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21 .VI. 1957 Cuma

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

4896/4887 Süleyman Karahaıı 
9501 Sümerbank Bez 
7693 Fabrikası Memuru 

Adana

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadeleye jandarma e>ri olarak iş
tirak ettiğinden ve terhisinden sonra da Sümerbank Adana Bez 
Fabrikasında vazife almış olduğundan dolayı Memurin Knunu 
nun mülga miizeyyel maddesinden istifade ettirilmesi hakkında)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Mücadeleden 
sonra İktisadi Devlet Teşekkülü olan Sümerbank ’ın Adana 
Bez Fabrikasına girmiş bulunan müstedinin; Memurin Kanu
nuna tâbi memurlar idadına dâhil edilmesi suretiyle bu kanun 
a.h kâmından faydalandırılmasına. imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyeti ile mevzuat hükümle
rine ve Maliye Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan 
işanna göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

4884 2 . IV .1957

4933/4924 Ali İlmi Bilgili (Arzuhal hulâsası : Kadirli Sulh Mahkemesinde görülmekte
Çiftçi olan dâvasının 3 seneden beri neticelendirilmediği hakkında)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gayrimenkule vâki 
tecavüzleri menedildiği halde tekrar müdahalede bulunmaktan 
yna-gmın Mahir ve' arkadaşlan haklannda Kadirli Sulh Ceza 
Mahkemesine açılan dâvanın kanuni ve zaruri sebeplere binaen 
karara bağlanamadıgı ve cari muamelâtta usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyeti üe Adliye Vekâleti
nin işanna göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4885 2. IV . 1957
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4924/4915
7251

12514

Arzuhal
No.

4950/4941

5020/5011

5019/5010

1966/4957

4904/4895
9964

Mehmet Erkmen 
Çaybaşı mahailesi 
Halepli Hamamı 
yânı No: 51 
Denizli

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Jandarma başçavuşluğunda geçen hizme
tinin tekaüttük fiilî hizmetine sayılması hakkında)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, jandarma 
çavuşluğunda geçen üç senelik hizmetinin daimi mahiyeti ha
iz ve borçlanmaya tâbi bir kadroda geçmediği ve bu hizmetinin 
gerek borçlandırılmak suretiyle, gerekse borçlanmaksızm te
kaütlük fiilî hizmetine sayılması hakkında kanuni bir hüküm 
de mevcudolmadığı cihetle talebinin is’afma kanuni imkân 
görülemdiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve mevzuat hüküm
lerine ve Adliye Vekâletinin bahis mevzuu işanna göre encü- 
menimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4886 2 . IV .1957

Faik Ustunımca 
iskele caddesi 
No: 13
Eyüp - İstanbul

Ihsan Er öz t ürk • 
Eyüp Otakçılar Çe
lebi Çayır sokak 
No: 32 
İstanbul

Yaşar îyidoğan 
Eyüp Defterdar Şi- 
raze caddesi No: 10 
İstanbul

Sait Uşaklıgil 
Savaklar caddesi 
No: 1
Eyüp - İstanbul

fArzuhal hulâsası: Yevmiyeli veya saat hesabı iU şimdiye 
kadar geçen hizmetlerinden hiç olmazsa bir kısmının borçlandı 
nlmak suretiyle emeklilik müddetine sayılması hakkında).

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
65 nci maddesi sarahatine nazaran; müstedinin yevmiye ve saat 
hesabı ila geçen hizmetlerinin borçlandmlmasma imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyeti ile mevzuat hükümle
rine ve Maliye Vekâletinin mevzuubahis işanna göre; encüme- 
nimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4887 2 . IV . 1957

Hüseyin Horlu 
Yenişehir Elektrik 
Santralinde Ali 
Bota eliyle 
Karabük

(Arzuhal hulâsası: D. D. Yolları Sivas Cer Atölyesinde ça
lışırken yaralanması neticesinde işine nihayet verildiğinden ken
disine tazminat verilmesi ve mâlîden emekliye sevk edilmesi 
hakkında)

Gereği düşünüldü : Müstedinin kan3i Elife Horlu tarafın
dan aynı hususta evvelce yapılmış olan müracaat üzerine key 
fiyet tetkik olunarak, muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
20. X I . 1950 tarihli 248 sayı ile karar verilmiş olduğu anlaşıl-
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Arzuhal

No.

4110/4102

9
4921/4912

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

dığından aynı husustan dolayı encümenimize« yapılacak mua
mele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4888 2. IV .1957

(Arzuhal hulâsası: Bir iftira neticesi olarak aleyhine ikame 
edilen dâvayı yersiz sebeplerle uzatarak işten meni müddetinin ve 
binnetice zararının devamına sebebiyet veren Asliye Ceza ifâ/ci
mi Abdullah Büker hakkında gerekli kamum muamelenin yapıl 
ması hakkında)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şikâyet 
ettiği hususatın daha evvel vekâlete vâki müracaati üzerine tah
kik edilerek neticesinin de kendisine tebliğ edilmiş olduğu bil
dirilmektedir .

Gereği düşünüldü : Yukarda hulâsaten beyan olunan şikâ
yetin salâhiyetti mercilerce tahkik edilerek neticesinin müste- 
diye tebliğ «dilmiş olmasına göre; encümenimizce yapılacak 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4889 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Balkan Harbinde ayağından yaralanarak 
malul kalması sebebiyle kendisine mâlûliyet maaşı verilmesi hak
kında)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
almış olduğu kurşun yarasının vazife noksanlığı tevlidedip, 
mevcut ânzanın 325 tarihli Kanun ile 551 sayılı kanunların 
emraz cetveline girmediği ve diğer göz, kulak ve fıtık ânza- 
lannın ise; bünyevî olduğu ve cerhi arıza ile alâkalı bulunma
dığı anlaşıldığından mâlûliyet derecesine girmiyen amasından 
dolayı kendisine maaş bağlanmasına imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetine ve Millî Müdafaa 
Vekâletinin yukarda hülâsaten beyan olunan işanna göre, 
encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi

Karar No. Karar tarihi

Abdullah Çatak 
Kumkapı nişancası 
Mehmetpasşa Cami’ 
sokak No: 40/1 
İstanbul

Fikret Memişoğlu
Avukat
Elâzığ

4890 2 . IV . 1957



3784/3777

Arzuhal
No.

3794/3787

Ahmet Kızılyazı 
T. M. Ofisi Ajans 
Bekçisi

Ömer Boyraz 
T. M. Ofisi Ajaıis 
Bekçisi 
Şarkışla

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

(Arzuhal hulâsası: Toprak Mahsuslleri Ofisi Ajansı Bekçili
ğinde geçen hizmeti için 5434 sayılı Kanunla ve 1.1.1950 ta
rihinden itibaren emekli hakkı tanındığından mezkûr tarihten 
evvel bu vazifeye geçen hizmetlerinin de borçlandırılmak sure- 
ityle hizmetine ilâvesi hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: T. C. Emekli Sandığı 
Umum Müdürlüğünden alman malûmata göre, müstedilerin 
borçlanması istedikleri mevzuubahis hizmetlerin muvakkat kad
rolarda geçtiği ve bu sebeple de borçlandırılmalarına imkâfl 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Maliye Vekâletinin yukarda hülâsatan 
beyan olunan işanna ve mevzuat hükümlerine göre, encümeni
mizce yapılacak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4891 2 . I V .1957

4922/4913 V. Şahap Gürcan (Arzuhal hulâsası: Kadrosuzluk sebebiyle terfi edemediği
İlköğretim Müfettişi müddetler ve Devlet Şûrasından aldığı karar, nazara alınarak 
Bursa . bir üst dereceye terfi ettirilmesi hakkında).

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: 3407 sayılı Kanunun 
muvakkat maddesine göre; müstedinin 1938 yılında yapılmı- 
yan aylık yükseltilmesinin bu tarih mebde tutularak şimdiki 
maaşında yeniden ayarlama yapılması suretiyle teminine imkân 
görülemediği gibi, 5242 ve 6273 sayıh kanunlardan faydalandı
rılmış ve kaybettiğini ileri sürdüğü derecesini de bu suretle 
telâfi etmiş olduğundan dilekçi hakkında vekâletçe yapılacak 
bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetine ve Maarif Vekâleti
nin mevzuubahis işarına göre encümenimizce yapılacak muame
le bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4892 2 . IV . 1957

4472/4463 Vehbi Batu
Rasimpaşa mahalle
si halidağa sokak 
Mehtap Ap. No: 63/3 
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 43 sene öğretmenlikten sonra emekliye 
sevk edilmiş olup o tarihte mer’i bulunan kanuna tevfikan veri
len ikramiye az olduğundan bilâhara çoğaltılan miktara göre ken
disine ikramiye verilmesi hakkında.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin emekliye 
sevk edildiği tarihteki 100 lira maaşı üzerinden emekli maaşı 
tahsis olunduğu gibi 4998 sayılı Kanunun 2 nci maddesine tevfi
kan ve almakta olduğu maaşa nazaran ve o tarihte mer’i olan 
3656 sayılı Kanuna göre; tutan 400 lira üzerinden kendisine
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4 800 lira ödendiği ve yapılan muamelâtta kanun hükümlerine 
aykm bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümle
rine ve Maarif Vekâletinin yukarda hulasaten beyan olunan iş
arına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

4893 2 . IV .1957

4486/4477 Ahmet Tekin (Arzuhal hulâsası : Irak cephesi harblerinde ve Millî Mücade-
Huğlu köyünde le senelerinde askerlik yaparken yaralandığından dolayı kendisine
Beyşehir mâlûliyet maaşı bağlanması hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
harblerde aldığı yaralarla mâlûl olduğuna dair gerek şubesinde 
gerekse hastanede bir kayda rastlanmadığından durumu tesbit 
edilemiyen mumaileyhe maaş bağlanmasına kanuni imkân bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, Millî Müdafaa Ve
kâletinin işanna göre encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ve gerekli vesikalan teminden sonra alâkalı mercie 
müracaat etmesi lüzumunun müstediye tebliğine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4894 2 . IV .1957

4543/4534 Ilâdi Güneşli (Arzuhal hulâsası : Resmî müesseselerde ilç yıl uçak makinisti
Şirinyer 172 nei so- olarak vazife görmüş olup hikmet müddeti beş yılı bulmadığından 
kak No: 15 bahsile sandıkta biriken keseneklerinin verilmediği hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Arzuhal sahibinin hiz
metlerinin yekûnu 5 yılavbaliğ olmadığından 5434 sayılı Kanu
nun 87 nci maddesi hükmüne göre Sandıkta biriken kesenekleri
nin iadesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümleri 
ve Maliye Vekâletinin mevzuubahis işanna göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4895 2 . IV .1957

4718/4709 Ahmet Tanıbil (Arzuhal hulâsası: Dâvavekilliği hakkının tanınmasına dair.)
Küçük Langa, atma- Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; eski Avu- 
ea. 80 a t , katkk Kanununun mer’i bulunduğu sırada Adliye Vekâletinden 

ara> - stanm dâva vekâleti ruhsatnamesi istihsal etmediği v e ‘dâvavekilliği 
ruhsatnamesi itası Adliye Vekâletinin salâhiyeti dâhilinde bulu-
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Arzuhal

No.

39*52/:W25

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

nup mâliyeden verilen ruhsat tezkeresinin bu mahiyeti haiz bu
lunmadığı ve ibraz ettiği ruhsat tezkeresi ile vergi makbuzları
nın, baro teşekkül etmiyen veya üç avukat veya dâvavekili bu- 
lunmıyan yerlerde Hukuk usulü muhakemeleri Kanununun hü
kümlerinden faydalanmak suretiyle ruhsatnameyi haiz olmıya- 
rak dâva kabul ve takibetmesi bakımından malî mevzuatla ilgi
li vesikalardan ibaret olup bunlar da kendisinin evvelce usulü- 
ne tevfikan imtihan vererek Adliye Vekâletinden ruhsatname 
istihsal ettiğine dair delil teşkil edemiyeceği cilhetle mücerret 
bu vesikalara müsteniden vekâletimizce dâvavekilleri listesine 
kayıt talebinin tervicine imkân olmadığı neticesine varıldığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve Adliye Vekâ
letinin yukarda hulâsaten beyan olunan işanna göre, encümeni - 
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4896 2. IV .1957

(Arzuhal hulâsası : 28 seneden beri Denizyolları idaresinde 
çalışmakta olmasına rağmen; emeklilik müddetine bir kısım hiz
metleri sayılmakta olup bu vaziyette mağduriyetine sebebiyet ver
diğinden geçmiş hizmet senelerinin tamamının emekliliğine sayıl
ması hakkında.)

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Umum Müdürlü- 
ğünün cevabi yazısında : 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne dâhil çeşitli hizmetlerde iken 28.11.1946 tarihinde yürür
lüğe giren 4867 sayılı Kanunla kendilerine tekaütlük hakkı bah
şedilen bir kısım hizmetlerinden on senesinin 5434 sayılı Kanu
nun muvakkat 65 nci maddesine tevfikan şimdiki hizmetlerine 
eklenebildiği ve bilûmum hizmetlerinin borçlanmaya tâbi tutul
ması yolundaki talebinin tervicine kanuni imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve yukarda hulâ
saten beyan olunan işara göre; encümenimizce bu bakımdan ya
pılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

liamdi (lürto! 
Denizyolları kamara 
memurlarından 
7996 sicilli 
İstanbul

4897 2. IV .1957
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Arzuhal

No.

