden hükmen almaya muvaffak olamadıkların
dan mezkûr tarlalarının tapuya bağlanmasının temini talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların bu mevzuda; evvel emirde 
katî karar vermeye yetkili idare makamlarına, kanuni hakla
rının ihlâl olunması halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaatleri lüzumuna binaen; vâki talep hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4079 20 . X I . 1956

9357/0094 Haşan öztürk (Arzuhal hulâsası : Köyün huzur vc sükûnunu bozan, dere-
Göbürgo köyünde beylik iddiasiyle birçok kimselerin malına tecavüz eden Haydar 
Pülümür Mutlu adındaki şahıs hakkında lâzımgelen kanuni muamelenin

yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Adı geçen hakkında takibat yapmaya 
yetkili adlî ve idari makamlara müracaat olunması lüzumuna 
binaen vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4080 2 0 .X I .1956
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9366/9103

Arzuhal
No.

Mairîe Şcnpolat 
Çamlı So. No: 46 
Tortum

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllığı peşinen verilmek suretiyle ke
silen ehil aylığının iadeten tahsis olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 6740 sayılı Kanunla yerine getirilmiş 
olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

4081 20 . X I .1966

9375/9112 Davut Demirci ve aj 
İnşaat ustaları 
Camii Cedit Malı. 
Okul So. No: 8 
Merzifon

Gereği düşünüldü : Vergi muaflığı tesisinin ancak; yeni bir 
kanun teklifi ile ilgili ve mümkün olup encümenimizin bu sı
fatla böyle bir yetkiyi haiz bulunmamasına, takdir hatasına 
matuf ihtilâfın tetkik ve halli de kaza merciine ait hususattan 
olmasına binaen vâki tale(pler üzerine bu bakımlardan muamele 
tayinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Senenin ancak 4 ayında çalışıp geçimle
rini temin eden inşaat işçilerinden olup takdir komisyonunca 
haklarında takdir olunan yıllık gelirin fâhiş bulunduğundan ve 
ahiren yürürlüğe giren kanunla muafiyetten de f  ay d al andırıl- 
madıklarından şikâyeti, vergi dışında bırakılmaları veyahut tak
dir olunan gelirin lâyık hadde indirilmesi taleplerini mutazam- 
nınıdır.)

4082 20. X I . 1966

9402/9127 llalit Durak (Arzuhal hulâsası : Her iki gözden âmâ olup, babasından ay-
Ahıçelebi Malı, don lık bağlanması için de ailesini boşamış bulunduğu halde maaş 
Devrekani bağlanmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de vâki talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve mütsedinin, kanuni bir hakkının muhtel kılındığım iddia 
etmesi halinde bu cihetleri tetkikle vazifeli kaza merciine mü- 
racaatte muhtariyetime karar verildi. „

Karar No. Karar tarihi

4083 20 *. X I . 1966

9411/9136 Pakize Eroruk 
Akaretler Spor Cad 
Yeııiyol Demir Ap. 
No: 20
Beşiktaş - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Babasının vefatı tarihinde evli bulundu
ğu için maaş bağlanmamasındaki isabetsizliğe dairdir.)

Gereği düşünüldü : 6745 sayılı Kanunla yerine getirilen ta
lep hakkında bu bakımdan muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4084 20 . X I .1966



0420/0144

Arzuhal
No.

0422/0146

0434/0151

(Arzuhal hulâsam : Konya Sulama İdaresinde vâki suiistimal 
hakkında şahadette bulunduğundan dolayı haksız yere ve garezin 
işindin çıkarıldığından şikâyeti re hakkının korunması talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki suiistimal iddia ve is
nadından dolayı bu ciheti tetkik ve tahkika yetkili idari maka- 
mata muhtel kılınan hakkını istihsal bakımından da vazifeli 
kaza merciine müracaatı lüzumuna binaen talep üzerine bu ba
kımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

4085 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : /irmiş olduğu men'i müdahale dâvasının 
hâkim tarafından ligarezin reddolunmuş bulunduğundun şikâ
yeti vı bu baptaki dosyasının tetkik olunup lıakkmm meydana 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin hâkim hakkındaki vâki id
dia ve isnadından dolayı gerekli tahkikat ve takibatta bulun
masına yetkili Adliye Vekâletine müracaatı lüzumuna ve Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde; 
mahkemelerin mukarreratının Yüksek Meclisçe dahix tetkiki 
gayrikabil bulunmasına binaen talep hakkında bu bakımlardan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4086 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : Kesilen dul maaşının iade ten tahsisi ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; ahiren yürürlüğe girmiş 
bulunan 6740 sayılı Kanundan istifadesi için bu kanun tatbi
katı ile alâkalı ve katî karar vermeye yetkili idare makamına 
müracaatı lüzumuna binaen vâki talebi üzerine bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Emine Oürvardai' 
-41tıııoı So. No: 43 
Babçelievlcr - An
kara

Talıir  Dikil 
Kızılcnova köyüm le  
R ay ın d ır

Arif Orbıırç. ve ar. 
Dolapaııo Mah. de 
No: 1(i 
Konya

4087 20 . X I . 1956
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6211 sayılı Kanundan, köy bütçelerinden 
cAlzi ücret almakta bulunan köy kâtiplerinin de istifadeleri için 
bir karar verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Evvel emirde bu kanun tatbikatı ile 
alâkalı ve katî karar vermeye yetkili makamlara, ihtilâf vu
kuunda da bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mercilerine müracaat 
olunması lüzumuna binaen vâki talep üzerine bu bakımdan en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4088 20 . X I . 1956

9475/8821 Tekke köyü ve diğer (Arzuhal hulâsası : Köylerinin vasatında bulunan Çilâdert 
köyler muhtarları köyünde nahiye kurulması ve bir tabip gönderilmesi taleplerin 
Tekkiraz - Ünye den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr mahalde bir nahiye teşkil olun
duğu vekâlet işarından anlaşılmış bulunmasına ve diğer istek
lerinden dolayı da müstedilerin bu hususta katî karar vermeye 
yetkili, ilgili idari makama müracaat etmeleri lüzumuna binaen 
zikrolunan müracaat üzerine bu halamlardan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4089 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası ; Köylerde davul ve çalgı çalmak suretiyle 
maişetlerini temin etmekte bulundukları halde vergi ile mükellef 
tutulmalarındaki adaletsizliğe binaen, 6582 sayılı-Kanunla Es
naf Vergisinden ve götürü kazançlılar arasından çıkarılmaları 
■için mezkûr kanunun tadili ile ilgili olup Yüksek Mecliste tetkik 
olunmakta bulunan kanun lâyihasına icabedcn hükümlerin ko
nulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr lâyiha kesbi kanuniyet etmiş 
bulunmasına binaen, müstedilerin kanım tatbikatı ile ilgili ta
leplerinden dolayı evvel emirde alâkalı idare makamlarına, ih
tilâf vukuunda da; bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatleri lüzumuna binaen vâki talep üzerine bu bakımdan 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4090 20 . X I . 1956

9511/9224 Sait Kaptan ve ar. (Arzuhal hulâsası : 10 tonilâtoluk veya 40 yolcu taşıyan tek
Körfez motorcuları geçim vasıtası olan deniz motorlarının vergiden muaf tutulma 
Dcğirmendere lan talebinden ibarettir.)

' 9497/9213 Kâzım Sülün
Çalgıcılar namına 
Sungurlu

Arzuhal Arıuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9439/9155 Mehmet Canşiil
Bengisu Malı. Türk- 
ocağı So. No: 14 
ödemiş

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren kanun muvace-



Arzuhal
No.

9537/9247

16274/15203

—  25 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi » Encümen kararı ve ne stbepten verildiği

hesinde vâki talep üzerine muamele tâyinine mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4091 20 . X I . 1956

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları peşin ödenmek suretiyle ma 
uslan kesilmiş olan dullara da yetim kız çocukları için kabul 
edildiği gibi iadeten maaş tahsisinin temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 6740 sayılı Kanunla yerine getirilmiş 
bulunan talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4092 20 . X I .1956

Ömer Yıldız (Arzuhal hulâsası : Temyizen bozulan mahkûmiyet kararına
Ceza Evinde rağmen kendisinin yeniden yapılan duruşmalara çağırılmadığın-
Malatya dan şikâyet.

Müstedi : Müştereken adam öldürmekten 9 sene hapse mah
kûm edilip bu mahkûmiyetinin; suç ortaklarının ceza evinde 
kendisini tehdit ve tazyik altında bulundurmaları sebebi ile ver
diği değişik ifadelerden ileri geldiğini ve bu suretle mağdur ol
duğunu beyanla; onların yaptığı Temyiz talebi üzerine hüküm 
bozularak yeniden duruşmaya başlanıldığı halde kendisinin bu 
duruşmalara çağırılmadığından şikâyet ederek durumun bir ad
liye müfettişine tahkik ettirilmesini istemektedir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr hükme ait ilk 
muhakeme safahatı ve adları yazılan suç ortaklarının vâki 
Temyiz talebi üzerine bu hükmün temyizen bozulduğu ve 
bozma sebebi açıklanarak; müstedi temyiz talebinde bulunma
dığı için buna ait hükmün katileşmiş bulunması itibarı ile 
bozmadan sonraki duruşmaya celbedilmemiş olduğu ve diğer 
maznunların celbi suretiyle duruşmaya devam olunduğu ve 
yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bu
lunmadığı ve mahkûmiyet 9 soneden ibaret bulunması itibarı 
ile karar; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 305 nci m ad-' 
desi gereğince re’sen Temyize tâbi olmadığı gibi kanuna muha
lefet noktasından bozulmadığmdan 325 nci maddesi gereğince 
mumaileyhin mezkûr bozmadan istifadesine de kanunen imkân 
bulunmadığı.

Yaptığı iadei muhakeme talebinin reddi hakkmdaki kara
rın yazılı emir üzerine bozulup dosyanın mahalline iade edil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve dâvanın kaza mer- 
cünce yeniden tetkik olunmakta bulunmasına göre vâki talep

Hamide Bayrakeri 
Arifiye Malı. Bilye 
So. No: 17 
Eskişehir



Arzuhal
No.

9073/8857 
(S. No: 1)

9283/9033
(S. No: 2)

8593/8428
(S. No: 3)

8440/8296
(S. No: 4)

8703/8520
(S. No: 5)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

üzerine encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4093 20 . X I . 1956

Hüseyin Ceran 
Hankapısı Mah. de 
Karapınar - Konya

Haşan İlhan ve ar. 
Bahramlı köyünde 
Kefertes - Pütürge

(Arzuhal hulâsası : Murislerinden miintakil ve tahtı tasar
rufunda bulunan 80 dönümlük arazisi ile 10 bin lira değerin
deki mahsulünün, Konya Belediyesi tarafından, Asliye Hukuk 
Mahkemesinden alınıp henüz temyize/» tetkik olunmakta bulu
nan bir ilâma müsteniden zaptolunmuş bulunduğundan şikâyeti 
■mu t azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : öteden beri köylerinin tahtı tasarruf ve 
intifalarında bulunan mera ve meşeliğe Nedim Ataman ve Meh
met Alageyik adındaki şahıslar tarafından zorbalık ve tehditle 
tecavüz ve müdahalede bulunul d uğun d an bu mevzuda ikame et
tikleri dâvalarının da int ar olunmadığmdan şikâyeti mutazam- 
m indir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatler; kaza mercilerince İncelenmekte olan 
hususata taallûk etmekte bulunduklarından, bu bakımdan en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4094 20 . X I . 1956

Fuat özyılmaz 
Ceza Evinde 
Antakva

Namık Demir 
Akyol Mah. Akvol 
Cad. No: 53 
.Gazianteb

Haşan Kunıcuk 
îkiçeşmelik mmtaka- 
sında zabıta memu
ru 106 yaka sayılı 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : İşlediği bir trafik kazasından dolayı 
Adana Ağır Ceza Mahkemesince hükmolunup tasdik edilmiş bu
lunan; 3 yıl hapis ve 1 500 lira ağır para cezası ile mahkûmiye
tine mütedair olun kararın istidada belirtilen sebeplere binaen 
tetkiki ve Adana Ağır Ceza Mahkemesinden gayrı bir yerde 'ye
niden muhakemesinin icrası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 19 senelik mesbuk hizmetine ve tahdidi 
sin dolay isiyle devlet hizmetinden ayrılması akabinde sağ gözün
den yapılan ameliyat neticesi malûl kalmış bulunmasına ve sol 
gözünün dahi hiç börmemesine rağmen; Balkan Harbini müta- 
akıp terk edilen topraklarda geçen 10 yıllık hizmetine taallûk 
eden hakları sâkıt olmuş addolunmak, dolay isiyle emeklilik hak
kından mahrum edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunduğun
dan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasınca dahi itirazı reddolıın- 
mak suretiyle katileşmiş bulunan inzibat meclisi kararı ile ihrac- 
edilmiş olduğu polis meslekine istidada münderiç sebeplere bi
naen tekrar kabulü talebinden ibarettir.)



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

9132/8912 
(S. No: 6)

9358/9095 
(S. No: 7)

9380/9117
(S. No: 8)

8565/8392
(S. No: 9)

8591/8426
9963/

(S. No: 10)

Hüsamettin Oktay 
Altıparmak Selimiye 
Malı. Bülbülce So. 
No: 14 
Bursa

Bekir Doğu 
Kuyular Malı. Sa
bunhane So. No: 23 
Antakva

Emine Baltacı 
Mustafa kızı lçeri- 
bükü köyünde 
Ün ve

(Arzuhal hulâsası : Spmsun Maarif Yayıncın Memuru iken 
ihtiyat askerliğe çağırılması üzerine, Maarif Müdürü başkanlı
ğındaki bir heyete devrüteslim vererek 1941 tarihinde ayrıldığı 
halde aradan 6 yıllık bir zaman geçtikten sonra 23 . VII . 1948 
tarihinde kendisine 12 775 küsur liralık bir zinımet isnadolunup 
hakkında yapılan takibat neticesinde müddeiumumilikçe suçun 
âdi zimmet olduğu kabul edilerek müruru müddet bakımından 
ademitakip kararı verilmesi üzerine Hazine avukatı tarafından 
mezkûr yer 2 nci Asliye'Hukuk Mahkemesine açılan dâvanın; 
müdafaa hakkı dahi nazara alınmaksızın mezkûr meblâğı ödi- 
meye mahkûm edilmek suretiyle tecelli ve neticelendiğinden ■»e 
mezkûr hükümdeki isabetsizlikten şikâyeti mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbini miitaakıp birçok 
masraf ihtiyar etmek suretiyle üzerine 15 ailenin ev yaptırmış 
olduğu emvali metruke arazisinin, dolayısiyle binalarının İngi
liz tebaasından olan Yusuf Düvcykin oğulları taraf ından yalana 
¡¡ahit dinletilmek suretiyle mahkemeden istihsal ettikleri hükme 
istinaden ellerinden alınmak istenildiğinden şikâyeti ve iki mü
fettiş izamı ile durumun tahkik ettirilmesi ve ei'lerinden çıka
rılmamaları talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bir gayrimenkul ihtilâfı ile ilgili olaraJ. 
açmış bulunduğu dâvanın Ünye Sulh Hukuk Jf akimliğince aley
hine neticelendirilmiş olduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsatep açıklan 
nug olan istidalardaki vâki taleplerin, kaza mensilerince incele
nip karara bağlanmış husussatla ilgili bulunmalarına binaen, 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. K am  tariki

4095 20. X I . 1956

İhsan Canbıılat 
Göynük köyünde 
Avanos

AliAhmet Şener, 
Turan ve ar. 
Park Palas Oteli 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Babasından müntekü ve bütün aile efred
dinin yegâne geçim vasıtası olan 15 dönümlük tarlalarının, 194<> 
yılında 100 lira gibi parasız denebilecek bir bedelle köy okulu 
için zorla ellerinden alınıp, büâhara köy muhtarı tarafından 
5 000 liraya mal olan samanlık ve tarla He artan arazinin bir 
ahbabına 1 000 küsur liraya hilafı kanun satılmış bulunduğun 
dan şikâyeti ve bu idari muamelelerle birlikte yapılan satışın 
iptali ve hukukunun iade olunması talebini mut azaminindir.)’

(Arzuhal hulâsası : Karayolları 4 ncü Bölge mütaahhitlerin- 
den Bekir Bar a’d an alacaklı bulundukları yevmiyelerin ödenme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)



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

8596/8431 
CS. No: 11)

8633/8468 
(S. No: 12)

8637/8472 
(S. No: 13)

8575/8410 
(S. No: 14)

8568/8405 
(S. No: 15)

9253/9011 
(S. No: 16)

8557/8394 
¿«.’'N o : 17)

Mustafa Aşkı Arı- 
kan
Yeni Malı. Muhaç 
So. Durak 8 No: ev 
ait. katta kiracı 
Ankara
Mustafa Çakar 
Safa- Otelimin m i i -  

taahhit.
Diyarbakır 
Kâmil Ebret 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi 39 ncu 
kovuş
Balıkesir »
İsmail BüyüktiifcıiA 
DDY Yerköy istas
yonunda 9142 sici’ li 
Yerköy
Sabahattin Bilge 
Necibbey Cad.
No: 140 
Samsun
Veli Soysaldı 
Lise Matematik ö ğ 
retmeni 
Mardin
Süleyman Apaydın 
ve ar.
Çemişgezek K. Os- 
kih köyünden . 
Tunceli

8473/8326 Hüseyin Koç. ve ar. 
(S. No: 18) Tekkedere köyünde 

Bergama - Zevtin 
dağ

8474/8327 Tevfik Buydur 
(S. No: 19) Atıfbey Malı. 5 ne 

So. No: 2 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Tarihten 30 yıl önce Evkaf Sandığından 
alıp ödediği bir meblâğ için ipotek etmiş bulunduğu bir mağa
zasının bu idarece haksız ve mesnetsiz olarak hedmedilmesin- 
den doğan zararının tazmini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 yılında yapmış olduğu Kulpderesi 
köprüsü inşaatından alacaklı bulunduğu 4 700 küsur lira yerine 
I 190 lira ödenmek istendiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 8 yıldır çalışmakta bulunduğu Tunçbilek 
işletmesinden vereme musap olması sebebiyle çıkarıldığından ve 
tedavisinin yüzüstü bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

( Arzuhal hulâsası : Millî Mücadeleedki hizmetlerinin Devlet 
Demiryolları idaresince kabul edilmemesinden şikâyeti muta- 
z aminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanuni Itakkı olan mâlûliyet aylığının 
bağlanmadığın dan şikâye ti mu t azaminindir.)

(Arzuhal, hulâsanı : 6273 sayılı Kanunla yapılsın maaş inti
bakının hatalı olarak bir dun derece üzerinden yapıldığından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 5098 sayılı Kanundan istifade ile müsta
kil bir aile reisi olarak memleketlerine döndükleri halde; Garba 
teb’id olunurken müstakil aile reisi olmadığı için iskân hakkın
dan mahrum bırakılmak istenildiğinden şikâyeti mutazammrn- 
dır.)

(Arzuhal hulâsanı : Kısmen tapulu, kısmen de zilyed sıfatiyle 
100 seneyi mütecaviz bir zamandır tahtı tasarruflarında bulunan 
zeytinliklerinin Orman Tahdit Komisyonunun hatalı hareketleri 
neticesinde, orman tahdit listesine ithal olunup bilâhara yapılan 
tapulamada da orman olarak tesbit olunmasından şikâyeti mu- 
lazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Usul ve mevzuata mugayir olarak tanzim 
olunan bir sicille ve adlî mahkemece hakkında verilmiş olan 39 
günlük bir hapis cezasına istinaden yüzbaşılıktan; disiplinsizlik
ten sicillen tekaüde sevk olunmasındaki isabetsizlikten ve gay- 
rikanunilikten şikâyeti; 18 yıllık ordu hizmetinin şerefli ve 
başarılı geçtiği göz önünde bulundurulmak suretiyle uğ
radığı haksızlığın telâfisi zımnında tekrar orduya alınması ta
lebini mutazammındır.)



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

8485/8334 
(S. No: 20)

8486/8335 
(S. No: 21)

8487/8336 
(S. No: 22)

8447/8302 
(S. No: 23)

8561/8398
9612/

(S. No: 24)

8559/8396 
(S. No: 25)

8580/8415 
(S. No: 26)

9067/8851 
(S. No: 27)

Mustafa Çetiner
E. K. I. Çaydcmir 
Bölümünde Başça
vuş Yusuf Yılma/ 
eliyle 
Zonguldak

Mehmet Taşkın 
Irlıganlı köyünde 
Denizli

Kaniye Güven 
Topkapı Maltepe 
Nadide So. Şerefbevi 
Bağı No: 7 
İstanbul

Zarife Rukive Kan
dırmış
Berenge Malı. 
Arapkir

Setrak Bulgar 
Ağbinek köyünde 
Kiği

İbrahim Ünal, Dur
muş Tansu ve Nu
rettin özsal 
Basmane’de Etiler 
Mah. 1285 So.
No: 33 
İzmir

Yusuf Ekin 
Işıklar Cad. Saray 
Bosna Han No: 3 
Avukat Faik Ah- 
med Barutçu eliyle 
Ankara

Bekir Kalkan 
Osmaniye köyünde 
Çorum

(Arzuhal hulâsası : 10 yıldır çulışınakta olduğu maden ocak
larında musap olduğu hastalığın meslekî sayılmadığından şikâ
yeti vmtazammmdv'.)

(Arzuhal hulâsası : Kanimi müddeti içerisinde müracaat et
miş bulunduğundan, iskân Kanununun 16 ncı maddesine tevfi
kan müstakil bir aile olarak iskân olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : tadeten tahsis olunan yetini, maaşının 
noksan tahakkuk ettirilip ödenmiş bulunduğundan şikâyeti nıu- 
t azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci sınıf harb mâlüllerinden iken 
1928 senesinde vefat eden kocası ölii Yiizbaşı Alı Kemal’den al
makta olduğu maaş ve tiitün ikramiyesi kesilmek suretiyle peri
şan bir duruma düşürüldüğünden şikâyeti mutazamrnındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini ve ölü babası ile kardeşlerim 
ait tapulu arazilerden bir kısmına Hâzinece, bir kısmına da Top
rak Tevzi Komisyonuma el konulup başkalarına dağıtıldığından 
şikâyeti ve mezkûr arazilerin metruk addedilmesi isabetsiz bu
lunduğundan hukukunun korunması re arazilerin kendisine tis
limi taleplerini mutazamınındır.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir Belediyesi tarafından 5218 sayılı 
Kanuna tevfikan bedel mukabili tevzi edilmiş bulunan Beştepe- 
ler mevkiindeki hâli arsalar üzerinde kendileri yoksuzluk!arma 
rağmen ev yapmaya teşebbüs etmiş ve vecibelerini yerine yetir
miş bulundukları halde belediyenin hiçbir belde >hizmetini ifa 
etmediği gibi zikrolunan kanunun ilgası üzerine 6188 sayılı Ka
nuna istinaden.bu yerleri tekrar ellerinden edip bugünkü fahiş 
fiyatlarla ikinci bir satışa tâbi tutmaya kalktığından ve bu bapta 
idari makamlara yaptıkları mracaatlerden de bir netice ala
madıklarından şikâyeti mutazmmındır.)

(Arzuhal hulâsası : İfa ettiği taahhüdat dolayısiyle alacaklı 
bulunduğu istihkakın Nafıaca ödenmediğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 5 nci derece harb malûllerinden iken ve
fat eden babası Kıza Kalkan'm kırdırmak suretiyle aldığı aylı
ğından istirdadolunmak istenilen 283 liranın kendilerinden alın 
maması için emir verilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve nc sebepten verildiği

9127/8907 M. Ali Altay 
(S. No: 28) DDY Eiman Amba

rında Memur 33352 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüme 
geçmiş hizmetlerinden bazılarının muvakkat olduğu beyanı ile 
tekaütlük müddetine ilâve olunmadığından şikâyeti mutazammtn- 
d>r.)

0164/8935 Kâzım Filis 
11877/11320 Kıhçdede Malı. Ir- 
(S. No: 29) mak Cad. No: 219 

Samsun

(Arzuhal hulâsası : Emekli aidatım vermeli suretiyle geçen 
29 sene, 5 ay, 12 günlük\ bir hizmeti olduğu halde tekaüt aylığı 
bağlanmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

9012/8801 Ahmet özbayram 
(S. No: 30) Cumhuriyet Meyda

nında Salih Bayır 
yanında 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş kazası sebebiyle tamamen 
malûl kaldığı halde İşçi Sigortalarınca maluliyet derecesinin ve 
dolayısiyle istihkakının noksan tesbit olunduğundan şikâyeti 
mutazammmdır.)

9250/9008 
(S. No: 31)

Mustafa Erçiıı 
vo ar.
Balıkpazarı Mah. 
Yedievlcr So. N o :76 
Ocmlik

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta bulundukları Gemlik Suni 
İpek Fabrikasındaki işlerinden, iş mevzuatına riayet olunmaksı
zın çıkarılmış olduklarından şikâyeti mutazammmdır.)

9226/8992 Muhlis Erarsian 
(S. No: 32) 1 nci Tarlabaşı 

No: 7
Bornova - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta okluğu D. Demiryolları İz
mir Mağazasında hastalanıp tanzim olunan raporla âdi mâlûl 
olarak işine son verilmiş olduğu halde hakkında âdi mâlûl mua
melesi yapılmamış bulunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

9199/8968 Hüseyin Canlı 
(S. No: 33) Aşağı Mahallenin

Kâzım Dirik Cad. de 
Kemalpaşa - İzmir

(Arzuhal hulâsası : İskân yardımından bilistifade yapmış 
olduğu meskeni için, idami hususiycce tanınan kanuni muafi
yetlerden istifade ettirilmcdiği gibi bu mevzudaki itiraz komis
yonu kararını da temyiz etmiş olduğu halde adına cezalı vergi 
tarh olunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

9193/8962 Satılmış Cin 
ı'S. No: 34) Çolakpehlivan kö

yünde 
Dervrek

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş kazalı dolayısiyle hakkında 
tatbik olunması lâzımgelen mâlûliyet muamelesinin yapılmadı
ğından şikâyeti mutazammmdır.)

8495/8341 Hasaıı Ali Kavuk 
9872/ 50. Piyade Alayı 2. 

(S. No: 35) Tabur karargâh bö
lüğünde 
Bandırma

(Arzuhal hulâsası : Maden ocaklarında çalışan diğer arka
daşları kanunu mahsusu gereğince askerlik hizmetlerini ocak
larda tamamladıkları halde vâki müracaatleri üzerine kendisi
nin bu kanuni haktan faydalandırdmudığından şikâyeti muta- 
zamvıuulır.)
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8498/8344 Recep Akersoy
9211/ Hüseyin Kâhya 

11725/11171 Malı. Yüksek So.
(S. No: 36) No: 78

Kırıkkale

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

9504/9217 İt i ta t Şişko 
(S. No: 37) 2 nci Sv. Tüm. Mu.

Bl. de Astsb. Kd. 
Baş Çvş. 945 - 10 
Adapazarı

9513/9226 Abdullah Gökmen 
(S. No: 38) Kuruba# köyünde

Barbaros - Tekirdağ

9363/9100 Selâhaddin Dağlı 
(S. No: 39) Çayli köyünde 

Dörtyol

9541/9251 Selim Yürek 
(S. No: 40) Karaağaç Ilatuıı Kö

yünde 
İskenderun

9543/9253 Saffet Kalaycı 
(S. No: 41) Parselli evler 

No: 524
Giilveren - Ankara

9549/9259 Satılmış Sakarya 
(S. No: 42) Kuradayı köyünde 

Çankırı

v 9550/9260 Şaban Uymaz 
(S. No: 43) Karaağaç Ferııek 

köyünde 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası : 1927 yılında Tophane Askeri Sanayi 
Mektebi Demirci Öğretmeni iken tedris sırasında sağ gözünü 
kaybetmek suretiyle mâlûl kalıp o tarihten beri de Kırıkkale pi
rine haddehanesinde çalışmakta iken bu maluliyeti dolaymylc 
Gelir Vergisi Kanununun tanıdığı muafiyetten istifade için al
ınış olduğu i . V . 1955 tarihli rapor üzerine kendisine kızan 
müessese personel şefinin teşvik ve tahriki ile ve hiçbir suretle 
haberdar olmadığı 20 . XII . 1955 tarihli bir rapora istimdat 
haksız olarak işita çıkarılmış bulunduğundan şikâyeti ve mezkûr 
fabrikada tekrar bir iş verilmesini, açıkta kaldığı zamana ait 
yevmiyeleri ile fuzulen kesilmiş olan vergilerin iad/ı olunma-sı 
taleplerini mutazammmdir.)