3951/3944

4331/4322

Mustafa Keten 
Türlübaş mahallesi 
Ceyhan

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Ceyhan Ceza Hâkiminin kardeşi Selâ- 
haddinin; boşamış olduğu Atakuş’lann kızına cihazlarını iade 
etmediği ve bu kızın akrabasından olup hırsızlık ettiği İleri sü
rülen Sadık Uğurlu ile vergi kaçakçılığından maznun iki şah
sı haksız yere mahkûm ettiği, ve tedbirsizlik ve dikkatsizlikle 
ölüme sebebiyet vermekten maznun Mehmet Emin’in oğlunu, 
menfaat mukabilinde berat ettirdiği hakkında:)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetçi taralın
dan ileri sürülen iddiaların müfettiş marifetiyle icra kılmayı 
tahkikat neticesinde tahakkuk etmediği ve Sadık Uğurlu ile 
arkadaşları haklarında verilen mahkûmiyet kararının Temyiz 
mahkemesince tasdik edilmiş olduğu, tedbirsizlikle ölüme se
bebiyet vermekten maznun Tayyar Onan ile vergi kaçakçılı
ğından maznun Tevfik Coşkun ve arkadaşı haklarında itti
haz edilen beraet ve mahkûmiyet kararlarında ve cari mua
melelerde bir yolsuzluk bulunmadığı ve keyfiyeti# bu yolda 
müştekiye tebliği hususunun mahalline yazıldığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü: Şikâyetin mahiyetine ve Adliye Vekâle
tinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre; encüme- 
nimizoe yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4898 2 . IV . 1957

Emine Çelik 
Balat karabaş mahal
lesi Vapur İskelesi 
caddesi No: 7/9 
Haliç - Fener - İs
tanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul’da Balat’taki mensucat fabrika
sında işçi olarak çalışmakta iken geçirmiş olduğu trafik kazası 
neticesinde çaltşamıyacak vaziyete düştüğü halde fabrika tara
fından tazminat veırilmeksizin işinden çıkarıldığı hakkında.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin âzami 
kanuni tedavi müddeti sonunda çalışamıyacağı tesbit edilmiş 
olup geçirdiği kazanın iş kazası mahiyetinde bulunmaması ha
sebiyle kendisine mâlûliyet geliri tahsisine kanuni imkân mev- 
cudolmadığı bidirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Çalışma Vekâ
letinin mevzuubahis işarına göre; encümenimizce yapılacak 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

4809 2 . IV . 1957



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

4350/4341 Mustafa Erdem ve
4351/4342 Salih Bakır

8488 Belediye itfaiye eri
8489 Simav

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele senelerinde orduda ge
çen hizmetleri sebebiyle 788 sayılı Memurin Kanununun mûzey 
yel maddesi hükmünden faydalandırılmaları hususunda bir ka- 
karar ittihaz edilmesi hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin bahis 
mevzuu ettikleri kanun maddesinden istifade edebilmeleri için 
millî ordudaki hizmetlerinden evvel veya sonra Memurin Ka
nununa tâbi bir hizmette bulunmalarının şart olduğu, beledi
ye mensuplarının ise; 468 sayılı Büyük Millet Meclisi Kararın
da açıklandığı üzere Memurin Kanununun birinci maddesine 
dâhil memur idadma dâhil bulunmadıkları ve bu itibarla da : 
müstedilerin işbu kanun hükmünden istifadelerinin mümkün 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyeti ile mevzuat hükümle
rine ve Maliye Vekâletinin bahis mevzuu işanna göre; encüme- 
nimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4900 2 . IV . 1957

4462/4453 Saliha Akpullukçu (Arzuhal hulâsası : Kızını kaçırmaktan maznun Hamit De-
Kemalpaşa mahalle- mirok hakkında İstanbul ve Söke C. Müddeiumumiliklerine vâki
sinde müracaatlerine bir cevap alamadığı ve kızının hayatından en-
Söke dişe etmekte olduğu hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin km Kâ
mile’yi kaçırmaktan maznun Hamidoğlu İbrahim Demirok hak 
kında İstanbul 2 nci Sorgu Hâkimliğince ilk tahkikat icra edil
mekte iken tarafların evlenmeleri sebebiyle T. C. Kanununun 
434 ncü maddesine tevfikan âmme dâvasının teciline karar ve
rildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin ve fiilin mahiyetine ve Adliye 
Vekâletinin mevzuubahis işanna göre; encümenimizce yapıla
cak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4901 2 . IV . 1957

3636/3629 Yunus Yıldız 
Bakkal Haşan Sağ
lam eliyle
Üzülmez - Zonguldak

(Arzuhal hulâsası :>Ereğli Kömür İşletmesinle çalışmakta 
iken hastalanarak ölen babasının düçar olduğu hastalığın meslekî 
hastalık kabuliyle kendilerine tahsisat bağlanması hakkında).

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 4772 sayılı iş ka- 
zalan, meslek hastalıkları ve analık sigortalan Kanunun 70 
nci maddesine göre; hak tesis eden hâdiselerin üzerinden üç 
sene geçtikttn sonra dinlenemiyecekleri cihetle, müstedinin



9 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

hahaamın ölümünden beş sene sonra vâki müracaatı sebebiyle 
dileğinin is’af ma kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinin yukarda hülâsaten 
beyan olunan işanna ve mevzuat hükümlerine göre encümeni- 
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4902 2 . IV . 1967

3577/3570 Mehmet Aydemir 
Ziraat Bankası ar
kasında Demir Diken 
Tesviye Atelyesinde 
İskenderun

(Arzuhal hulâsası : 1952 yılı Aralık - Ocak ve Şubat aylarına 
ait çocuk zamlarını tahsisat bulunmadığından alamadığı ve ha
len de emekliye ayrılmış olduğu cihetle mezkûr paranın bir an 
evvel verilmesi hakkında).

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 yılı bütçesinin 
çocuk zammı faslına konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş 
olduğundan tediyesine imkân görülmediği cihetle karşılıksız 
borçlar listesine alınıp Maliye Vekâletine yazıldığı ve bu ter
tipten tahsisat temin edildiğinde gerekli muamelenin yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletin işanna göre, talebin 
is’afi cihetine gidildiği anlaşıldığından encümenimizce yapıla
cak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4903 2 . IV . 1967

3562/3555
3770/3763

Muhittin Yıldırım 
Cumhuriyet mahal
lesinde 
Midyat

(Arzuhal hulâsası: Devlete 32 sene hizmet ettikten sonra na
hiye müdürlüğünden malulen emekliye sevk edilmesi dolay isiyle 
kendisine ikramiye verilmesi hakkında)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mâlûlen 
emekliye çıkarıldığı 23. V II. 1951 tarihinde fiilî hizmeti 28 sene
9 ay 15 gün olup 30 seneyi doldurmamış olduğundanl ve 6122 
sayılı Kanun da 11. V II. 1953 tarihinde yürürlüğe girmiş bu
lunduğundan 5434 sayılı Kanuna tevfikan ikramiye verilmesine 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin yukarda hülâsaten 
bsyan -olunan iş’arına ve mevzuat hükümlerine göre; encüme
nimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4904 2 . IV . 1957



3532/3525

Arzuhal
No.

Mustafa Kavrar 
Sofular mahallesi 
sokak 60 kapı No: 4 
Tarsus

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

(Arzuhal hulâsası: Fabrikatör Haşan Karamehmed’in vergt 
kaçakçılığı yaptığı hususundaki ihbarı neticesinden ke/ddisbıe ma
lûmat verilmediği ve bu sebeple Maliye Vekâleti Gelirler Umum 
Müdürlüğünün hüsnüniyet sahibi olmadığı ve adı geçen şahıs 
namına tahakkuk ettirilen vergilen Devlet Şûrasından kaldır t 
niak üzere bir şahsın para aldığı, ve keyfiyet gizlice tahkik edil
mediğinden bâzı sahte vesikalarla işin kapatılmasına çalışıldığı 
ve Devlet Şûrasmca ittihaz edilen kararlara hayret ettiği ve bu 
hallerin önlenmesi hakkında)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tarafından 
ileri sürülüp yukarda hulasaten beyan olunan hususat üzerinde 
ehemmiyetle durularak gerekli tarhların yapıldığı ve birer ih
tilâf mevzuu olarak kaza mercilerinin tetkikine iktiran eden 
tarhların bu mercilerce gerekli surette tetkik edilmekte olduğu 
ve ihbar dolayısiyle cereyan eden muameleler mahiyetinin te
ferruatlı şekilde muhbire duyurulmasının kanun hükümleri mu- 
vacehesiride is’af olunamadığı ve ortada tahakkuk etmiş bir ver
gi bulunmaması sebebiyle kendisine ikramiye verilemiyeceği yo
lundaki işarlarının iptaline dair açtığı dâvanın da Devle.t Şû- 
rasınca reddedildiği ve binaenaleyh muhbirin gerek Devlet Şû
rasına ve gerekse Maliye Vekâleti Gelirler Umum Müdürüne 
vâki isnatlarının vârit olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin mavzuubahis işarı
na ve ihbarın mahiyetine göre encümenimizce yapılacak bir 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4905 2 . IV . 1957

1996/1992 Akif Tekin (Arzuhal hulâsası: Muhacir sıfatiyle memlekete gelmiş olup,
Hikmetiye köyünde koşu hayvanı verilmediğinden kendisine tahsis edilen ormanlığı 
İzmit açarak tarla haline getiremediği ve diğer muhacirlere verildiği

gibi kendisine de koşu hayvanı parası verilmesi hakkında)

Gereği düşünüldü : Müstedinin ileri sürdüğü husus evvelki 
müracaati üzerine de 'tetkik olunarak vâki talebin son kararı 
almaya salâhiystli idari makam ve mercilerce incelenmesi lâ- 
zımgelen hususata taallûk etmesi hasebiyle encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına 10 . V II. 1956 tarih ve 
3949 sayı üe karar verildiği anlaşıldığından yeniden tetkikat 
icrasiyle mütalâa serdine yer olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4906 2 . IV . 1957
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Arzuhal

No.

4115/4107

4155/4146

4162/4153

Süleyman Erbilen 
Yavuz mahallesinde 
Tekirdağ

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal- hulâsası : Tekirdağ'ı eski Defterdarı Nazif Gedikoğ- 
lu’nun hilafı kanun yolluk aldığı, halk evinden devir edilen bir 
kısım eserleri götürdüğü, hemşehrilerini memuriyetlere tâyin et
tiği ve işini bırakarak sık, sık İstanbul'a gittiği hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Namı müstearla yapı
lan mevzuubahis ihbar maddelerinin mesnetten âri ve asılsız ol
duğunun icra kılınan tahkikat neticesinde anlaşıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : îhbann mahiyetine ve Maliye Vekâleti
nin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4907 2 . IV . 1957

Ali Oral
Mera Kuyu mahalle
sinin Safran yo
lunda 
Yalova

(Arzuhal hulâsası : Sınıf çavuşlarına da hizmetleri üzerinden 
emekli maaşı bağlanmasına dair çıktığını haber aldıkları yeni ka
nundan istifade ettirilmesi hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sınıf çavuşlarına 
emekli maaşı bağlanmasına dair henüz çıkmış bir kanun bulun
madığından dileği veçhile muamele yapılmasının mümkün görül
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Dahiliye Vekâle
tinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4908 2. IV . 1957

Ali Rıdvan Saral 
Fener Balat Molla- 
aşkı mahallesi Şah- 
budak sokak No: 4 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa sırasında, Trafik 
Kanunu mucibince muayyen müddet zarfında ehliyetnamesini 
tebdile imkân bulamadığından; bu husustaki talepleri menfi kar
şılanarak ehliyetnamesinin verilmediği hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Trafik Kanununun 3 
ncü maddesinde yazılı altı aylık müddet zarfında ehliyetname
lerini yenilemiyenlerin 26 ncı madde gereğince ehliyetname al
malarının lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Dahiliye Vekâle
tinin aynı mevzu işarına göre encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ve mevzuat hükümleri dairesinde müracaatı ge
rektiğinin müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4909 2. IV. 1957
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4185/4176 Mehmet Efe
Danişment köyünde 
Aydın

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele sırasında attan düğme ne
ticesinde ayağından mâlûl ve fıtık illetine müptelâ olması dolayı- 
siyle kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 
ihtiyarlıkla müterafik bünyevi hastalığa müptelâ olması dolayı- 
siyle çalışamıyacak vaziyette bulunduğu anlaşıldığından mâlûli
yet üzerinden maaş bağlanmasına imkân olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine Millî Müdafaa Vekâ
letinin; bahis mevzuu işanna göre, encümenimizce yapılacak 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4910 2 . IV . 1957

4226/4217 Süleyman Güya 
Sofular mahallesi 

' 55. sokak No: 60 
Tarsus

(Arzuhal hulâsan : Trabusgarb’m işgalini mütaakıp yurda 
gelip Tarsus’ta nüfusa kaydedilmiş olduğundan iskân hakların
dan istifade ettirilmesi ve perişan vaziyetten kurtarılması 
hakkında)

Başvekâlet Toprak İskân Umum Müdürlüğünün cevabi ya
zısında : Müstedinin yurda geliş tarihine nazaran 885 sayılı 
Kanunun 12 nci maddeâiyle kabul edilen müddet içerisinde 
iskân talebinde bulunduğuna dair resmî bir kayda veya bu 
hususu teyit ve tevsik edecek her hangi bir evraka Taşlanma
dığından iskân yardımlarından faydalandırılmasına kanuni 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyeti ile mevzuat hükümle
rine ve Toprak ve iskân Umum Müdürlüğünün yukarda hu- 
lâsaten beyan olunan işanna göre encümenimizce yapılacak 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4911 2 . IV . 1957

4281/4272 Murat Kopgel 
Diğaskor köyünde 
D. P. Ocak Başkanı 
Şenkaya

(Arzuhal hulâsası : Veraset sureliyle kendisiyle diğer miras
çılara intikal edip ihtilâflı bulunan arazi hakkmdaki dâvanın 
senelerden beri intaç ve lehine ittihaz edilen ihtiyati tedbir ka
rarının infaz edilmediği, işbu dâva dolayısiyle memura hakaret 
suçundan mahkûm oldukları ve dâvayı rûyet eden Erzurum As
liye Hukuk Hâkimi Şefkati Şefkatlıoğlu’nun hasim taraf avukatı 
ile arkadaş olup birlikte içki içtikleri ve bu sebeple de dâvayı 
sürüncemede bıraktığı hakkında)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ileri sür
düğü dâva ile alâkalı muamelâtta ve ittihaz olunan kararlarda 
usul ve kanuna aykın bir cihet bulunmadığı taliklerin zaruri 
ve kanuni sebeplere istinadettirildiği, memura hakaretten maz
nun Murat Kopgel ve arkadaşlan hakkındıaki mahkûmiyet ka
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

rarının temyiz edildiği ve hâkimin bitaraflığı aleyhinde her 
hangi bir şikâyetin sebk etmediği ve ikame edilen hukuk dâ
vası münasebetiyle hukuk hâkimi ile hasim avukatının birlikte 
içki içtikleri ve bu sebeble hâkimin hasim tarafı himaye ettiği 
yolundaki iddiayı teyidedebilecek delil gösterilemediğinden hu
kuk hâkimi hakkında muamele tâyinine mahal görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İddianın kazai muamelâta taallûk etme
sine ve Adliye Vekâletinin yukarda hulasaten beyan olunan 
işarına göre, encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ve işini usulü dairesinde kaza mercilerinden takibetmesi lüzu
munun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4912 2 . IV . 1957

3503/3496 Mehmet İhsan Yur- 
12790/12216 dayarar

Vagon Atelyesi 
37392 numaralı 
Saraç 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası: Mülga Tophane dikimevi ile mülga Demir- 
kapı saraç atelyesinde 1929 yılından 1943 tarihine kadar çalış- 
tığı halde kayıtlarının bulunamadığından bahsile 6153 sayılı Ka
nundan istifade ettirilmediği hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 
askerî iş yerlerinde geçtiğihi beyan eylediği hizmet müddetini 
ibraz ettiği vesikalarla tesbite imkân bulunmadığından her han
gi bir muktazanın tâyinine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü' M. Müdafaa Vekâletinin yukarıda hu- 
lâsaten beyan olunan işarına göre; encümenimizce yapılacak 
bir muamele bulunmadığına ve iddiasını teyidedebilecek kana- 
atbahş vesaikle birlikte aidolduğu idari mercie müracaat etmesi 
gerektiğinin müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4913 2. IV . 1957

2017/2043 Kübra Sürgüt 
Birinci Beyler sokak 
Ekmekçibaşı Lokan
tası Muharrem eliyle 
İzmir

(Arzuhal hulâsası: Şehidolan kardeşi er İsmail’den annesine 
bağlanmış olan maaşın; annesinin 1946 yılında vefat etmiş ve 
kendisinin de vârisi bulunması sebebiyle namına bağlanması ve
ya ikramiye verilmesi hakkında.)

M. Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin an
nesine bağlanmış olan maaşla 1485 sayılı Kanuna tevfikan 
verilen tütün ikramiyesinin mezburenin ölümü üzerine vârisleri
ne verilmesine kanuni imkân bulunmadığından dileğinin yeri
ne getirilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mevzuat hükümlerine ve M. Müdafaa
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Vekâletinin mezkûr işanna göre; encümenimizce yapılacak 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar “No. Karar tarihi

4914 2. IV .1957

2035/2031 Halit Tiryaki (Arzuhal hulâsası: T. C. Kanununun 13 ncü maddesinin 6123
Yeni Ceza Evinde sayılı Kanunla tadil edilen ¡¡eklinin devreden istifadesine mâni 
İsparta olduğu hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: öldürme suçundan 
mahkûm olan müstedinin cezasını çekmekte iken îsparta yeni 
ceza evine nakledildiği ve 4. V . 1954 tarihine kadar ikinci 
devrede kaldıktan sonra üçüncü devreye geçtiği ve 6123 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği 1. V III. 1953 gününde ikinci devre 
hükümlü olup bu tarihte 3 ve 4 ncü devrelere geçmemiş bu
lunduğundan mezkûr kanuna muvakkat bir madde eklenmesine 
dair 6434 sayılı Kanunun tatbik edilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kanun hükümlerine ve vekâletin işanna 
göre; encümenimizce yapılacak bir muamele bulunmadığına itti
fakla karar verlidi.

Karar No. Karar tarihi

4915 2 . IV 1957

2019/2Û15 Refiyc Can 
Vakıflar Veznedarı 
Mahmut Eroğlu 
eliyle 
Mersin

(Arzuhal hulâsası: 1951 yılında Bulgaristan'dan muhacir 
sıfatiyle yurda gelip Mersin Defterdarlığında odacı olarak çalış
tığı sırada maaşından emekli aidatı kesildiği ve halbuki 2510 
sayılı Kanun mucibince bu paraların kesilmemesi lâzımgeldiği 
hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa tevfikan adı geçenin de sandıkla alâkalı 
diğer memur ve müstahdemler gibi ücretinden emekli kesene
ği, giriş aidatı ve artış farkı kesilmesinde kanuna aykm bir 
cihet ve 2510 sayılı İskân Kanununun bu mevzu ile alâkalı 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Alâkalı vekâletin yukarda hulasaten be
yan olunan işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4916 2 . IV .1957



15 —

2016/2012 Ahmet Dulundu
Ualitağa caddesi No: 
26/1
Kadıköv İstanbul

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

(Arzuhal hulâsası : Mâlîden emekliye 
emekli maaşının bağlanmadığı hakkında.)

sevk edildiği halde,

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında: 16.V.1947 senesin
de âdiyen mâlûl olarak emekliye sevk edilen müstedinin ida 
rede geçen 9 sene 2 ay 12 gün ve t . 1 .1927 tarihinden 1 . 1 .1937 
tarihine kadar Şark Demiryollarında geçen ve 4640 sayılı Ka
nuna göre eklenen 10 senelik hizmetinin mecmuu 20 seneyi dol
durmadığı cihetle 2904 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine tev
fikan emekli maaşı tahsisine imkân görülemediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve vekâletin yukar
da hulâsaten beyan olunan işarına göre encümenimizce yapı
lacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4917 2 . I V .1957

1953/1946 Mehmet Aydemir (Arzuhal hulâsası : Mcktum nüfus vukuatını vaktinde bildir-
Doğaıılı köyünde menm olmaları sebebiyle kendisiyle‘ köy ihtiyar heyeti âzaları
Havdarlı - Dinaı- vc çocuk velilerine verilen para cezasının kaldırılması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, münderecatı yukarda hulâ 
saten beyan olunan talebi ahiren neşrolunan 6652 sayılı Kanu
nun muvakkat maddesiyle halledilmiş olduğundan encümeni
mizce bu hususta yapılacak muamele bulunmadığına ve müs
tedinin aidolduğu mercie müracaatta muhtariyetine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

4918 2 . IV . 1957

1986/1982 Emcet Bilgineı* 
Zeytinlik Türkçü so
kak No: 23 öğretnum 
Rab i a yanında 
Bakırköy İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Hastalığı bahane edilerek ve garaza müs
teniden müstafi addedilip bu meyand/ı birkaç aylık maa§ı üe te
mettü ve fevkalâde ikramiyelerinin verilmediği hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı hususta evvelce de mü 
racaatta bulunduğu ve iddiası vârit görülmiyerek encümeni
mizce 6. I I I . 1950 tarih ve 2648 sayılı kararla muamele yapıl
masına mahal olmadığına karar verildiği anlaşılmış bulunma
sına ve müstedinin yeni bir delil ve vesika da ibraz eylememiş 
olmasına binaen; yeniden yapılacak bir muamele bulunmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4919 2 . IV .1957
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsasa : Kadıköy 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesi
ne açmış olduğu sübutu veraset dâvasının muallak bulunduğu 
saatte kendisinin çağırılmadığını görüp hâkime vıüracaalinde 
sert muamele ile karşılaştığı hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tarafından 
Kadıköy 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesine ikame olunan sübu
tu veraset dâvasının muallak bulunduğu saatte mübaşirlerin 
mütaaddit çağırmalarına rağmen Adliye binası önünde vuku- 
bulan kavgayı seyre gitmesi sebebiyle mübaşirin dâvetine ica
bet edilmemesi üzerine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 409 ncu maddesine tevfikan dâvanın müracaate bırakıldı
ğı ve bir saat geçtikten sonra hâkime müracaat eden müstedi- 
ye usulü dairesinde vaziyetin izah edüdiği ve vâki şikâyetin 
yersiz olduğu anlaşılarak hâkim hakkında muamele tâyinine 
mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetine ve Adliye Vekâ
letinin yukarıya hulâsaten beyan olunan işanna göre encüme
nimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4920 2 . IV . 1957

3848/3841 Ali öztop (Arzuhal hulâsası : Uzatnialı jandarma onbaşısı iken hasta-
Ceylân köyünde lığı sebebiyle çürüğe çıkarûduğı ve bu arad-a müstahak olduğu
Lüleburgaz iaşe bedelinin kesildiği hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1951 ve 
1952 senelerinde hastanede ve hava değişimli bulunduğu müd
det zarfında 4367 sayılı Kanun gereğince ilâve iaşe bedelleri 
verilmiş olup kanuni istihkakı olmıyan kazan iaşe bedelinden 
istifade ettirilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve Dahiliye Ve
kâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre; encü 
menimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla kara» 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4921 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : 1334 senesinde şehit düşen kocası için
1 . V . 1954 tarihinde vâki müracaatına takaddüm eden zaman 
içinde müterakim şehit maaşı verilmesi hakkında.)

M. M. Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin beş sene 
içinde maaş bağlanması hususunda bir müracaatı bulunmadı
ğından 3107 ve 5434 sayılı Kanunun 116 nci maddesi gereğin
ce müracaatını takibeden ay başından itibaren maaşı bağlanmış

3838/3831 Tütiye Nar m an
Camiikebir mahalle
sinde 
Narman

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3903/3896 Şevket Yıldırım 
6081/6070 Tuğlacı mahallesi 

Feneryolu sokak 
No: 26
Kızıltoprak - Istan 
bul
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olup daha evvelki zaman için maaş verilmesine imkân bulun 
madiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve M. M. Vekâle
tinin yukarda hulâsaten beyan olunan işanna göre; encüme- 
nimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi.

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

4922 2. IV . 1957

4088/4080 Seyfullah öztürk ve 
arkadaşları 
Musapmarı köyünde 
Niksar

6103/6092 Ahmet Doğaıı ve ar
kadaşı 
Niksar

(Arzuhal hulâsası : .Heyelana mâruz kalması sebebiyle başka 
mahalle nakli takarrür eden Musapmar köyünün sakinlerinden 
olmaları itibariyle diğer emsalleri gibi kendilerine de yardım 
yapılması hakkında.)

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün cevabi yazı
sında : Müstedilerin nakle tâbi Musapınan köyünün kadîm sa
kinlerinden olmamalan ve heyelân vukuundan sonra köye gel
miş bulunmalan sebebiyle nakledilecek aileler listesine dâhil 
edilmediklerinden kendilerine nakil ve iskân yardımı yapıl
masına kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle yukarda hulâsaten 
beyan olunan işara göre, encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4923 2 . I V . 1957

4081/4073 Hüseyin Aydın (Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele sıralarında orduda geçen
İnhisarlar satış aın- 3 senelik hizmetinin tekaütlüğüne ilâvesi için fiilî hizmetine sa- 
bar memuru yılması hakkında.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedinin bugüne kadar Memurin Kanunundan istifade eden bir 
Devlet dairesinde geçmiş asli maaşlı hizmeti bulunduğuna dair 
vesika ibraz edememiş olması itibariyle, 788 sayılı Memurin 
Kanununun müzeyyel maddesiyle 1877 sayılı Kanun hüküm
lerinden istifade etmesine kanunen imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve Gümrük ve İn
hisarlar Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına 
göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ve 
başkaca bir hak iddia ettiği takdirde icabeden vesaiki temin 
ve ibraz etmesi gerektiğinin müstediye tebliğine ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4924 2. IV . 1957



3833/3826

Arzuhal
No.

Ilasan Tamahkâr 
Kiremitçi Salih kö
yünde 
Uzunköprü

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 1947 senesinde Yunanistan’dan anavatana 
gelerek L'zunköprünün Kiremitçi Salih köyüne yerleşmiş olduk
larından Türk vatandaşlığına kabulü hakkında).

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki müracaatı 
üzerine muamelesi tekemmül ettirilmekte olan müstedinin 
17 . II . 1956 tarihinde köyünde vefat ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin vefat etmiş olduğu Dahiliye 
Vekâletinin yukarda hülâsaten beyan olunan işarından anlaşıl
makla encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4925 2 . IV . 1957

3791/3784 Rıdvan Umay 
Tüccar Hamidiyc 
caddesi No: 9 
Sirkeci - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Aralarınla boşanma dâvası bulunan karı
sının vekaletini deruhde eden avukat Fikret Karakoyunlu’nun; 
mezbure ile gayrimeşru bir hayat tesis ettiği gibi çocuklarını da 
aleyhine tahrik etmek suretiyle meslekin imbatına uygunn düp 
miyecek şekilde hareketlerde bulunduğu hakkında).

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şikâyetini 
muhtevi dilekçesi üzerine; avukat Fikret Karakoyunlu hakkın 
da icra kılınan tahkikat neticesinde cezai ve inzibatı bakımlar 
dan takibat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda hülâsaten beyan olunan şikâ 
yetin mahiyetine ve Adliye Vekâletinin işarına göre; encümeni 
mizce yapılacak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4826 2 . I V .1957

3786/8779 Kemal Aycıl 
T. Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesi An
kara Şubesi Müdür
lüğü Nakliye Memu
ru
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Gedikli erbaş olarak orduda geçen hiz
metlerinin halen ifa ettiği T. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 
Ankara Şubesi Kapı Fiş Memurluğu vazifesindeki terfi müddeti
ne sayılması halikında.)

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin halen, 
3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tâbi ücretli kadrodan 250 
lira almakta olması sebebiyle orduda gedikli çavuş olarak aldığı
10 lira asli maaşının mevzuat muvacehesinde terfi müddetine 
ilâvesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve işletmeler Ve
kaletinin mevzuubahis işarına göre; talep hakkında encüme
nimizce yapılacak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No.. Karar tarihi

4927 2 . I V .1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3766/3759 Hüseyin Çiftçi ve 
arkadaşları 
Temran köyünde 
Kiği

-  10 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde yapılan toprak dağıtımı sıra
sında bâzı şahısların fuzuli işgallerinde bulunan arazinin, toprak 
komisyonunca tevzi dışı bırakıldığı hakkında.)

Başvekâlet Toprak ve İskân Müdürlüğünün cevabi yazısında: 
Kiği kazasının Temran köyünde, toprak komisyonunca yapılan 
dağıtım sırasında alâ.ka.1ı bâzı şahıslar tarafından malhnllî mah
kemesinden ihtiyati tedbir karan alındığı cihetle toprak komis
yonunca işbu arazinin dağıtım haricinde bırakıldığı ve keyfiye
tin müstedilere tebliği hususunun mahalline yazıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve yukarda hulasa
ten beyan olunan işara göre; encümenimizce yapılacak bir mu
amele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4928 2 . IV . 1957

5758/3751 Ahmet Aydın (Arzuhal hulâsası : Sevk ettiği otomobille çarparak yam-
3940/3933 Kahramanlar 1416. lanmasına sebebiyet veren şoför halkındaki müracaatının ce- 

sokak No: 25 vapsız bırakıldığı hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sevk ve idare ettiği 
otomobili tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi müstediye, çarp
tırmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet vermekten maznun 
şoför Kenan Zorbilim fta-Mmuia. tamir Asliye 5 nci Ceza Mah
kemesinde yapılan duruşma sonunda, maznuna kabili atıf bir 
kusur bulunmaması sebebiyle verilen beraet kararının temyiz 
ftriiima'k-giîHn katileştiği ve müdahül sıfatını iktisabet-
memiş olan müstedi namına çıkanlan davetiyede adresinde 
bulunamadığından bahsile iade edildiğinden mahkemece din
lenmesinden sarfınazar edildiği ve cari muamelâtta kanuna 
uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Adliye Vekâ
letinin mevzuubahis işarına ve alâkalı kaza merciince hüküm 
tesis edilmiş olmasına göre, encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4929 2 .-IV. 1957

3748/3741 Ahmet Canı az (Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmeni olup mütaaddit mü-
Gazioğlu köyünde racaatlerine rağmen iskân edilmediğinden bir an evvel iskânı- 
Tekirdağ nın temini hakkında.)