(Arzuhal hulâsası : 6300 sayılı Kanuna uyularak düzeltilen 
it aslımdan dolayı verilmesi gereken maaş farklarının el’an öden
mediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Sark muhabirlerinden olup bu sıfatla 
tahsis edilıniş bulunan arazilerini işletmek üzere emsallerine ve
rilmiş bnlunmı çift, alet ve hayvanının kendisine verilmediğin
den şikâyete mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik Ziraat Okulu, mezunu olup JİS6 
sayılı Kanunun 11 nci maddesine, tevfikan verilmesi icabedcn 
arazinin veril niceliğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası, 16 yıldır çalışmakta olduğu Devlet De
miryolları Liman Müdürlüğündeki hizmetine son verildiğinden 
şikâyeti, ihbar ve kıdem tazminatları ile birlikte 5417 sayılı İh
tiyarlık Sigortası Kanunundan faydalandırılması talebini mrıfa- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Belediyece yıkılan evi için tarh olunan 
verginin affı veyahut ödiycbileccği bir miktara indirilmesi tale
binden ibarettir.) ■

(Arzuhal-.hulâsası'Muhtaç ve müstahak bulunduğu halde 
Toprak Tevzi Komisyon unca kendisine arazi verilmediğinden, 
tarihten 7 yıl önce imar ve, ihya i tmiş olduğu 3 parça gayrimen- 
k»Herin kı nd.ilı/ine verilmesi ve tasarruftan men olunduğu ara
zideki inalı sulh riııin biçilmişine müsaade edilmesi taleplerinden 
İhtın ttir.)

(Arzuhal hulâsası : İşçi olarak çalışmakta olduğu İskende
run, Limanından alacaklı bulunduğu bakiye istihkakının öden
mediğinden şikâyeti mut azaminindir.)
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Arzuhal
No.

9553/9263 
(S. No: 44)

Mahmut Canbıılat 
ve ar.
Şereluk Köyü Muh
tarı 
Düzce

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

9216/8982 Nufeyli Kaval 
(S. No: 45) Bastunar köyünde 

Sürmeni'

9225/8991 Zahide Avcı 
(S, No: 46) Ilasköy Arabacılar 

Merhamet So. No: 32 
İstanbul

9229/8995 Mehmet özyürek 
(S. No,: 47) Ceza Evinde tutuklu 

Uşak

9171/8941 Abdullah Dağyaran 
(S. No: 48) Kaplan köyü mınta- 

kası 6 ncı grup köy
ler kâtibi 
Tire

9178/8948 Fadile Erbek 
(S. No: 49)' Maliye odacısı 

Şirvan

9097/8881 Galip Kumlar 
m. No: 50) Tuhafiyeci Talât 

özer eliyle 
Çermik - Diyarbakır

8661/8485 Vasıf Sevinç 
(S. No: 51) Hayvan Sağlık Me

muru
Ortalıisar - Trabzon

8691/8514 Abdülhalim Atnıan- 
(S. No: 52) oğlu

Memediıı Mah. Tah
talı Kastal So.
No: 16 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : 15 - 20 senedir iskânları yayılmamış olan 
hâsı muhacirlerin bu haklarının verilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Verilen hüküm hilâfına; icra memurlu- 
ğunca evinden çıkarılmak istenildiğinden şikâyeti mutazammın-
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Kayınvalidesi tarafından satmalınmış 
bulunan gecekonduda oturmakta olduğu odanın belediyece yık
tı rılmak istendiğinden şikâyeti mntazanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Aydın ı kasten öldürüp hâdiseye in
tihar siisii vererek haklarında ademitakip kararı verilmiş olan 
Simav eski Jandarma Başgediklisi ve zamanındaki jandarma 
eratı haklarındaki tahkikata Uşak Adliyesince el konulması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsam : Köy bütçelerinin, Köy, Medeni ve Muha- 
sebei Umumiye kanunları il.e tesbit olunan mahiyetleri itibariyle 
hususi bütçelerden mâdut bulunmasına rağmen; bu vasfın Mali
ye Vekâletince kabıd olunmıyarak bü bütçeden aylık almakta bu
lunan köy kâtiplerinin 6211 numaralı Kanundan faydcdandlnl- 
madıklanndan şikâyeti mutazamrnındır.)

(Arzuhal hulâsası : Aldığı odacılık ücretinden, Gelir Vergisi 
Kanununa tevfikan asgari geçim indirimi yapılmadığından şikâ
yeti mutazamrnındır.)

(Arzuhal hulâsası :■ Pamukpınar öğretmen Okulu son sını
fında öğretmene karşı geldiği iddiasiyle, buna dair tanzim olu
nan bir zapta müsteniden; Maarif Vekâleti İnzibat Komisyonun
ca okuldan çıkarılarak istikbalinden mahrum bırakıldığından; 
mezkûr kararın kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hakkı olan harcırahın Maliye 
Vekaletinin kanunsuz ve mesnetsiz bir emri ile ödetilmemekte 
bulunduğundan şikâyeti mutazamrnındır.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadelede geçen hizmetlerinin 
1877 sayılı Karar gereğince tekaütlük müddeti hizmetine ilâvesi 
gerektiği halde vâki talebinin is’af olunmadığından şikâyeti mv- 
tazammındır.)
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8702/8519 
(S. No: 53)

Arzuhal
No.

8714/8531
8864/

i S. No: 54)

8829/8636 
(Ş. No: 55)

8890/8687 
(S. No: 56)

9049/8846 
< S. No: 57)

9266/9022 
t S. No: 58)

9423/9147 
(S. NTo: 59)

9 Î16/9141 
(S. No: 60)

9405/9130 
(S. No: (il)

Hüseyin Şiikrii İlı
can
Cedit Malı. Eski 
Hastane karşısında 
No: 28/B 
İzmit

Mehmet Sönmez 
Yeni Malı. Panayır 
So. No: 40 
1 )cvrek

Hoca Şakir Doğru - 
geldi
Üsküdar Hayrettiıı- 
cavuş Toptaşı Cnd 
No: 132 
İstanbul

Şeref Giray
Marangoz
Tercan

Hafize Baltacı 
Sisli Tay y a recice- 
mal So. Kervan Ap. 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Çelik 
Dumlııpmar nahiye
sinde
Altıntaş - Kütalr 1

Celâl öktem 
Hançeri i Malı. Ha 
limkadı So. C. 6 
Samsun

Arif Erol 
Taşkasap Selçuk 
Sultan Malı. Cem i i 
Seı-if So. No: 26 
Aksaray - İstanbul

Kabını Andtç 
Beykoz Orta Çeşme 
118/1
Beykoz - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 10 niifuslv bir Yuvan mülteci ailesi olup 
beher nüfus için istenilen 824 lir a, tabiiyet harcını ödemeye muk
tedir bulunmadığından 5887 sayılı Kanun gereğince bundan 
muaf tutulması gerekirken buna mütaallik taleplerinin nazara 
ıılmmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 saydı Kanunun 47 nci maddesine 
göre rcızife malûlü addolunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 50 küsur sene hayrı hizmetlerdi vazife 
göriip rahatsızlığı sebebiyle tekaüde sevk edilmiş bulunduğu hal
de aylık bağlanmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Adına tahakkuk ettirilen İS Hra yıllık 
bekçi parasından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1(> . VIII . 1955 tarihinde, Trafik Mü
dürlüğünün huzur ve muvafakati ile Türk tebaalı bir Rumdan 
satmalmış bulunduğu otomobilin Hazine Umum Müdürlüğünün 
kendisine teşmili mümkün olmıyan 19 . X  . 1955 tarihli bir ka
rarına istinaden zapt olunup gümrükte alık onduğun dan şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Vihcın Harbi malûllerinden oldu
ğu halde şimdiye kadar kanuni hakkının verilmediğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadelede sebk eden müddeti hiz
metinin emeklilik hizmetine ilâve olunmadığından şikâyeti mn- 
tazaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığı bağlanması, bu mümkün, 
görülmediği takdirde mesbuk hizmetleri göz önünde tutularak bu 
hakkın kendisine tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş kazası sebebiyle vâki malu
liyeti işçi Sigortalarınca kabul olunmıyarak haklarının 
ketmnlunmak istenildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)
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Arzuhal

No.

9382/!) i 19 
(S. No: 62)

9381/9L18 
11263/10709
(S. No: 63)

9360/9097
(S. No: 64)

9425/9149 
(S. No: 6.V)

9342/9080 
(S. No: 66)

9334/9072 
(S. No: 67)

9330/9068
10303/
(S. No: (W)

9326/9064 
(S. No: 69)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Niyazi Demir 
Emniyet Amirliğin
de Polis Memuru 
Mudanya

İdris Kolikpınar 
Hacı Cuma Malı. 
Keveleiler Cad.
No: 34 
Erzurum

Ahmet Ocaklı 
Nafıa emrinde yol 
çavuşu 
Çorum

İsmail Okan 
K. K. K. Ordonat 
1). Bşk. XIV ııcü Ş. 
Sivil Memuru 
Ankara

Feridun Sezer 
Kimya Tekııisiyen 
Yardımcısı Demir 
ve Çelik İşletmeleri 
Umum Müd. Mer
kez Lâboratuvan 
Karabük

Ali Epli
Kahramanlar 1545 
So. No: 6 
İzmir

Fatma ( ’an ve Cahit 
Gürgen
Bursa So. No: 9 
Kahveci Ali Ay bar 
yanında
Beyoğlu - İstanbul

İsmail Aralan 
Cumhuriyet Meyda
nında Salih Bayır 
yanında 
Zonguldak

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada temditti olarak geçen ti yıl
lık müddeti hizmetinin fiilî hizmetine eklenmesi için vâki hort
lanma talebinin is’af olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Müddeti kanunisini doldurduğu haldi 
tekaüt aylığı bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : OkuI tazminatı olarak muhkemi lıükmii 
ile ve kefil sıfatı ile kendisinden kesilmekte olan paranın asıl 
borçlu olan Mehmet K eller oğlu’nun halen kendisinden daha iyi 
bir durumda. ve başçavuş olması itibariyle, onun maaşından ke
silmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Orta tahsil mezunu olarak intisabetmiş 
bulunduğu memuriyette hariçten lise bitirme imtihanına iştirak 
edip muvaffak olmuş bulunduğundan, tahsil farkı sebebiyle is
tihkakı olan maaş farkının verilmediğinden şikâyeti nıutazam- 
mındvr.)

(Arzuhal hulâsası : Ortaokul mezunu olarak intisabetmiş bu
lunduğu Demir - Çelik işletmeleri Umum Müdürlüğünde teknisi- 
ı/en yardımcılığı vazifesini ifa etmekte iken aynı zamanda lise
den mezun olduğu halde hu tahsil menşei farkı sebebiyle: 5434 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 11 fıkrasına tevfikan yapıl 
ması <jcreken terfiin yapılmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik muamelesinin; almakta olduğu 
10 ncu derece aylığı üzerinden yapılması gerektiği halde Emekli 
Sandığınca 11 nci üzerinden tadil en kabul edilmiş bulunduğun
dan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 62l(i sayılı Kanunda silâhendazlar için 
bir kayıl bulunmadığı beyanı ile babasından kendisine ı/etim ay
lığı bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hastalığının meslekî sayılmadığından şi
kâyeti mutazammındır.)



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

9325/9063 Kvüp Demiıraıı 
(S. No: 70) Cumhuriyet Meyda

nında Salih Bayır 
yanında 
Zonguldak

0318/0052 Boğııs Demir 
(S. No: 71) Cav Malı. No: S evde 

Hafik

102 - 104 Ne.
9306/9045 Osman Eksi 

(S. No: 72) Bayır köyünde 
ikizden-

0302/9041 Ali Ataman 
(S. No: 73) Terakki Malı. Lise 

So. No: 63 
Zonguldak

0284/0034 Müslim Kurtçu 
(S. No: 74) İki Eylfıl Cad.

No: 119 l’ul Bâ.vii 
Eskişehir

1358/1356 Ali Eklıer
1466/1464 Narguzu köyünde
5624/5613 No: 84/4
6723/5712 Malatya
5792/5781
5987/5976
6248/6237
6317/6306
6527/6516
6874/6863
7245/
7957/
8651/
9294/
9682/
9934/

10191/
10406/
10649/
10811/10258

(Arzuhal hulûsası : işçi Sigortaları idaresince hastalığının 
meslekî sayıhnad ığmdaıı şikâyeti ııı ut azanı m indir.)

(Arzuhal hulâsası : 38 parça tapulu arazisinin 'Toprak T tezi 
Komisyonunca. Hazini afi ma le.sbit olumıp yolsuz olarak başka
larına tevzi edilmek suretiyle hakkı tasarrufun un selp r< ihlâl 
olunduğundan şikâyeti mulazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Evlerine ait suyun köy muhtarı taraf ni
dan cehren n gayrikunuvi hır şekildi istimlâki tâbi Iutuldu 
(fundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 30 yıldır ¡nıvantör olarak çalışmakta ol
duğu. Ereğli Kömür İşletmesindeki hu vazifesinden: fazla mesai 
ücretlerinin verilmemesi sebebi yİı açmış olduğu lıakh dâvadan 
kendisini muğber olup emsallerine tanınan birçok haklardan 
mahrum ve müşkül bir durumda bırakılması üzerine: kıdem taz
minatları verilmek kaydı ile istif iten ayrılıp bu istifası kabul 
edildiği halde kıdem tazminatı verilmediği yibi işine devamına 
da müsaade edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : I‘ ul bûyiterine verilmekti olan yiizdı i 
beyiyenin Damga Kanunu ili tesbit edilen yiizde beş ıskontoya 
tekabid etmek üzere bu miktara çıkarılması için yaptıktan ınii- 
rııeaatın is'af olunmadığından şikâyeti, mutazammındır.)
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10911/10358 
11235/10681 
11659/11105 
11979/114£2
(S. No: 75)

Arzuhal
No.

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

(Arzuhal hulâsası : l§ /.azası sebebiyle işinden ayrılmış olup 
sağlık raporunu dahi 1954 yılında göndermiş ve mvtanddit mii- 
racaatlerdt bulımmnş olmasına rağmen fi yıllık kanuni pirim 
hakkının el'an verilmemiş olduğundan şikâyeti mutazammindir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; tetkik ve halli; kaza mercilerine taallûk 
eden hususatla ilgili bulunmalarına binaen; bu bakımdan encü- 
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacagma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4096 20 . X I . 1956

Reis 
Konya 

. t. F. A ğaoğlu

Kâtip 
Sivas 

. t. Doğruyol
Kdirno 
\f aksudoğl u

Kastamonu 
.1. M. Tatıöver

Mardin 
/>’ Erdem

Mardin 
A’ . K. Timuroğlıı

Seyhan 
S. Serçe

Trabzon 
»S’. Karay av uz

(Arzuhal sayısı : 178)

»>e<<

T. /:. M. M. Matbaası



Devre : X T. B. M. M. içtima : 3

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 : 73 9*..

9.1.1957 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

8542/8383 Rıza Güven 
9142 Çamaşırcı So. No: 19

10986/10433 da Dr. Rayıp Burcu 
(i). No: 1) eliyle

Fatilı - İstanbul

8570/8407 Hüseyin Koçyeğit 
(S. No: 2) ve ar.

Yılmaz köyünde 
Manisa

8471/8408 Nuri Mü!han 
(S. No: 3) Merkezden 

Gerger
8909/8705 Bekir Gürbüz 

(S. No: 4) Boyalık Köyü Kal
kındırma Derneği 
Başkanı 
Blmadağı Cad.
No: 139-7 
Şişli - İstanbul

8881/8678 Murat Aydınay 
(S. No: 5) Askerlik Şubesi Si

vil Muamele Memu
ru
Salihli

8880/8677 Aziz ve Nadir Ba- 
(S. No: 6) baoğlu

Ergi köyünde 
Bayburt

8592/8427 Şemsettin Elitok 
10935/10382 Tekke köyünde Kah- 
(S. No: 7) veci Hüseyin Koç 

eliyle 
Samsun

Encümen kararı ve ne «ebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlüğü olan memuriyetlerden müna
sip birine tâyin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân haklarına mukabil miktarı kâfi 
toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gerger kaza merkezinin değiştirilmemesi 
talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası ; Hasanabat köyündeki Hazine arazisinin 
bâzı nüfuzlu kimseler tarafından kendi adlarına tesciline teves
sül olunduğundan bunun önlenmesi ve bu yerlerin topraksızlara 
dağıtılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 869 sayılı Kanun gereğince İstiklâl Ma- 
dalı/asiyle taltif olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı olarak muhtacolduğu arazi
nin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası : Bir polis memurluğuna tâyini talebinden 
ibarettir.)



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

8525/8368 
(S. No: 8)

8526/8369 
(S. No: 9)

8530/8373 
(S. No: 10)

8531/8374 
(S. No: 11)

8502/8348 
(S. No: 12)

8514/8357 
(S. No: 13)

8518/8361 
(S. No: 14)

8520/8363 
(S. No: 15)

8523/8366 
(S. No: 16)

İsmail Dörtköşe 
Hoşnudiye Mah. 
Çiftkurt So.
No: 14/4 
Eskişehir

Ahmet Kılıç; 
Muhtar
Velisarık köyünde 
Başkale

Raşit Sevil 
M. T. A. Enstitüsü 
İşçileri Yapı Koope
ratifi Başkanı 
Ankara

Meliha Güneş 
Camiikebir Mah. 
Alemdar So. No: 13 
Düzce - Bolu

İsmail Türkyılmaz 
Muhtar
Hisarcık köyünde 
Emet - Kütahya

Hızır Yıldırım 
Şark Bevnevit kö
yünde 
Akyazı

Mustafa Akbaş 
Siileymaniye Siya- 
vuşpaşa So. No: 2/1 
İstanbul

Vedia Fıırgaç 
Fırıldak So.
N o :19/2
Moda - Kadıköy
İstanbul

Behçet Balcı ve ar. 
Kalekanberli kö
yünde 
Kmkhan

(Arzuhal hulâsası : 8 nüfusunu geçindirmekten âciz kaldı
ğından kendirine yardım -yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin kâin bulunduğu mahal üze
rindeki kayalıkların koparak köylerini her an tehdidetmekte ve 
bu yüzden hayatları tehlikede bulunduğundan vc bu mevzuda 
kaymakamlık ve vilâyet vasıtasiylc yaptıkları müracaatlerdev 
de bir netice alamadıklarından; başka bir mahalle naklolunma
ları için r/erekli yardımın yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maden Tetkik Arama Enstitüsü İşçileri
Yapı Kooperatifine lâzım olan 50 dönümlük arsanın, Orman
Çiftliğince tevzi olunacak araziden tahsis vc temini hususuna 
tavassut buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsam : 6:316 sayılı Kanundan faydalandırılmak 
suretiyle yetim aylığı bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1939 yılından beri tevali eden müracaat
larına ve 1918 yılında muamele ikmal edilmiş bulunulmasına rağ
men köylerinin cl'an tam teşkilâtlı bir nahiye haline getirilme
diğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1951 yılında yapılan Meclisi Umumi Se
çiminde uhdesine verilen sandık kurulu âzalığından dolayı; bal
kan için takdir olunan 3 günlük yevmiyeye mukabil kendisine 
bir günlük yevmiye verilmesinin ne gibi bir mucip sebebe isti- 
nadetmekte olduğunun belirtilmesini ve bu suretle yapılan mu
amelede bir gayrikanunüik görüldüğü takdirde mesulleri hak
kında gereğinin takdir buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetini henüz ifa etmekti 
olup istidada belirtilen sebeplere binaen, yaşlı eratın istifade et
mekte bulunduğu 18 aylık kısa hizmetten kendisinin de fayda
landırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Merhum, sabık İstanbul Valisi vc Süvari 
Generali Esat Turgaç’ın ailesi olup almakta olduğu aylığın bu
günün hayat şartlarına tekabül etmemesi sebebi ile mumaileyhin 
geçmiş hizmetleri tetkik buyurulmak suretiyle kendisine vatanı 
hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâaası : Toprağa olan miibrem ihtiyaçlarına bi
naen; köylerinin de 1956 tevzi programına alınması için 18 nu
maralı Toprak Tevzi Komisyonuna emir verilmesi talebini muta- 
zammmehr.)



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

8558/8395 
(S. No: 17)

8170/8323 
(S. No: 18)

8450/8305 
(S. No: 19)

8446/8301 
(S. No: 20)

S437/8293 
(S. No: 21)

8500/8346 
(S. No: 22)

8497/8343 
(S. No: 23)

8496/8342 
(S. No: 24)

Zekeriya Kırda« 
ve ar.
Muhtar
Burhanettiıı köyün
de
Ordu

Sıddık Berk ve ar. 
Belediye Reisi 
Hani - Lice

Ömer Aksakal
Tüccar
Gerger

Hüseyin Erdoğan 
ve aı*.
Muhtar
Hasaııpaşa köyünde 
Tefenni - Burdur

Mustafa Turan 
ve ar.
Muhtar
Hamipi köyünde 
Tercan

Mustafa Ülgeıı
Manifaturacı
Sandıklı

B^ki Sami Çelebi 
Yalıköy Meydan So. 
No: 1/2
Beykoz - İstanbul

Mehmet Döner 
Sakarlı köyünde 
Termen

8494/8340 Mandıra Köyü İhti- 
(S. No: 25) yar Heyetine 

Malatya

9172/8942 Ahmet Kaygım 
(S. No: 26) Mazrakantar kö

yünde
Kızıltepe • Mardin

(Arzuhal hulâsası : İstidada imzaları bulunan 6 köy muhta- 
tı; temsil ettikleri köylerine; suya olan ihtiyaçları sebebi üe 
8 . IV . 1955 tarihinde keşif evrakı ve raporlarını tanzim ettir
diklerinden; bu hayati ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesini 
istemektedirler.)

(Arzuhal hulâsası : Tam teşkilâtlı, 700 hane ve 3 200 nüfus
lu, tarihî bir kasaba olan Licc kazasının Hani nahiyesinin kaza 
haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adıyaman merkez kazasının yerinin de
ğiştirilmesine mahal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tefenni kazasına bağlı Ilasanpaşa kö
yünde; istidada belirtilen sebeplere binaen nahiye teşkili tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Alerik köyünün nahiye yapılması hak- 
kındaki muamele durdurularak yeniden tetkikat icrası talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memleketçe dürüst olarak tanınan Ziraat 
Bankası muavini Mustafa Türker’in Tavşanlı’ya naklinin geri 
bırakılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetini ifayı nıütaakıp, evi»cü
ce çalışmakta bulunduğu Sümerbank Beykoz Deri vo Kundura 
Fabrikası tesviyeciliğine tekrar alınması için yapmış olduğu mü
racaatın is’af olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 10 kardeş mağdur bir vaziyette bulun
duklarından; nıiistecir sıfatı ile işgal etmekte oldukları 16 dö
nümlük araziyi satınalmak üzere Ziraat Bankasınca kendilerine 
yardım yapılması, veyahut miktarı kâfi arazi verilmesi taleple
rinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsas : M ulat yanvı Mandıra köyünde âcücn bir 
ilkokul açılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal■ hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup köy
lerinde bulunan metruk araziden istifade etmesinin temini tale
binden ibarettir.)



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

9175/8945 Ilasan Döker vc ar. 
(S. No: 27) Şelfimi Aliefendi

Mah. Tekkeiçi Çöm
lekçi Bayırı So.
No: 60
Üsküdar - İstanbul

9183/8953 M. Nuri ileri 
(S. No: 28) Çıkrıkçılar Yokuşu 

Safran Haııı bitişi
ği Şafak Kahvesin
de Naci eliyle 
Ankara

9195/8964 Osman Usta 
(S. No: 29) Baltalimanı Hasta

nesi Servis No: 8 
Emirgân - İstanbul

9236/9002 Recep Hasaıı ve ar. 
(S. No: 30) Radiçguo opiştino 

vosilev 
Strumico
II. R. Makedonya 
Yugoslavya

9232/8998 Ali Hüseyin Kııı-ta 
(S. No: 31) ve ar.

Ulisa Slavca 
Stomevnaki No: 18 
Makedonya - Yugos
lavya

9237/9003 Emine Irmak 
(S. No: 32) Cumhuriyet Mah.

Benli So. No: 1 
Ödemiş

8709/8526 Sadullah Beğen 
(S. No: 33) Muhtar

Paşa köyünde 
Şarkışla

9167/8937 Nuri Değer 
(S. No: 34) Ceza Evinde 

Ordu

9152/8926 Fazlı Keleş 
(S. No: 35) Tavlusun Cad. üze

rinde Mezbaha ya
nında No: 101 
Kayseri

(Arzuhal hulâsası : Üsküdar’ın Aliefendi Mahallesinde gay- 
rikabili istifade bir halde bıdunan Çömlekçi Bayırının ıslahı ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasından tekrar kredi temin 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kemik veremi hastalığından dolayı uzun 
müddetten beri Baltalimanı Hastanesinde yatmakta olup, fakir 
vc kimsesiz bulunduğundan yardımda bulunulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yurda gelmeleri için kendilerine yar
dımda bulunulması talebinden ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyetini çekmek üzere Aydın Ceza 
Evinden Sinob Ceza Evine naklolunmak istenilen oğlunun bu 
nakil işinden sarfınazar olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şarkışla kazasına olan uzaklığı itibariyle 
köylerinin Sivas merkezine bağlanması için icabeden muamelenin 
bir an evvel neticelendirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bakiye cezasının Ünye Ceza Evinde in
fazı için adı geçen ceza evine naklolunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehre iki kilometre mesafede, hali bir 
arsa üzerine yapmış olduğu bina belediyece yıktırılmış olduğun
dan fakrii haline binaen münasip bir yer gösterilip barınacak 
bir yer yapmasına müsaade olunması talebinden ibarettir.)



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

9151/8925 
(S. No: 36)

9149/8923 
(S. No: 37)

9120/8900
10497
(S. No: 38)

9119/8899 
(S. No: 39)

9070/8854 
(S. No: 40)

8980/8769 
(S. No: 41)

8916/8712 
(S. No: 42)

8915/8711 
(S. No: 43)

8921/8717 
(S. No: 44)

8947/8743 
(S. No: 45)

8982/8771 
(S No: 46)

Mümin Sal 
Kurnalı Cad. de 
No: 210 
Tekirdağ

Mustafa Gücü 
Cafer Malı. Cafer 
So. No: 12 
Kayseri

Akbaş
Gördoğlu köyünde 
Kula - Konya

Hikmet Sedef 
Doğaııbcy Malı. Sıı- 
lulıan So. No: 25,/A 
Ankara

Aliye Arsan 
Ulvi Kale Malı.
No: 24
Şarkikaraağaç

Ilamdi Gönen 
Fmncılar Derneği 
Başkanı 
Ankara

Hüseyin Yalçın 
Yukarı Malı, dc 
Şenkaya
İsmail Toprak 
Çivici Bektaş Malı. 
Kenar So. No: 42 
Kayseri
Ahmet Taşdemir 
ve ar.
Muhtar
Ormanus köyünde 
Bafra
Hakkı Çetinkaya 
Çarşı Malı. 58. So. 
No: 20 
Erzincan
Orhan Ycner 
Birinci Cad. No: 78 
Mardin

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkına mukabil Hâzineye ait ev
lerden birinin borçlanma yolu ile kendisine verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun Kayseri Siimerbank Bez Fab
rikasında iğe alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhalh ulâsası : Kurs mezunu olup eğitmenliklerden bi
rine tâyini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mütekaidinden olup geçim sıkıntısı çek
mekte bulunduğundan Yugoslavya’daki emlâkine ait tazminatın 
bir an önce verilmesi veyahut alacağına karşılık İstanbul'da is
kân olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesil
miş olan dul aylığının iadeten tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası : Millî Korunma Kanununda yapılacak bir 
tadilât ile havayici zaruriye bakımından hükümetin bâzı yetki
lerinin belediyeye devrolunacağmı, bu mey anda fırınların da 
buna dâhil edileceklerini duyduklarından bunun tevlidedeceği 
mahzurlara binaen mevcut statü ve tatbikatın muhafaza olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İş talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kayseri Sümerbank Bez Fabrikasında 
bir işe alınma talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bağlı bulundukları nahiye merkezine 
olan uzaklıkları ve yol imkânsızlıklarına binaen bu müşkülden 
kurtarılmaları için Kuşkayası veya Ormanus köylerinden biri
nin bucak haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığı bağlanması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mardin avukatlarından İsmail Mungan 
adındaki şahsın askerlik vazifesini ifadan kaçtığını ihbardan iba
rettir.)
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8983/8772 Haşan Aydın 
(S. No: 47) Yukarıtepe köyünde 

Başöğretmen 
Fatsa

8914/8710 Mehmet Yeşil 
(S. No: 48) Dumlupınar Mah.