Başvekâlet Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Bulgaristandan 31 . VII . 1951 tarihinde 
yurda gelen mtistedinin faîe«.n ma.hn.ni olan Kastamonu vilâ
yetine gitmediği ve bu sebeple iskân hakkını kaybettiği ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

önce bu mevzudaki müracaatı üzerine durumunun ken
disine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve yukarda hulâsa
ten beyan olunan işara göre; encümenimizce yapılacak mua
mele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4930 2 . IV . 19B7

(Arzuhal hulâsası : Askerî fabrikalarda 32 sene hizmet ifa et
miş olup yaş haddi sebebiyle emekliye çıkarıldığı tarihte hizmet 
müddeti noksan hesabedilerek cüzi bir maaş bağlandığı gibi müs- 
tehak bulunduğu ikramiyesinin de verilmediği hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin hiz
met müddeti hesabında yanlışlık bulunmadığı gibi muhtelif ka
nunların bahşettiği zamlarla emekli maaşının 125 liraya çıkarıl
mış olduğu ve 3008 sayılı Kanuna ek 5518 sayılı Kanuna tevfi
kan da icabeden ikramiyenin iş veren tarafından ödeneceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : M. M. Vekâletinin yukarda hulâsaten 
beyan olunan işarına göre; mezkûr talep hakkında encümeni
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ve ikramiye talebi 
hakkında iş veren müesseseye müracaatta muhtar bulunduğu
nun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4931 2 . IV . 1957

6658/6647 Şaban Günior (Arzuhal hulâsası : DDY. bekçiliğinde vazife görmüş olup ev-
Kayışlar yolu bekçisi velce şirkette geçen hizmetlerinin de emeklilik hizmetine ilâve 
Manisa ’ edilmesi hakkında.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şirket 
zamanında geçen hizmetlerinin amelelik olduğu ve 5434 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesinin 11 nci fıkrasının C. bendinde yazılı 
hizmetlerden bulunduğu ve mezkûr kanunun geçici 65 ve mütaa- 
kip maddeleri gereğince borçlanma mevzuuna girmediğinden 
emeklilik müddetine ilâvesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Münakalât Vekâle
tinin işanna ve mevzuat hükümlerine göre; encümenimizce ya
pılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3738/3731 Ahmet Şalk
Yenihayat mahallesi 
sokak 3 No: 16 
Ankara

4932 2 . I V . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4719/4710
7249

Safinaz Sarıcaya 
Kapu mahallesi sa
atçi sokak No: 1 
Giresun

(Arzuhal hulâsası ; Babasının vefatında evli olup büâhara dul 
kaldığından bahsile 6216 sayılı Kanuna tevfikan kendisine aylık 
bağlanması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre; ahiren neşrolu
nan 6740 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar nazara 
alınması hususunda salahiyetli idari mercilere müracaat etmesi 
gerektiğinin ve encümenimizce başkaca yapılacak muamele bu
lunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4933 2 . IV . 1957

4257/4248 Emine Saadet Gökçe 
9822 Alibey köyünde 

Eyüp - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 1332 senesinde vefat eden kocası bahriye 
mülâzimi Süleyman’dan bağlanmış olan dul maaşının on seneliğini 
almış ise de, bu defa meriyete giren 6216 sayılı Kanun gereğince 
kendisine tekrar maaş tahsis edilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre; ahiren neşrolu
nan 6740 sayılı Kanun müvacehesinde vaziyetinin tekrar naza
ra alınması hususunda salahiyetli idari mercilere müracaat etme
si gerektiğinin ve encümenimizce başkaca yapılacak muamele 
bulunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4934 2 . IV . 1957

6419/6408 Yaşar Aksoy 
Başköprü mahalle
sinde No: 37 
Aksaray - Niğde

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa babasının sağlığında evli olup 
bilâhara dul kaldığından bahisle kendisine aylık bağlanması 
hakkında) •

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre; ahiren neşro
lunan 6740 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar na
zara alınması hususunda salahiyetli idari mercilere müracaat 
etmesi gerektiğinin ve encümenimizce başkaca yapılacak mu
amele bulunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi./

Karar No. Karar tarihi

4085 2 . IV . 1957

6467/6456 Vasfiye Alpsakarya 
Gazi Alemşah ma
hallesi Sırçalı Med
rese sokak No: 1 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Şehit olan kocasından yetim maaşı ve 
tütün ikramiyesi almakta iken evlendiğinden dolayı 1954 yılın
dan beri kesilen tütün ikramiyesinin; harb mâlûlü ile evlenmiş 
bulunduğundan verilmesi lâzımgeldiği hakkında)

Gereği düşünüldü : Talebin mhiyetie göre; ahiren negrolu- 
nan 6740 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar, na
zara alınması hususunda salahiyetli idari mercilere müracaat



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

etmesi gerektiğinin ve encümenimiz^ başkaca yapılacak mu
amele bulunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4936 2 . IV . 1957

6566/6555 Fehime Sevim 
İkbal Yazıhanesinde 
Recep Dündar eliyle 
Urfa

(Arzuhal hulâsası : Tüfekçi ustası müteveffa kocası Osman'
dan kendisine maaş bağlanması ve ikramiye verilmesi hakkında)

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre; ahiren neşro
lunan 6740 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar na
zara alınması huşunda salahiyetli idari mercilere müracaat 
etmesi gerektiğinin ve encümenimizce başkaca yapılacak mua
mele bulunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4937 2 . IV .1957

6685/6674 Hesna Özkök 
Fatih Kirmastı ma
hallesi Türbe sokak 
No: 47^2 
İstanbul

' (Arzuhal hulâsası : Birinci kocasından evselce bağlanarak 
evlenmesi üzerine kesilmiş olan maaşının ikinci kocasının da 
vefat etmiş olması sebebiyle yeniden bağlanması hakkında)

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre; ahiren neşro
lunan 6740 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar na
zara alınması hususunda salahiyetli idari mercilere müracaat 
etmesi gerektiğinin ve encümenimizce başkaca yapılacak mua
mele bulunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4933 2 . IV . 1957

6584/6573 Cemile Elveren 
DDY Gar Şefi Cev
det Irgat yanında 
Denizli

(Arzuhal hulâsası: Babasından evvelce bağlanmış iken evlen
mesi üzerine 1338 senesinde kesilen yetim maaşının; müteveffa 
kocasından almakta olduğu dul maaşından fazla olması sebebiyle 
ve 6216 sayılı Kanun gereğince iadeten bağlanması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre; ahiren neşro
lunan 6740 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar na
zara alınması hususunda salâhiyetti idari mercilere müracaat et
mesi gerektiğinin ve encümenimizce başkaca yapılacak muame
le bulunmadığının müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4939 2 . I V . 1957
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Arzuhal

No.

4360/4351

5039/5030
5590/5579

8658
9698

10938/10385
11336/10782
12681/12107

5002/4998

Hâmit Kurdoğlu 
Dereboyu Saadet 
sokak No : 7 
Ortaköy - İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Emekli muamelesinin iptali ile tekrar va
zife verilmesi hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ev
velce vâki talebiyle bu husustaki dâvası tetkik olunarak redde
dildiğinden yeniden yapılacak muamele bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr hususla alâkalı ev
velki talebi encümenimizce tetkik edilerek mahiyetine göre ko
misyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına 8. X II . 1952 
tarih, 5141 sayı ile karar verilmiş olduğu anlaşıldığından ve 
Dahiliye Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan işan da 
nazara alınarak encümenimizce yeniden yapılacak muamele bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4940 2 . I V . 1957

Ali Bıyıklı 
Hacı Abdurrahman 
mahallesi No: 53 
Kula

(Arzuhal hulâsası: Mensucat fabrikasında çalışmakta iken 
hastalanması sebebiyle husule gelen maluliyetinin meslekî olarak 
kabul edilip, buna göre muamele yapılması hakkında.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin musab- 
olduğu hastalığının; iş kazası veya işin mahiyet ve hususiyet
lerinden tevellüdetmemesi itibariyle ânzasımn meslekî olarak 
kabulüne imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Çalışma Vekâleti
nin yukanya hulâsaten beyan olunan işarına göre; encümeni
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4941 2 . I V . 1957

Abdullah Becati 
Arslanbey 
Durak mahallesi 
İkizler sokak No: 25 
Tavşanlı

(Arzuhal hulâsası : Hastalığına mebni almış olduğu âzami 
izin müddetini mütaaJcıp emekliye sevk edâlmiş olup esas hiz
met müddetimin 22 yıl 10 ay olması sebebiyle kendisine tekaüt 
ikramiyesi de verilmesi hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
6122 sayılı Kanunla muaddel 89 ncu maddesine tevfikan fiilî 
hizmeti 25 yıl ve daha fazla olanlara emekli ikramiyesi veril
mesi mümkün olup fiilî hizmeti 25 yıla baliğ1 olmıyan müste- 
diye ikramiye verilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve mevzuat hüküm
lerine ve işara göre encümenimizce yapılacak muamele olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4942 2. IV . 1957
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6511/6500

Arzuhal
No.

Osman Torun 
Aşağı Maden kö
yünde 
Artvin

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl harbinde yaralanarak gazi oldu
ğundan İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
İstiklâl Harbinde sakatlanarak mâlûl kaldığına veya İstiklâl 
Harbine iştirak ettiğine dair hiçbir kayda raslanmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Millî Müdafaa 
Vekâletinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4943 2 . I V . 1957

5194/5185 Mehmet Karakaş 
Kaya köylerinde 
seyyar satıcı 
Fethiye

(Arzuhal hulâsası : Fethiye ortaokul öğretmenlerinden biri
nin gayriahlâki hareketlerde bulunduğu hakkında.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Namımüstearla ya
pılmış olan ihbarın aslâ vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhbarın mahiyetine ve namımüstearla 
yapılmış bulunmasına ve Maarif Vekâletinin işarına göre encü- 
menimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

4944 2 . I V . 1957

4888/4879 Mehmet Aydın 
Ortaokul Tarih ve 
Coğrafya öğretmeni 
Akhisar

(Arzuhal hulâsası :■ 1936 yılında silâh altına alınıp bir yıl 
yedeksubay olarak ..askerlik hizmetini mütaakıp memuriyete baş
ladığından askerlikte geçen müddetinin terfiinde nazan itibara 
alınması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine göre ahiren neşro
lunan 6724 sayılı Kanun muvacehesinde vaziyetinin tekrar 
nazan itibara alınması hususunda salâhiyetli idari mercilere 
müracatte bulunması gerektiğinin ve encümenimizce bu mev
zuda başkaca yapılacak muamele bulunmadığının müstediye 
tebliğine ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

4945 2 . I V .1957

3686/3679 Zümrüt Karahoda 
Hamam arkası Geb
ze sokak No: 23/A 
Hamamönü - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Babası tüfekçi ustası İbrahim’den 1319 
senesinde tahsis edilip evlenmesi sebebiyle kesilen maaşının 6216 
sayılı Kanuna tevîikan yeniden bağlanması hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
evlenerek Yugoslavya’ya gidip orada kalması ve ecnebi tâbii
yetini iktisabetmesi itibariyle sükut etmiş olan yetim maaşı-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

t

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

nın 621Q sayılı Kanun hükmünce ihyasına imkân bulunmadığı 
bildirilmetkedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümleriyle işin hususiyetine 
ve Millî Müdafaa Vekâletinin işarına göre; encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ittiafkla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4946 2. IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Askerlik hizmetini ifa ederken yaralana
rak malûl vaziyete düşmesi sebebiyle almakta olduğu mâlûliyet 
maaşının işlediği bir suçtan ve verilen mahkûmiyet kararından 
dolayı kesildiği ve bu suretle yoksul vaziyete düştüğü nazara 
alınarak mezkûr maaşının tekrar bağlanması hakkında)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun 42 nci maddesinde yazılı bir yıldan fazla ağır hapis 
cezasiyle hükümlü vaziyete girmiş olan müstedinin 93 ncü mad
de gereğince kesilen maaşının tekrar bağlanmasına imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümleriyle Millî Müdafaa 
Vekâletinin işanna göre encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4947 2. IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Hükümet konağı yapılmak üzere istimlâk 
edilen bahçe ve binası yerine on seneden beri inşaat yapılmadığın
dan yerinin iade edilmesi hakkında)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı hususta evvelce vuku- 
bulan müracaatı üzerine keyfiyet tetkik olunarak; talebin idari 
bir dâvaya mevzu teşkil ettiği cihetle encümenimizce muamele 
ifasına mahal olmadığına ve müstedinin usulü dairesinde zik
redilen mercie müracaatte muhtariyetine 4. V . 1955 tarih ve 
2160 sayı ile karar verildiği anlaşıldığından bu hususta yeni
den yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4948 2. IV . 1957

6414/6403 İzzet Canpolat (Arzuhal hulâsası: Katil suçundan dolayı ve Kan gütme
8899 Mercemek köyünde Kanununa tevfikan Ceyhan'ın Mercemek köyüne nakledilmesine 

10104 Ceyhan karar verildiğinden ve perişan vaziyete düştüğünden memleke
tinde bıraktığı araziye mukabil kendisine toprak verilmesi hak 
kvnda)

6582/6571 Süleyman Acuner
Gülbahar Hatun ma
hallesi Maraş cadde
si No: 2 
Trabzon