Ali Yıldız evinde 
Fatsa

8910/8706 Muhammet Kılıç 
(S. No: 49) Düz köyde

Şalpazarı - Trabzon

S887/8684 Hıdır Kazgın 
9 No: 50) Derebaşı Mah. den 

Pertek - Tunceli

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

.'871/8668 
(S. No: 51)

8850/8653 
(S. No: 52)

8817/8628 
(S. No: 53)

8710/8527 
(S. No: 54)

Mehmet Gülsuna 
Perakende köyünde 
Mut
Bilâl Ayân 
Ağacı köyünde 
Kelkit - Gtimüşane

Yusuf Yılmaz ve ar. 
Karaçalı köyünde 
Köyceğiz

Haşan Karatekin
Tüccar
Gerger

8711/8528 Mehmet Kızılkayo 
(S. No: 55) Tirkidinli 

Gerger
8708/8525 Mustafa Gündüz 

(S. No: 56) ve ar.
Adliye dairesi hade
melerinden 
Uşak

8692/8515 Kâzım Şenyıldız 
(S. No: 57) Yavuz Sinan Camii 

So. No: 26 
Unkapanı - İstanbul

8690/8513 Sait Tilkioğlu 
(S. No: 58) Hacıyakup Mah.

Fevzi Çakmak Cad. 
özen So. No. 9 
Bursa

(Arzuhal hulâsası 
talebinden ibarettir.)

Asıl öğretmenliğe ahnıp terfi ettirilmesi

(Arzuhal hulâsası : Meyvacılık yaparak 5 nüfuslu aile efra
dını geçindirmekte iken felç hastalığımı musabohnası üzerine 
fakrü zarurete düştüğünden tedavi ettirilip çoluk çocuğuna ge
reken yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerinde bir ortaokul ile telgrafha
ne açılması ve bir doktor bulundurulması taleplerinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Pertek kazasının Derebaşı Mahallesinde 
yapılacak olan cami için i 000 liralık bir yardımda bulunulması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yurdun neresinde olursa olsun kendisine 
bir vazife verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde ve istiklâl Mü
cadelesinde yaralanarak malûl kalmış bulunduğundan emsali 
misülu kendisine aylık bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup 5 yıl
dır arazi istihkaklarının verilmediğinden şikâyeti mut azanımın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Gerger kaza merkezinin Pütürge’den 
Venkük köyüne nakli hakkmdaki Adıyaman Vilâyet Meclisi 
JJmumisince verilen kararın isabetsizliğinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Uşak Adliye hademelerine giyecek veril
mek üzere bütçeye muktazi tahsisatın konulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Kanununa tevfikan kendisine 
İstanbul Belediyesince 160 metre kare bir arsa verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine iskân hakkı tanınması talebin
den ibarettir.)



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

8687/8510 İsmail Çelik ve ar. 
(S. No: 59) Mahmutlu köyünde 

Kırıkhan

8668/8492 Mustafa Turgut 
(S. No: 60) Zeyne köyünde 

Gülnar

9071/8855 Mustafa Kurdoğlu 
(S. No: 61) vo ar.

Göçmenlerden
Ilgın

9089/8873 Şükrü Erdem 
(S. No: 62) Muhtar

G imbat ur köyünde 
Şirvan - Giimüşano

9091/8875 
(S. No: 63)

9096/8880 
(S. No: 64)

9179/8949 
(S. No: 65)

9133/8913 
(S. No: 66)

Efendibey Mah. 
Muhtarı vo ar.
Niğde

Mehmet Ali Ercan
Tüccar
Gülnar

Yetiş Şimşek 
Yenidoğan Mah. 
Eskişehir So. No:26l 
Ankara

Halil Kurt 
Başpmar köyiindo 
Kırıkhan

9227/8993 Kezban Çetintas 
(S No: 67) Koçumlar köyünde 

Gerede

9215/8981 Demiral, Ömer 
(S. No: 68) ve ar.

Sela - Ferasiya 
Opeştine Obleşevo 
D. K. Sitip 
Makedonya - Yugos
lavya

9213/8979 Arif Emin Muhsin 
(S. No: 69) Uli Goce Detgev 

No: 7
Koçana - Yugoslavya

(Arzuhal hulâsası : 4753 saydı Kanun hükümlerine tevfikan 
topraklandırılmcdan talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sahibi bulundukları yegâne geçim vası
taları olan kamyonları için mahallen lâstik temin edemediklerin
den şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankası tarafından, yardım olmak 
iizere verilmiş olup 1 870 liraya baliğ olmuş bulunan borçlarının 
ödeme imkânsızlıklarına binaen malî vaziyetlerinin müsait ola
cağı bir ana kadar tehir olunması ve faiz alınmaması taleplerin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde bulunan emvali metruke ara
zisinin; icaren köy halkına■ verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mazbut vakıflardan olan Efendibey Ca
mimin tamiri için muktazi keşif tutarının gönderilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ticaretle müştagil bulunmasına rağmen 
Sümerbank Müessesesince kendisine mal verilmediğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Gönüllü olarak katıldığı Kore cephesinde 
yaralanmış olup muavenete muhtaç bir duruma düşmüş bulun
duğundan bu mevzuda gereken yardımda bulunulması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mücadelei Millîyede sebk eden hizmetle
rine ve bir dikkatsizlik neticesi sol kolunu da kaybetmiş bir du
rumda bulunmasına binaen müstahak bulunduğu kanuni yardı
mın yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa bir harb malûlünün muhtaç, 
ailesi olup gereken maddi yardımda bulunulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muktazi her türlü taahhüt verilmek su
retiyle yurda kabnl olunmaları talebinden ibarettir.)



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

9214/8980 Şöhret Türk 
(S. No: 70) Salhiye Şüheda Çö

lün Cad. Dellâl Mus
tafa efendi eliyle 
Şam

9202/8971 Hamdi Civanlar 
(S. No: 71) Selimiye Malı.

No: 35 
Konya

9191/8960 Recep Hacıoğlu 
(S. No: 72) ve ar.

Osmaniye köyünde 
Ilgın

9547/9257 Miirteza (i ünü var 
(S. No: 73) Hacımütahir Malı. 

No: 31
Ereğli - Konya

9539/9249 Ziya Amandaki 
(S. No: 74) ve ar.

Bodrum

9532/9242 Mehmet Demir 
(S. No: 75) Çürüden köyünde 

Bandırma

9518/9231 Mustafa Erenler 
(S. No: 76) Merkez köyünde 

Sabuncupınar 
Kütahya

9512/9225 Hüseyin Hikmet Arı 
(S. No: 77) Soma G. L. İşletmesi 

işçilerinden 18732 
Kütük No; lı 
Soma

9510/9223 Abdülvehap Aslan- 
(S. No: 78) taş ve ar.

Hallebarik köyünde 
Pütürge

9436/9153 Ahmet Kaltabanoğlu 
(vS. No: 79) Sakızağaç Büyük

Kırlangıç So. No: 46 
Beyoğlu - İstanbul

9426/9150 Yakup Çakır ve ar. 
(S. No: 80) İstiklâl Cad.

No: 162-166 
Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yurda avdeti için gerekli yardımda bu
lunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bugüne kadar hiçbir iskân hakkından 
faydalandırılmadıklarından oturmakta bulundukları, Konya'nın 
her hangi bir yerinde kendilerine ev ve toprak verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hakiki muhaceretlerine binaen yapılan 
yardımlardan dolayı olan borçlarını ödemeye muktedir bulun
madıklarından müsait vakitlerine kadar tecil olunması ve faiz 
alınmaması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Pederinin iskân istihkakı ile ilgili ola
rak hazırlanıp Konya Ereğlisi Maliye Dairesinde bulunan evra
kının alâkalı daireye gönderilerek iskân hakkının tanınması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Türk tâbiiyetine geçinceye kadar ikamet 
tezkerelerinin bir yıl daha uzatılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup kendi
sine de miktarı kâfi arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân kanunlarından istifade ettirilmek 
suretiyle arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Denizyollarında bir iş verilmesi 
için Çalışma Vekâletine yaptığı müracaat üzerine ilkokul şaha
detnamesi istenildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Tevzi Komisyonunca kendilerine 
de miktarı kâfi arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istiklâl Madalyası ile taltif olunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gümrük idaresince zaptolunan müşterek 
otomobillerine ait muamelenin bir an evvel ikttıal olunup kendi
lerine iade edilmesi talebinden ibarettir.)



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

9349/9087 H. Hilmi Oral 
(S. No: 81) Fenai Aliefendi Ca

mii lıuam vc Hatibi 
Üsküdar - İstanbul

9353/9090 Seyit Toramangil 
(S. No: 82) Sivrihisar Cad.

İkincidere So. No: 7 
Eskişehir

9356/9093 Ismaile Köyü llıti- 
(S. No: 83) yar Heyeti 

Hayrabolu

9367/9104 Ali Rıza Kaı-akız 
(S. No: 84) Bcşçeşme köyünde 

Pazarcık

9373/9110 Durmuş Ali Gök 
(S. No: 85) Saray Mah. do kam

yoncu
Gülnar - İçel

9377/9114 Salih Kiremitçioğlu 
(S. No: 86) Zafer Mah. So.

No: 11
Salur - Manyas

9407/9132 Hamo Demirci 
(S. No: 87) Demirci 

Gerger

9415/9140 Ali Çap 
(S. No: 88) Adliye Sarayı civa

rında No: 227 de 
Hikmet Ergin eliyle 
Adana

9257/9015 Ali Göçen 
(S. No: 89) DDY Ambar Bekçisi 

Erzurum

9263/9020 Ahmet Abat 
(S. No: 90) Hiyaben Şumareyek 

dükkânı Ahmet Şev
ket Kaşı eliyle 
No: 313 
Abadan

(Arzuhal hulâsası : Fenai Aliefendi Camii vakfiyesinden 
olup halen fuzuli işgal altında bulunan nıeşruthanenin 5654 sa
yılı Kanun gergince vazifelilere tahsisi için tahliye ettirilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan mültecilerinden olup tskân 
Kanununa tevfikan ev ve arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yapılması mukarrer Malkara - Hayrabolu 
yolunun tesbit olunan ilk güzergâhının değiştirilmesi ile bâzı 
köyler mağdur olacaklarından icabeden tetkikatın yapılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan Harbinde sol ayağını kayb
etmek suretiyle malul kalmış bulunduğundan kanuni hakkının 
verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kamyonu için lüzumlu 4 aded lâstiğin 
acilen verilmesi için alâkalılara emir buyurulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Pratisyen enjeksiyoncularla sünnetçilerin 
serbestçe icrayı sanat etmeleri esbabının temini talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada belirtilen sebeplere binaen Ger
ger kaza merkezinin değiştirilmesine mahal bırakılmaması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeraltı su ve madenleri üzerinde bilgi ve 
maharete sahip bulunduğundan bu sahada çalıştırılıp kendisin
den faydalanılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı haklardan istifade edebilmesi için 
D cetvelinden çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İran’dan Anayurda avdet etmelerinin te
mini talebinden ibarettir.)

9271/9026 Asım Uygur (Arzuhal hulâsası : Kamyonuna lâstik temin edememekle çok
(S. No: 91) (Shell) Şel bayii müşkül bir duruma düştüğü beyanından ibarettir.)

Nizip



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9281/9031 
(S. No: 92)

9304/9043 
(S. No: 93)

9307/9046 
(S. No: 94)

9.308/9047 
10593/10058 
i S. No: 95)

ılyaz Pekin 
Arif Hikmet Cad. 
No: 41
Eceabat - Çanakkale

İbrahim Hâmil Be- 
nir ve ar.
Orad Berono Posta 
gr. Berono 
Makedonya - Yu
goslavya

Ali Çetin Kaya 
ve ar.
Göl köyünden 
Simav

Habibc Akdoğan 
Karşıyaka Mah. Ka
yabaşı So. No: 177 
Muğla

10

(Arzuhal hulâsası : 27 senedir çalışmakta bulunduğu İngiliz 
harb mezarlıkları bahçıvanlığından İğ Kanunu icaplarına riayet 
olunmaksızın çıkarılmış olduğundan; haklarının verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yurda gelmelerinin temini talebinden 
ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Buldukları Borasit madeni için işletme 
ruhsatnamesi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : lo yıllığı peşin ödenerek kesilmiş olan 
dul aylığının müterakimleri ile birlikte tediye olunması talebin
den ibarettir.)

9309/9048 
('S. No: 96)

9316/9055 
(S. No: 97)

9319/9058 
(S. No: 98)

9341/9079
(S. No: 99)

Ali Doğan ve ar.
Çiftçi
Urfa

G. İhsan Değer 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesindo müs
tahdem 
Eskişehir

Teslime Turan 
Orhaniye Mah.
No: 35
Geyve - Sakarya

Recep Bostancı 
Yanıkoğlu Mah. Ya
nık So. No: 9 
Kavsevi

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasına olan borçlarının 1956 
harman sonuna kadar tecili ile icra takibatının durdurulması ta
leplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Almakta olduğu 70 lira aylık ücretle aile 
efradını geçindirmekten âciz kaldığından bir miktar artırılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yardım talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kayseri fabrikalarından birinde iş veril
mesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Miistedilerin, münderecatı yukarda hu
lasaten açıklanmış olan istidalannda yazılı taleplerinden do
layı ; bu hususat hakkında katî karar vermeye salahiyetli idari 
mercilere müracaat etmeleri icabetmekte bulunduğundan vâki 
müracaatleri üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4097 20 . X I . 1956
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

8641/8476 Mahmut Aydın 
(S. NTo: 100) Çiriş Mah. de 

Çorum

8640/8475 Reşat. Aksoy ve ar. 
(S. No: 101) Belediye Memuru 

Ga/.ianteb

8547/8388 Havri Gökçer ve ar. 
(S. No: 102) M. M. V. E. U. ite.

Loj. Başk. V. S. 
Ankara

8553/8390 Muharrem Özdemir 
(S. No: 103) Müddeiumumi mu

avini 
Van

8546/8387 Aziz Ersoy 
(S. No: 104) Levazım Amirliği 

As. Fırın Hesap 
Memuru 
Ankara

8554/8391 Süreyya Göker 
(S. No: 105) Deniz İkmal Grup 

Amirliğinde Memur 
İstanbul

8556/8393 Ahmet Kayişoğlu 
(S. No: 106) Mahkeme Mübaşiri 

Mecitözü

8588/8423 Rıza Korkma/
(S. No: 107) Hayrat Hademesi 

Cemiyeti Reisi 
Konya

8891/8688 Ekrem Şahin 
(S. No: 108) Hamamözii nahiye

sinde
Gümüşhacıköy

8642/8477 Mevlüt Güler 
(S. No: 109) Diş Teknisiyeııi 

Cahi Mah. No: 1 
Konya - Ereğlisi

8643/8478 Zekfıi Kümbetlioğlu 
(S. No: 110) Köyler Gnıpu Sağ

lık Memuru 
Sorgun

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma temditti onbaşısı olarak bu 
meslekte geçmiş olan hizmetlerinin fiilî hizmetlerine katılması 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6016 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
tefsiri talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 5585 sayılı Kanunda yapılacak değişik
likle sağlanacak terfilerin akim kalmaması için kadro temini hu
susunun da göz önünde bulundurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaş durumu itibariyle uğradığı mağ
duriyetin telâfisi için bir intibak kanunu çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Verilecek tayın bedelinde subay re sivil 
farkı gözetilmemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen 10 seneden fazla hizmetle
rin hiç olmazsa 2 - 3 yılının daha tekaütlük müddetinde nazara 
alınması talep ve temennisinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrat hademesi aylıklarının giinün ik
tisadı şartlarına göre artırılması ve bunların da çıkarılacak per
sonel kanunu şümulüne alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy kâtiplerinin devlet bütçesine alın
maları halinde bu vazifede geçen hizmetlerinin tekaütlüklerinde 
nazara alınmasını temin en bir kanun teklif olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Diş te knisiy enlerim ruhsat verilmesini 
teminen yeni bir kanını sevk olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Enstitü mezunu köy sağlık memurları ile 
diğer sağlık mmeurlan arasındaki farkın giderilmesi talebinden 
ibarettir.)



—  12 —
Arzuhal

No.

8644/8479 
(S. No: 111)

8635/8470 
(S. No: 112)

8597/8432 
(S. No: 113)

8595/8430 
(S. No: 114)

8527/8370 
(S. No: 115)

8528/8371 
(S. No: 116)

8529/8372 
(S. No: 117)

8532/8375 
(S. No: 118)

8524/8367 
(S. No: 119)

8504/8350 
(S. No: 120)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Raşit Akçur 
ve ar.
icra Memuru 
Kayseri

I. Şayian
8 nci durak Sapan
ca So. No: 64/1 
Yenimahalle - Anka
ra

Behiye Karakaş 
Şair Lâtifi So.
No: 20, Kat 4 
Kadıköy - İstanbul

Behçet Sakarya 
Hamidiye Mah. 
İnegöl - Bursa

Haydar İlgaz 
Kadıköy Erenler 
Bayırında No: 29 
İzmit

Mehmet Hakgüder 
Bölge Amirliğinde 
Mİ. Memuru 
Bodrum

Ahmet Sezer 
Nafıa Muamelât Şefi 
Erzurum

Hüsnü Yenigün 
Köy enstitüsü mezu
nu öğretmenleri adı
na öğretmen 
Ardeşen

Sermin Arguç 
ve ar.
Cumhuriyet Okulu
öğretmenleri
ödemiş

Hasbi Yalçmkaya
4 ııcü icra Memuru 
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle uzun yıllar terfi- 
den mahrum kalan adliye kâtipleri ve icra memurlarının vâki 
mağduriyetlerinin telâfisi için çıkarılacak bir intibak kanunu ile 
birkaç derece terfilerinin temin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrasının tadilini derpiş eden bir kanun lâyihası ile 
mezkûr fikrai kanuniyeye tevfikan tekaüde sevk olunacaklara 
idari kaza yoluna müracaat hakkı tanınacağı derpiş olunduğun
dan bu hakkın evvelce tekaüde sevk olunmuş bul (inanlara da teş
mili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kocası Kuvayi Milliye Kumandanların
dan müteveffa Emin Arslan'a ait vatani hizmet aylığının kendi
sine bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadelede sebk eden hizmetlerine 
mukabil kendisine arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 18 sene polislik yaptıktan sonra tahdidi 
sin sebebiyle ayrıldığını, verilen 843 Hra ikramiye hiçbir kıymet 
ifade etmiyeccğine göre tekaüt aylığı bağlanması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memurine verilmekte olan ikramiyelerin 
memurun maaş derecesine göre değil, nüfusuna göre verilmesi
nin hak ve adle uygun olacağı beyanından ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle mağdur durumda• 
kalmış olan sair memurinin de ilkokul öğretmenleri için çıkarı
lan intibak kanunlarına mümasil bir kanunla mağduriyetlerinin 
telâfisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mülga köy enstitüsü mezunları için çıka
rılması düşünülen intibak kanununun bir an önce kesbi kanuni- 
yet eylemesi talep ve temennisinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadın öğretmenler için, ihtiyari olmak 
kaydı ile tekaütlük müddetinin 20 yıla indirilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 543i sayılı Kanunun muvakkat 65 nci 
maddesinde derpiş olunan borçlanma talep müddetine ilâveten 
yeniden bir müddet daha verilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8522/8365 Abuzer Medik ve ar. 
(S. No: 121) Erkek Sanat Ensti

tüsü Odacısı 
Urfa

8581/8416 Niyazi Yücelt 
(S. No: 122) 4. Hava Üs. K. Mu

habere Bölüğünde 
Sivil Muhabere Ra
dar Teknisiyeni 
Eskişehir

8452/8307 Murat Bingöl 
(S. No: 123) Maarif Müd. Mü

meyyizi 
Erzurum

8453/8308 Vehbi Çukur ve ar. 
(S. No: 124) Ballık Mah. de 

Ulukışla

8454/8309 Stavros N. Zervo- 
(S. No: 125) pulos

«Hronos» Gazetesi 
sahip ve müdürü 
Eriştcci So. Sar oğlu 
Han No: 6 -5  
Galata - İstanbul

8465/8318 Salim Oğıı/
(S. No: 126) İnhisarlar Başmü

dürlüğü Sıhhat Me
muru
Sirkeci - İstanbul

8471/8324 Fahri Akalın 
(S. No: 127) Sağlık Merkezi Sa

bit Sağlık Memuru 
1403
Arapkir - Malatya

8449/8304 İbrahim Aydın 
(S. No: 128) ve ar.

Maliye Tahsildarı 
Oümüşane

8442/8297 Celâlettin Burun 
(S No: 129) ve ar.

Gereç deposu usta
larından 
Karaman

(Arzuhal hulâsası : Müstahdeminin de çocuk zammından isti
fade ettirilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Subay ve astsubayların tayın bedelleri
nin artırılmasını derpiş eden kanun lâyihasının müzakeresi sıra
sında Hava Kuvvetleri Teşkilâtında vazife gören sivil teknisiyen- 
lerin de nazara alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle uzun zaman terfi 
edememek suretiyle mağdur durumda kalmış olan vilâyetlerin 
sair ufak memurları için de bir intibak kanunu çıkarılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : tmam ve hatip ücretlerinin, geçim im
kânlarını temin edebilecek bir miktara çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Basın Kanununun tadilinin bahis mevzuu 
bulunduğu şu sırada mezkûr kanunun 35 nci maddesiyle; gün
lük mevkute ile sair basılmış eserlerle işlenen suçlar için 3 ve 6 
ai) olarak tesbit edilmiş olan dâva müruruzamanındaki bu ayrı
lığın giderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müstahdemin statüsüne tâbi tutuldukla
rından, istida da belirtildiği şekilde mâruz kaldıkları mağduri
yetlerden korunmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müddetini iki yıl geçirmiş bulunmasına 
rağmen kadrosuzluk yüzünden terfi edemediğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası Maliye tahsildarlarının ağır ve devamlı 
bulunan vazifelerinin bu mahiyeti itibariyle kasa tazminatı ve 
yıpranma zammı gibi haklardan faydalandırılmaları taleplerin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendileri gibi; birlikler emrinde çalış- 
mıyan seferi gereç depolarındaki ücretli sanatkârların da tayın 
bedelinden istifadeleri esbabının istikmal buyurulmast talebinden 
ibarettir.)



Arzuhal
No.

8444/8299 
(S. No: 130)

10125/9687 
(S. No: 131)

S436/8292 
(S. No: 132)

*438/8204 
(S. No: 133)

8439/8295 
(S. No: 134)

8433/8289 
(S. No: 135)

8434/8290 
(8. No: 136)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vo adresi

Lütfü Seven ve ar. 
Vilâyet Evrak Mc. 
Erzurum

İzzet Çakmaklı 
Dumlupıııar So.
No: 122
Kilimli - Zonguldak

Nurettin Erdoğan 
I ııci İşletme Teslim 
alma ve Yollama 
Müd. Me. DDY 
Haydarpaşa

Mustafa Güven 
Hademei hayrat na
mına, Camiikebir 
îmam ve Hatibi 
Ulukışla

Ahmet Zeki Devran 
Sururi Sultan Mek
tep Çıkmazı No: 7/9 
Eminönü - İstanbul

1. Hakkı Yıldız 
Ağbiııek köyünde 
Kiği - Bingöl

Şakir Çetiııkaya 
Tlasbek köyler gi'iı- 
pu Sağlık Memuru 
Akdağmadeni
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden 3 - i ter fiden 
mahrum kalarak mağdur bir vaziyete düşmüş olan Erzurum vi
lâyeti tâli memurları ve kendi dürümdakiler için bir intibak ka
nunu çıkarılması esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ihtiyat zâbiti olarak Birinci Cihan Har
binde muhtelif cephelerdi' bilfiil muharebata iştirakle muhtelif 
yaralar aldığı gibi esaretten kurtulup vatana avdetini mütaakıp 
hiçbir davet beklemeksizin Millî Mücadeleye de iştirakle 7 nci 
Fırka Hücum Taburu ikinci Bölük Kumandanı olarak cansipe
rane hizmetleri ile bu savaşlarda da gıne birkaç yara alıp milkâ- 
faten vaktinden çok evvel mülâzimcvvelliğe terfi ettirildiği gibi; 
harb madalyası, gümüş liyakat ve Alman İmparatorluğu Demir 
Salip ve en son İstiklâl Madalyaları ile de taltif olunduğu ve 
bugün ihtiyar ve muhtaç bir durumda bulunduğundan; Millî 
Müdafaa Vekâletindeki 0362 sayılı dosya ve istidaya merbut 
musaddak vesaikle sabit re mevsuk bulunan bu mesbuk hizmet
lerine mukabil bakiye ömründe başkasına muhtaç bir duruma 
düşmemek üzere kendisini vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması esbabının istikvıal buyurulmam talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5585 sayılı Kanunun muvakkat i rıcü 
maddesinin tadili talebindin ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bütçe Encümenince; hademei hayrat ay
lıklarına yapılan zammın kifayetsizliğine rağmen reddedilmesin
deki isabetsizlikten şikâyeti ve hu ziimre haklarının müdafaa 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Kanunumuzda yapılarak bir tadi
lâtla üst hakkının tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : i753 sayılı Kanuna gön 7 nüfuslu top
rağa muhtaç çiftçilerden bulunduğu ve elinde de ancak 8 - 10 
dönümlük bir arazi olduğu halde; 77 numaralı Toprak Tevzi 
Komisyonunca kanuni istihkakının verilmediğinden şikâı/eti mu- 
tazammındtr.)

(Arzuhal hulâsası : Köıj enstitüsü mezunu sağlık D um urları
nın dcı; bu okul mezunu öğretmenleri mütenazır olarak diğer 
sağlık memurları ile hem ayar tutulmaları talebinden ibarettir.)
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8483/8332 
(S. No: 137)

Arzuhal
No.

8481/8330 
(S. No: 138)

8475/8328 
(S. No: 139)

S493/8339 
(S. NTo: 140ı

9188/8957 
(S. No: 141)

9204/8973 
(S. No: 142)

9221/8987 
(S. No: 143)

9233/8999 
(S. No: 144)

9235/9001 
(S. No: 145)

9008/8797 
(S. No : 146)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Salman 
Ceza Evinde Gardi
yan
Amasya
Zckir öner 
Orhan Camii Hacı 
Yusuf Çıkmaz 
No: 52 
Adapazarı
Nevre,s Karama«; 
Hava Kuvvetleri 
Bakımevinde Mii- 
rettip 
Eskişehir
Ali Karadayı
Ceza Evi Başg-iî'd'-
yanı
Amasya
Mustafa Koksal 
ve ar.
Güzelleştirme Cemi
yeti Başkanı 
Şebinkarahisar
Ömer Gösteren 
Holânda Kıraliyet 
Liman İnşaat Şrt.
P. K. 109 
Mersin
Mehmet
Görgü Cami Mah.
Muhtarı
Yalvaç
Basri Şahin 
48 nci Tüm. 11 nci 
Mot. Top Tb. K. 
Kd. Bnb.
Bayburt
Servet Ersin 
Hocaköy nahiyesi 
D. P. Başkanı 
Kandıra

Kadir Akarsıılu 
Tavşanlı Cad. De
veci So. No: 76 
Kütahya

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gardiyanların da asli maaşlı kadrolara 
alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yugoslavya muhacirlerinden olup mez
kûr memlekette ilişik vesaika istinaden icra etmekte bulunduğu 
dişçilik sanatını yurtda da ifa etmesi esbabının istiknıdl buyu
rul ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geri alman aidatının iadesi için 5434 sa
yılı Kanunun 102 nci maddesiyle tâyiıı ve tesbit olunan müddete 
ilâveten yeni bir müddet dahi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gardiyanların da mübaşirler misillû 
kadrolara alınmak suretiyle sıkıntılı durumdan kurtarılmaları 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istidada belirtilen muhik sebeplere bina
nı ¡Şebinkarahisar'ın vilâyet haline konulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vergi muaflığını tem in eG elir  Vergisi 
Kanununda tadilât yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yalvaç kazasının vilâyet haline konul
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 aylık râsıtlık kursunda geçen hizmeti 
için 3485 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken 5 aylık yıpranma 
zammının verilebihnesini teminen mcr’i 5434 sayılı Kanuna bir 
madde ilâve- olunmam talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5917 sayılı Kanundaki aksaklıkların gi- 
d erilme si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli Sandığı Kanununda yapılacak 
tadilâtta; müddetini ikmal etmeksizin hastalığı sebebiyle teka
üde sevk olunan âdi malûllere de aylık bağlanması ve ikramiye 
verilmesi esbabının nazara alınması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

9173/8943 
(S. No: 147)

9150/8924 
(S. No: 148)

9148/8922 
(S. No: 149)

9147/8921 
(S. No: 150)

9146/8920 
(S. No: 151)

9122/8902 
(S. No: 152)

9103/8883 
(S. No: 153)

9102/8882 
(S. No: 154)

9093/8877 
(S. No: 155)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şevki Kül
Belediye Nikâh Me
muru 
Sivas

Ayşe Koçak 
Zincirlikuyu Mah. 
de
Boyabat

Rabia Ga/ıtaz 
2046 mahreç No.
Tel. sahibi 
PTT Emeklilerin
den
İstanbul

Ömer Aba 
Felâketzedeler adına 
tpsala

Mehmet Aslan 
Bekçi Muhasibi 
3804 mahreç No.
Tel. sahibi 
Zonguldak

Mehmet Salih Al- 
tıınkaya
Değirmendere Mah.
de
Rize

Ali Kaçar 
Emniyet Müdürlü
ğünde Bekçi Tahsil
darı 
Afyon

Salih Bayraktar 
Çarşı Camii hayrat 
hademeleri adına 
Trabzon

Semiha Aydın 
Yahyalar Cad. Ma
navlar So.'No: 6/A 
Adapazarı

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik hizmeti dışında bırakılan, 10 
seneden fazla müddetlerinin de borçlandırılmak sureliyle teka
ütlük müddetine ilâvesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dul maaşının ihtiyacını karşılıyacak nis
pette artırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllıkları peşinen ödenmek suretiyle 
Hazine ile alâkaları kesilen emeklilerin maaşlarının da iadeten 
tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Seylâba mâruz kalan İpsala’nın da Gerze 
ve Lüleburgaz felâketzedelerine yardımı derpiş eden kanun şü
mulüne alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Polis sıfat ve salâhiyetini haiz bulunan 
çarşı ve mahallât bekçilerinin aylıklarını mutazaman alabilmeleri 
ve memurin ve müstahdemine tanınan sair haklardan istifadeleri 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İhtiyat askerlik vazifesini ifa etmekte 
iken geçirdiği kaza neticesi sol ayağını .kaybetmiş olup bundan 
dolayı maluliyet aylığı almakta bulunduğu halde harb malûlle
rine verilmekte olan tütün ikramiyesinden fay dalandır ılmadtğın- 
dan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Çarşı ve mahallât bekçilerinin umumi 
bütçeye alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hademei hayrat maaşlarının artırılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine bakmakta olan oğlu öğretmen 
Emin Aydm’m Gerze yangınında ölmüş bulunmasiyle geçimden 
âciz bir duruma düştüğünden maaş bağlanması veya ikramiye 
verilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

8979/8768 
(S. No: 156)

9043/8830 
(S. No: 157)

9013/8802 
(S. No: 158)

9005/8794 
(S. No: 159)

S989/8778 
(S. No: 160)

9045/8832 
(S. No: 16.1)

8813/8624 
(S. No: 162)

8778/8595 
(S. No: 163)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ağır Bakım Tamir 
Fab. Sivil memur ve 
müstahdemleri 
2334 mahreç No.
Tel sahibi 
Konya

Viskoz Sanayii İşçi
leri Sendikası İdare 
Heyeti Reisliği 
Gemlik

Kâzım Karahaıı 
Ceza Evi gardiyan 
lan adına 
Uşak

Süleyman özmeıı 
Vilâyet Daimî En
cümen Azası 
Muş

Hüseyin Nevzat f>z- 
k a ııbay
Ortaköy Aydınlık 
So. No: 37/1 
İstanbul

Fahri Hepér 
Bölge Çalışma Miid. 
Kalem Âmiri 
İstanbul

Mehmet Hilmi Kok
sal
Hayrat hademeleri
mümessili
Çanakkale

Kâmil Anbarcı 
Hayrat hademesi 
namına
Yakubağa Camii 
İmam ve Hatibi 
Kastamonu

Encümen kararı re ne sebepten verildiği

(Arz\ıhal hulâsası : Tayın bedellerinin artırılmasını derınş 
eden kanun lâyihasının tetkikinde subaylarla sivil memurlar 
arasında fark yaratılmamasının göz önünde bulundurulması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : işçilere ücretli mezuniyet verilmesini tc- 
minen Yüksek Meclise sevk olunmuş bulunan lâyihanın tetki
kinde; istidada 4 madde halinde açıklanan hususların da nazara 
alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ceza evi gardiyanlarının barem içi kad
rolara alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vilâyet Daimî Encümen âzasına ait yev
miye vc ücretlerin tâyin ve tesbitinin meclisi umumilere bırakıl
ması veyahut bunların da memurlara yapılan yardımlardan fay
dalandırılmaları veyahut günün geçim şartlarına uygun bir nis- 
]>ette artırılması için bir kanun sevk olunması taleplerinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 550 kuruştan ibaret bulunan tekaüt ay
lığının mevzuat muvacehesinde artırılması mümkün olmadığı 
bildirilmiş olduğundan; yapılacak kanuni tadilât ile mezkûr ay
lığının yaşama imkânı bahşedecek asgari bir hadde yükseltilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mecburi hizmetini ifa etmek üzere yev
miyeli re İmalâtı Harbiye Sigorta Sandığına aidat vermek sure
tiyle askerî silâh fabrikalarında geçmiş olan 9 senelik hizmeti
nin geri aldığı aidatı iade etmek suretiyle tekaütlük müddeti 
hizmetine ilâve olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ilademei hayrat ücretlerinin; geçimlerini 
temine medar olacak hadde yükseltilmesi ve barem içine alın
mak suretiyle memurine tanınan haklardan faydalandırılmaları, 
taleplerinden ibarettir.)

» » » * * »
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Arzuhal

No.

8812/8623 
(S. No: 164)

0053/8839 
(S. No: 165)

8911/8707 
(S. No: 166)

8908/8704 
(S. No: 167)

8889/8680 
(S. No: 168)

8888/8685 
(S. No: 169)

8884/8681 
(S. No: 170)

8883/9680 
(S. No: 171)

8877/8674 
(S. No: 172)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet G üven 
ve ar.
Cami imam ve mü
ezzinleri 
Karaköse

Ali Sanılatasoy 
Camii Şerif İmamı 
Refahiye

Miikremin Gökal 
16 No. lı Toprak Ko
misyonu Ziraat 
Teknisiyeni 
Tekirdağ

Cevdet Dönmez 
Maden İşçileri Sen
dikası Yönetim Ku
rulu Başkanı 
Bakır - Maden

Fevzi Uslu ve ar. 
Nüfus Müdürlüğü 
memurları 
Kayseri

Bekir Oral 
İnhisarlar emekli 
memuru 
Yerköy

Mustafa Ayvalıoğlu 
Mende Pazarında 
tamirat atelyesi sa
hibi ve bağcı 
Uşak

Vehbi İnce 
Yakutiye Mah.
No: 43/19 
Amasya

Fikren ve Bedenen 
Çalışanlar Derneği 
Başkanlığına 
Kayseri

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hademei hayrat ücretlerinin; geçimlerini 
temine medar olacak hadde yükseltilmesi ve barem içine alın
mak suretiyle memurine tanınan haklardan faydalandırılmaları 
taleplerinden ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Vekâleti Teşkilâtında çalışan em
salleri için çıkarılan İntibak Kanunundan kendisi gibi başka 
vekâletler teşkilâtında çalışan ziraat mesleki miintesiplerinin de 
faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşçilerin Gelir Vergisinden tamamen 
muaf tutulmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadro imkânsızlığı yüzünden uzun yıl
lar terfiden mahrum kalmış olan vilâyet tâli memurlarının terfi 
vo terfihlerini teminen bir intibak kanunu çıkarılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaüt aylığına zam yapılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1081 saydı Kanunun daha faydalı bir 
hale konulmasını teminen istidada belirtildiği şekilde tadil olun
ması talebinden ibaretir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Üretme Çiftlikleri mütekait me
murlarından olup memurlara verilmekte olan ikramiyeden ken
disinin de faydalandırılması veyahut Birinci Cihan Harbinde ve 
İstiklâl Mücadelesinde sebk eden hizmetlerine mukabil vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarına 
de devlet memurlarına verildiği gibi 5 maaş nispetinde tahsisat 
verilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

8859/8662 
(S. No: 173)

8848/8651 
(S. No: 174)

8847/8650 
(S. No: 175)

8838/8645 
(S. No: 176)

8824/8631 
(S. No: 177)

8815/8626 
(S. No: 178)

8776/8593 
(S. No: 179)

8705/8522 
(S. No: 180)

8701/8518 
(S. No: 181)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Emin Alkan 
Elektrik motorlu her 
nevi Taşıt ve Ta
mir işçileri Sendi
kası Reisliği 
Bursa

Süleyman Sönmez 
ve ar.
D. P. Ocak Başkanı 
Yalvaç

Mahmut Tozkan 
51 nci Tümen Say
manlık memurların
dan
Erzurum - Dumlu
Hasibe Başsorgun 
ve ar.
Ismailler Mah. de 
Çal

Mehmet Ateş 
6356 mahreç No. lı 
tel sahibi 
İzmit
Süleyman Onurer 
Yeni Mah. Derebovu 
So. No: 71 
Ankara

Hamdi Kursat ve ar. 
Hayrat hademesi 
namına
Kurşunlu Camii 
İmam ve Hatibi 
Muğla
Mustafa Ersan 
Başdurak Kestelli 
Cad. Beyşehir Ote
linde 
Beyşehir
Fahri Tamuzun 
Cedit Mah. Dik So. 
No: 19 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : İşçilere ücretli izin verilmesini derpiş 
eden lâyihanın tetkik ve müzakeresinde istidada münderiç 5 hu
susun da göz önünde bulundurulması talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yalvaç’m vilâyet haline konulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tayın bedellerinin artırılmasını derpiş 
eden kanun lâyihasında oradaki sivil memurlarla subaylar ara
sında gözetilen farkın giderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çal kazası merkez vaizi iken vefat eden 
kocasının 16 yıllık maaşlı, bundan önce ve sonra da maaşsız ola
rak geçen fahrî hizmetlerine mukabil kendisine ve yetimlerine 
aylık bağlanmasını teminen 6580 sayılı Kanuna bir madde ilâve 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tayın bedeli bakımından, ordudaki sivil 
sanatkâr memurların subaylardan ayırdedilmemesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 28 senelik devlet hizmetini mütaakıp yaş 
haddi sebebiyle eski kanun hükümleri gereğince ikramiyeden de 
mahrum kalmak suretiyle tekaüde sevk olunmuş bulunduğundan 
vâki mağduriyetinin telâfisi için ahiren yürürlüğe giren ve 25 
senesini dolduranlara dahi ikramiye verilmesini derpiş eden ka
nundan faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hademei hayrat ücretlerinin artırılması 
ve maaşa tahvili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hırsızlık suçlarına ait cezaların artırıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşçi ücretlerine aylık muayyen bir zam 
yapılması için bir kanun tedvini talebinden ibarettir.)



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

8689/8512 
(S. No. 182)

8685/8508 
i S. No: 183)

8665/8489 
(S. No: 184)

S663/8487 
(S. No: 185)

8662/8486 
(S. No: 186)

9072/8856 
(S. No: 187)

9082/8866 
(S. No: 188)

9090/8874 
(S. No: 189)

Ekrem Edgiier 
ve ar.
Başkâtip ve diğer 
Maarif Teşkilâtı 
memurları 
İzmir

Kemal Demiryay 
ve ar.
Hükümet Konağı 
Gece Bekçisi 
Uşak

Mehmet Sarıkaya 
Pazarören İlköğre
tim Okulu Meslek 
Dersleri öğretmeni 
Kayseri

Veysel Kayhan 
Talât paşa Bulvarı 
No: 17 
Ankara

Emniyet bekçileri 
Tire

Ihsan Yücel
C. Müddeiumumisi
Bünyan

Celâl Bingöl 
Ulugazi Mah. Yeni 
Karakol geçidi 
No: 5 
Samsun

Hafize Çakır 
Çardak köyünde 
Yenişehir - Bursa

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle 3 - 4 terfidcn mah- 
rum kalarak mağdur olan küçük memurların bu mağduriyetle
rinin telâfisi maksadı ile bir intibak kanuna çıkarılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Uşak Maliye Dairesi müstahdemlerine gi
yecek temini için gerekli tahsisatın verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İlkokul öğretmenleri ile, ilkokul öğret
menliğinden gelip de muhtelif dereceli okullarda ve Millî Eğitim 
Vekâleti Teşkilâtında çalışanların aylık dereceleri hakkmdaki 
6273 sayılı Kanundaki 1938 yılı kaydının istidada belirtildiği 
.şekilde tevlidettiği adaletsizliğin bertaraf edilmesi ve mesleke bu 
tarihten sonra intisabetmiş olanların durumlarının da ıslahı ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 150 lira aylık ücretli bir kimse bulundu
ğu halde vergi ile mükellef kılınmasındaki isabetsizlikten şikâ
yeti nıutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mahallât bekçileri ücretlerinin umumi 
bütçeden ödenmesini derpiş eden lâyihanın bir an önce kanun
laştırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Kanunun 256 net maddesi sara
hati hilâfına, mahkemelerce mücerret; senet tanzim olunmaksı
zın evlâtlığın tescili hakkında verilen hiikme istinadeden evlât
lık kayıtlarının iptaline mahal bırakılmamak üzere tedvin oluna
cak bir kanunla bu hatalı kanun tatbikatının ıslahı talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddine tâbi tutulmak ve tazminat 
verilmek suretiyle ayrılmış olduğu polis meslekinde geçen 19 kü
sur senelik hizmetine; zammı ile birlikte Milli Mücadele hizmeti 
ve tekaüde ayrıldıktan sonra belediye zabıta memurluğunda ge
çen müddeti hizmeti eklenerek emekli aylığı bağlanması, bu 
mümkün görülmediği takdirde muharebatta sebk eden yararlık
larına binaen vatani hizmet tertibinden maaş tahsis olunması ta
leplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 20 . X I . 1936 tarihinde; malul aylığı 
almakta iken vefat eden kocasından; 5434 sayılı Kanun gereğin
ce kendisine aylık bağlanması talebinden ibarettir.)
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9092/8876 Mustafa Yene!
(S. No: 190) Hatioğlu Mah.

No: 21 
Denizli

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9117/8897 
(S. No: 191)

9116/8896 
(S. No: 192)

9121/8901 
t S. No: 193)

9128/8908 
İS. No: 194)

9176/8946 
(S. No: 195)

9174/8944 
(S. No: 196)

9168/8938 
(S. No: 197)

9169/8939 
(S. No: 198)

9239/9005 
(S. No: 199)

9230/8996 
(«.N o: 200)

Celâl Erdemi)- 
PTT Memuı-u 
Erzurum
Hasaıı Baydar 
PTT Bölge Başmiid. 
Veznedarı 
Erzurum
Recep Ak gün 
Köy okulu öğretmen
leri adına öğretmen 
Sason
Abdi Çalışır 
Köy öğretmenleri 
adına 
Beykan
Hademei hayrat ve 
imam ve müezzinleri 
Antakya - Hatay
Fuat Çekin 
İlköğretim Teftiş 
Şefi 
İzmir
Mustafa Barut 
Orta Mah. de 
Gölpazarı
Nigâr Köseer 
Taksim Bülbül Mah. 
Dereotu So. No: 75 
Beyoğlu - İstanbul
Yusuf Kırkgöz 
Eminkurbu Mah. 
Gümrük Cad. No: 4 
Erzurum
Keşfi Bıçakçı 
Garaj giriş kapısı 
Pişil i Camii karşı
sında No: 89 
Konva

(Arzuhal, hulâsası : Maluliyet aylığı bağlanmasına mütedair 
bulunan vâki müracaatı üzerine ittihaz olurum 2455 sayılı Arzu
hal Encümeni Kararından üzüntü duyduğunu beyandan ve ha
len mâlûl ve mefluç ve muavenete muhtaç bir durumda bulun
masına binaen, emsali misillû kendisine vatani hizmet tertibin
den aylık tahsisi veya ikramiye itası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden terfi ederniyen 
küçük memurların terfi ve terfihlerine medar olmak üzere bir 
intibak kanunu çıkarılması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6 - 7 yıldır hizmet ifa etmelerine rağmen 
terfi edemiyerek el’an 89 lira, aylık almakta bulunan köy ensti
tüsü mezunu öğretmenlerin durumlarının ıslahı talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hademei hayrat ücretlerinin artırılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunda; istidada belirtildiği 
şekilde bir tadilât yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.) ş

(Arzuhal hulâsası : Ağabeyisi müteveffa emekli Albay Asaf 
Kösemihaloğlu’nun tek vârisi bulunmasına binaen kendisine ma
aş tahsis olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ordu Ninesi ismi verilen müteveffa Kah
raman Nine II at un’un; 73 yaşındaki çalışamaz bir durumda bu
lunan oğlu Yusuf Kırkgöz’e vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ;  Almakta olduğu 87 liradan ibaret tekaüt 
aylığının geçimine medar bir miktarda bulunmaması itibariyle, 
kendisine sermaye yapmak üzere; bir yıllık tutarı kadar millî 
bankalardan birinden borç para verilmesi veya eskiden olduğu 
gibi 10 yıllığı peşin verilerek tekaütlükle alâkasının kesilmesi ta
leplerinden ibarettir.)



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

9224/8990 Sadi Akbulut 
(S. No:201) özel idare Gelir 

Memuru 
Erzurum

9219/8985 Nihat Yücel 
(S. No:202) Askerlik Şubesi Re

isliği 
Artvin

9203/8972 Ömer LÛ t fi Köste- 
(S. No: 203) pen

Holanda Kıraliyct 
Liman İnşaat Şrt.
P. K. 109 
Mersin

9540/9250 Haşan Semender- 
10439 oğlu
(S. No:204) Acar So. No: 7 

Bornova - İzmir

9531/9241 Sariye Yeşilyurt 
(S. No: 205) Defterdarlık Muha

sebe Memuru Bekir 
Yeşilova yanında 
Yozgad

9526/9236 Ahmet Turgut ve ar. 
10149 Çarşı ve mahalle
(S. No:206) çiftçi malları koru

ma bekçileri 
Elmalı

9506/9219 Mehmet Ünal 
(S. No: 207) Kanlıca köyü Anka

ra - Kayseri arası 
Kanlıca İstasyonu 
Boğazlıyan

9500/9215 Haşan Hüsnü Yiğit 
(S. No: 208) Lâleli Gençtürk 

Cad. No: 23 
İstanbul

9498/9214 Recep İlhan ve ar.
(S. No: 209) İşçilerden

Gümüşhacıköy

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden uzun seneler bir 
derecede beklemek suretiyle terfiden mahrum kalmış olan memur
ların bu mağduriyetlerinin de, öğretmenler için çıkarılan intibak 
kanunlarına mümasil çıkarılacak bir kanunla telâfisi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir üst dereceye terfiini teminen 1455 
sayılı Kanuna bir madde ilâvesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5837 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit kocasından bağlanmış olan vc 10 
yıllığı peşin verilmek suretiyle kesilen aylığının yeniden tahsisi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çarşı, mahallât ve çiftçi mallarını koru
ma bekçi ücretlerinin vergiden muaf tutulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 4753 sayılı Toprak Kanununa; tapulu 
fazla arazilerinin bilhassa muhtaç köylülere verilmesini ve dağı
tılmasını istiyen vatandaşların bu istekleri ile ilgili hükümler 
ilâve olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1683 sayılı Kanuna tevfikan tekaüde 
sevk olunanların da askerî hizmetlerinin mülki hizmetlerine ilâ
vesini teminen 5434 sayılı Kanuna bir madde ilâve olunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Senenin ancak 4 ayında; 750 - 1 000 ku
ruş arasında yevmiye ile çalışan işçilerin vergiden muaf tutul
maları, bu mümkün görülmediği takdirde alınacak vergilerin 
haddi lâyıkma indirilmesi talebinden ibarettir.)
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9496/9212 M. Kemal Çarkacı 
(S. No: 210) Hükümet Cad.

No: 16 
İskilip

9350/9088 Çardak Köyü Ihti- 
(S. No: 211) yar Kuruluna 

1 Denizli

9361/9098 Ali Rıza Sargın 
(S. No: 212) 211 ııci Hd. A. 1 nci 

Tb. 2. Bl.
Hopa

9362/9099 İbrahim Üstün 
(S. No:213) Hastane Cad. İmren 

Çay Evi müstcciri 
Bayındır - İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9372/9109 Ahmet Tekin 
(S. No: 214) Eğitmenler adına

Cuma Köyü öğret
meni 
Posof

9401/9126 Müslüm Teber ve ar. 
(S. No: 215) Mülhak Rızvaniye.

Vakfı Tahsildarı 
IJrfa

9270/9025 Fikri Demirtaç 
(S. No: 216) ve ar.

Habap, Çinaz, Nipşi 
köyleri mütevellisi 
Palu

9280/9030 Hatice özgiiç 
10374 Horhor Cad. Lâle
(S. No: 217) Palas Kat 4, No: 7 

Azmi Okman eliyle 
Aksaray - İstanbul

9374/9111 Abdullah özlütiirk 
(S. N o:218) ve Lûtfi Araş 

Kemah

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi Kanununda derpiş olunan 
asgari geçim haddinin indirilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstidada zikrolunan durum ve sebeplere 
binaen köylerinin kaza haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 4274 saydı Kanunun 63 ncii maddesinin 
değiştirilmesi veyahut, okuldan çıkarılanlara ve kovulanlara bu 
kanunun tatbik edilmemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi Kanununun tadili ile ilgili 
olup Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun lâyihasının tetkik ve 
müzakeresinde iradı gayrisafisi ne olursa olsun ciro haddi 50 bin 
lirayı geçmiyen esnafın da vergi dışı bırakılma hususunun göz 
önünde bulundurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlerin, gördükleri vazife ile mü
tenasibe n terfi ve terfihlerinin temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Urfa'da kâin mülhak Rıdvaniye vakfı 
daimî kâtip ve tahsildarlarından bulundukları halde menıur vr 
hizmetlilere verilmekte olan tahsisattan faydalandırilmadikların- 
dan şikâyeti dolayısiyle faydalandırılmaları esbabının temini ta
lebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 300 seneden beri tahtı tasarruflarında 
bulunan 5 000 dönümlük arazilerinin 4753 sayılı Kanunun âdil 
olmayan hükümlerine istinaden tevzie tâbi tutulmak istenildiğin
den şikâyeti ve mağduriyetlerine mahal Bırakılmamak üzere 
mezkûr gürlerin bedelinin hakiki rayiç üzerinden ödenmesi veya 
kendilerine tevzi olunması için kanunda gereken tadilâtın yapıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
r ettir.)

Yetim maaşı bağlanması talebinden iba-

(Arzuhal hulâsası : Ilukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesinden istifade ile icrai vekâlet ve maişetlerini güç
lükle temin etmekte bulunduklarından vergi muaflığından isti
fadeleri veya defter tutma usulüne tâbi tutulmaları taleplerin
den ibarettir.)
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9376/9113 Vehbi Koksal 
(S. No: 219) Trabzon Cad. de Tu

hafiyeci 
Erzincan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9328/9066 
i S. No: 220)

9333/9071
9392

11969/11412 
i S. No: 221)

9336/9074 
(S. No: 222)

9340/9078 
CS. No: 223)

Sadık Konuk ve ar. 
Emrev Mah. Yapıeı 
usta ve işçileri 
İsparta

Yunus Baygal ve ar. 
Sahip köyünde 
Kuzyaka - Kasta
monu

Hüseyin Sütçü 
Hükümet civarında 
özenir genel yazı 
evinde 
İsparta

Şükriye Somahgil 
Meydancık Mah. 
Daire 43 te 
Bursa

(A rzuhal hulâsası : Gelir Vergisi Kanununa bir madde ilâve 
olunması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Götürü sisteme tâbi tutulmak suretiyle 
takdiren adlarına tahakkuk ettirilen verginin fazlalığına binaen 
sair esnaf gibi yapı usta ve işçilerine de muafiyet hakkı tanın
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadeleye er olarak iştirak etmiş 
olun astsubayların da Milli Mücadele zammından istifadeleri ta 
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arzuhalcilikle iştigal edenlerin dâva, ar
zuhali yazmasına mâni hükümleri ihtiva eden ve antidemokratik 
bulunan Avukatlık Kanununun 50 nci ve mütaukıp maddeleri
nin tadili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1950 yılından evvel ölen babası harb mâ 
tüllerinden Rıza’dan kendisini maaş bağlanması talebinden iba 
rettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten açıklan
mış olan istidalardaki vâki talepler; yeni bir kanun veya tefsir 
teklifi ile ilgili bulunduklarından, bu mevzuda yetkili bulunmı- 
yan encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4008 20 . XI.1956

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol
Edirne 

H. Maksudoğlv
Kastamonu

.4. M. Tanöver

Mardin 
B. 7ürdem

Mardin 
/?. K. Timur oğlu

Seyhan 
S. Serçe

Trabzon 
S. 'Karayavuz

Arzuhal sayısı : 227 
4 70 Sa. cetvelden devren

T. B. M. iki. Matbaas*



Devre : X İçtima : 3

" , 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  
-fi Bayı : 74 St

i l  .1.1957 Cuma

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İO seneden beri tasarrufunda bulunan 
arazinin kadastroca orman namına tesbit ve tescil edilip açtığı 
dâvanın mahkemece reddedildiğinden bahsile, toprağına muka
bil toprak verilmesi veya bedelinin ödenmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri sınırları dâhilinde bulunan ve 
Ali Rodop ve Cavide Dörtbudağ’m imtiyazlarında olan 200/209 
numaralı Çırpılar Linyit Kömür Madeninde çalışıp hak etmiş 
oldukları alacaklarını mütaaddit taleplerine rağmen alamadıkla
rından ve mahkemeye vâki müracaatlerinden de bir netice hâsıl 
olmadığından bu alacaklarının bir an evvel tediye edilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Başlamış olduğu inşaatından mütevellit 
belediyece sebepsiz olarak 400 lira para cezası tarh ve tahakkuk 
ettirildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Abdullah Kiline namındaki şahıs ile Ha
zine arazisini ziraatindeıı dolayı kendisine bir şey vermemesi yü
zünden aralarında zuhur eden kavga neticesinde gûya oğlu İs
mail tarafından kolunun kırılmış, diye dâva açılmış ve oğlu mah
kum olmuş ve alınan raporların asılsız bulunmuş ve bu suretle 
verilen hükümde isabet görülmemiş olduğundan bahsile hâdise 
hakkında idare âmirlerinden gayrisi tarafından tahkikat yaptı
rılması ve bu haksızlığın önlenmesi talebinden ibarettir.)