6653/6642 Ali Osman Kurç 
6805/6794 Müştak mahallesi 

12724/12150 No: 17 
Muğla

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin önce vâki



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

müracaatı üzerine arz olunduğu gibi talebinin is’afına kanunen 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Adliye Vekâleti
nin bahis mevzuu işarına v,s ajan hususun evvelce de tetkik 
olunarak kabule şayan görülmiyen talep hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına 30 . X I . 1954 tarih 
ve 16 sayı ile karar verilmiş bulunduğu anlaşılmasına göre; 
encümenimizce yeniden muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4949 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Erzurum Narman kazası'Kaymakam, Ve
kili, Hükümet Tabibi ve Jandarma K. ile Nahiye Müdürünün 
halka her türlü fena muamele ve zulüm yapmakta oldukları ve 
bu mey anda içme suyu meselesinden köyü ikiye ayırdıkları, mü- 
racaatlerini kabul etmedikleri, köylülen dövüp sövdükleri, yara
lılara rapor vermedikleri, çocuklarını okula göndermedikleri, 
zahireleri köy değirmeninde öğütmedikleri, aleyhlerine suç isnat 
ettikleri hakkında)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Narmankale köyü
nün aşağı ve yukarı mahalleleri arasındaki içme suyu mesele
sinden ihtilâf husule gelmiş olup yaptırılan tetkikat neticesin
de Nafıa teşkilâtının nezareti altında su yollan köylü tarafın 
dan açıldığı takdirde bu köye içme suyu getirileceği ve diğer 
şikâyet mevzuu olan hâdiseler hakkındaki iddiaları ispata me
dar olabilecek delil gösterilmediğinden bunların tamamen mes
netten âri olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Dahiliye Vekâleti
nin işarına göre; encümenimizce yapılacak bir muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4950 2. IV . 1957

:::20/4220 Tahsin Avdan (Arzuhal hulâsası: Osmanlı Hükümeti zamanında haksız ye-
Turan mahallesi 45 re tekaüdedüdiğinden dolayı tahakkuk eden alacağının sakıt 6L
sokak No: 12 duğundan bahsile verilmediği ve işbu alacaklarının verilmesi hak-
>T;ızilli kında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: 1513 sayılı Kanunun 
zeyli olan 1783 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince hak) 
iddia eden müstedinin aynı kanun gereğince altı ay zarfında 
malmemurluğuna müracaat etmesi lâzımgeldiği ve dilekçesinde 
belirttiği üzere 11 . I X . 1935 tarihindeki müracaatım kanunun

6638/6627 Hüsnü Demirci ve 
arkadaşları 
Narman kazası na
mına .
Erzunım



tâyin ettiği müddetten sonra yaptığı cihetle ve İzmir Defter- 
darlığınca müruruzaman kaydı ile dileğinin yerine getirilemi- 
yeceği bildirilmiş olduğundan talebettiği hakkının iadesine 
kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle, mevzuat hükümle
rine ve Dahiliye Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ve bu hususta ısrar ettiği takdirde kaza merciine müracaatta 
muhtar bulunduğunun müstediye tebliğine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

-  27 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4951 2. IV . 1957

• •

(Arzuhal hulâsası: Muhacir sıfatiyle yurda geldikten sonra 
babası vefat etmiş olup o tarihten beri iskân haklarım alamadık
larından bunların verilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin evvelce aynı hususta vuku- 
bulan talebi tetkik olunarak usulü dairesinde salâhiyetti ma
kam ve mercilere müracaat etmesi gerektiğine 25 . X I I . 1956 
tarihinde Tcarar verilmiş olduğu anlaşıldığından aynı mahiyet
teki müracaatından dolayı yeniden muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4952 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Jandarma gedikli erbaş hazırlama okulun
da İken bâzı sebeplerle okuldan çıkarılan kefili bulunduğu oğlu 
Fethi Hepçakıcı için Devletçe yapılan masraflardan dolayı icra
ca talebedilen 924 lira 87 kuruşun affedilmesi hakkında )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin oğlu Fet
hi Hepçaktcı’nın uygunsuz halleri dolayısiyle okuldan çıkarıl
mış olduğu ve Devletçe yapılan masrafları için kazai karara 
müsteniden borcun tahsili cihetine gidildiği ve bu itibarla da 
borcun affı hususunda her hangi bir muamele yapılamıyacağı 
kanaatinde bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedinin bahis mevzu ettiği borcun 
tazmini mahiyetinde bulunmasına ve Dahiliye Vekâletinin hulâ
saten beyan olunan işanna göre, encümenimizce yapılacak bir 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4201/4192 Süleyman Hepçakıcı 
Eşref paşa 676 sokak 
No: 4 
İzmir

4160/4160 Mıırtaza Güniivar 
Hacı Mutahır ma
hallesi No: 31» 
Konya - Ereğilsi

4953 2. IV . 1957



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

6651/6640 Ali Keleş (Arzuhal hulâsası : Turhal Şeker Fabrikasında uğradığı kaza
Hamzalı köyünde neticesinde sakat kaldığı halde tazminat verilmediği gibi terhi- 
Çekerek - Yozgad sinden sonra da işine alınmadığı hakkında.)

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1937 
senesinde fabrikada geçirdiği bir kaza üzerine kendisine o za
man lüzumlu sağlık yardımının yapıldığı ve taburcu edildik 
ten sonra isteğiyle işinden ayrılıp son zamanlarda vâki müra
caatında da vaziyetine uygun boş yer olmadığından talebinin 
is’af edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle işletmeler Vekâleti
nin işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ve talebinde ısrar ettiği takdirde salâhiyetli adlî ve idari 
mercilere müracaatta muhtar bulunduğunun müstediye tebli
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4954 2. IV . 1957

6674/6663 Zivcr ŞamU (Arzuhal hulâsası : Arazisine tecavüz edenler aleyhine ika-
Sülüklü köyünde me edip lehine neticelenen dâvaya ait ilâmı icraya koymuşsa da; 
Borçka icra memuru ile C. Müddeiumumisinin işi yekdiğerine atarak

yapmadıktan hakkında.) -

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tarafların dâvayı 
takibetmemeleri sebebiyle dosyanın muameleden kaldırılmasına 
mütedair bulunan ve infaz kabiliyeti olmıyan 7. X I I . 1952 ta
rihli karan icraya koymak üzere müstedinin vâki müracaatı
na binaen icra memuru tarafından yapılacak bir muamele ol
madığının kendisine anlatıldığı ve keza bundan sonra başvur
duğu C. Müddeiumumisinin de aynı şeyleri söylediği ve cari 
muamelâtta alâkalıların muahezelerini gerektirir bir cihet gö
rülmediği ve ancak bu gibi ahvalde iş sahiplerine şifahen ce
vap verilmiysrek tahrirî cevap mahiyetinde kararlar ittihazı 
lüzumunun mahallî icra memurluğuna tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Adliye Vekâleti
nin yukarda hulasaten beyan olunan işanna göre encümeni
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4955 2. IV . 1957

4583/4574 Kâzım Tombullar (Arzuhal hulâsası : İskânca kendisine verilmiş olduğu halde
Şaliye mahallesinde başkaları tarafımdan işgal olunan gayrimenkullerin kendisine 
Adana teslim edilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin önce vukubulan müracaatı 
üzerine keyfiyet tetkik olunarak talebin kısmen kaza merciin-
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ce incelenerek karara bağlanmış olan ve kısmen de bu mercice 
tetkik edilmeği icabeden hususata taallûk etmesi hasebiyle 
komisyonumuzca yapılacak muamele bulunmadığına 9.VI.1952 
tarih ve 4812 sayı ile karar verildiği anlaşıldığından; aynı hu
sustan dolayı encümenimizce yeniden yapılacak muamele bu
lunmadığına ittifakla karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

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

4956 2 . I V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığının 60 lira asli memuriyet 
maaşı üzerinden bağlanması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı husus hakkında evvel
ce vâki müracaatı üzerine keyfiyet tetkik olunarak işin kaza 
merciince tetkiki gerektiğinden encümenimizce yapılacak mua
mele bulunmadığına 16 . XI . 1955 tarih ve 1261 sayı ile Ka
rar verilmiş olduğu anlaşıldığından aynı husustan dolayı yeni
den yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4957 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde ayağından al~ . 
dığı yara ile sakat kaldığından maluliyet maaşı bağlanması hak
kında.)

M. Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müstedinin doğum ye
rinin Antakya olduğu ve Lozan Muahedesi hükümlerine göre 
Hatay vilâyetinin o zamanki hudutlarımız dışında kaldığı ve 
mumaileyhin muahede gereğince 3 sene zarfında Türkiye’ye ge
lerek yerleşmediği ve nüfusa kaydedilmediği anlaşıldığından 
kendisine mâlûliyet maaşı bağlanmasına imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuat hükümlerine ve Millî Müdafaa 
Vekâletinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4958 2 . IV . 1957

5096/5087 Taci Eriçok (Arzuhal hulâsası : PTT İdaresinin dinî ve millî bayramları
Kışlak sokak No: 10 yanlış mütalâa ve bu bayramlarla alâkalı kanunları yanlış tef- 
Rturiclihisar sir ederek tayyare, hilâliahmer ve çocuk şefkat pulları yapıştır

dığı hakkında.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Hilâliahmer ve 
şefkat ve hâtıra pullarının 2391 sayılı Kanuuun 1 nci madde
sinde kabul edilen dinî ve millî bayramlarla bugünlere takad-

6605/6594 Selim Morlu
Şclıitpamir caddesi 
Çaycı sokak Xo: 4 
İskenderun

5051/5042 Lfttfi özses
Dubaracı sokak 
No: 12
Arnavutköv - İstan
bul
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düm eden arife günlerinde, telgraflarla, kartpostal, âdi taah
hütlü ve kıymetli mektup ve telgraflara yapıştmlmakta olduğu 
ve 2739 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı Ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinden mâdut bulunan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı ile bu meyanda mütalâa edilen 23 Nisan 
ve 30 Ağustos bayramlan dinî ve millî bayram sayılmadıkla- 
rından Hilâliahmer, şefkat ve hâtıra pullan ilsakının bugün
lere de teşmiline kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinin yukarda hulâ- 
saten beyan olunan işanna ve mevzuat hükümlerine göre; en
cümence yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

4959 2 . IV . 1957

5135/5126 Sezai Gümüş (Arzuhal hulâsası : Kore Turk Silâhlı Kuvvetlen Kuman-
Ceza Evinde malı- danlığı Askerî mahkemesince; «düşman karşısında kendisini as- 
kûm kerliğe yafamıyacak hale getirmeye teşebbüs» ettiğinden dolayı
Edirne mahkûmiyetine dair verilen hükmün Askerî Muhakeme Usulü

Kanununun 244 ncü maddesine tevfikan tashihi karar yoliyle 
kallırlması hakkında).

M. Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Seferberlik 
hükümlerinin tatbik edildiği Kore Türk Silâhlı Kuvvetler Ku
mandanlığı emrinde bulunduğu sırada suçlu Sezai Gümüş hak
kında hüküm verilmiş olup Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 
250 nci maddesine tevfikan seferber olan askerî mahkeme hü
kümleri hakkında temyiz yolu kapalı olduğundan ve 244 ncü 
madde gereğince de Askerî Temyiz mahkemesi müddeiumumi
si de ancak temyiz kararlanna karşı tashihi karar talebinde 
bulunmaya salâhiyetti bulunduğundan ve 254 ncü maddeye 
tevfikan tasdik olunan hükmün usul kanununa uygun görü
lerek vâki yazılı emir yoliyle bozulması talebi de reddedildiğin
den vekâletçe yapılacak bir muamele bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : M. Müdafaa Vekâletinin yukarda beyan 
olunan işanna göre; salâhiyetti kaza mercilerince ittihaz olu
narak katileşmiş bulunan hüküm hakkında encümenimizce ya
pılacak muamele bulunmadığına ve mevzuat hükümleri daire
sinde salâhiyetti mercilere müracaatte muhtar bulunduğunun 
müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4960 2 . IV . 1957
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6368/6357 Abdülkadir Erel 
10949/10396 Camikebir mahalle

sinde
Biga - Çanakkale

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Orduda ve jandarmada geçen hizmetlerin
den dolayı emekli maa$ı tahsis edilmesi hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin hizmet 
müddetine ve ordudan terhisinden bir müddet geçtikten sonra 
jandarmaya geçmiş olmasına göre dileği veçhile maaş tahsisine 
kanuni imkân bulunmadığı ve aynı hususun evvelce de tetkik 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mevzudan dolayı ev
velce vâki müracaatı sebebiyle keyfiyet tetkik edilerek encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal bulunmadığına 10 . I . 1955 
tarih ve 364 sayı ile karar verilmiş olmasına ve Dahiliye Vekâ
letinin yukarda zikri geçen işarına göre; yeniden yapılacak 
muamele bulunmadığına ve tatmin olmadığı takdirde kaza 
mercilerine müracaatte muhtar bulunduğunun müstediye tebli
ğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan re ne sebepten verildiği

4961 2 . I V . 1957

6537/6526 Aleksandra Arslan 
Cumhuriyet mahal
lesi No: 16 
Bozcaada

(Arzuhal hulâsası : Kozcaada C. müddeiumumisi Faruk Tipi'- 
nin uygunsuz ve-yolsuz hareketlerde bulunduğu hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki şikâ
yetinden dolayı Bozcaada eski C. müddeiumumisi Faruk Tipi 
hakkında Hâkimler Kanununa tevfikan gerekli tahkikat yapı
larak muktezasının tâyin edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îhbann mahiyetiyle Adliye Vekâletinin 
mevzuubahis işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4962 2. IV 1957

6581/6570 Hamza Kızkapan 
Fevziçakmak caddesi 
Selâmet Hanı Müs- 
teciri Mustafa Pehli
van nezdinde 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetim ifa ederken hastalana
rak neticelen sakat kaldığından maluliyet maaşı bağlanması hak
kında.)

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Müstedinin raporlarının Emekli Sandığı Sağlık Kurulun
ca tetkik edilerek «âmâsının vazifeden doğan hastalıklardan 
olmadığı» tesbit olunduğundan 5434 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesine tevfikan aylık tahsis edilemiyeceğine İdare Meclisin
ce karar verilip keyfiyetin müstediye tebliğ olunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle yukarda hulasaten
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

beyan olunan işara göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4963 2 . IV . 1957

6585/6574 Mehmet Ali Kileciler 
Yüksckalan mahal
lesi Varsak sokak 
No: 22 
Antalya

(Arzuhal hulâsası: İstiklâl Harbinde yaralanarak sakat kal
dığından dolayı mâlûliyct maaşı bağlanması hakkında.)