21988/20470 Sadık Altunkalem (Arzuhal hulâsası : İşlediği orman suçundan dolayı yakala-
(S. No: 5) Muhtar nan kaçak emvalin kendisine iade edilmesi muamelesinin yapıl-

Güney Demirciler mamakta olduğundan şikâyeti mutazammmdır.) 
köyünde 
Gerede

22170/20650 Ali Koca (Arzuhal hulâsası : Mustafa Akdemir ismindeki şahsı gûya
(S. No: 6) Kayacık köyünde kendisine ait araziye fuzulen müdahale etmiş olması sebebiyle

Ezine açmış olduğu men’i müdahale dâvasının aleyhine neticelenmiş 
m yapmış olduğu temyiz itirazının da kabul odilmiyorek hü/o-

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

21041/19547 Emin Gülener 
(S. No: 1) Güney Felâkettin 

köyünde 
Bolu

21087/19591 Emin Başar ve ar. , 
(S. No: 2) Çırpılar köyünde 

Yenice - Çanakkale

21299/19791 Ahmet Aykaz 
22001/20482 Kumkapu Havuzlu 
(S. No: 3) Bostan No: 7 

İstanbul

21721/20207 Mustafa Gökalp 
(S. No: 4) Halktan 

Şemdinli

T. B. M



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— a —
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

22138/20618 
(S. No: 7)

21623/20109
(S. No: 8)

21438/19929 
(S. No: 9)

21440/19931 
(S. No: 10)

21149/19651
(S. No: 11)

Rccep Mıcık 
Karacaviraıı köyün
de
Devrek

Hasaıı Dönmez 
Tekel Tatava Keres
te Fabrikası Bas- 
mümessili 
Bolu
İbrahim Gümüş 
vc ar.
Bataklı çiftlik kö
yünde derici ve las
tikçi Zeki eliyle 
Düzce
Mahmut Tatlıcan 
ve ar.
Ceza Evinde tutuklu 
Çiftlik köyünden 
Dinar

Şükrü Konuk 
Avukat
C. Halk Partisi 
ilce Başkanı 
ödemiş

mün tasdik edilmiş bulunduğundan bahsile zıyaa uğrıyan huku
kunun meydana çıkarılması için mahallinde yeniden esaslı bir 
keşif yapılması vc tezahür edecek hale göre kanuni muktazasınm 
ifa buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Beş metre mikâbı kereste kaçakçılığın
dan dolayı 825 liraya mahkûm edilmiş ve bu paranın 285 lira
sını vermiş bakiye için de hapsedilmek üzere bulunmuş olduğun
dan ve dört metre mikâbın son çıkan kanun gereğince ortadan 
kaldırılmış bulunduğundan bahsile bir metre mikâbı cezanın ve
rilmesi vc bu miktar için hapsedilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekel işçi bareminin çalıştıkları fabrika
da tatbik edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kuşaçması muhacirleri ile aralarında (i 
senedir devam eden arazi ihtilâfı hakkında Hazinei maliye yol
suz hareket etmiş ve nispeti âdilâne gözetmeden tevziat yapılmış 
olduğundan şikâyetle bu ihtilâfın halli için mahalline bir heye
tin gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(.Arzuhal hulâsası : Orman Kanununa muhalif hareketten 
dolayı birer hafta hapis ve 1 İ25 lira para cezasına mahkûm 
edilmiş ve bu hüküm temyizen tasdik edilmiş ise de bu para ce
zası üç defa büyütülmek suretiyle her birinden 1 425 liranın 
ayrı ayrı talebedilmesi usulsüz olmakla beraber mağduriyetlerini 
mucip bulunmuş olduğundan mezkur ilâm hükmünün para kıs
mının tashih edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ödemiş’te kira ile tutulmuş olan parti 
binası, içindeki bütün eşya ile birlikte 1951 de yanmış olup 6195 
sayılı Kanunun neşri tarihinde ödemiş parti binasında mevcut 
bütün eşya; 1951 den sonra yani partinin iktidarda olmadığı bir 
zamanda temin edilmiş ve mezkûr kanunun şümulüne girmemiş 
olduğundan bahsile Hâzinece müdahale edilen bu eşyanın iad< 
(dilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı 
mercilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulundu
ğundan mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılanuyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4009 20 . X I . 1956



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

20929/19445 Gaffar Akçil 
(S. No: 12) Hocahasan Mah.

Akmııt So. No: 9 
Bursa

21032/19538 Hafıza Erdem 
(S. No: 13) Kozağacı köyünde 

Gölhisar - Çavdır 
Burdur

21116/19618 Hasaıı Yılmaz 
(S. No: 14) Kızıltoprak köyün

den nahiye belediye 
odacısı 
Karadere

21081/19585 Şabatı ötnii 
(S. No: 15) 1184 So. No: 116 

Boğaziçi 
İzmir

21039/19545 Süııbiil Akgiindüz 
(S. No: 16) ve kızları

Tapu Sicil Memuru 
merhum Süleyman 
Sırrı’ e§i 
Molla Bahaettin 
Mah. de 
Diyarbakır

21060/19565 Haşan Gürkaıı 
(S. No: 17) Maltepe Kartallı 

So. No: 2 
İstanbul

21048/19554 »Şevket Güvenli 
(S. No: 18) Kumkapı Çifte Ge

linler Cad. No: 55/1 
İstanbul

21079/19583 Mehmet Uysal 
(S. No: 19) Salihlcr köyünd« 

Dikili - İzmir

(Arzuhal hulâsası : 1938 senesinde babasının aile reisliği al
tında Bulgaristan’dan hicret ederek Yozgad’m Saçlı köyünde nü
fusa kaydedilerek yerleştirildiğinden bahsüe babasının vefatında 
küçük ve kimsesiz kalması hasebiyle şimdiye kadar arayamadtğı 
hakkının meydana çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Osman’ın Çanakkale Harbinde şe
hit düştüğünü şahitlerle ispat edeceğinden kendisine maaş bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kıtasında askerlik vazifesi esnasında el 
ve ayaklarının donmuş olduğundan bahsüe nıâlûl maaşının bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İş müfettişi ile konuştuğu için işinden çı
karıldığından ve iş verenlerin haksız muamelesine mâruz kaldı
ğından şikâyetle hakkının aranılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Silvan Tapu Sicil Memuru iken 1913 se
nesinde vefat etmiş olan koca ve babaları Süleyman Sırrı Akgün- 
düz’ün adliyedeki hizmeti tesbit edilerek kendilerine yetim maaşı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Sahibolduğu 8 dönüm miktarındaki tar
lasının 1911 yılından beri Maltepe Birinci Zırhlı Tugayı tara
fından fuzulen işgal edilmesi sebebiyle sefalete düşmüş olduğun
dan bahsile bu arazinin ya ciheti askerîyece istimlâk edilmesi 
veyahut tahliye edilerek kendisine teslim buyuruhnası talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Okul dışından devlet ortaokul bitirme 
imtihanına iştirak etmiş ve 10 dersten muvaffak olmuş ve kalan 
3 ders için bir hak daha verilmesini istemiş ise dc ret cevabı ve
rilmiş olduğundun bahsüe mağduriyetinin önlenmesi için mez
kûr üç dersten imtihana girme hakkının sağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Itifat Özduran adındaki şalısın oğlunun 
Kızılçullu Köy Enstitüsüne kaydedilmesi için kefil olduğunu ve 
öğrenci İsmail’in bir sene sonra mektebi terk etmesi sebebiyh 
317 lira 91 kuruşun Ilazine tarafından mahkeme kararı ile ken
disinden istenildiğini İsmail'in ve babasının bu parayı verecek



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21627/20113 Hüseyin Altıntepe 
(S. No: 20) Çankırıkapı Orta 

So. No: 28 
Ankara

21569/20059 Behzat Ceylân ve ar. 
(S. No: 21) F'ersa köyünde

Kemalpaşa - İzmir

21620/20196 Sabri Alp 
(S. No: 22) Muratpaşa Mah.

Dere Cad. No: 7 
Erzurum

21362/19854 Tahsin Hatungil 
2026/2022 50 No: lı Toprak 

(S. No: 23) Komisyonunda Tek
nik Ekip Şefi 
Afyon

21221/19721 Ahmet Çelebi 
(S. No: 24) Hınndans köyünde 

Patnos - Dodeli

21220/19720 Ateş Ataç 
556/554 Hınndans köyünde 

21973/30456 Patnos - Dedeâi 
(& No: 25)

21219/19710 Veli Yıldırım 
(S. No: 26) Dedeli nahiyesinde 

mukim 
Patnos

ve çalışacak kudrette olduklarım beyanla fakirliği hasebiyle bu 
meblâğın kendisinden alınmaması hususunda gereken muamele
nin yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çıkrıkçılar Yokuşunda açık artırma su
retiyle almış olduğu arsa üzerine yaptırdığı dükkânın ruhsatsız 
alarak yapûdığı iddiasiyle belediyece yıktırddığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 22 senedir tasarruflarında bulundurduk
ları arazilerin tahdit komisyonunca orman olarak kabul edilmiş 
ve tapuya tescil edilmesine mâni olunmuş bulunduğundan bah- 
sile bu arazinin topraksız bulunan kendi namlarına tescil edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : PTT İdaresinde 15 lira asli maaşla baş- 
müvezzilikte 17 sene vazife görmüş ve aldığı maaşla idare edeme
diğinden istifa etmiş tekrar idareye intisabı hakkmdaki müta- 
addit müracaalerinin nazara alınmamış ve emekliye ayrılmasına 
dair olan son talebine de menfi cevap verilmiş olduğundan hakkı 
sarihi olan 18 senelik emeğine mukabil maaşından kat’edilen te- 
kaiidiye hakkının kendisine iade edilmesi ve mağduriyetine son 
verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 20 lira asli maaşta kanuni süresini dol
durduğu Jmlde askerliğini yapmaması yüzünden memuriyet asa
letinin tasdik edilmemiş ve bir üst dereceye tâyin olunmamış ve 
7 senede 25 liraya terfi ettirilmiş olduğundan geçmiş günlerin 
hatasının tamir ve tadili için halen almakta olduğu 30 lira maa
şının 35 liraya çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İhtida ederek nüfusa da İslâm olarak 
kaydedildiklerinden ve İslâm kadınlarla evlenip bir sürü efradı 
aile sahibi bulunmuş olduklarından balısile dede ve babalarından 
intikal edip Hâzinece ellerinden alman tapulu mallarının kendi
lerine iadesi veya yerine başkaca arazi verilmesi talebinden iba
rettir .)

— 4 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler kaza merciince halli lâzungelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan bu talep ve müraca&fclerin zikredilen 
sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu ynpüamıyacagma
ittifakla karar verildi.

Karar N a Karar tarihi

4100 50. XI • 1^6



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

21053/19558 Ahmet Karakuş 
(S. No: 27) ve ar,

Kıranharmanı kö
yünde 
Poİath

21140/19642 Halil Alışenoğlu 
(S. No: 28) Arslanbey köyünde 

İzmit

22152/20632 İbrahim Aydın
(S. No: 29) Gelenbevi Ortaokul 

Arka So. No: 31 
Fatih - İstanbul

22023/20504 Osman Meral ve ar.
(S. No: 30) Şirket Han No: 49 

Malatya

21925/20408 Toptancı Tüccarlar
(S. No: 31) Derneği 

İstanbul

21764/20250 Sami Boyacı ve ar.
(S. No: 32) Maliye Muhasebe 

Memuru 
Burdur

21635/20121 Şükrü Yaşar ve ar.
(S. No: 33) Geykoca köyünde 

Mecitözü

21497/19988 Muttalip Çardak 
(S. No: 34) İlköğretim Kesim 

Denetmeni 
Tavas

21593/20083 Osman Çoban ve ar. 
(S. No: 35) Saray Güngörmez 

köyünde 
Trakya

21575/20065 Bahattiıı Muthıny 
(S. No: 36) İstasyon Mah. Camii 

Şerifi İmam vc Ha
tibi
Elmadağ

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine verilen 85 dönüm arazinin 
kifayetsizliğinden dolayı ilâveten toprak verilmesi talebinden iba
rettir.)

(Ajrzuhal hulâsası : Yunanistan’dan mübadil suretiyle 29 sene 
evvel yurda geldiğinden vatandaşlığa geçip nüfus kâğıdı alama
dığından bahsile bir an evvel vatandaşlığa kabulü ile nüfusa tes
cil edilmesi ve nüfus cüzdanlarının verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Belediyesi Fen Müdürlüğü işçi
lerinden olduğundan kendilerine de diğer işçiler misillû ikramiye 
verilmesi talebinden ibaretir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin Köşebaşı Mahallesi Camiinin 
kadro dâhiline alınarak bir imam tâyin edilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 934 K. sayılı Koordinasyon Kararının 
geri bırakılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrolarının yükselt ilmemesi sebebiyle 
terfileri yapılmadığından ve mağdur bir duruma düştüklerinden 
terfileri çini kadro verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy camiinin yıllarca tanıir görmediğin
den ve köy halkının da malî kudreti müsait olmadığından, vâki 
müracaatlerinden de bir netice elde edemediklerinden bahsile 
camiinin tamamen yıkılma tehlikesinden korunmak için gerekli 
tahsisatın verilmesinin teminine delâlet buyıırulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1952 malî yılında düyuna kalan 192 lira 
alacağı ile 1953 yılı içindeki 300 Ura harcırahının gönderilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine civar Canavaz Bere adı ile mâ
ruf ormandaki usulsüz kesimlerin yüzde otuzunun Bakım Me
muru Mustafa Kaçak tarafından yapıldığından bu memurun bu 
mmtakadan uzaklaştırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstasyon Mahallesi Camii t mam ve Ha
tibi olup geçim zorluğu çekmekte olduğundan almış olduğu 60 
lira ücretinin artırılması talebinden ibarettir.)



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

21574/20064 Mustafa Sümbül
(S. No: 37) Yenipınar Malı.

İmam ve Hatibi 
Elmadağ

21432/19923 Kemal Kalyoncu-
(S. No: 38) oğlu

Erkek Sanat Ensti
tüsünde idare Me
muru 
Trabzon

21450/19941 izzet Yavuz
(S. No: 30) Demirci köyünde

Meydancık - Şavşat

21202/19702 Ali Şükrü Aykut
(S. No: 40) Yeni köyde 

Fındıklı

21294/19786 Ali Erdoğan
(S. No: 41) Muhtar

Ağır köyünde 
Vakfıkebir - Toııya

21163/19664 Nazmi Biber
(S. No: 42) Ağır Ceza Mahke

mesi âzası 
Sivas

21172/19673 Mehmet Yiğit ve ar.
(S. No: 43) Jandarma Birliğinde 

3. Uz. Onb. 
Çiçekdağı - Kırşehir

21801/20285 Avni Kesicioğhı 
(S. No: 44) Alsancak istasyo

nunda 16609 Sicil 
No: Uı Bekçi 
İzmir

21703/20189 Rasim Akbulut 
(S. No: 45) Ceza Evinde hü

kümlü 
Sinob

(Arzuhal hulâsası : Yenipınar Mahallesi Camii İmam ve Ha
tibi olup almış olduğu 60 lira ücret az olduğundan ücretinin ar
tırılması talebinden ibarettir,)

(Arzuhal hulâsası > Lise mezunu olup 135 lira aylık ücretle 
Trabzon Erkek Sanat Enstitüsü İdare Memurluğu yapmakta ol
duğundan barem dahili maaşlı kadroya alınması veya ücretinin 
tahsiline muadil ücrete çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meydancık - Sartul yolu yapılırken bıı 
yolun tarlasından geçmesi dolayısiyle mutazarrır olduğundan ke
şif yapılıp zararının tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Aldığı işten çıkma tazminatından lıak.su 
yefe kesilmiş bulunan 191 lira 97 kuruş vergi tevkif atının bir an 
ı rrel kendisine iade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerindi halk tarafından inşa edil
mekte olan camiin tamamlanması hususunda gereken yardımın 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 60 lira maaşta terfi müddetini doldur
duğu ve ayırma meclisince terfie lâyık olduğuna karar verilmiş 
almasına rağmen kadrosuzluk sebebiyle terfi edemediğinden 
mağduriyetinin telâfisi için kadro tahsis olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma Teşkilâtında vazife gören uzat
malı onbaşı ve erlere de 6211 sayılı Kanun gereğince ikramiye 
verilmesi tâzımgelirken Kırşehir Maliycsince verilmemekte oldu
ğundan bu ikramiyenin verilmesi hususunda gereken emrin ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Barem harici 3 ncü işletme bekçilerin
den olup mağdur vaziyette bulunduğundan maaşına zam yapıl
ması ve verilmiyen ■haklarının meydana çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sinob Ctta Evi İdaresinin ihmalinden 
dolayı çıkan kavgada iiç ölü ve o kadar ela yaralama vukua gel
miş olduğundan şikâyetle ihmali görülenler hakkında tahkikat 
icrnjiylr icahrd.rn tedbirin alınması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  7  —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Adliye binasında ve hapishanede cere
yan eden çirkin hâdiseelri ve bu müessese memurları tarafından 
irtikâbedilen yüz kızartıcı halleri tafsilâtiyle bildirdiklerinden, 
tahkikatın bitaraf bir adliye müfettişine tevdi edilmemiş oldu
ğundan, işin sürüncemede kaldığından şikâyet olunan adliye 
mensuplarının mütaaddit kimseler üzerinde baskı yaptıklarından 
ve böylece adaletin tecellisine mâni olmak için her türlü gayri
meşru yollara tevessül etmekte olduklarından ve saireden ba
his ve şikâyetle gerekli tahkikatın icrası için acele bir adliye mü
fettişinin gönderilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerden alınan cevaplara 
göre dilekçilerin istekleri yerine getirilmiş olduğundan bunlar 
tarafından vâki talep ve müracaatler hakkında bu sebepten en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4101 20. X I . 1966

21453/19941 Ömer Yıldırım (Arzuhal hulâsası : 15 senedir başarı ile çalışmış oldukları
(S. No: 47) Susuz Viran Köyü eğitmenlikte verilen 50 - 60 lira ücret kendilerini tatmin etme- 

Eğitmeni mekte, çocuk zammı ve terfi gibi haklardan mahrum bulunmakta
lTşak olduklarından eğitmen ücretlerinin ayarlanması ve aynı memur

haklarından faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

21467/19958 Niyazi Ayvacı » » » » » »
(S. No: 48) Sarpun Köyü Okulu 

Eğitmeni vo Araç 
eğitmenleri namına 
Kastamonu

21419/19910 Mehmet Bayta n
(S. No: 49) D. P. Başkanı 

Murgııl

21418/19909 Fehmi Tanyeri
(S. No: 50) PTT Memuru 

Erzurum

21540/20031 Şefik Turan ve ar.
(S. No: 51) Nebi Camii İmamı 

Diyarbakır

21125/19627 Mustafa Başlı
(S. No: 52) Nikfer köyünde 

Tavas

(Arzuhal hulâsası : Köylülerin ormandan açtıkları yerler 
hakkında mahkemeye verildiğini, mahkûm olacaklarını, ziraat 
edecek arazileri bulunmadığı, ya bu yerlerin kendilerine veril
mesi veya başka bir yere nakledilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçmiş hizmetleri bakımından kendilerine 
öğretmenler misilln intibak hakkı tanınması talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : llayra1 hademelerinin de barem kanu
nuna alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 19 ncu 
maddesi gereğince tekaüde sevk edilen gedikli başçavuşlara maaş 
bağlanmam ir in  yeni bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.}

21662/20148 Sadettin İlhan ve ar. 
(S. No: 46) 1954 yılı ve 218 

mahreç No: lı tel 
sahibi 
Orhaneli



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

20876/19402 Pa2.1l Sağban 
(S. No: 53) Camiikebır Mah.

Yüzbaşı So. No: 6 
Erzurum

21295/19787 Halil Bekler ve ar, 
(S. No: 54) Ceza Evi gardiyan

ları 
Van

21158/19659 Ali Rıza Gökçe 
(S. No: 55) Sulh Hâkimi 

Sivas

21303/19795 İbrahim îlhan ve ar 
(S. No: 56) Otelci

Acıpayam

20941/19457 Mustafa Bildik 
(S. No: 57) Hayrat hademeleri 

namına 
Sivas

20873/19399 Taha Ezber 
(S. No: 58) Kurtuluş Mah. Cer

rah So. No: 12 
Hatay

20919/19436 Bedir Han Mercan 
(S. No: 59) Ceza Evinde 

Urfa

20847/19373 Ahmet Yıldeş 
(S. No: 60) Camalpa.şa Mah.

Bakkal Ethem Ko- 
zucu eliyle 
Adana

21138/19640 İsmail Okur 
(S. No: 61) Sağlık Koruycusu 

Şarköy
21020/19529 Ahmet İpek 
(S. No: 62) Erkek Sanat Ensti

tüsü Yönetim Me-

(Arzuhal hulâsası : 29 yıl okullarda hademelik vazifesini 
yapmış olduğu halde tekaüt maaşına müstahak olamadığından 
bahsile kendi gibilere ekmek parasını alacak miktarda emekli 
maaşının bağlanması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Van Ceza Evi gardiyanlarından olduk
larını diğer memurlar gibi asli maaşa geçirilmeleri ve Barem Ka
nunundan istifade ettirilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâkim ve C. müddeiumumilerine ait 
mevcut kadronun terfileri karşılıyacak durumda olmadığından 
bahsile üst derecelerle işgal edilen kadroların derece kabulü su
retiyle mağduriyetlerine meydan verilmemesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerinin çok çocuklu vatandaşlardan 
olduklarından ikramiye kanunu gibi bir kanun çıkarılmak sure
tiyle bir defaya mahsus olmak üzere 300 - 500 lira tutarında bir 
ikramiyenin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerinin hademei hayrat mensupları 
bulunduklarından, hayat şartlarına nazaran almış oldukları 
ehemmiyetsiz aylık ücretle geçinemediklerinden bahsile ücretleri
nin muayyen baremlere göre ayarlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eskiden müezzinlik vazifeleri âmâlara 
tevdi edilmiş iken birkaç sene evvel kanunen bu vazifeden çıka
rılmış olduğundan âmâların mağduriyetine meydan verilmeden 
müezzinlik vazifesinin verilmesi hakkında Büyük Millet Mecli
since müsaade buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâkimlerin ceza tâyin ederken âzami 
haddini hükmettiklerinden 6123 sayılı Kanunla Türk Ceza Ka
nununun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu maddenin kendi 
lehlerine tatbik edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında 2i yıl 10 ay ça
lışmış ve barapor mâlîden emekliye ayrılmış ve emekli maaşı 
bağlanmış ise dc mâlûliyeti sebebiyle 30 seneyi doldurup ikra
miye alamamış olduğundan bahsile 30 seneyi dolduranlar gibi 
kendisine ikramiye verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaşlarının Umumi Muvazene bütçesin
den verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretli memurların barem dâhiline ka
tılması ve ücrette geçen senelerin terfilerine sayılması talebin
den ibarettir.)

muru 
Samsun



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

21019/19528 Süleyman Poyraz 
(S. No: 63) Jandarma Birlik 

Kaleminde Kıdemi] 
Başçavuş 
Tokad

21668/20154 Mehmet Erdoğan 
(S. No: 64) Baykal

Şehitler Mah. emeldi
öğretmen
Niğde

21774/20258 Hüseyin Arman 
(S. No: 65) ve ar.

E. V. Hattı inşaat
işçileri
Genç

21660/20146 Fevzi özçelik 
(S. No: 66) Uçbaş Köyü Muh

tarı
Kızılcahamam

21765/20251 Hüseyin özen 
(S. No: 67) Arif iye köyünde 

Adapazarı

21704/20190 Mehmet Ali Sezer 
(S. No: 68) ve ar.

Emekli öğretmenler 
Denizli

21523/20014 Mehmet özçelik 
(S. No: 69) ve ar.

Jandarma Birliğin
de uzatmalı onbaşı
lar
Çiçekdağı

21630/20116 Hüseyin Künbet 
(S. No: 70) Koçaş Teknik Ziraat 

Okulu III. B.
No: 971
Aksaray - Niğde

21437/19928 İsmail Akçay 
(S. No: 71) Derbesiye'de Maki

nist
Mardin

(Arzuhal hulâsası : Astsubayların yaş hadlerinin değiştiril
mesi, yıpranma zammının verilmesi, yaş hadlerinin hesabında 
sene başının Mart ayı itibar edilerek yaş haddinin 14 Eylülde 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanunen emeklilik müddetini doldurma
mış ve cüzi bir müddet kalmış olduğundan ve malul bulundu
ğundan bahsüe emekli aylığı bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalıştıkları iş mevsimlik iş sayıldığından 
dolayı fabrika işçilerinin faydalandıkları emeklilik hakkından 
istifade edemediklerinden ve evvelce verilen izin permisi ve er
zak kartları verilmediğinden bahsile kendilrinin de hayatlarını 
sağlıyacak esaslı bir şekle bağlanmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman Tahdit Komisyonu tarafından 
devlet ormanları olarak tahdidedilen sahalarla köyleri civarın
daki ormanların kendilerine iade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eski uzatmalı jandarma onbaşılarından 
olduğundan adalete uygun olmıyan 1862 sayılı Jandarma Erat 
Kanun ve Talimatnamesindeki hükmün hukuk ve adalete uygu
lanarak kendi gibilerine de emeklilik hakkının verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İntibak Kanununun kendileri gibi emekli 
öğretmenlere de teşmili ile emekli aylıklarının bir nispet dâhi
linde yükseltilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendileri gibi uzatmalı jandarma er ve 
onbaşıların askerî ve mülki memurlar gibi emeklilik ve sair hak
lardan mahrum bırakılmamaları ve terfih edilmeleri talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarım Vekâletine bağlı bulunan Teknik 
Ziraat okullarından mezun olan öğrencilerin ziraat lisesi ve di
ğer meslek okullarına girebilme hakkı verilmesi talebinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : Cenup Demiryolları Şirketinde geçen 21 
senelik hizmetinden 10 senesi borçlanma suretiyle fiilî hizmetine 
sayılmış ve diğer kısmı sayılmamış ve mağdur bir duruma düş
müş olduğundan bakiye 11 senelik hizmetinin de fiilî hizmetine 
ilâve edilmesi talebinden ibarettir.)
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21328/19820 Salih Yayla 
İS. No: 72) 8. Tüm. Teknisiven 

Astsb. adına Astsu
bay Kd. Başçavuş 
Rami - İstanbul

21459/19950 Alâaddin Renkli 
(S. No: 73) Ağ. Bak. Tam. Fab. 

Astsb. Çvş. 
İskenderun

21381/19872 Süleyman Şen ve ur. 
(S. No: 74) Kütahya Kıtasında 

5. Uz. Onbaşı 
Kütahya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21382/19873 Ali Çalık ve ar.
(S. No: 75) Kütahya Kıtasııırla 

5. Uz. Onbaşı 
Kütahya

21363/19855 Sabri Gündü/
(S. No: 76) Gölcük Nahiyesi J.

Ka. K. Onb. 6570 
Gölcük

(Arzuhal hulâsası : Sanat enstitüsü mezunu astsubayların da
askerî memur sınıfına geçirilmeleri talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı jandarma onbaşı ve çavuşların 
emekli haklarının tanınması, diğer memur ve müstahdemler gibi 
çocuk zammı, ölüm, doğum, evlenme ve yolluk parası verilmesi, 
maaşlarının 87 lira ücret olarak kabul edilmesi taleplerinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4102 20. X I . 1956

21192/19693 Mehmet Durmuş ve 
(S. No: 77) Mevhibe Bilâl

Yapı Enstitüsü Yö
netim Memuru 
Rize

21167/19668 İsmail Ü veya t 
(S. No: 78) Büyük Avulcuk kö

yünde 
ödemiş

21206/19706 Hanbek Gedik 
(S. No: 79) Halfetiıı Malı, de 

No: 56
Akpınar - Malatya

(Arzuhal hulâsası : Maarif Vekâletinin çeşitli okul ve burum
larında yönetim memurluğu yaptıklarını, barem kanunu dışında 
bırakıldtklariHt uzun yıllardan beri kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemediklerini beyanla durumlarının düzeltilmesi ve mağduri
yetten kurtarılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore harbinde düşmana esir düşerek 33 
ay esarette kaldıktan sonra Anavatana geldiğini, emsallerine 
I 000 Hra yardım yapıldığı halde kendisine 500 lira verildiğini 
beyanla emsali misillû yardımın yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 3 senedir verem hastalığına nıusap oldu
ğunu hayatta gelir ve kimsesi olmadığını beyanla bu hastalığın 
pençesinden kurtarılması için her hangi bir sanatoryuma bir an 
evvel yatırılıp tedavi edilmesi talebinden ibarettir.)



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

21257/10753 İsmail 
(S. No: 80) İşçi Sendikası Mü

messili 
Tarsus

21202/10784 Mustafa Arslaıı 
(S. No: 81) Oüzolizmiı* ilan 

No: 6 
İzm iv

21200/10700 Mustafa Solak 
(S. Nıo: 82) Emmioğlu Mah.

467. So. No: 7 
ödemiş

21201/10783 A. Naci Ekin 
(S. No: 83) T. O. Ziraat Ban

kası Bozkır Ajansı 
Müdürü 
Bozkır

21151/10653 Hüsnü Atak 
(S. No: 84) Karaosman Mah.