M. M. Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin istiklâl 
Harbine iştirak edip yaralanarak tedavi gördüğüne dair kanun
larımızın aradığı vesaiki ibraz edemediğinden mâlûliyet maaşı 
bağlanamıyacağının kendisine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle M. M. Vekâletinin 
yukarda zikri geçen işarına göre encümenimizce yapılacak mu
amele bulunmadığına ve talebinde ısrar ettiği takdirde gerekli 
vesikaları temin ederek salâhiyetti mercie müracaatte muhtar 
bulunduğunun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4964 2 . I V . 1957

5030/5021 Mümün Kaya 
8175 Sularbaşı Yürük 

sokak No: 14 
Sivas

(Arzuhal hulâsası: 33 sene evvel Selanik’ten hicret ederek 
Sivas vilâyetine yerleşmiş olup şimdiye kadar bir yardımda bulu
nulmadığından, emsali mübadil muhacirlere yapılan iskân yar
dımından faydalandırılması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelce vukubulan müraca
atı üzerine keyfiyet tetkik olunarak iskân mahallini terk etti
ğinden hakkım kaybettiği cihetle encümenimizce yapılacak mu
amele bulunmadığına 20 . X I . 1950 tarih ve 240 sayı ile karar ve
rildiği anlaşıldığından aynı hususta vâki müracaatten dolayı 
encümenimizce yeniden muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4965 2 . I V . 1957

f-601 /(i 593 Haşan Ünbay 
Cumhuriyet Okulu 
öğretmenlerinden 
Trabzon

(Arzuhal hulâsası: Orta okul öğretmen muavinliği imtihanı
na alınması hakkında.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Lise veya öğretmen 
okulu diplomasim haiz* bulunmıyan müstedinin orta okul öğret
men muavinliği imtihanına alınamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Maarif Vekâletinin 
bahis mevzuu işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığıma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4966 2 . IV . 1957



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

t‘l 1/3604 Mustafa Kılıç
Arsiıı nahiyesi Ko- 
caba köyünde 
Trabzon

(Arzuhal hulâsası : 1941 senesinde askerlik vazifesini yapar
ken hastalanmış olmasına rağmen maluliyet nıauşı bağalanmadığı 
hakkında.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin mâ- 
lûliyetini mucibolan hastalığı bünyevi olup 1325 ve 551 sayılı 
kanunların emraz cetvellerindeki vasıflara uymadığı ve bu se
beple husule gelen âmâsının mâlûliyet derecesi üzerinden tet
kikini mümkün kılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : M. M. Vekâletinin yukarda hülâsaten 
beyan olunan işarına ve mevzuat hükümlerine göre; encümeni- 
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4967 2 . IV . 1957

3729/3722 Hamdi Başol 
Sinan Hanife ma
hallesinde 
Afyon

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa sırasında hastala
nıp malûl kaldığından kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması 
hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
mâlûliyetini mucibolan hastalığının vazife ile alâkalı bulunma
yıp tamamen bünyevi olduğu anlaşıldığından kendisine mâlûli
yet maaşı bağlanmasına kanuni imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Millî Müdafaa 
Vekâletinin işarına göre; encümenimizce yapılacak bir muame
le bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4968 2 . IV . 1957

4332/4323 
(S. No: X)

4334/4825 
(S. No: 2)

4345/4336 
(S. No: 3)

Ahmet Çiçek 
4. îşletme 41 . Şube 
413. Kısım Yol Ça
vuşu 40586 sicilli 
Havza

Mahmut Küçükbay- 
rak
Giilbaşı mahallesin
de
Viranşehir

Ali Kiremit 
Ulucanlar civarı 
Sakarta Simitçi Fı
rınında 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: D D Yolları yol bekçiliği re çavuşluğu hiz
metinde. çalışanların 6245 sayılı Kanunun 11 ncü maddesindeki 
harcırah hükmünden istifade ettirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hâzineye aidolup senelerden beri icarın
da bulunan dükkânından 5917 sayılı Kanuna tevfikan polis ma
rifetiyle çıkarıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Halen Ankara İtfaiyesinin işgalinde, bu
lunan bina arsasının müteveffa babası namına tapu vc vergi def
terlerinde kayıtlı olan işbu kuyudatın mahkemeye ibraz edilmek 
üzere kendisine verilmesi hakkında.)
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Arzuhal

No.

4353/4344
(S. No: 4)

4354/4345*
(S. No: 5)

4355/4346
(S. No: 6)

4356/4347 
(S. No: 7)

4361/4352
(S. No: 8)

4152/4143
(S. No: 9)

4153/4144 
(S. No: 10)

4159/4150
(S. No: 11)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Doğan 
Vahnas köyünde 
İspir* - Erzurum

Ahmet Ataman ve 
arkadaşları 
Köz köyünde 
Patnos

Şah İsmail Demir 
Melez köyünde 
Boğazlı yan

Şemsi Ercan ve ar
kadaşları 
Çıldır merkezinde 
Kars

İbrahim Avkan ve 
arkadaşları 
Kıbrısçık nahiyesi 
Deveci köyünde 
Seben - Bolu

Ayşe Ekren 
Cumhuriyet mahal
lesi Mitat Paşa cad
desi 8 nci sokak 
No: 9 
Aydın

Hüseyin Vural 
Malatya vilâyeti He
kimhan kazası Ha- 
sançelebi bucağında 
Hekimhan

Osman Çelik 
Yaylacık köyünde 
Jandarma Karakol 
eliyle
Vakfıkebir - Trabzon

(Arzuhal hulâsası: İspir kazasının Vahnas köyü halkının bina
larını inşa etmek üzere İkizdcre ormanlarından zatî yapacak ke
restesi verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Topraksız olduklarından kendilerine top
rak yerilmesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arbuhal hulâsası : Babasından intikal eden dört parça tarla
sının köylerine iskân edilen muhacirlere verilmesi üzerine dâva 
açmak istemekte ise de; tapu kaydı ile diğer evrakı köy muhtarı
nın teşvikiyle nahiye müdürü tarafından yok edil d iğinden dâva 
açamadığı cihetle tapu kayıt suretlerinin kendisine verilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Çıldır PTT Müdürünün yolsuz hareketler
de bulunduğu, halkı ifsat ettiği, vazifesine karşı kayıtsızlık gös
terdiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri hududu dâhilinde bulunan mera
larına civar köyler tarafından tecavüz edildiğinden bu halin ön
lenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Komşuları tarafından mahkemeden istih
sal edilen karar üzerine evinin yıktırıldığı ve bu hale sebebolan 
Aydın Belediyesinden talebettiği para veya arsa verilmediğinden 
bunlurdan birinin verilmesi hususunun temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hekimhan kazasının Hdsançelebi nahiyesi 
hududu dâhilindeki denıir madeni ile Adıyaman ve Hekimhan 
petrol sahalarını gayet iyi bildiğinden bunları vesikalariyle açık
lamaya ânıade olduğu ve Türkiye dâhilinde sulama işleriyle fidan
lık yetiştirme usulünü keza izah etmeye hazır bulunduğu hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Müptelâ olduğu hastalığının şifa bulma
ması ve malî vaziyetinin de müsaidolmaması sebebiyle İstanbul’
daki hastanelerden birinde tedavi edilmesi hakkında.)

4161/4152 İsmail Kandır (Arzuhal .hulâsası : Yedi seneden beri işgalinde bulunan ara-
(S. No: 12) Bakır köyünde zisinin Toprak Komisyonunca tevzie tâbi tutulmak istenildiği

Karacabey - Bursa hakkında.)
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Arzuhal

No.

4175/4106 
(S. No: 13)

4182/4173 
(S. No: 14)

4280/4271 
(S. No: 15)

4284/4275 
(S. No: 16)

4285/4276
8700

(S. No: ¥7)

4287/4278
(S. No: 18)

4295/4286 
(S. No: 19)

4309/4300
(S. No: 20)

1305/4296 
(S. No: 21)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Carullah Çetin 
Selüloz Sanayii Mii- 
essesesi 1 ııci Kâğıt 
Fabrikası kâğıt ma
kinisti işçisi No: 161 
İzmit

Mustafa Doğan 
Mehmetpaşa 4 ncii 
sokak No: 1 
Sivas

Ziyaattin Unker 
Üsküdar İnadiye ma
hallesi Ahmediye 
caddesi No: 91 
İstanbul

Faik Yılmaz 
Eyüp Nişanca Da- 
vutağa caddesi 
No: 13 
İstanbul

Süleyman Deniz 
Camiikebir mahal
lesi Kültür sokak 
No: 3 
Düzce

Hüseyin llgöz 
Cumhuriyet mahal
lesi göçmenlerinden 
Çınar

Hatice Şenyıldız 
Edirnekapı dışında 
mezarlık sahibi Ali 
Pek No: 24 mukim 
İstanbul

Mustafa Tunalı 
Cedit mahallesi Mas
lak sokak No: 27 
İzmit

Musa Akkuş 
Bakkal Ali Aygün 
eliyle
Araklı - Trabzon

(Arzuhal, hulâsası : Hastalık ve sair sebeplerle çalışamadıkları 
günlere ait işçi temettü ikramiyelerinin verilmediği hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ermeni metrukâtmdan olup Hâzineye in
tikal etmesi gereken gayrimenkule Ahmet ve Reşit adındaki 
şahıslar tarafından tasahubedilmekte olduğundan bu yerlere 
Hâzinece el konulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbindeki hizmetinden dolayı 
İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş bulunduğundan ikramiyenin 
de verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Pulıir Köy Enstitüsü talebesi iken di
siplin karan ile mektepten çıkarıldığından tazminat olarak ke
fillerinden talebedilen 2514 lira 12 kuruşun kendisinden tahsil 
edilmesi ve babasına ait emval üzerindeki haczin kaldırılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yunanistan muhacirlerinden olup kanuni 
müddeti içerisinde iskân talebinde bulunduğundan işbu hak
kının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskân edilmiş oldukları Çınar kazasında 
Hükümetçe kendilerine verilen araziyi ellerinden alarak tekrar 
icara vermek suretiyle haksızlık yaratan mütegallibenin vâki 
hareketlerinden bizar oldukları hakkında.) m

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’dan gelmiş olup yeri bulun
madığından ve hasta olduğundan bir yere yerleştirilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : 1949 senesinde Bulgaristan’dan yurda ser
best muhacir olarak geldiğinden 1950 den sonra gelen muha
cirler gibi kendisinin de iskân yardımlarından istifade ettirilr 
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Pamsı ölmıyan kimselerin hastanelere ka
bul edilmediği ve diğer işlerinin sürüncemede kaldığı hakkında.)
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Arzuhal

No.

4314/4305 
(S. No: 22)

4316/4307 
(S. No: 23)

4318/4309 
(S No: 24)

4322/4313 
(S. No: 25)

4323/4314 
5426/5416 

(S. No: 26)

4409/4400 
(S. No: 27)

•4417/4408
(S. No: 28)

4418/4409
(S. No: 29)

4422/4413 
(S. No: 30)

4457/4448 
(S. No: 31)

Mustafa Beydilli 
Yalman mahallesi 
Şahin sokak No: 5 
Kayseri

Ali Yetişkin ve ar
kadaşları
Manifaturacı Tüc
car
Diyarbakır

Ali Rıza Adar ve ar
kadaşları
Îslâmlar Vebzirgân 
köyleri mahallesi 
İkizce halkından 
Kaş-Kalkan-Antalya
Remziye Vardemir 
Ulugazi mahallesi 
Boğaz sokak No: 7 
Samsun

Ali Coşkun 
Yağmakoyuncu ma
hallesi 
Erdemli

Rifat Aygün 
Endürlük Köyü 
İmamı
Talaş - Kavseri

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Selâhattin Koyun ve 
arkadaşları 
Tırkevank köyünde 
Silvan

Ali Harlui
Karaca İbrahim Kö-. 
yü Muhtarı 
Borhı - Gördes

Mustafa Şahin 
Kargı pınarı köyünde 
Erdemli

Ali Şuuri Akgüıı 
Erkek öğrenci Yur
du
Balıkesir

(Arzuhal hulâsası : Aile efradım ve nefsini geçindirecek 
kadar aylıklı bir vazifeye tâyin edilmesinin temini hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank parakende satış mağazalarının 
ucuz fiyatla mal satması sebebiyle ellerindeki mallan satama
dıklarından ve iş yapamaz hale geldiklerinden Sümerbank pera
kende satış mağazalarının kapatılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Finikeye bağlı îslâmlar köyünün İkizce 
mahallesinde okul yaptırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 32 sene evvel Dram'dan muhacir olarak 
yurda gelmiş olup memleketinde bıraktığı birçok gayrimenkule 
mukabil iskân yolu ile kendisine bir ev yeri verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Erdemli kazasının Harf illi köyünden olup 
on seneden beri Alata mahallesinde ikamet etmekte olduğundan 
maişetini temin için kendisine toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Mübedil muhacirlerden olup imkânı âdiye 
suretiyle verilen emvalinin azlığı ve verimsizliği sebebiyle maişe
tini temin edemediğinden memleketinde bırakmış olduğu gayri- 
menkullerine mukabil mal verilmesi hususunda Manisa’da iken 
müracaatte bulunduğundan bu cihet nazara alınarak gerekli mu
amelenin ifası hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bâzı nüfuzlu kimselerin arazilerine tesa- 
hubettikleri ve köylünün umumuna ait memba suları için kanun
suz hareketler de bulundukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Köyleriyle Tahtacı köyü arasındaki sınır 
ihtilâfı sebebiyle kaza idare heyetince ittihaz edilen 32 sayılı 
kararın alehlerine olduğu ve bir kısım arazilerinin diğer köye 
geçtiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: On beş seneden beri işgalinde bulunan 
arazinin topraksız olmasına rağmen, Toprak Tevzi Komisyonun
ca elinden alınarak tevzie tâbi tutulduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Lise tahsilini yapmakta iken belge aldığı 
ve halen de askerlik çağı geçtiğinden askere çağırıldığı cihetle 
tahsiline devam edemiyeceği, halbuki tahsile devametmek kara
rında olduğundan askere sevk edilmemesi hakkında.)



4194/4185 
(S. No: 32)

Arzuhal
No.

Hüseyin Kurtuluş 
Vilâyet Evrak Me
murluğundan emekli 
Rize

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4198/4189 Rüstem Köseoğlu 
(S. No: 33) Hamda köyünde 

Reyhanlı

4199/4190 
(S. No: 34)

Şaban Kavşan 
Temrez köyünde 
Hayrabolu

4200/4191 İsmet. Ataman 
(S. No: 35) Malmüdürü Selâhat- 

tin Ataman eşi 
Sarıkamış

4203/4194 Muzaffer Demirbilek 
(S. No: 36) ve arkadaşları

PTT Fabrikası işçi 
mümessilleri 
Sirkeci - İstanbul

4206.4197 Hasarı Kıran 
(S. No: 37) Kılıç Dede mahallesi 

Karakol sokak 
İki gözden âmâ 
Samsun

4207/4198 Mustafa Duran 
(S. No: 38) Terzi Hilmi Fidan 

eliyle
Aksaray - Niğde

4209/4200 Celâl Pekmez 
(S. No: 39) Büngeşik köyünde 

Çifteler

4215/4206 İsmail Kocatürk 
(S. No: 40) Homorlar köyünde 

Kadirli

(Arzuhal hulâsası: Çalışabilecek bir yaşta iken emekliye sevk 
edilmiş olup perişan vaziyette bulunduğundan her hangi gayri- 
resmî bir teşekkülde ücretli veya yevmiyeli bir iş verilmesi ve
ya memleket dâhilinde iskân edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 1945 yılında Devlet Üretme Çiftliği namı
na istimlâk edilen arazi meyanmda kendilerine ait 800 dönüm
lük arazinin de istimlâk edildiği ve bilâhara diğer şahısların top
rakları iade edilmesine rağmen, kendi toprakları iade edilmedi
ğinden ve Devlete faydalı şekilde de kullanılmadığından mezkûr 
arazilerinin iade edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrabolu kazasının 51 köyünde iskân 
edilmiş olan Bulgaristan muhacirlerinin Ziraat Bankasınca açılan 
donatım ve çevirme kredisinden mütevellit borçlarına ait taksit 
müddetinin 20 seneye çıkarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hastalığı sebebiyle kanuna aykırı şekilde 
mâliden emekliye sevk edildiğinden vaziyeti tetkik edilerek yeni
den vazifeye tâyini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6212 sayılı Kdhun hükümlerine göre ve
rilmesi icdbeden ve diğer müessese işçilerinin almakta oldukları 
temettü ikramiyelerinin verilmesi hakkında.)
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İnhisarlar İdaresinde işçi olarak çalışmak
ta iken geçirdiği kaza neticesinde gözlerini kaybettiğinden işinden 
çıkarıldığı ve bilâhara belediye ve halk tarafından kendisine bir 
ev yapılmışsa da; bunun arsası da başka şahsa ait bulunduğundan 
işbu arsanın kendisini vakfedilerek tapuya tescili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Teknik Ziraat Orta Okulundan mezun 
olup bu defa da tapu ve kadastro okuluna girmek istediğinden bu 
hususim temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1953 - 1954 yıllarında köyleri muhtarı bu
lunan Hüseyin Altın ve ihtiyar heyeti âzalarının vazifelerindeki 
yolsuzluklarına dair vukubulan şikâyetlerini tahkika memur edi
len Hususi Muhasebe memurundan■ bu işin alınarak mülkiye mü
fettişine verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşi Ali Kocatürk’ii öldürmekten maz
nun ve firari Tatlı Tulukçu’nun bir an evvel yakalanması hak
kında.)

4216/4207 Mustafa Tek (Arzuhal hulâsası : Samsun Müftüsünün yolsuz hareketlen
(S. No: 41) Büyük Camii imamı bulunduğu ve vazifesini lâyiki veçhile ifa etmediği hakkında.) 

Samsun



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

4223/4214 Kâzım Vural 
(S. No: 42) Otakçılar Kirimiye 

caddesi No: 7 
Eyüp - İstanbul

4225/4216 Abdi Taş ve arkadaş- 
(S. No: 43) lan

Herpi ve Şenik köy
lüleri 
Mutki

4228/4219 Salih Akın ve arka- 
(S. No: 44) daşları

Tilhum köyünde 
Ergani

4252/4243 Salih Coşkun 
(S. No: 45) Zeytinburnu sokak 

14 hane 114 No:' 
İstanbul

4253/4244 Hatice Taşkoparan 
(S. No: 46) Türk Ali köyünde 

No: 55 
Zonguldak

4255/4246 Nezihi Saya 
(S. No: 47) Karayolları Yol 

Etüd ve Proje 
Fen Heyeti 
Dışkapı - Ankara

4260/4250 Haydar Sağlam 
(S.No: 48) Verem Hastanesinde 

mahkûm 
Kastamonu

4262/4253 İhsan Göze 
(S. No: 49) Selmanağa mahallesi 

Şeyh Camii sokak 
No: 35 
Üsküdar

(Arzuhal hulâsası : Senelerce dikim evinde gördüğü işe muka
bil 38 senelik tazminat almışsa da; bu kâfi gelemediğinden ayrıca 
sigorta tazminatı şeklinde kendisine maaş tahsisi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yasakların kaldırılması sebebiyle Mutki 
kazası köylerine yerleştiklerinden Muş vilâyetinde Purtu kabi
lesinden Haz rıeye intikal etmiş olup halen işgalleri altında bu
lunan arazilerin kendilerine verilmesi hakkımda)

(Arzuhal hulâsası : 1949 - 1950 senelerine uit% tohumluk buğ
day bedelind n mütevellit borçlarının taksite bağlanması hak
kında)

(Arzuhal hulâsası : İşsiz ve perişan olduğundan durumuna 
uygun bir iş verilmesi hakkında)

(Auzuhal hulâsası : Zonguldak Kömür Havzası Liman Tah- 
milât servisinde çalışmakta iken 1938 senesinde hastalanarak 
vefat eden kocasından vârislerine yardım yapılması hakkında)

(Arzuhal hulâsası : İşçi ve hizmetlilere ikramiye verilmesine 
dair olan 64,r> 2 sayıh Kanun hükümlerinden faydalandınlması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hasta olduğundan dolayı memleketi olan 
Çankırı ceza evine nakli hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evinin bitişiğinde bulunan demirci atöl
yesinin çıkardığı güriiltü ve is kokusundan rahatsız olduğundan 
bu tesisatın başka mahalle kaldırılmasının temini hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından leri sürülüp hu- 
lâsalan yukarıda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahi
yetlerine ve salâhiyetti idari mkam ve mercilerce halli gereken 
veya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olma
larına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

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

6434/6423 
(S, No: 50)

6645/6634 
(S. No: 51)

6525/6514 
(»S. No: 52)

6468/6457
9390

(S. No: 53)

6370/6359 
(S. No: 54)

6380/6369 
(S. No: 55)

3756/3749
(5101/6090

11414/10860
(S. No: 56)

5111/5102 
(S. No: 57)

5146/5137 
(S. No: 58)

Ab met Cüldemir ve 
arkadaşı
Uzmıyaylâ Aygır 
Deposu işçileri ve 
müstahdemleri 
Sivas

Tevt'ik’ Koçak 
Hamzacılı Ivöyü 
Eğitmeni
Afyon - Emirdağ

Rüştii (¡ök 
Nafıa Müdürlüğü 
Muamelât Şefi 
Hatay

Halit Komanovalı 
Knuıiyet Amirliğin
de, gemi adamı 
Bandırma

Nâzım Yılmaz ve ar
kadaşları
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon

Kemal Akçay 
Ortaokul Türkçe öğ 
retmeni 
(.îümüşlıacıköy

Emine Çetinkanat 
Aşağı mahallede Mu
akkip Hüseyin Al- 
tan yanında 
Acıpayam

Sadık Derin 
Denizcilik Bankası 
T. A. O. Şehir Hat
ları İşletmesi Malze
me Servisi Memuru 
İstanbul

Selâlıatin Akıncı ve 
arkadaşları 
DDY Cer Atölyesin
de Bekçi 44583 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Aygır deposu işçileri ve müstahdemleri 
maaşlarının artırılması harcırahlarının 6 lira üzerinden ödenmesi 
ve doğum ve çocuk zumlarından istifade ettirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köy eğitmenlerinin daimî kadroya alın
maları ve memurlara tanınan haklardan istifade ettirilmeleri 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlete 38 sene hizmetten sonra cüzi bir 
maaşla emekliye sevk edilmiş olup kadrosuzluk sebebiyle terfi 
ettirilmediği senelerin emekliye sevk sırasında nazara alınmadığı 
ve bu haksızlığın telâfisi için aldıkları maaştan değil hak ettikleri 
kadro maaşları üzerinden emekliye sevkı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bandırma Emniyet kadrosunda gemi 
adamı olarak istihdam edilmekte olup diğer emniyet mensupla
rına verilen fazla mesai ücreti ile giyecek eşyasından istifade 
ettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Umumi surette cezalarının affı hakkında.)

(Arzuhal hulâsasıMecburi ders saatlerinden fada okutulan 
ders saatleri irin noksan ücret verildiğinden ve bu suretle hak
larını kaybetmekte olduklarından işbu vaziyetin düzeltilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsam: Oğlu pilot gedikli başçavuşu Hüseyin Çe- 
tonkanat’m şehit olması hasebiyle kocasına bağlanmış olan şehit 
maaşının kocasının da ölmesi dolaymyle kendisine intikal ettiril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 1867 ve 5431 sayılı kanunlara tevfikan 
Seyri Sefain idaresinde geçen hizmetlerinden ancak iiç senesi 
borçlanmak suretiyle emeklilik müddetine sayılmış olup diğer se
neleri nazara alınmadığından işbu haksız muamelenin ıslahı ile 
bütün hizmet senelerinin hesabettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : DDY mensubu bekçilerin ücretleri 
az olduğundan bunların da doğum, ölüm yardımı ile çocuk zam
mından istifade ettirilmeleri hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

6322/6311 Seyfettin Morali 
12224/11667 Nafıa Müdürü 
(S. No: 59) Antalya

6346/6335 Ali Algın 
(S. No: 60) Lâleli Koska cad

desi No: 27 
İstanbul

4878-/4869 Ahmet Iîamdi Tu-
(S. No: 61) ran

İcra Memuru 
Develi

5021/5012 Dr. İrfan Kayaalp .
(S. No: 62) Hükümet Tabibi 

Arguvan

5024/5015 Durmuş Kabarç
(S. No: 63) Ceza Erinde hü

kümlü 
Denizli

5036/5027 Kadri Şen ve arka-
(S. No: 64) daşları

Türk Telsiz Opera
törleri Birliği Baş
kanlığı Necatibey - 
caddesi No: 226 
Galata - İstanbul

3810/3803 Ragıp Sipahi
(S. No: 65) Türk Göçmen- ve 

Mülteci Demekleri 
Federasyonu Başka
nı Galata Bankalar 
caddesi Ünyon Han 
62-63 
İstanbul

1976/1972 Naşit Taylan
(S. No: 66) Eczacı ve Kimyager 

İstanbul

6559/6548 Süreyya Dalbay ve
(S. No: 67) kardeşi

Kalyoncu caddesi 
Düğün sokak No: 2 
Beyoğlu - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Terfiinin temini için 90 liralık bir kadro 
yerilmesi ve Tekaütlük Kanununa ek bir madde konulması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Aleyhine istihsal edilen nafaka kararının 
İcraya konulması üzerine maaşına konulan hacze itiraz etmiş 
ise de; alacağın nafakaya taallûk ettiğinden ve Temyiz mahke
mesi içtihadından bahsile itirazı varit .görülmediğinden mezkûr 
Temyiz mahkemesi içtihadının kanuni tefsir yoliyle tavzih edil
mesi ve hakkının yerine getirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İcra memurlarına kasa ve yıpranma taz
minatı verilmesi ve emeklilik müddetinin hesabında . yıpranma 
payının nazara alınması ve Ateşli Silâhlar Kanunu gefeğince 
icra memurlarına da silâh taşıma müsaadesi verilmesi hakkında.)

'(Arzuhal hulâsası : Askerlikte geçen müddetlerinin mecburi 
hizmetlerine mahsubedilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Islâhmefişetmiş olduklarından umumi 
af çıkarılması veya bakiye cezalarının tecil edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Türk Telsiz operatörlerinin de diğer 
gemi adamları gibi 6379 sayılı Deniz İş Kanununun kabul ettiği 
iş müddetlerine tâbi olmaları ve fazla mesaiden faydalandırıl
maları ve bu husustaki kanun hükümlerinin tâdili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Türkiye haricindeki memleketlerde öğ
retmen olarak çalışıp Türk unsurlara hizmet ettiği sâbit olan
lardan bilâhara Türkiye’de emekliliğe tâbi bir hizmete tâyin 
edilenlerin Türkiye haricinde geçen hizmetlerinin emeklilik için 
fiilî hizmette geçmiş sayılması hususunun temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Yugoslavya’daki Türk emval ve matluba- 
tının tazminine mütedair anlaşmanın bir an evvel tahakkuk etti
rilmesi hakkında.)

» » » * » »
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4060/4052 Ahmet Daloğulları 
(S. No: 68) Kirmasti mahallesi 

Hattat Nazif sokak 
No: 6
Fatih - İstanbul

1971/1967 Abidin Sümer 
6666/6655 İki Çeşmelik 775. 

(S. No: 69) sokak No: 20 
İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2009/2005 Saffet Özgör 
(S. No: 70) Erzene mahallesi Ül

kü sokak No: 4 
Bornova - İzmir

2015/2011 Zühtü Kıvçak ye ar- 
(S. No: 71) kadaşları

Hayrat hademeleri 
Çankırı

2018/2014 1. Hakkı özveren ve 
(S. No: 72) arkadaşları

Maarif teşkilâtı me
murları 
İzmir

2021/2017 Hüseyin Duran 
(S. No: 73) Sahiİ Sıhhiye Mer

kezi bagkoruyucus.u 
İzmir

2041/2037 Ali Dede 
(S. No: 74) Dağ Okulu K. lığı 

Lv. Ş. Md. Lv. Kd. 
Yzb.
Eğridir

3515/3508 Nuvart Diker 
(S. No: 75) Pangaltı Halaskar 

Gazi caddesi Yeni 
Sinema üstünde Dr. 
Şabo Gedik yanında 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Yugoslavya'daki Türk emval ve matluba- 
tının tazminine mütedair mla§mamn bir an evvel tahakkuk etti
rilmesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Balkan Harbine takaddüm eden on sene
lik hizmeti Türk tâbiiyetini terk ettiğinden bahsile tekaütlük 
müddetinde nazarı itibara almmıyarak Anavatana geldikten son
raya ait hizmetlerine göre tahsis yapıldığından ve bu vaziyette 
mağdur olduğundan Balkan Harbine takaddüm eden hizmetleri
nin de emekliliğe esas hizmetlerine eklenmesi için Emekli Kanu
nunun 92 nci maddesinin tefsiri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Dul kalması sebebinin on yülık istihkakı 
1928 senesinde toptan ödenmek suretiyle alâkası kesildiğinden ve 
perişan olduğundan, eski dul maaşının iadeten tahsisi hakkında.)