Kuvudibi Cad.
No: 284 
Adapazarı

21150/19660 Ahmet Ay 
(S. No: 85) Yıldırım Bakanoğlu 

So. No: 5 
Bıırsa

21174/19675 Hamil Aslan 
(S. No: 86) Çamurlu köyünde 

Göksün

21207/10707 Memdııh Tuna 
(S. No: 87) Sofular Mah. do 

No: 74-10 
Amasya

21166/10667 Haşan Erdem vo av. 
(S. No: 88) Gebelek kövündo 

Pınarbaşı

21201/10701 İbrahim özvatan vo 
(S. No: 80) oğlu Zeki özvatan 

Sümerbank İplik 
Fabrikasında 
Denizli

(Arzuhal hulâsası : Tarsus ('. Müddeiumumisi Musa Tarım'- 
nı ve bu yer hâkimlerinin rüşvet aldıklarında'» ve yolsuz mua
meleler yaptıklarından şikâyeti mutazammmdır.

(Arzuhal hulâsası : Taahhüdü altında bulunan Turgutlu İr- 
Utmaz Deresi say sahil tahkimat işindeki ihtilâfın halli hakkında 
Nafıa Vekâletine vâki müracaatına cevap verilmediğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Musap olduğu verem hastalığından do
layı hükümetçe yapılan tedavi neticesi kuvvet bularak sağlam
laştığından bahsile sıhhi vaziyetine münasip bir iş verilmesi ve 
yardım yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâmili bulunduğu tabancaya ail vesika 
ııın tebdil edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Başka yere -mitret’tepken Adapazarı nıt 
giderek iş bulmak suretiyle geçimini yoluna koyduğundan ve ar
sa aldığından bahsile inşaat yardımı yapılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hursa Merinos Fabrikasında işçi olarak 
bir işe kayırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Umumi İfarbde Arıburnu’nda 
sağ kolundan yaralandığından bahsile maaş bağlanması talebin
den ibarettir. )

(Arzuhal hulâsası : Emekliye sevk edilmiş olduğundan emekli 
maaşının bir an evvel bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tek evlek araziyi sahibohnadıhlarından 
¡0 senelik yerli vc çiftçi bulunduklarından bahsile toprağa ka
vuşturulmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müstcdilerden /eki Özvatan, Sümerbank 
İplik Fabrikasına makinist olarak girdiğinden bahsile özerlik 
köyünde kendilerine verilen fvin geri alınması suretiyle iskân 
yerlerinin vilâyet merkezine nakli vc boş evlerden birisinin nam
larına lahsis ı dilmesi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2123C/19736 Bekir Semerci 
(S. No: 90) Muayene ve Tedavi 

Evi Odacısı 
Eğridir

21274/19766 Ahmet Eker 
(S. No: 91) Hamidiye köyünde 

Çal - Denizli

21271/19763 Akıncı
(S. No: 92) Bayındırlık Müd.

Muamelât Şefi 
Kars

21262/19758 Mehmet Tokgöz 
(S. No: 93) ve ar.

Bağarası bucağında 
Bulgaristan göçmen
lerinden 
Söke

21260/19756 Nuri Konger 
(S. No: 94) Merkez İlkokul 

öğretmeni 
Orhangazi - Bursa

21237/19737 Vacide Garan 
(S. No: 95) Ragıbbey Mah.

So. 20, No: 18 
Akhisar

21275/19767 Stajyer öğretmen- 
(S. No: 96) lcri 

Siird

21289/19781 Haşan Ermin 
(S. No: 97) Reşadiye köyünde 

ŞabanoğUliarından 
Sandıklı

21282/19774 Nusret Kişmiş 
(S. No: 98) Kavalıor köyünde 

Erzurum

21297/19789 Hüseyin özel 
(S. No: 99) Bayramgazi köyünde 

Afyon

21218/19718 Arslan Yavuz ve ar. 
(S. No: 100) Kırtasor köyünde 

Bayburt

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Almış olduğu 47 lira odacı ücreti ile ef
radı ailesini geçindirenediğinden kadro ücretinin artırılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Saz köyünde bir ev yapılarak namına
tahsisini ve toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çocuklarının tahsilini yaptırabilmesi ve 
Nafıadaki 22 senelik hizmetinin bulunması sebebiyle vekâlette 
veya Ankara Nafıa Müdürlüğünde münasip bir vazifeye naklen 
tâyininin yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden oldukların
dan bir an evvel iskân haklarından faydalandırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1936 - 1937 ders yılı öğretmen okulu me
zunu olduğu halde halen iOliraasli maaş aldığından bahsile in-, 
tibak kanunundan faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Lise mezunlarının imtihandan vâreste 
tutularak, öğretmeyi vekilliğinde görecekleri staj ile ilkokul öğ
retmenliğine tâyin edilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitüsü mezunlarının ellerine ge
çen 89 lira ile gedinemediklerinden durumlarının düzeltilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhacir olması hasebiyle toprak veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Elinde arazisi olmadığından ve hizmet
kârlık yaptığından bahsile köylerindeki Hâzineye ait araziden 
toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskânına tahsis edilip teslim edilen 51 
dekarlık arazinin ziraate elverişli olmadığından ve ektiğini dahi 
alamadığından bahsile kayınpederinin bulunduğu Çivlik köyün
den topraklandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri Muhtarı Fethi Yavuz’un hilâfı 
hakikat evrak tanzim ederek soğuktan ölen hayvanlar için hükü
met tarafından yapıları yardımın büyük bir kısmını yakınlarına 
verdiğinden şikâyeti mutazammmdır.)
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21263/19759 Haindi Yıldırın.
(S. No: 10i) ve ar.

Bucaklı Mah. de 
Silifke

21208/197ÜÜ Halit Özalp 
(S. No. 102) Belediye Balkan. 

Ilgın

21242/19742 Hayri Çatak ve 
(S. No; 103) Mehmet Çatak

Karaağıl Mezrasında
ziraatçilerdcn.
Gemerek

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21170/19671 Ali Saygılı 
(S. No: 104) Lisede 4/A  95G No: 

lı öğrenci 
Gazianteb

21272/19764 Şerafettin Çallı 
(S. No: 105) Ortaokul öğretmeni 

Dursunbey

21161/19662 Kemal Uyar 
(S. No: 106) Onbaşı

Karapınar köyünde 
Jandarma Karakol 
K. Ve.
Bolvadin

21075/19579 Musa Ateş 
(S. No: 107) Esnaf Mustafa Gazi 

eliyle 
Orhaneli

20863/19389 Mehmet Ayar 
(S. No: 108) Konaka köyünde 

Maçka - Trabzon

(Arzuhaı hulâsası : Silifkenin Bucaklı Mahallesindeki tarla
ları önünde bulunan geçidin feyezan sebebiyle yıkıldığından mü
nasip görülecek mevkie beton bir köprünün bir an evvel inşa edil
mesi talebinden ibarettir.)

ü
(Arzuhal hulâsası ; Kazalarının elektrik motoru için yardım 

yapılması taLebiruien ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maden çıkarma makbuzu alnıış ve icab- 
eden formalite yapılırken Kayseri Maden İrtibat Memurluğunun 
yazısı üzerine bu muamele nizamnameye aykırı ve usulsüz ola
rak keenlemyekün addedilmiş olduğundan bahsile mahallinde 
yeniden tetkikai icra edilerek müstahak oldukları arama ruhsat
namesinin kanuni yoUarla düzeltilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gazianteb Lisesi 4 nciı sınıf öğrencilerin
den olduğundan ailesinin köyde olup kendisinin yalnız ve sefa
lette bulunduğundan bahsile leyli ve meccani bir okula kabul 
edilmesi hususunda gereken muamelenin yapılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dursunbey Ortaokul Müdürü Osman 
Şencl'in gerek malî balcımdan yaptığı ve yapmakta devam ettiği 
suiistimalden ve gerekse meslekî mevzuata tamamen aykırı hal 
ve hareketlerinden dolayı Maliye ve Maarif Vekâletlerine vâki 
şikâyetlerinden dolayı henüz bir tahkikat yapılmamış olduğun
dan bahsile mumaileyh müdür hakkında gerekli kanuni muame
lenin. yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Üç, senelik uzatmalı jandarma onbaşısı 
olduğundan almış olduğu 92 lira maaşla g e ç in em e d iğ inden bah
sile maaşının artırılması vc diğer memurlar gibi tatmin edilmesi 
talebinden ibarettir.)

Encümen karan v-e ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Topraksız çiftçilerden olduklarından ve 
şimdiye kadar topraklandırılmadıklarından ve bâzı toprakları
nın başka köyler tarafından usulsüz olarak ellerinden alındığın
dan ve toprak komisyonunun köylerine gelmediğinden ve hak
sızlıklara mâruz kaldıklarından şikâyetle yersiz olarak yapılan 
tescillerin bozulması ve köyleri topraklarının ölçülmesi vc Inr an 
evvel topraklarının verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhcl hulâsası : Trabzon - İran transit şosesinde çalış
makta iken bir kaza dolay isiyle barapor sol elinden malûl kalmış 
ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile Trabzon İş ve 
İşçi Bulma Teşkilâtında ve gerekse başka yerde haline münasip 
bir voeife verilmosi talebinden ibarettir.)
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21111/19613 Mustafa Biieç 
(S. No: 109) Kayıkçılar Birliği 

Reisi 
înebolıı

'i

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21109/15)611 Mustafa İşler 
(S. No: 110) İnönü bucağında 

Muharrem yanında 
Bozöviik - Bilecik

21015/19524 Hüsnü Gültekiıı 
(S. No: 111.) Hazinedar Malı, de 

Kağızman

21034/19540 
(S. No: T 12)

21133/19635 
(S. No: 113)

2 I108/19610 
(S. No: 114)

21141/19643 
(S. No: 115)

Ali ve ar.
Çarşı ve mahalle 
gece bekçileri 
Muğla

Ferhat Tekin 
Mehdiefendi Malı. 
Taşkesen So. No: 10 
Kraırum

Veli Yalçmkaya 
Altıngöz Tekirli kö
yünde 
Ceyhan

Mehmet Giiııdoğaıı 
Bıırgaz köyünde 
Alaşehir

21055/19560 Şaban Çakır 
(S. No: 116) Kurtul köyünde 

, Gemlik

21049/19555 Eyııp Yurdakul 
(S. No:1l7) Kurtul köyünde 

Gemlik

21050/19556 İsmail Çil 
(S. No: 118) Kurtul köyünde 

Gemlik

(Arzuhal hulâsası : inebolu kayıkçılarının senelerden beri 
tahmil ve tahliye işleriyle uğraştıkları, limanın kurulmasından 
bu işin Denizcilik Bankasına devrolunacağını öğıxndiğini ve bu 
hal tahakkuk ederse ellerinde kalan vasıtaların çürüyeceğini mu
tazarrır ve mağdur bir duruma düşeceklerini beyanla tahmil ve 
tahliye işinin ya kendilerine inhisar ittir ilmesi veya bu yüzden 
dörecekleri zararın ve kayıklarının bedellerinin Denizcilik Ban
kası tarafından temin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan 
balısile tensip buyurulacak bir mahalle iskân edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzinenin tasarrufundu bulunan toprak
lar üzerinde eşhas tarafından mülkiyet iddiasiyle açılan dâvalar
da Hazine hukukunun siyanetini teminen mahkemede gerekli 
müdafaalarda bulunulması ve topraksız çiftçilere verilecek ara
zinin tecavüzden kurtarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bütün hizmetlilere verildi tahsisattan 
kendisinin de istif adı ettirilme eliğinden şikâyeti ınutazamnmulır.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Erzurum Posta, Telgraf, Telefon dağıtı
cılığına veya tütün takip ve orman muhafaza memurluklarından 
birine tâyin edilmesi talebindin ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazileri tâyin ve tesbit edilmek ve kom
şu, köylerle aralarındaki ihtilâfa son verilmek üzere köylerim 
kadastro heyetinin gönderilmemiş olmasından şikâyeti mutazam- 
mnıdır.)

(Arzuhal hulâsası : Esas aile reisi kardeşi Hüseyin'in vefalı 
dolay isiyle evvelce kendilerine verilip tapuca tescil edilmemiş 
olan gayrimenkullerin başkalarına verilmiş olduğundan bahsi!< 
Alaşehir veya ilk mürettep yeri olan Akhisar kazalarından bi
rinde toprak ve ev yeri verilmek suretiyle iskân edilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan 
vı şimdiye kadar yardım görmeyip sefalet içinde bulunduğun
dan bahsi!e emsali nıisillû toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ölmüş babalarının reisliğindi Romanya'
dan yurda gelmiş ve şimdiye, kaçlar yardım görmemiş oldukların
dan bahsile emsali nıisillû toprak verilmesi talebinden ibarettir.)



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

21121/19623 Tahir Aygıroğlıı 
(S. No: 119) Demiryol İnşaat 

Başmüdürlüğünde 
Şoför 
Gaziaııteb

21131/19633 İsmail Selek 
(S. No: 120) Yağderc köyünde 

Nazilli - Aydın

21093/19597 Arife Derinöz 
(S. No: 121) vo ar.

Sağlık Merkezinde 
Etimesgut - Ankara

21142/19644 Necip Karabala 
(S. No: 122) Muratlı köyünün 

Ballıca köyünde 
Kırıkkale

21104/19606 Ahmet Yoşiltuııu 
(S. No: 123) Gazaz Camii Müez

zin vc kayyımı 
Menemen

21103/19605 Adil Pokmezoğlu 
(S. No: 124) Askerî emekli 

Akhisar

21110/19612 Kıza Arslaıı 
(S. No: 125) İlce merkezinde

Karakocan - Elâzığ

21061/19566 Hasaıı Karakas 
(S. No: 126) vc ar.

Klor Fabrikası kar
sısında. Yeni Göe- 
men Mah. de 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : 6211 ve 6212 sayılı kanunlardan fayda
landırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Diğer kasaba ve köylerin su yolları dev
let tarafından in§a edilmekle olduğu halde köyleri su yollarının 
imece ile inşası suretiyle köylüye ağır bir yük tahmil edilmek 
istenildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Etimesgut Sağlık Merkezindeki vazifele
rinden haksız yere ve keyfî olarak çıkarılmış olduklarından şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : iskân hakkın m lamamla uması yolunda 
verilen emrin yerine getirilmediğinden şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Gedikli Onbaşı şehit Ihsan’dan ıııâ- 
Iı'ıl re muhtaçlığına binaen yetim maaşı bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Akhisar kazası bekçileri tarafından gec< 
mesken hürriyetini ihlâl eylediklerinden şikâyeti mutazamvıın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Münhal bulunan Karakocan Belediye 
Muhasipliğine sekiz arkadaşı il< birlikte imtihana girip başarı 
gösterdikleri halde hiçbirini)! kazandınlmadığtndan şikâyeti mv- 
tazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine I 500 er Hra inşaat yardımı 
yapıldığı halde Mart lf)53 tarihinden sonra ev inşa edecek göç
menlere 2 000 lira yardım yapılmakla olduğundan bahsile beşer 
yiiz lira daha kendilerine yardım yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve mütsedilerin usulü dai
resinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müracaatta 
muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karaı-ı ve ne sebepten verildiği

11244/10690 Niyazi Duman 
(S. N o : 127) Ballı köyünde 

İkizden, - Rize

20958/111472 Salih Kahraman 
(S. N o ; 128) ve ar.

Ömerli köyünde 
Çivril - Denizli

20957/19471 Riiştü Bilgin  
(S. N o : 129) Demircan Müessese- 

sinde Perçemli So. 
N o: 25
Galata - İstanbul

20895/19412 Pakize Yılmaz 
(S. N o : 130) Çay Hamam So. 

N o: 21 
Tokad

20848/19374 Galip Turkşen ve ar. 
(S. N o: 131) E. K. r. Kandilli 

Bölgesi isçileri 
K . I). E regl i si

20902/19476 İlkokul öğretmcıı- 
(S. N o: 132) leri Derneği 

Borçka

20965/19479 Sıddık F iıiz ve ar. 
i S. N o: 133) Al)dülbaki Malı, de 

Develi

20945/19459 H am di Demir 
(S. N o: 134) Nasır K öyü M uh

tarı
Eleşkirt - Ağrı

20856/19382 Dursun Ali Yılmaz 
(S. N o : 135) Hara köviinde 

Fındıklı

20857/19383 H alil ö z  
(S. N o : 136) öğretm en Okulu 

Am bar Memuru 
Sicil N o: 4328 
Eı-zurum

(Arzuhal hulûsum : Musap bulunduğu karaciğer ve sair has
talıklarının tedavisi için elindeki toprağı satmış ve bu yüzden 
perişan vc sefil bir durunıa düşmüş vc çalışamryacak bir hale 
gelmiş bulunduğundan bahsile mümkün olan yardımların yapıl
ması talebinden ibarettir.)

[Arzuhal hulâsası ; Biner Liralık krediden verümiyen beşer 
yüz liralık kredinin verilmesi vc bankaya olan borçlarının müna
sip bir zaman sonraya tehir edilmesi vc eksik olarak verilen ara
zinin tamamlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal 'hulâsası, ; Kiraların serbest bırakılması ve bin bir 
güçlük, vaziyetler göz önüne alınarak evsiz vc yersiz bulunan 
kendisine bir ev teminine delâlet buyur uhnu-sı talebinden iba
rettir,)

(Arzuhal hulasası : Tokad Hususi Muhasebe Memurluğun
dan emekli müteveffa■ babası Bekir Yılmaz’d an (>216 sayılı Ka
nını {/ereğinee yetim aylığının bağlanması vc birikmiş aylıkla
rının da verilmesi, talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kandilli bölgesinde çalışan işçilerden ol
duklarından, uğradıkları güçlükleri kolaylaştırmak için devamlı 
ı ahsan trenden kendilerinin istifa,dı etim li rinin sağlanılası ta
li binden ibare Hır.)

(Arzuhal hulâsası : 1357 sayılı Kanunla kurulan 10 yıldan 
beri icrayı faaliyette bulunan İlkokul öğretmenleri Yapı San
dığında binken paralarının bugüne kadar iade edilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerinin Şarki Türkistan’dan Ana
yurda nrhnelerine yardım eden fedakâr ve Mücahit, Ali vc Ham
sa Bekler’in de maaüc, memleketimize getirilmelerine delâlet bu
yurulmadı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sahiboldukları arazide müstahsil bir du
ruma geçebilmeleri için çift hayvanı ve ziraat aletleri ihtiyaçla
rını temin etmek üzere kendilerine gerekli kredi yardımının ya
pılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Üç dönüm çay bahçesi ve 3 bin kilo fın
dık ve mısır mahsulü ve meyva yetiştiren tarla aldığından bahsile 
bunların bedelini ödemek için ipotek suretiyle Ziraat Banka
sından kredi teminine delâlet buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 27 senelik Maarif Memuru olduğundan 
ve kadrosuzluk yüzünden iki senedir terfi edemediğinden şikâ
yetle terfiinin sağlanması ve mağduriyetten kurtarılması talebin
den ibarettir.)



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

20836/19362 Abdullah Bilâloğlu 
(S. No: 137) ve ar.

Halktan
Tutak

20823/19356 Yusuf Dönmez 
(S. N o: 138) Kore Tugay istih

kâm Bölüğü erlerin
den
Kore - Japonya

20812/19345 Mustafa Yılmaz 
( S. N o : 139) Mezar başında M us

tafa Turgut yatıındıı 
Ödemiş

20858/19384 Lâmia Yanar 
(S. N o: 140) E. K. 1. Kelik Böl 

gesi Karadon Bölü
mü mesul memuru 
Namık Savınkan ya
rımda 
Zonguldak

20816/1934!» Tevl'ik Çağlayan 
(S. N o: 141) Alparslan Devlet

Pretme Çiftliği So
rumlu Savmanı 
Muş

20814/19347 Hüseyin Alparslan 
(S. N o: 142) Hingirvan köyünde 

Nazimiye

20807/19341 Tevfik Güven ve ar.
(S. N o: 143) H. Cutkanli Koope

ratifi Başkanı 
(Cihanbeyli

20826/19359 Hüseyin Gül
(S. N o: 144) Pergiııi köyünde 

Dest Pülümür

20825/19358 Abdo Deveei ve ar.
(S. N o: 145) Karaağaç Ferııek 

köyünde 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası : Tutak Adliyesini çıkmazdan kurtaran 
doğru ve namuslu olun hâkim Cemil’in bir dâvavekilinin şikâ
yeti üzerine esaslı bir tahkikat yapılmadan başka bir yere tâyi
ninin yapılmaması talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore Birliği erlerinden iken komünist
lere esir düşmüş ve Ağustos 1953 tarihinde esaretten yurda dön
müş re esir kaldıkları müddet için hiçbir surette mükâfat veril
memiş olduğundan bahsile emsali misillû istihkaklarının ve ikra
miyelerinin verilmesi talebinden ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : İzmir Rüsumat Nazırlığından emekli ölü 
babası M uhittin’den yetim aylığı bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emsallerinin en'elce malmüdürlüklerine 
tâyin edilmiş olmalarına rağmen kendisinin bir malmüdürlyğüne 
tâyini cihetine gidilmediğinden bahsile sicilinin tetkikiyle 50 lira 
maaşla malmüdürlüklerinden birisine naklen tâyin edilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nakle tâbi tutulan yasak bölge hakkında 
ölü ve babası Ihdır’dan ayrı bir aile sahibi bulunduğundan ve 
babası ile birlikte kendilerine verilen ve pederi tarafından satı
lan gayrimenkul!erin bedelini ödiyeceğini beyanla babasından 
ayrı bir aile olarak 582li ve f>093 sayılı kanunlar mucibince iskân 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ortaklık payları ile kooperatif plasmanı
nın artırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde toprak alan 66 aileden 25 ki
şiye yapılan kuruluş - onarma kredisi yardımının geriye kalan 
il aileye de teşmil edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskenderun Liman İşletmesi tahmil ve 
tahliye işçilerinden olup verilmesi lâzımgelen ikramiyenin veril
mediğinden şikâyeti mutazammmdır.)
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20824/19357 Derviş Seyrek
(S. No: 146) ve ar.

Hasras D. P. Baş
kanı 
Şirvan

20820/19353 Mustafa Aldemir
(S. No: 147) Tuladağı Mah. de 

Koyulhisar - Sivas

20819/19352 Ali Kutki ve ar.
(S. No: 148) Yeni İstasyon Gar 

Ambarında işçiler 
Adana

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Köylerine iskân edilen Yasin Sepet adın
daki şahsın başka bir köye iskân edilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
rettir.)

Kira ile arazi verilmesi talebinden iba-

(Arzuhal hulâsası : Adana İstasyon Ambarında çalışan işçi
lerden olduklarından bahsüe işçilere tahsis edilen ikramiyeden 
istifade ettirilmeleri talebinden ibarettir.)

20868/19394 Osman Süzen 
(S. No: 149) Sakarya Mah. Ba

dem So. No: 6 
Ankara

20850/19376 Ferhat Deniz 
(S. No: 150) Derince, İstasyon 

Mah. de 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında 21 senelik hiz
meti olduğu halde emekli aylığından fay dalandır ılmadığmdan, 
faydalandırılması bu mümkün olmadığı takdirde emsali misillû 
eski vazifesinin iade olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan'dan yurda evli geldiğinden 
bahsile babasından ayrı olarak iskân edilmesi talebinden ibaret
tir.)

20849/19375 Emin Göksu ve ar.
(S. No:151) Kışla Mah. göçmen 

ödemiş

20838/19364 Mustafa özer
(S. No: 152) Aşağı Yirikler kö

yünde 
Karaisalı

20841/19367 Kalis Köyü Muh-
(S. No: 153) tan ve ar.

Köprübaşı - Sür
mene

20869/19395 Şükrü Av
(S. No: 154) Derince, İstasyon 

Mah. de 
İzmit

20874/19400 Mehmet Sezgin
(S. No: 155) Cumhuriyet Mah.

Bozkurt Cad. N o:82 
Polatlı

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup bir an 
evvel topraklandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kazalarının civarında bulunan Kızüdağ 
yaylasından 43 köyün kâfi miktarda içme suyunun temin buyu- 
rulması ve orman yangınlarına karşı bu sudan tedbir alınması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
talebinden ibarettir.)

Köprübaşı - Sürmene yolunun yapılması

(Arzuhal hulâsası : İskân tahsisatından verilen para ile arazi 
satmaldığmdan bahsile bu arazide müstahsil duruma geçebilmesi 
için lüzumlu bulunan donatım malzemesini almak üzere para 
yardımı yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore gazilerinden olduğundan arazi ve
rilmesi ve sair yardımın yapılması talebinden ibarettir.)
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21924/20407 Rasim özsan 
(S. No: 156) 1954 tarih ve 9119 

mahreç No: lı tel. 
sahibi 
Urla .

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Başka kazaya tâyinini haber aldıkları 
Urla Kaymakamı Beşir Tekin Ar iğ’m bu tâyininin durdurulması 
talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

21923/10406 Ömer öz taç 
(S. No: 157) 1954 tarih ve 8264 

mahreç No: lı tel 
sahibi 
Urla

21919/20402 İbrahim Sancak 
(S. No: 158) Eğrek köyünde 

İhsaniye - Afyon

(Arzuhal hulâsası : Rençber olduğundan toprak verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

21915/20398 Enver Temel 
(S. No: 159) Hozapur köyünde 

îspir - Erzurum

(Arzuhal hulâsası : Arazisizlik yüzünden şunun bunun ya
nında ortaklık yaptığından bahsile toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

21981/20463 Yakup Turgut 
(S. No: 160) Gölcük nahiyesinde 

Niğde

21979/20461 Halil Kayiş 
(S. No: 161) Derince, İstasyon

Mah. Yeni Cami ya
nında 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Aslen çiftçi olup, toprağının olmaması 
ve muvakkat zaman için taşraya çıkması dolayısiyle Toprak Ko 
misyonunca kendisine arazi verilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup toprak 
tahsisi ve donatım kredisi açılması talebinden ibarettir.)

21954/20437 Yusuf Güvercin 
1656/1654 Kurtuluş Mah. An- 

(S. No: 162) tepli Medresesinde 
Uşak

21067/19572 Ahmet Çobanoğlu 
(S. No: 163) ve ar.

Hallaç Köyü Muh-
tan
Finike

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan 
iskân hakkının verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Delice deresinin taşkınlarından tarlaları
nın korunması talebinden İbarettir.)

21078/19582 Musa Kâzım Akın 
(S. No: 164) Hallaç köyünde 

Finike

(Arzuhal hulâsası : Finike kazasındaki devlet ormanlarının 
usulsüz ve hayvan otlatmaları ile tahribedildiğinden Hasköy ve 
diğer köylerin sel âfetine mâruz kalacağından bahsile köy ihti
yaçlarının zamanında verilmesi ve bakını muhafaza memur ade
dinin çoğaltılması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

21033/19539 Hasaıı Albay  
(S. N o : 165) Dervişli Mah. do 

Ayas - Ceyhan

21038/19544 Osman Genç 
(S. NTo : 166) Yedikulo Verem

Hastanesi hastaba
kıcılarından 
Yedikulo - İstanbul

21018/19527 İsmail Aygını 
(S. N o: 167) Soralı Kövii M uh

tarı
Çaykara

21004/19513 Hasaıı Dişc-okon 
CS. N o : 168) ve ar.

Şehit tshak Mah.
Su kanalı civarında 
Tarsus

210 0 5 /1 9 50 4  H alil Coşkun vo ar. 
(S . NTo : 169) İskilip M ah. 24(i.

So. N o : I (i 
Tarsus

21017/19526 Mahımıt Bengi 
İS. No: 170) M illî Eğitim Mü

dürlüğü odacısı 
Tokad

21135/19637 Ömer Memis 
23 0 /2 3 0  Manifaturacı Ab- 

1415/1413 dullah Mavatopek 
(S. N o: 171) eliyle

Köprübaşı - Afyon

(Arzuhal hulâsası : Hak sahibi çiftçilerdin olduğu haldi top
raklandır ıl'madiği ndan şikâyeti mu t uzanımındır.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : ilkokul mezunu olduğundan v< ¡052 yı
lından beri hastabakıcılık yayarak iğne yapmayı öğrendiğine dair 
ilinde bonservis bulunduğundan bahsile sağlık memuru olabil
mesi içiv kolaylık gösterilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şer ah nahiyesini kaza merkezine bağlı 
yarak yolun yapılması irin yardım edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1951 yılında Bulgaristan’dan Anayurda 
göçmen olarak geldiklerinden ve şimdiye kadar iskân edilmedik
lerinden bahsile sıraya konulmak suretiyle iskân edilmeleri tali
hinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maarif Müdürlüğü hademesi olduğundan 
emsali misillû maaşının 100 liraya çıkarılması talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği hastalık dolay isiyle lıafif isler
de çalışabilir, diye raporu bulunduğundan ve ilkokul mezunu ol
duğundan bahsile evrak mukayyitliğinde posta, telgraf müvez- 
ziliği gibi ve bunlara mümasil bir işte istihdam edilmesi talebin
den ibarettir.)

21129/19631 Hacer vo Talât 
(S. N o: 172) Tiitek

Kalaba Mah. N o: 29 
Kalaba - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Solfasol köyü ili Ç inçin bağları arasında 
kalan arazileri ile diğer bir kısım tarlalarının tescilleri yapılma
dığından ve müşkül durumda bulunduklarından bahsile Ankara 
Kadastro Müdürlüğünce mezkûr gayrinıenkidlerinin tescili ve 
tapularının verilmesi hususuna delâlet buyurulmadı talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son karan almava yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

muaddel 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
usulü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müra
caatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4104 20 . X I .1956

Reis Kâtip
Konya Siva* Edirne Kastamonu

.-t. F. Ağaoğlv .4. Doğruyol II. Maksudoğlu A. M. Tanöver

Mardin Mardin Seyhan Trabzon
H. Erdem K. K. Timuroğiu S. Serçt S. Karay aruz

Arzuhal sayısı : 179
1 71 sayılı cetvelden devren

180



T. B. M. fil. Matbaast



Devre : X T. B. M. M. içtima : 3

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

«8 S a y ı : 7 5  H*

16 . /.1957 Çarşamba

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

21600/20090 Osman Topla ve ar. 
(S. No: 1) Muhtar; Ham urlu 

köyünde 
Mersin

21622/2010« Ali Uğur 
İS. No: 2) Devlet Orman İş

letmesi Başkâtipliği 
vazifesinde 
Çatlea

21516/20007 Zelilıa Berber 
(S. No: 3) Varzahan köyünde 

Bayburt
21534/20025 Osman Yılmaz 
(S. N o: 4) Çine Caddesi Sokak 

No: 1 hane No: 39 
Aydın

21550/20041 Aluallâ Akdeniz 
(S. No: 5) Solak Sinan Mah.

Koltukçu Musa So
kak No: 12 
Üsküdar - İstanbul

21512/20003 Rasim Ardala 
(S. No: 6) Büyük Halkalı kö

yünde
Bakırköy - İstanbul

21509/20000 Mehmet Kılıç 
(S. No: 7) Halkalı köyünde

Bakırköy • İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Mersin'in ¡/Omurlu mevkiine iskân edil
miş ve hane başına 7 şer dönüm arazi verilmiş ise de bu arazi 
hiçbir işe ı/aramamış olduğundan istimlâk suretiyle arazi veril
mesi ve müstahsil haie gelmehvi için yardım yapılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Orman İşletmesi Çatalca müdür
lüğü emrinde 200 lira aylık ücrctle kâtiplikle çalıştığından üc
retiyim muadili olan 25 Hra asli maaşlı bir kadroya nakledilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası : 1911 yılından 1915 yılına kadar alama
dığı tütün ikramiyelerinin verilmesi ve 6216 sayılı Kanun gere
ğince maaş tahsis edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Koçarlı kazasının Emirlik ve Yassınla» 
mevkilerindeki Hazine arazisinden topraklandırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Refah vapurunda şehidolaıı kocası gedikli 
çavuş Ali Yeşilçimen’den, çocukları Erkan ve Gürhan'a 6216 sa
yılı Kanuna göre yetim maaşı bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; Bulgaristan göçmenlerinden oldukların
dan ve şimdiye kadar iskân yardımı görmediklerinden bahsile 
emsali misitlû bir an evvel iskânlarının yapılması talebinden iba 
rettir.)
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21619/20105 Aydın Soydemir 
(S. No: 8) Güme köyünde 

Posof - Kars

ÂnuKal Arzuhal sahibini»
No. adı, soyadı ve adresi

21637/20123 Nazif Şenyurt ve ar. 
(S. No: 9) Marik köyünde 

Kemah

21472/19963 Dursun Keskin 
(S. No: 10) Nimet Apartmanın

da Mehmet Kayış 
eliyle
Maçka - İstanbul

21507/19998 Yakup Yağar 
(S. No: 11) Yusufoğlu

Ayas - Ceyhan

21518/20009 Bekir özer ve ar.
(S. No: 12) Muhtar; Hisar Ar

dıç köyünde 
Gölhisar

21531/20022 Süleyman Eralay ve 
(S. No: 13) ar.

Later köyünde 
Bulanık - Muş

21642/20128 Kerim Şimşek ve ar. 
(S. No: 14) Bardakçı mahalle

sinde
Çumra - Konya

21641/20127 Dere Köy Muhtarı 
(S. No: 15) ve ar.

Gönen - Balıkesir

21526/20017 Dursun Yıldınm 
(S. No: 16) Gados köyünde

Abana • Kastamonu

(Arzuhal hulâsası : Konya vilâyet jandarma kıtasında bulu
ttan •uzatmalı onbaşı Galip’in babası olduğundan ve bu onbaşının 
malî durumunun müsaadesizliği sebebiyh ailesini bulunduğu ye
re göt üremediğinden bahsile oğlunun Kars vilâyetine bağh ka
zalardan birine nakledilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak komisyonunca verilen arazinin 
kıraç ve bedelinin yüksek olduğundan şikâyetle bu halin tahkil.t 
için bir müfettşin gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisi gibi topraksız, fakir bir aile ba
basına yetecek miktarda ve münasip görülecek yerden toprak 
verilmesi, olamadığı takdirde para yardımı yapılması ve çalış
ması içn iş verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı verilmemiş olduğundan iskân 
hakkı olarak ev yeri ve arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine dereden her sene gelen sel yü
zünden evlerinin, tarlalarının sular altında kalması dölayısiyle 
zarara duçar olmakta ve ıstırap çekmekte olduklarından bah
sile gereken tedbirin alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 80 hane olarak Bulanık ’m Later köyüvc 
yerleşmiş ve çalışarak 90 bin lira sarfiyle kâfi miktarda binalar 
yaptıklarını, köyde yerli olan Mustafa ve 25 arkadaşı mahallî 
mahkemeye hasımsız tescil dâvaları açarak arazi ve meraları pay
laşmakta ve kendilerini mağdur, perişan ve muhtaç bir halde 
bırakmakta olduklarından şikâyetle bu tecillerin önüne geçilme
si ve 69 numaralı komisyonun ilk fırsatta köylerine gönderilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Topraksızlık yüzünden Çumra’ya hicret 
etmiş ve kira ile toprak tenıin ederek giiç hal ile geçinmekteler 
iken şimdi buna imkân da kalmamış ve müşkül durumda bıdun- 
muş olduklarından bahisle toprak komisyonunun bir an evvel 
gönderilmesi ve toprağa kavuşturulmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçimlerini topraktan alan kimselerden 
olup zaruret ve mahrumiyet içerisinde bulunduklarından ve köy
leri çevresinde miinbit ve tevzie elverişli arazi bulunduğundan 
bahisle toprak komisyonunun gönderilerek topraksız olan ken
dilerine toprak verilmesi ve müstahsil duruma geçirilmeleri ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir seneden beri muhtelif yenlerinde hâ
sıl ol&n hastalıktan kurtulamadığından bahsiyle muayene ve te
davisi için İstanbul Gureba Hastanesine sevk edilmesi talebin
den ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

21617/20103 Senha Sönmez 
(S. No: 17) Sağlık Müdürü Kâ

tibi
t çel

21572/20062 Kemal Gözen 
(S. No: 18) Yönetim Memuru 

Rize

21571/20061 Caier Uçar 
(S. No: 19) Osmaniye Aksu Fab

rikasında
Bakırköy - İstanbul

21592/20082 Hüseyin Yaraemeıı 
(S. No: 20) Demiryolu inşaat 

Başmüdürlük işçi
lerinden 
Gazianteb

21554/20045 Yunus Gürgen 
fS. No: 21) Eski PTT Memuru 

Ermenek

21553/20044 Emilios Gutas 
(S. No: 22) Kolonaki - Maraşlı 

Sokağı No: 50 
Atina

21442/19933 İrfan Ateş 
(S. No: 23) lstanbulluoğlu Ma

hallesinde 
Akdağmadeııi

(Arzuhal hulâsası : 1942 senesinden beri İçel Sağlık ıMüdür
lüğü kâtipliğinde 15 lira maaşla çalışmakta olup teşkilâtın hay
li genişlemiş ve kadrosuzluk yüzünden mağdur duruma düşmüş 
ve 25 lira maaştaki süresini ikmal etmiş olduğundan bahsiyle 
kadrosunun 25 veya 30 liraya yükseltilmesi ve mağduriyetin4 
son v&rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsatı : Uzun yıllardır maarifin çeşitli okul ve 
kurumlarmda. yönetim memuru olarak vazife görmüş, barem 
dışında bırakılmış kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyerek mağ
dur edilmiş olduğundan bahsiyle durumunun düzeltilmesi ve 
adaletin tecelli ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsam : Askerliğini yapmış ve 10 ay da veteriner 
kursunda bulunmuş olduğundan hayvanların tedavi ve sağlığı
nı korumak için hayvan hastaneleriyle ilgili müesseselerde iş 
verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsanı : Gazianteb Demiryolu İnşaat Müdürlü
ğündeki yevmiyesinin 200 Ura aylık ücrete ithal edümiş olup 
5211 ve 6212 sayılı kanunlarla verilmiş olan tahsisattan fayA 
dalanamamış olduğundan 6212 sayılı Kanundan istifade etti
rilerek bir aylık tahsisatımın verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası : Posta Telgraf İdaresine intisabından ev
vel bir mahkûmiyetinin bulunduğunun idareye ihbar edilmesi 
üzerine işinden çıkarılmış ve iddia edilen suçun vazifesinden ay
rılmasına âmil bulunmuş ise de bu mahkûmiyetin A f Kanunu şü
mulü dâhilinde olmakla berüber müruruzaman haddini de dol
durmuş olduğundan bahsile yurdun en hücra bir yerine tâyin 
edilmesine emir buyurulmast talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola
rak muvazzaflık ve ihtiyat askerliğini yapmış ve İstanbul nüfus 
kütüğünde kayıtlı bulunmuş olduğundan Yunanistan’dan yurda 
dönmesine müsaade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Amerika’da tahsilde bulunan oğlu üs
teğmen Kerim Ateş’in bir otomobil kazası neticesinde vcfal etmiş 
olup yetimlerine maaş tahsis edilmeyip iki bin Ura ikramiye 
verilmek suretiyle alâkaları kesilmiş olması mağduriyet Lcrini 
mucip bulunmuş olduğundan bahsile vazife uğrunda■ vefat 
rden oğlundan yetimlerine maaş bağlanması ve otomobil 
sahibi hakkında Amerika’da. açılan tazminat dâvası safhası 
nm takibedilmesi ve yetimleri» mağduriyetten korunması tale
binden ibarettir)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Sncümen karan ve ae sebepten verildiği

21315/19807 Necip Turan 
(S. No: 24) Posik köyünde 

Şenkaya

21310/19802 Hüseyin Tosun 
(S. No: 25) ve ar.

34 ncü Toprak Ko
misyonunda Başja- 
loııcu 
Kırklareli

21431/19922 Nafiz ören 
(S. No: 26) Çökekler köyünde 

Adapazan

21446/19937 
(S. No: 27)

21330/19822 
(S. No: 28)

21396/19887 
(S. No: 29)

Mehmet Sanyorgan- 
cı vc arkadaşı 
Aydoğdu Mahalle
sinde N o: 5 
Konya
Hüseyin Kesmez 
Dört köyünde 
Bolvadin - Afyon
İsmail Bala ve arka
daşı ;
Tütün Çiftliği kö
yünde 
İzmit

21356/19848 İsmail Gür 
(S. No: 30) Çeşme Mahallesinde 

Alaçam
21443/19934 
(S. No: 31)

21426/19917 
893/891 

3208/3201 
(S. No: 32)

Ahmet Ergezer vı 
arkadaşları 
Nushetiye Mahalle
sinde 154. Sokak 
No: 6 
Mersin 
Fahriye İnee 
Baharatçı Sokak 
N o: 33
Beykoz - Yalıköy 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Cemalettin köy enstitüsünde iki yıl 
üstüste sınıfta kalmış olmasından dolayı masraf olarak istenilen 
1 937 lirayı vermeye maddeten imkân olmadığından çocuğuna 
okuma hakkı verilmesi, aksi takdirde bir iş verilmek suretiyle 
temin edeceği gelirle bu borcun kapatılması ve kendi üzerinden 
bu alacağın kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 34 numaralı Toprak Komisyonunda 94 
lira maaşla asli memurlar gibi bütün vazifelerde çalıştırılmakta 
ve bu teşkilâtta bulunan jalonculara kâfi miktarda verilmekte 
olan yevmiyeler 1950 yılından itibaren kaldırılmak suretiyle 
mağdur edilmiş bulunmakta olduklarmdan bahsile maaşlarına 
yardım olmak üzere bir miktar yevmiyenin verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istiklâl harbinde isabet eden kurşunla 
sağ ayağının kırılarak malûl kalmış ve müşkül bir vaziyete düş
müş olduğundan bahsile mâlûliyet maaşı bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Konya belediyesinde üç senedir amele 
olarak çalıştıklarından 6212 sayılı Kanuna istinaden verilen tah
sisattan istifade ettirilmcdiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Silâh taşıma vesikasının tebdil edilmedi
ğinden ve buna dair olan müracaatının da neticesiz kaldığından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Romanya’dan yurda gelerek ev yeri 
ve toprak verilmek suretiyle iskân edilmiş iseler de evleri 
yapılmadığından, toprak istihkakları ikmal edilmeden, çift 
hayvanı vc araba gibi yardımlar yapılmadan köylerine avdet 
edemiyeceklerini beyanla bu haklarının tamamlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçi olduğundan Hâzi
neden kiraladığı arazinin kendisine borçlanma suretiyle verilmesi 
talebinden ibarttir.)

(Arzuhal hulâsası : Boş arsaların fakir ve yeri olmıyan halka 
tevzi edilmesi talebinden ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : Ana ve babasının Lüleburgaz'da isl.ân 
eılilip, yardım gördükleri halde kendisinin hiçbir yardim göl 
mediğinden bahsile Beykoz'da iskân yardımlarından istif tuh 
ettirilmesi talebinden ibarettir.)
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21342/19834 Mehmet Karaarslaıı 
(S. No: 33) vo arkadaşları;

Barak Mııslu köyün
de
liftin

21336/19828 Musa Çabuk 
(X No: 34) Bardakçı Mahalle

sinden 
Çuıura

21411/19902 Ayşe Kievli 
(S. No: 35) Gemiler Çekeği Ma

hallesinde llyas Ay- 
vas eliyle; Sarvaıı 
köyünden 
Giresun

21460/19951 Abdullah Eker 
(S. No: 36) Hunmrhı köyünde 

Mersin

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

21364/19850 Mehmet l'oar vo ar- 
(S. No: 37) kadarları. Muhtar;

Donıkkoriş köyünde 
Salpaları - Vakfı
kebir

21370/19862 Ilasan Mutluay 
(S. No: 38) Yenipulam köyümle 

Ulaş - Sivas

2*1425/199.16 Abdürrahmaıı Siier 
(S. No: 39) Tahrirat kâtibi

Nusaybin - Mardin

21417/19908 Yusuf üzmen 
(S. No: 40) D. P. Başkanı 

Eleşkirt

21427/19918 Kâzım Yıldırım ve 
(S. No: 4.1) Memdulı ötmen

1954 senesi ve 132 
mahreçli tel sahibi 
Tutak

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde dağıtıma tâbi arazi bulun- 
maması dolayısiyle, arazisi bol bir yerden toprak verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çumra nahiyesi dâhilinde bir er yeri ile, 
geçimlerini temin edecek kadar tarla verilmesi ve ziraat alât ve 
vesaitleri için de Ziraat Bankasından kredi teminine delâlet 
buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ecdadından kalmış bir karış toprağı veya 
bir evi olmadığından perişan bir durumda bulunduğundan bah
sile niifus adedine göre toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evinin ön ve arkasından geçirilmesine ka
rar verilen yolların, mevcut arsasından faydalanamamasmı ve 
evinin kaldırılmasını intace d ereğinden bu iki yolun birleştirilme
si talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerliğini orduda sıhhiye çavuşu olarak 
ifa eden Mehmet Öztiirk’ün imtihana tâbi tutulmak suretiyle köy
lerinin sağlık koruyuculuğuna tâyin edilmesi talebine dairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Sivas vilâyetinin Ulaş nahiyesine bağh Ye- 
nigulam köyünde imam ve hatip yetiştirme okulu açılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 20 liralık kadroda 30 lira maaşla 17 sene
dir tahrirat kâtipliği yaptığından ve kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemediğinden bahsile durumun incelenmesi ve bu mıızdarip va
ziyetine bir çare bulunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eleşkirt kazasında 1948 yılından bugüne 
kadar Ziraat Bankası tarafından tevzi edilen tohumluk arpa, buğ
day bedelini ödemiyenlerin borçlarının mâliyeye devredilmesi do- 
tayısiylc halkın müşkül duruma düşmesine sebebiyet verilmiş ol
duğundan bahsile bu Devlet alacağı hakkında kolaylık gösterilme
si ve mehil verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarabya Metropoliti tarafından çıkarılan 
Nurlu Ufuklara Doğru kitabın bâzı metinlerinde dinimize ve din 
büyüklerimize, Fatih’e ve Atatürk'e ve Türk milletine dil uzat
malarına tahammülü kalmadığından bu vaziyetin inkişafına mey
dan verilmemesi talebinden ibarettir.)



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

21366/19858 Pakize öztiirkevi 
(S. No: 42) Halil Rifatpaşa

Caddesinde No: 226 
İkinci Karataş - 
İzmir

21436/19927 Habip Hazar ve ar- 
(S. No: 43) kadaşlan 

Sebzeci
Karaköse - Ağıı

21305/19797 Mehmet Salih Ulu- 
(S. No: 44) soy

Lise - İngilizce ö ğ 
retmeni Enver Ha
lil Kal aklı eliyle 
Karşıyaka - İzmir

21307/19799 Cafer Önsoy 
f'S. No: 45) Odun Mütaahhidi 

Tatvan

21353/19845 Yusuf Dönmez 
(S. No: 46) Uzundere köyünde 

Kaymakçı - ödemiş

21345/19837 Bahtiyar Atılboz 
(S. No: 47) Veteriner Müdürlü

ğünde Odacı 
Niğde

21351/19843 Mehmet Karlıda#
(S. No: 48) Oruçgazi Mahallesi 

Ağlaç Sokak No: 47 
Balıkesir

21308/19800 Ali Rıza Bozkurt 
(S. No: 49) D. P. Ocak Balkanı 

Sarıyağşı köyünde 
Şereflikoçhisar

21306/19798 Dede Kara 
(S. No: 50) Muhtar

Peterek köyünde 
Yusufeli

(Arzuhal hulâsası: Babası tabur kâtibi müteveffa M. Zarif’- 
ten 6216 sayılı Kanun gereğince yetim maaşı bağlanması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1926 yılında 1588 aded koyunlannm eş
kıyalar tarafından ga-sbedilmiş, fakir ve mağdur bir duruma düş
müş olduklarından bahsile Hükümetçe şefkat gösterilerek emsali 
misillû mağduriyetlerinin telâfi edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kıbrıs Türk lisesinden mezun olduğun
dan Türk vatandaşlığına kabuliyle nüfus cüzdanının verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Van - E mis İlk Öğretmen Okuluna ver
miş olduğu odun bedelinden ilâma müstenit 3 722 lira alacağının 
düyuna kalmadan kendisine ödenmesine emir verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kore harbinde esir düşmüş ve bilâhara 
Anavatana kavuşmuş olup emsali misillû ayrılmış olan 950 lira 
tahsisatın verilmemiş olduğundan bahsile bu paranın ve veril
mesi emredilen madalyanın kendisine verilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Uzun zamandan beri odacılık yapmakta 
ve müdürlerinin evinde hizmetçilik yapmakta ve bu halden kur
tul amamakta olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan’daki esi Zehra’dan boşandığı 
halde boşanma muamelesini ve gayrimeşru birleştiği kadınla olan 
evliliği ile iki çocuğunun nüfusa kaydettiremediğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 500 dönüm kadar bir arazinin nıevcudol- 
duğundan taksiti verilmek üzere Devletten bir döğer, biçer ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1953 yılında zuhur eden yangında ev, ahır 
re samanlığının tamamen yanmış ve 15 bin lira zarara duçar ol
muş Kızılayclan ancak yüz lira gibi bir yardım yapılmış olduğun
dan bahsile hiç değilse bir ev inşa edecek kadar Hükümetçe yar
dım yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetle
rin son karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafın-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dan incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığın
dan mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nnzamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan encümeni- 
misçe muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usu
lü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müracaatta 
muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4108 20. X I . 1960

21665/20151 Mustafa Sabri
(S. No; 51) Tanıt

Ceza Evinde 
İskenderun

21808/20292 Mustafa Çetin
(S. No: 52) Yollar 8. Bölge 

81. Şube Şefi 
Malatvn

21659/20145 Haşan Oral ve ar-
(S. No: 53) kadaşları 

Uz. Onbaşı 
Konya Kıtasında 
Konya

21691/20177 Mehmet özcaıı
(S. No: 54) Çardaközü köyünde 

Sivrihisar

21724/20210 Veli Akçetiıı ve ar- 
756/754 kadaşları;

(S. No: 55) Hınıs köyünde 
yünde 
Dumhı

21770/20254 Rahmi Yasa 
(S. No: 56) 14 Mayıs Soğanye- 

mez Mahallesi No:27 
, Edremit

21752/20238 Sultan Giileryüz 
İS. No: 57) Alibeyli Mahallesin

de
Osmaniye - Seyhan

(Arzuhal hulâsası : Emniyet kadrosunda çalı§an sivil polis me
murlarından Rıfat ve Haşan ve arkada§lan tarafından usulsüz 
olarak evinde arama yaptıklarından şikâyetle bu memurlar hak
kında lâzımgelen muamelenin yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memur ve işçilere ödenen birer aylık ik
ramiyeden işçi olması hasebiyle istifade ettirilmediğinden bu ik
ramiyeden faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 20 yaşından 48 yaşına kadar istihdam edi
len uzatmalı jandarma onbaşısı ve çavuşlarından olduklarından 
bahsile diğer memur ve müstahdemlere tanınan haklardan mah
rum edilmemeleri ve terfih olunmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat ve nakliyat işinde çok faydalı olan 
Ünimoğ marka makinelerinin Ziraat Bankası kredileriyle çiftçile
re satılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 40 seneye yakın bir zamandan beri E r
zurum’un Hınıs köyüne yerleşmiş olduklarından ve ziraat ede
cek toprakları bulunmadığından ve birtakım mütegallibelerin 
haksız mal iktisabettiklerinden bahsile bu halin durdurulması ve 
kendilerine de Hazine topraklarından arazi verilmesi için top
rak komisyonunun bir an evvel köylerine gönderilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbine gönüllü iltihak et
tiği, İstiklâl Savaşına da Milis olarak iştirakle mecruh ve gazi ol
duğunu ve halen âmâ bulunduğunu, geçim zorluğu çektiğini 
beyanla mesbuk vatani hizmet hakkının tanınması talebinden
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Kadir 1946 senesi seçim sandığı 
başına tâyin edilmiş ve vazifesini yaptıktan sonra avdetinde ara- 
basiyle nehre düşerek vefat etmiş, beş çocukla dul ve perişan  
kalmış olduğundan bahsile yardım ‘yapılması talebinden ibaret
tir.)



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

21755/20241 Muammer Özkutlu 
(S. No: 58) istasyon Ambar 

Caddesi No: 24 
Adapazarı

21700/20246 İbrahim Göçmez vo 
(S. No: 59) arkadaşları; Uzun 

Tarla köyünde D. P. 
Ocak Başkanı 
İzmit

21762/20248 Muhtar ve âzaları 
(S. No: 00) Göndürcn köyünde 

Divrik

21681/20167 Osman Taylan vo nr- 
(8. No: 61) kadaşları

Ermenis köyünde 
Hafik - Sivas

21680/20175 Ila.san Çomak vo ar- 
(S. No: 02) kadaşı

Kaldırım köyünde 
Ceyhan

21738/20224 Mehmet Karahaıı ve 
3363/3356 arkadaşları 

(S. N(i: 63) Karaıııustafa ma
hallesinde 
Erzin

21753/20239 Ruşen Aykae vo ar- 
(S. No: 64) kadaşları

Niv köyünden 
Bayburt

21720/20212 Salim Sevine 
(S. No: 65) Karşıyaka mahallesi 

Demir sokak No: 14 
Çubuk

21796/20280 İbrahim Saruhaıı 
(S. No: 06) Tuğlalı köyünde 

Rize

21793/20277 Talıir Yazkan 
(S. No: 67) 2202 Sokak B. prıı- 

pu No: 19 
Kuru e ay - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Hayat ’pahalılığı yüzünden çok güçlük 
çekmekte olduğundan bahsile ailevi durumuna binaen İstanbul 
veya Kocaeli sağlık teşkilâtında her hangi bir yere evvelce al
makta olduğu maaşla tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Fazla para sarfından kurtulmak ve 50-60 
köyün de yolsuzluk derdini bertaraf etmek üzere yapılacak Dev
let yolunun eski Bağdad caddesini takiben geçirilmesi veya her 
iki yolun yeniden etüd yapılması için ilgili makama emir veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin 600 küsur nüfus ve okula 
gidecek 150 çocukları bulunduğundan ve içme suyu bulunma
dığından mübrem vc miihim olan içme suyunun sağlanması ve 
okul binasının yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi olup topraksızlık yüzünden müş
kül duruma düştüklerinin Hazine arazilerinden toprak verilmek 
üzere bir an evvel toprak tevzi komisyonunun köylerine gönde
rilmesi talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası: 2510 sayılı Kanun gercğince iskân edil 
dikleri yerde verilmesi icabeden toprağın verilm emiş olduğundan 
şikâyetle bu toprağın verilm esi vc namlarına tapuland 1 niması 
talebi nde n ibare t t ir .)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbinde yaptıkları hizmetler
den dolayı İstiklâl madalyasiyle taltif edilmişler ise de toprak
sızlık yüzünden sefalet içerisinde bulunmuş olduklarından bah
sile emsali misillû yardım yapılması veya arazi verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerindeki Ermenilcrden metriık bâzı 
kimselerin fuzuli işgalleri altında bul.unan 4 000 dönüm arazi
nin kendileri gibi fakir çiftçilere ücreti mukabilinde tevzi edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Vazife sırasında tabancasının patlaması 
neticesi çıkan kurşunun sağ koltuk altından girip omuz başından 
çıktığından ve bu kolunun sakat kaldığından bahsile mâlûl aylığı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hayat pahalılığı nazara alınarak yaş çay 
yaprağı fiyatlarının 250 - 290 kuruşa çıkarılması talebinden 
ibarettir')

(Arzuhal hulâsası: İzmir pamuk fabrikasında dokumacı ola
rak çalıştığı bir sırada tensikat dol ayı siyle işinden çıkarılmış ve 
çoktan heri işsiz ve güç bir durumda kalmış olduğundan bahsile 
mezkûr fabrikada bir işe kayrılması talebinden ibarettir.)



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

21794/20278 Bilâl Kayhan ve ar- 
fS. No: (18) kadarları

Yenicami köyümle 
muhtar
Günoysıı - Rize

21813/20297 Halil Hislisoy 
(S. No: <>9) Mahmudiye Mahal

lesi 159. Sokak No: 
87
Mersin

21676/20162 Ahmet Yanık 
22143/20628 Fındıklı köyünde 
(S. No: 70) Orhangazi

21679/20165 Fuat Yiizay 
(S. No: 71) Tefikiye Mahallesi 

Fabrika Art Sokak 
No: 3 
Manisa

J1696/20182 Süleyman Biçin 
(S. No: 72) ve arkadaşları 

Oskilı köyünde 
Çemişkezek

21761/20247 Hâmit Çetiııkaya 
(S. No: 73) Altındağ Hayrat

ımın Mahallesi 9 N o: 
lı Muhtarlık Bölgesi 
N o :121 
Ankara

21671/20157 Osman Göııal 
(S. No: 74) Çalca köyünde 

Dereli - Giresun

21811/20295 Karabet Şekerci 
(S. No: 75) ve arkadaşları

Yeni Mahalleden 
Boyabat

21812/20296 Enver Arslan ve ar- 
(S. No: 76) kadaşları

Liisünk köyünde 
Bayburt

(Arzuhal hulâsası: Taşlıdere mevkiinde sahil şosesine bağ
lanacak yolun yappılması için yardım temini talebine mütedair
dir.)

(Arzuhal hulâsası : 37 yıl ona Suriye'den t/ıırda geldiğinden 
iskânı hakkında ki müracaat nidan ıniispel bir netice alamadığın
dan bahsile iskân hakkının verilmesi talihinden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsası : Romanya göçmenlerinden olduğundan, 
şimdiye kadar hiçbir suretle yardım görmediğinden bahsiyle 
emsali misillû kendisine de toprak verilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Babası yüzbaşımdan emekli mütevaffa 
Hüseyin Avni’den bağlanan ve 20 yışını ikmal etmesinden dolayı
5 . 11 . 1951 tarihinde kesilen yetim aylığının 2 . X  . 1953 ta
rihinde yüksek okula kaydedildiğinden tekrar yelim maaşının 
bağlanması talebinden ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : Nakle tâbi kimselerdin olup eski yerle
rine döndüklerinden ve kanunen iskâna tâbi tutularak bir mik
tar toprak ve nakdî yardım yapılmış ise de noksan olduğundan 
bahsiyle 6093 sayılı Kanun mucibince mevcut nüfuslarına göre 
toprak istihkaklarının tamamlanması ve nakdî yardımlarının 
<1 a artırılması talebinden ibarettir.)

(Arzusal hulâsası : Balâ’nın Bıyıkaağır köyünde yapılan top
rak dağıtımından istifade ettirilmediğinden şikâyeti mutazanı- 
m ı n d ı r . )

(Arzuhal hulâsası : Hiçbir türlü emlâk ve arazisi olmayıp 
fakir olduğundan bahsiyle ya arazi verilmesi veyahut durumuna 
uygun iş temin buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir karış arazileri ve evleri olmadığın-> 
dan kendilerine toprak verilmesi ve ticari kredi açılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde nüfuzlu kimselerin işgalin
deki Hazine topraklarından meecanen veya borçlanma suretiyle 
kendilerine toprak verilmesi talebinden ibarettir.)



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

21809/20293 Pirdevs Bozlar 
(S. No: 77) Fevzipaşa Mahal

lesi Zafer Meydanı 
No: 14- 16 
Çanakkale

21807/20291 Nurcddin Mercan 
(S. No: 78) Galata köyünde 

Gelibolu

21803/20287 Mehmet Emin Kork- 
(S. No: 79) maz ve arkadaşları

Bulgaristan mülteci
lerinden 
Sultanhisar

21893/20377 Şaban Ülker ve ar- 
21701/20187 kadaşları 
(S. No: 80) Kızılçakçak köyünde 

Arpaçay - Kars

21723/20209 Mustafa Yıldız 
(S. No: 81) Vanıenli köyünde

Tanya - Zonguldak

21700/20186 Haşan Yiğitbaş 
(S. No: 82) Âbidei Hürriyet 

Caddesi No: 35/1 
Şişli - İstanbul

21698/20184 Nazmi Armağan 
(S. No: 83) ve arkadaşları 

Maliye Memuru 
Çan

21694/20180 Mustafa Nane 
(S. No: 84) ömerağa Mahallesi 

Çavuş Sokak No: 55 
Eskişehir

21889/20373 Abdullah Zoku 
(S. No: 85) Deniz İşçileri Sen

dika Başkanı Kapu- 
lar 1104 Sokak N o: 
18 de Süleyman Yığ 
vasıtasiyle ■
İzmir

21911/20395 Muharrem Cengiz 
(S. No: 86) Yiğitler köyünde 

Boğnzlıyan

(Arzuhal hulâsası: Çanakkale’de vukua gele deprem dolayı- 
siyir has&ra uğrıyan evinin tamiri için yardım yapılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine ait ve müçtemilâtının yanması 
dolayısiyle vahim vaziyete düşmüş olduğundan bahsile yardım 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gökmenlere tevzi edileceği vadedilen vakıf 
araziden toprak istihkaklarının verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin ziraati hasara uğraması sebe
biyle Ziraat Bankasına olan borçlarını ödiyememiş olduklarından 
bahsile bu borcun tecil edilmesi ve tarım kredi yardımı yapılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Zonguldak Kilimli Şirketinde geçirmiş ol
duğu iş kazası neticesinde tamamen sakat kalmış olduğundan bah
sile gelir tahsis edilmesi ve yardım yapılması talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğridir civarına ait bir petrol ihbarı mü
nasebetiyle yeni Petrol Kanunu muvacehesinde hakkının korun
ması ve emeğinin mükâfatlandırılması talebinden ibarettir).

(Arzuhal hulâsası : Yer sarsıntısından zarar gördüklerinden 
dolayı Hâzinece kendilerine verilmiş olan ikişer Dia aş nispetinde
ki avansın istirdadedilmemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sivas’ın havasiyle imtizacedcmediğindev 
Eskişehir’e nakil ve iskân edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir Deniz İşçileri Sendikası seçim iş
lerinde yolsuzluk olduğundan düzeltilmesi için bir müfettişin gön
derilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Perişan bir vaziyette olduğundan duru 
muna göre bir iş verilmesi talebinden ibarettir.)



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

21939/20422 Haşan Albayrak ve 
(S. N o: 87) arkadaşları

Karaağaç köyünde 
Gerze

22022/20503 Kâmil İnce 
(S. No: 88) Şehir Palas otelinde 

Elâzığ

21816/20300 Mehmet Filiz ve ar- 
(S. N o: 89) kadaşları

Koro köyünde 
Patnos

21873/20357 İbrahim Eraslaıı 
4070/4062 Karaca üren köyiiıı- 

11264/10710 de
(8. No: 90) Bereketli - Reşadiye 

Tokad

21880/20364 Mehmet Ali Kara- 
(S. No: 91) göz ve arkadaşları 

Çiftçi ve sanatkâr 
göçmenlerden 
Eğriçam - Menteş

21890/20374 Safiye Utanır 
CS. No: 92) İstasyonda gar ba

gajında işçi Mehmet 
Sefil nezdinde 
Erzurum

21902/20386 Ali Kemal Bebek 
(S. No: 93) Muhtar Huplu kö

yünde
Şekiközii - Vakfıke
bir

21903/20387 Ali Rıza Erdoğan 
(S. No: 94) Armııtak köyünde 

Divriği

21920/20403 Abdo Baı-olay ve 
(S. No: 95) Hazal Bahçe

Karaağaç mahalle
sinde 
İğdır

(Arzuhal hulâsası : Köylerini her türlü âfetten koruyan 
ormanlarının Orman İdaresi taarfmdan baltacılarla imha edil
mekte olduğundan bu durumun önlenmesi için keşif yapılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Elâziğ İnşaat Başmüdürlüğündeki işine 
son uerlmiş ve kıdem tazminatı almak için aylardır masraf yap
makta bulunmuş olduğundan bahsile evrakının inşaat riyase- 
tince bir an evvel tetkik ettirilmesine emir huyurulması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân vc Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
hükümleri dairesinde Patnos’da Hâzineye ait metruk arazidan 
miktarı kâfi toprak verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazisi az olduğundan topraklandırılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeter derecede ziraat< elverişli arazi tah
sis edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal htdâsası : Vefat etmiş olan kocasının maaşlı ve 
inhisarlar İdaresindeki ücretli hizmetleri hesabedilerek kendisine 
dul maaşı bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meralarının olmamasından dolayı Oü- 
müşane'nin Torul ve Trabzon’un Maçka kazası meralarından 
istifade ettirilmeleri talebinden ibarettir.)

, ( Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait arazinin köyleri halkından 
bâzı şahıslar tarafından namlarına tesrii edilmek istenildiğin
den şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ağrı isyam sırasında bâzı şahıslar tara
fından hayvanlarınım gasledilerek götürüldüğünden ve evleri
nin yıkıldığından ve bu sebeple yersiz ve yurtsuz kaldıkların
dan bahsile mezkûr mallarının bedelinin ödenmesi talebinden 
ibarettir.)
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21870/20360 [Tasan Şeker ve ar- 
(S. \’<>: 00) kadaşları

.Mercan köyünde 
Tercan

21818/20302 Zekcriya Karaaslnn 
(S. X o : 97) Tekel Başmüdürü 

Adana

21936/20419 Hayri Deniz ve ar- 
( s. \o : 98) kadaşları

Çivril köyünde 
I laeıboklaş

210.'!4/20417 Osman Köseoğlu ve 
( S. X o : !)<)) arkadaşları

Veııiköseler köyün
de
1’ol al lı

21932/204 lf> .Mehmet Saltık 
(S. X o : 100) Kuyu mahallesinde 

Mifr.ıdie

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : l!)i8 yılında toprak komisyonu tarafın
dan tevzi (dilen arazinin Mercan köyündeki ihtilâf nazarı itibara 
alınmıyaral: lapalarının kendilerine verilmesi talebinden ibarttir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte geçen dört senelik hizmetinin 
t a f i  müddetlerine ilâvesi mümkün olmadığı takdirde tekaütlükte 
hesaba katılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak komisyonunca köylerinde yapılan 
arazi dağıtımında, hak sahibi olmıyan şahıslara da toprak veril
mişi dolayı siyle kendilerine az toprak verildiğinden şikâyeti 
m utazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : iskânlarına tahsis edilen toprakların az 
olması yüzünden geçimlerini sağlıyamadıklarndan Hâzineye ait 
boş araziden topraklarının yeter miktara iblâğ edilmesi talebin
den ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hayvan taciri olup elindeki hayvanla
rın bir kısmnıın soğuktan telef olduğundan Ziraat bankasına 
ulan borcunun tehir edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukanda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedüerin 
usulü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere ayrıca mii- 
racaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4106 20 . XI . 1956

20853/19379 Haşan Gönül ve ar- 
(S. No: 101) kadaşları 

Muhtar
(iümeli köyünde 
Ereğli - Zonguldak

20854/19380 Halil Ekiz ve arka- 
(S. No: 102) kadaşları

Kaldırım köyünde 
Ceyhan

20852/19378 Mehmet Bozok 
(S. No: 103) Saip köyünde

Karaburun - İzmir

(Arzuhal hulâsası : Kumlardan metruk Hazine arazîlerini 
icarla ziraat etmekte olduklarından bu yerlerin kendilerine ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : iskân edildikleri Kaldırım köyünde üç se
neden beri topraklandmlmadıklanndan şikâyetle mevcut (12) 
bin dönüm Hazine arazisinin kendilerine tevzi edilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Zelzeleden zarara uğradığından Emekli 
Sandığınca kendisine avans verilmesi t (debinden ibarettir.)



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

20900/19423 Kerime Kavit 
(S. No: 104) Hertavus köyünde 

Şirvan - Siird

20892/11)409 Mustafa Yetiştirir 
(S. No: 105) Tekir Çiftliğinde 

Silifke

20263/18898 Naci özdenin- 
(S. No:106) Toprak Mahsulleri 

Ofisi Ambar Me
muru 
Mersin

20389/19009 İbrahim Avııi Sen- 
(S. N o :107) kon

Kurtuluş Mahallesi 
Havuzluhamam kar
şısı No: 5 
Uşak

20338/18966 Şerit' Ali Parlak 
(S. No: 108) Kayabey Mahallesi 

Çelik Sokak No: 33 
Balıkesir

20426/l!)035 Ali Osman Sulukaıı 
(S. No: 109) Bekçibaşı

Solaklı Mahallesinde 
Of

20401/19017 Mehmet Efe 
(S. No: 110) limııiyet Santralcisi 

Kül alıva

20278/18913 Sai1 YüreğiI ve ar- 
(S. No: 111) kadaşları

Deııizkuyusu kö
yünde 
Adana

20286/18920 İbrahim Kaymakeı- 
(S. No: 112) oğlu

Muhtar
Şıhömerli köyünde 
Ulukışla

(Arzuhal hulâsası : Babası lıart> malûlü er Zekeriya’nm ölü
münden dola\n ikramiye kabilinden yardım, yapılmasa talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup Silif
ke’nin Tekir çiftliğinde iskân edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası. : Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdür
lüğünün yersiz ihbarı üzerine muvakkaten Mersin’den Konya’
ya nakledilmiş, ikamet yevmiyesi ve harcırah verilmemiş, sefa
lete sürüklenmiş bulunduğundan şikâyetle çiğnenen ferdî ve in
sanlık haklarının tanınması ve tahkikatın bir an evvel neticc- 
I endirilmesi için müfettiş gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankası Muhasebeci muavinliğin
den emekliye ayrıldığı sıralarda tutulup yarıda kalmış olan (Se
def) hastalığının tedavisi için genel müdürlüğe vaki müracaa
tının semeresiz kalmış olduğundan bahsile Nümune Hastanesin
de tedavisinin ikmal edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Garbi - Trakya’da mukim yakınlarının 
serbest göçmen sıfatiyle yurda getirilmesine ve yanında iskân 
edilmelerine delâlet buyurulnıası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bütün hizmetlilere verilen paraflan istifa
de e<h mediğinden şikâyeti mv.tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Mahalli bekçisi kadrosunda olup Emniyet 
Müdürlüğü santralinde çalıştığından bahsile Kütahya Emniyet 
Müdürlüğü emrine daimî ücretli bir telefon santralcisi kadro
sunun verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal lııdâsası : I!) ¡3 yılımla miılga■ Maliye Arazi Tevzi 
Komisyonu tarafından kendilerim tevzi edilmek üzere köy muh
tarı tarafından köy .şahsiyeti mâneviyesi adına kaydettirilen 
(¡00 dönümlük arazinin dağıtılması talibinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak komisyonunca köylerinde, kanun 
hükümlerine uygun olarak yapılan arazi dağıtımının yolsuz n 
kanunsuz yapıldığı yolundaki şikâyetlerin hilafı hakikat re y c -  
siz olduğuna nüihdairdir.)



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

20302/18935 Hayri Öğretici 
(S. No:113) ve arkadaşları 

Ihlara köyünde 
Aksaray - Niğde

20303/18936 İbrahim özgen ve 
(S. No:114) arkadaşları

Karasenir köyünde 
Amasya

20425/19034 Ali Mutlu ve arka- 
(S. No: 115) d aşları

Şıhömerli köyünden 
Ulukışla

20420/19032 Niyazi Şengül 
(S. N o: 116) Deliktaş Mahallesi 

No: 36
Keçiören - Ankara

20272/18907 Raşit Kara 
20950/19464 2 kapulu handa 
21907/20391 Odabaşı Şakir Ak- 
(S. No: 117) çan eliyle 

Antalya
-'0261/18896 Makbule Efekaıı 
(S. No; 118) Atmaca Mahallesi

Çulha Sokak No: 15 
Bergama

20231/18868 Ali Yılmaz ve arka- 
(S. No: 119) duşları

Hoğuk köviinde 
Tercan

20233/18870 Ali Aslan 
(S. No:/120) Muhtar

Hayderli köyünde 
Bismil i

20337/18965 Mehmet Necati öz- 
(S. No: 121) den

İmrahor Al i paşa So
kak No: 17 
Üsküdar - İstanbul

20345/18973 Sabri Türk 
İS. No: 122) Turgutreis Mahal

lesi Uluçınar Bos- 
tanüstü Sokak 
No: 67

(Arzuhal hulâsası : Köy halkının eski zamandan kalma Oyma- 
kaya içindeki camim yeniden inşası için ( taş, amele masrafı ha
riç) Hükümetin nakdî yardım yapması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin arazisi dar vc çok mahdut bir 
sahada olduğundan Oökhöyük Derlet Üretme Çiftliğinden arazi 
verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak komisyonunca köylerinde yapılan 
arazi dağıtımının kanunsuz ve yolsuz yapıldığından şikâyetle bir 
müfettişin gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Babasından intikal eden arazisinin ken
disine teslimine köy muhtarı tarafından mâni olunduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Irak siyasi mültecilerinden olup 1952 yı
lında Türk vatandaşlığına alınmış bulunduğundan emsali gibi 
kendisinin de iskân edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Çanakkale vilâyet merkezindi genel ev 
açılmasına ruhsat verilmesi talebinden ibarettir.)

I Arzuhal hulâsası : Tercan kazasına iskân edilmiş ve 00 şar 
dönüm arazi verilmiş ve Ziraat Bankasınca da beş bin lira yar
dım yapılmış ise de banka taksitlerini vermelerine imkân olma 
dığından bu borcun tecili ve arazi miktarlarının artırılması la 
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma karakol komutanı tarafından 
haksız yere re çekilmezderecede dövüldüğünden şikâyetle tahki
katın açılması ve tahkikatın selâmeti için mumaileyhin işten d  
çektirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eski askerî emeklilerden 92 yaşında mef- 
lfıç bir durumda olduğundan bahsile 6217 sayılı Kanunun neşri 
tarihinden itibaren Gelir Vergisinden istisna edilmesi vc e vvelce 
kesilmiş olan vergilerin raporsuz ret ve iadesi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : l'zun zaman resmî dairelerde hizmette n 
sonra yaş haddi dolaytsiylc vazifesine nihayet verildiğinden balı 
sile ziraat yapmak iizere Ankara civarından toprak verilmesi ta 
lebinden ibarettir.)



_  16 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

20271/18906 A. Vehhap Eren 
(S. No: 123) Cami Yaptırma Der

neği Başkanı 
Vakfıkebir

20258/18893 Mehmet Ali Selcik 
(S. No: 124) Ruşen Tahtaköprii 

Merzukıye köyünde 
No: 1 de 
İnegöl

20264/18899 Abdülkadir Akkıyal 
(S. No: 125) vc Kemal Sertkaya 

Arazi Kadastro Mü
dürlüğünde tekıı isi- 
yenlerden 
Ei’zinean

20265/18900 Hüseyin Karabacak 
(S. No:126) ve arkadaşı

Kıvrıklı köyünde 
Seyhan

20311/18944 Halil Aytolun 
(S. No: 127) Yedi Eylül Mahal

lesi Kervan yolu 
No: 6 
Turgutlu

20435/19044 Altıkara ve diğer 
(S. No: 128) köy muhtarlıkları 

Ceyhan

20429/19038 Mehmet Ali Yıldı- 
21231/19731 rım
(S. No: 129) Berber Mehmet Gez 

eliyle
Karadurmıışlu kö
yünde 
Kırıkhan

20872/19398 Necmettin .Nâzını 
20938/19454 Köleoğlu 
(S. No: 130) DDY Eşyayi Tücca- 

riye ambarında say
man No: 37036 
Sivas

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vakfıkebir kaza merkezinde mcvcut cami
in kiiçiik olması ve mâbet ihtiyacını karşılamamasından d olan1 
dernekçe yeniden yaptırılacak cami için 20 bin Hra kadar yardı
mın temin edilmesi talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : l'zun yıllar Devlet, millet uğruııdıt çalış
mış ve bilâhara Devlet Demiryollarında vazife görmüş ve ya,s 
tahdidine tâbi tutulmak suretiyle vazifesine son verilmiş olduğun
dan bahsile bu hizmetlerinin göz önünde tutularak iaşesini temi
ne medar olacak bir emeklilik hakkının tanınması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulama Kanununu tadil eden OOiJl sa
yılı Kanuna göre verilmekte olan yevmiyelerinin (i şar liradan 
tediye edilmesi ve evvelce alman aylık yevmiye farklarının neti
ceye kadar kesilmemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi olup bir avuç toprağa sahibolmadık- 
lanndan, vâki nıüracaatl erin d en şimdiye kadar bir netice alama
dıklarından vc perişan bir durumda olduklarından bahsile toprak- 
landınlmaları için toprak tevzi komisyonuna emir verilmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yedek Subay adayı olmak üzere muaye
neye sevk edilmiş ve sıhhi durumu sebebiyle iki yıl geri bırakıl
mış vc askerlikle alâkası yüzünden bir iş bulamamış ve clyevın 
şifa bulmuş olduğundan bahsile askerlik meslekine tekrar kavuş
turulması veya askerden ihracedilip bir miıcssescdı vazife veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasındaki borçlarının b eş  sene 
müddetle tecil edilmesi ve tekrar kredinin yapılmasına miisuaeh 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskenderun lJetrol Ofisi bekçiliği için 
vâki müracaatinin evvelki inşaat bekriliğinden arzusiyle ayrılmış 
olmasından nazara alınmadığından Ofis İdaresince haline münasip 
bir vazifeye tekrar tâyin edilmesine emir buyuruhnası talebin 
d<n ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : (i semden beri Devlet Demiryolları S i v a s  

eşya ambarında mevrude ve mersule saymanlığı ve ambar şef1 
muavinliği vazifelerini ifa ilmekte olduğundan ve terfi hakkı
nın iltimasla başkalarına verilmiş bulunduğundan şikâyeth 
lıakkı müktesebinin tetkikiyle verilmiyen birinci sınıf ambar 
saymanlığı derece ve unvanı kadrosunun verilmesine delâlet buyu
rul ması talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

20988/19500 O sm aıı ö zcaıı 
(S. No': 131) M in n e tle r  kö y ü n d e  

N o : 5 
'  B abaeski

20914/19431 M u ra t A k a r  ve Hü- 
(S. N o : 132) şey in  U zu n la r  

K üçük  köyden  
A yvalık

20908/19425 .M uştala .Sönmez vc 
1 S. N o : 133) a rk a d a ş la r ı

A tb u rg az ı kö y ü n d e  
Söke

20954/19468 İla san A k d ağ  
21896/20380 D İ) Y olları Lim an 
(S. N o: 134) Deniz A telyesindo 

ateşçi 
M ersin

20956/19470 L â tii  Pehlivan 
(S. N o : 135) Ç arşı m ah alles inde  

N o: 444 
Bozüyük

20955/19469 A hm el Vılnuız 
(S. N o: 136) Ç arşı m aha lles in d e  

N o: 444 
B ozüyük

20959/19473 M ehm et D ingil ve 
(S. No : 137) a rk a d a ş la rı

M u h ta r  YenisotVa
köyünde
Eskişehir

20881/19406 Ş eh riy e  (¡eııel vo 
i S. N o: 138) k a rd e şle ri

İstasyon  m ah a lle 
sinde  
D eriııeo

20882/19407 N u sre t O kııalı 
(S. N o: 139) K a ra y o lla r ı  17. Ş u 

be Ş efliğ i ııstaba^ ısı 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : 10 numaralı Toprak Komisyonunca ta
pulu arazisinin bir kısmının başkasına verildiğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri muhtarı Zeynel Şahin’in görevini 
kötüye kullandığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : iskânları için birer ev verilmiş ve başka, 
yardım yapılmamış olduğundan bir an evvel toprak verilmesi 
vc ziraat alâtı ve sair yardımların da yapılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sıhlıi durumu tamamen düzeldiğinden 
tekrar eski vazifesine alınmasına delâlet buyurulnıası talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsusı : Bulgaristan göçmenlerinden oldukların
dan bir an evvel iskân edilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Topraklarının, sıvat ve hayvanlarının ba
rınak mahallerinin ellerinden alınarak Gökçekısık köylerine ve
rildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’dan üvey amucalarının ail< 
reisliğinde yurda geldiklerinden bahsile her iiç kardeşinin oma
calarından ayrı olarak iskân edilmeleri talebinden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsam : 1953 yıUnda işçilere tediye edilen tahsi
sattan kendisinin dr faydalandırılması talebine dairdir.)



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

21521/20012 İsmail Tekel 
(S. X o : 140) Tepelurln köyünde 

. . '  ¡ / " l i f

2I517./2000N Mehmet 
( S. X ı , : 1-11 ) rrepet:ı rl;

¡/m it

21638/20124 lln-eyin l.îayram 
• S. -\<>: I !2 j K ' ‘ieverek köyüm!  

Bayburt

21512-20033 iia.şim (îöksel 
( S . N ü : 143) Tutarlı köyüm!»

Hayrabolu >

2İ0-Î7/20133 Z ihni Y ı l d ı z  

ıS . \ ' ı i :  ! ! - '  Çii’fevi kövtim li'
 ̂ K eskin

21513/20»H)} M ehm et K alem li 
(S. No: 145) .Tem elli köyüm le 

i’o la lh  A nk ara

21558 2 0 0 it) Suğra Vegiıı 
ı S, X<>: 140) İ/. ’.etpasa mahallesi 

Yüzbaşı Şehit Tabir 
î ’addesı N o :  27 
Kiâzığ

21508/20058 Masun Y ıldız ve ar- 
(S. N o: 147'ı k ad arla rı

E k rek  köyünde 
Çemişkezek

21050/20142 .Miimin Çamlıbel 
S. No: 148) ve a rk ad aş la rı

Öğretmenler 1 )ern<- 
ği Başkam 
Erzincan

21651/20137 Ilân ıit Yamıi.) 
f'S. N o: 149) A rslaııboy köyünde 

İzmit

(Arzuhal hulâsası : Romanya’dan ¡/urda yeldiğini, İzmit'in 
Hikmcliyc köyünde nüfus başına beş dekar topraklan başka hiç
bir şey verilmediğinden bahsile toprak istihkakının tamamlan
ması re evinin yopUırdması talebinden ibarettir.)

(Arzııllal hulâsası : Romanya muhacirlerinden olup müreliep 
yerinde ev yeri ve toprak verilmek suretiyle iskân edilmiş is< 
de ev yapılmamış ve Tepelarla köyünde oturmakla bulunmuş ol
duğundan iskân yerinde ev ve saire ç/ibi yard/ıvıların ikmal r< 
itmam edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci ('ılıaıı Harbindi Revan’dnn yur
da yeldiğinden vâki müracaatlar in nazara alınmadığından hah 
sile arazi vc haıır verilmek suretiyle iskân edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak komisyonunca kendilerim ocri- 
rilip taraflarından ekili arazinin, dağıtımının bozulması dota- 
yısiyh sonradan ellerinden alınarak haşkıdanna verildiğinden 
şikâyeti nıutozarımıınhr.)

(Arzuhal hulasamı : Muhkeme ilâmına müsteniden sahip bu
lunduğu yayrimcnknlünden kaymakamlıkça verilen kararla nıen- 
rdiJ m e sin d en şikâjıeti m utazanımın dır.)

(Arzuhal hulâsası : J!v.lyaristan’<lan i:> yıl ona yurda yel
diğinden ve şimdiye kadar iskân yardımı yörmediğinden bahsiy
le iskân edilmesi ve. toprak verilmesi lalı binden . ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
mumlanması suretiyle 
den ibarettir.)

\oksaıı kalan < v ve arazi istihkakının ta- 
kanuni iskân hakkının verilmesi talebin-

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine toprak, cv yeri verilmiş v< 
nakdî inşaat yardımı yapılmış ise de bu yardımların noksan 
olduğundan topraklarının mevcut nüfusları nispetinde artırılma
sı ve nakdi inşaat yardımının 1 000 er liraya çıkarılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsamı : Sular liölr/e Müdürlüğü teşkilatının Er
zincan’da bırakılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hükümetten alınış olduğu tohumluk 
buğday halelinin müstahsil bir durum temin edemediğinden is
tenilen meblâğın kendisinden alınmaması talebinden ibarettir.)



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

/200S6 Şemsettin Yabun 
’j: ir,0) İlkokul öğretmen! 

rindey
Hun köyünde 
Palu

Reis 
Konya 

.1. F. Ağa oğlu

Murdin 
B. Erdem lî

(Arzvhal hulâsavî : Köy ınstitüsii nıczunlurtmv clhrinc g, 
ren S9 lira ile geçinemedik!( rindi it bahsiU d urumla nuru dü
zeltilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığın
dan mezkûr talep ve şikâyetler hakkınla Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan enciime- 
nlmizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstediîerin 
usulü dairesinde sözü geçen makam ve mericlcre aynca mü 
racaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4107 20 . .VI. 1956

Kâtip
Sivas Edirne Kastamonu

.1. Doğrui)of //. Maksudoğlu .1. M. Tcnörn

Mardin Seyhan Trabzon
K. Timuroğlu 8. Sert;» S. Karayavu:

(Arzuhal sayısı : 163)

T. B. V . *V. Matbaa»