( Arzuhal hulâsası: Hayrat hademelerinin İfarem Kanununa 
tâbi kılınmaları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: öğretmenler için kabul edilen intibak 
Kanununun diğer memurlara da teşmili ve kadrosuzluk sebebiyle 
geri kalem terfilerinin yeni bir kanunla telâfisi hakkında.)

(Aruzuhal hulâsası: İzmir Sahil Sıhhiye Merkezinde ücretli 
başkorucu vazifesini ifa etmekte olup 54Ş4 sayılı Kanunun me
riyete girdiği tarihte kırk yaşını ikmal, ettiğinden sandık iştiraki 
üyesi sayılmadığı ve.bilâhara kanunda yapılan tadillerden de 
mülhak bütçeli dairelerde çalışmaları itibariyle istifade ettirilmi- 
yerek mağdur olduklarımdan mezkûr kanun gözden geçirilirken 
vaziyetlerinin nazara alınması hakkında)

(Arzuhal hulâsası : 6252 sayılı Kanuna tevfikan açılan Gerilla 
kurslarma iştirak eden ve bu kanuna göre iaşe edilip 6215 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesi mucibince kurs yevmiyesi alanlardan, 
iaşe masraflarının kesilmemesini temin yolunda tefsir kararı it
tihaz olunması hakkında)

(Arzuhal hulâsası: Hırsızlıktan maznun olup fiili işlediği za
man akıl hastalığına müptelâ olduğundan ceza ehliyetini haiz bu
lunmaması sebebiyle Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesince itti
haz edilen karara mebni Bakırköy Akıl Hastanesine gönderilen 
kocası Affop Diker’rin salâhı tebeyyün etmiş olmasına rağmen b't 
hususta rapor verilttmniesi yüzünden serbest bırakılmadığı r? 
bu vaziyetin ıslahı içi» T.,C. K. nunun İ6 na maddesinde yapıl
man düşünülen tadilâtın tesrii hakkında).
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3522/3515 Paşa Üstündağ ve 
(S. No: 76) arkadaşları

Köşkü köyünde 
Palu

3629/3622 Ali Barış ve arkadaş- 
(S. No: 77) lan

Eski Kabasakal köyü 
muhtan ve diğer köy 
muhtarları 
Kozan

3634/3627 Muslih Arslan 
(S. No: 78) Hıdır köyünde 

Ağn

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3844/3827 Zeki Güngör ve ar- 
(S. No: 79) kadaşlan

Ceza evinde mah
kûmlar 
Van

3822/3815 İzzet öcal ve arka- 
(S. No: 80) daşlan

Cezaevi mahkûmlan 
ödemiş

4191/4182 Reşat Erdem 
(S. No: 81) Gazi Kemal mahalle

sinde 
Gediz

4205/4196 Memiş Cihan ve ar- 
(S. No: 82) kadaşlan

Ç. M. K. Bekeibaşı 
Kırşehir

4282/4273 Hüsnive Gündüzalp 
(S. No: 83) Tuna caddesi halk 

sokak No: 9 
Yenişehir - Ankara

4410/4401 Ahmet Şen 
(S. No: 84) Emekli .Jandarma 

Çavuşu 
Kadınhanı

(Arzuhal hulâsam : Dedelerinden kalan vakıf arazinin Çift
çiyi topraklandırma Kanununu tadil eden 5618 sayılı Kamunun 
14 ncü maddesine istinaden istimlâk edilip dağıtılmaması ve 
mezkûr maddenin tadili hakkında)

(Arzuhal hulâsa-sı : «20 dönümd,en fazla gayrimenkullerin 
tescili için zilycdliğin on yıl vc daha önceki vergi kayıtları ile 
sabit olması icabeder» yolundaki Tapulama Kanununu tadil eden 
6335 sayılı Kanunun muvakkat maddesiyle kabul edilen hükmün; 
vergi kayıtları aranması şeklinde tadil edilmesi hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ecdadından intikal eden ve satınalmak 
suretiyle malik bulunduğu 250 dönüm araziden 200 dönümünün 
toprak tevzi komisyonunca elinden alınmak istenildiği ve bu ha
lin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Van Ceza Evi mahkum ve mevkuflarının 
arzu ve irade harici işledikleri suçlardan dolayı umumi veya 
hususi bir af kanunu çıkarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İnfaz edilmekte olan mahkûmiyetlerin
den geri kalan cezalarının affı ve mümkün olmadığı takdirde 
yeni ceza evlerine nakilleri suretiyle cezalarının hafifletilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1940 yılında yaş haddinden ve hizmetleri
nin her yılı için de bir maaş nispetinde ikramiye verilmek sure' 
tiyle emekliye çıkarıldığından kendisi gibi 15 yıl hizmet edenle-■ 
re de maaş bağlanmasına dair hüküm tesis edilmesi hakkımda.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi mallarım koruma bekçilerine de 
diğer bilumum memurlar gibi Devl-et ikramiyesi verilmen ve ço
cuk yardımı yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Kanunun mervyete girdiği 
1 . 1 .  1950 tarihi ile mezkûr kanunun 39 ncu maddesi hükmünü 
tebdü eden 6122 sayılı Kanunun meriyete\ girdiği 11 . VII . 1953 
tarihleri arasında 30 senelik fiHî hizmetini ikmal, etmeden emek
liye sevk edilenlerin de emekli ikramiyelerinden faydalandırılma
ları hususunda ktınuni bir hüküm ihdası hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı çavuşlara diğer memurlar gibi 
emeklilik ve sair hakların tanınması ve maaşlanmn da yükseltil
mesi hakk*nda.)



Arzuhal
No.

4547/4538 
(S. No: 85)

4720/4711 
(S. No: 86)

4755/4746
(S. No: 87)

4852/4843 
(S. No: 88)

6437/6426 
(S. No: 89)

6669/6658 
(S. No: 90)

6513/6502 
(S. No: 91)

6443/6432
(S. No: 92)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Salâhaddin Inkaya 
Barbaros Okulu öğ
retmeni 
Alanya

-  t t  —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : öğretmen okulundan mezun olur olmaz 
kıtaya sevk edildiğinden kıtada geçen müddetin kıdemine ve 
terfi müddetine eklenmesi ve 1939 yılından evvel askerden terhis 
olanların haklarının da tanınması için kanunda gerekli tadilâtın 
yapılması hakkında.)

Mustafa Incc (Arzuhal hulâsası : İş Kanununun 4 kişilik küçük i§ yerleri-
Eski belediye cadde- ne de teşmilinin birçok külfet tahmil ve umumi hoşnutsuzluk
si incelik Berberi tevlidettiği cihetle, bu hususta âdil bir karar alınması hak-
Adana kında.)

Ömer Demirci (Arzuhal hulâsası : Mevkuf ve mahkûmların affı hakkında.)
Ceza Evinde hüküm
lü
Bolu

Mehmet Aydın » » » » » »
Ortasaray mahalle
sinden 
Trabzon

Abdünahmaıı Kap- (Arzuhal hulâsası : Kaza ve kaderin kurbanı olduklarından 
lan Yanardağ umumi bir af kanunu çıkarılması hakkında.)
Ceza Evinde mah
kûm 
Akşehir

Ceza Evi mahkûm- » » » » . ' » »
lan
Aydın

M. Ali Dursun ve
arkadaşları
Ceza Evi ıuahkûnı -
lan
Urfa

Dursun Aras ve ar- 
kadaşlan
Karayollan 11 ııci 
Bölge işçilerinden 
Van

(Arzuhal hulâsası : Devlet Karayolları işçilerine 6452 saydı 
Kanuna tevfikan verilen üâve tahsisat bürolarda çalıştıklarından 
bahsüe istirdadedümekte olduğundan bu muamelenin durdurul
ması ve' kanunen işçi sayıldıklarındaki paralarının iade edilmesi 
hakkında.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, MyacU ve adresi

-  U ^

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6621/6610 
(S. No: 93)

f£ahrettin Kovancı 
Karayolları 1 nci 
Bölge Müdürlüğü 
Meı;kez Atelyesi Bü
rosu işçilerinden 
Bostancı - Küçükya
lı - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Devlet Karayolları işçilerine 6452 saytü 
Kanuna tevfikanı verilen ilâve tahsisat bürolarda çalıştıkların
dan bahsüe istirdadedümekte olduğundan bu muamelenin durdu
rulması ve karnmen işçi sayıldıklarından paralaman iade edilme
si hakkında>)

3753/37*16 Murat Atabek ve ar- > » » » »
(S. No: 94) kadaşları

Yollar 4. Bölge Mü
dürlüğü Sanat Sı
nıfı mensuplları 
Ankara

6680/6669 Mehmet Sönmez » » » » »
(S. No: 95) 14 Mayıs mahallesi 

Doktor Kâmil cad
desi No: 63 
Samsun

6634/6623 Muammer Uluşahin » » » > »
(S. No: 96) Karayolları Umum 

Müdürlüğü 1. nci 
Bölge Müdürlüğü 
işçi mümessili 
Bostancı - İstanbul

6689/6678 Melih Şenol 
(S. No: 97) Karayollan 1 nci 

Bölge Müdürlüğü 
Merkez Atelyesi Bü
rosu işçilerinden 
Bostancı-Küçükyalı 
İstanbul

6622/6611 Veled öncel » »
(S. No: 98) Karayollan 1 nci 

Bölge Müdürlüğü 
Merkez Atelyesi Bü
rosu işçilerinden 
Bostancı-Küçükyalı 
İstanbul



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

6623/6612 Hüsamettin Ataç 
(S. No: 99) Karayolları 1 nci 

Bölge Müdürlüğü 
Merkez Atelyesinde 
büro işçisi 
Bostancı-Küçükyal ı 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Devlet Karayolları işçilerine 6452 sayüt 
Kanuna tevfikan verilen ilâve tahsisat bürolarda çaLıştnklann- 
dan bahsüe istirdadedümekte olduğundan bu muamelenin durdu
rulması ve kanunen işçi sayıldıklarından paralarının iade edilme
si hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin her biri tarafından ayn, 
ayn ileri sürülüp münderecatı yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarla vâki taleplerin yeni bir kanun veya tefsir mev
zuu ile alâkalı hususata taallûk etmeleri itibariyle mezkûr is
tekler hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4970 2 . IV . 1957

Reis Kâtip
Konya Sivas Edime İzmir Malatya Mardin

A. V. Ağaoğlu A. Doğruyol H. Maksudoğlu A. Güngör eri E. Doğan B. Erdem

(Arzuhal Sayısı : 206)



T fi. If. M. Matbaan
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

4120/4112 Halil Aksoy 
(S. No: 1) Acem mahallesi 39 

ncu sökak No: 39 
Sivas

4137/4129 Ahmet Kırım 
(S. No: 2) Bulancaktepe Ören 

köyünde 
Giresun

4140/4131 M. Osman öztürk 
(S. No: 3) Karataş 305 nci so

kak No: 64 te 
İzmir

4146/4137 Muhtar ve azalar 
(S. No: 4) Karacaibrahim kö

yünde 
Gördes

4148/4139 Mustafa Yılmaz 
5724/5713 İhsan Ündar eliyle 
6835/6824 Civler köyünde 

(S. No: 5) Ermen ak

4149/4140 Diiriye lçağası 
(S. No: 6) Adalet Orta sokak 

No: 10
Yalıköv - İstanbul

4151/4142 
(S. No: 7)

Mehmet Çelik ve ar
kadaşları
Yenicemahalle Muh
tarı
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Sivas Cer Atelyesinde işçi olarak çalış
makta iken sol elinin iki parmağının kopması neticesinde işine 
son verildiğinden kendisine tekrar iş veya tazminat verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyden kendisini çıkarmak maksadiyle 
aleyhine tanzim edilen istidanın nazarı itibara alınmaması, hak
sız ve tecavüzkâr hareketlerde bulunan köylüleri himaye eden 
karakol K. ile köy muhtarı haklarında kanuni takibat yapıl
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Barbaros merkez okulu başöğretmeni 
iken haksız yere tasfiyeye tâbi tutulduğundan yeniden mesleke 
alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Komşuları Tahtacı köyü ile köyleri ara
sında mevcut sınır ihtilâf mm halledilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Cihan harbinde şehidolan 
yin ’den kendisine maaş bağlanması hakkında.)

babası Hüse-

(Arzuhal hulâsası: Muhtaç asker ailesi olduğundan kendisine 
yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ankara Belediyesince yıktırılacağım haber 
aldıkları dükkâm ve evlerinin vaziyetleri nazarq alınarak kendi
lerine yer gösterilmesi ve mesken temini hakkında.)



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

3589/3582 
(S. No: 8)

3568/3561 
(S. No: 9)

3588/3581 
(S. No: 10)

4090/4082 
(S. No: 11)

4107/4099 
(S. No: 12)

4109/4101 
6150/6139 

(S. No: 13)

4116/4*108 
7883 

(S. No: 14)

4117/4109
(S. No: 15)

4118/4110
(S. No: 16)

4053/4045 
(S; No: 17)

Haşatı Sezer 
Tilke mevkiinde 
Erdemli

Murat Pala ve ar
kadaşları
DDY Eczanesinde 
odacı
Derince - İzmit

Faik Başak 
Çukur mahallesinde 
Çemişkezek

Haşan Bahadır 
Demirlibahçe Şafak- 
tepe 1. Bölge No:141 
Ankara

Fazıl Mutlugil 
Gümrük caddesi eski 
Safa Otelinde 
Ayvalık

Selim Yağlıç 
Kocavezir mahallesi 
40. sokak No: 12 
Adana

Habil Kaya 
Aslanlı köyünde 
Nazilli

Ahmet Çolak 
Ozan köyünde 
Alucra

İsmail Aşir ve ar
kadaşları
Bahçeler mahalle
sinde
Boğazlıyan

Fevzi Saka ve ar 
kadaşları
Cevizli Muhtarlığı 
sakinleri
Kartal - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Çiftçilikle iştigal etmekte olup arazisi bu
lunmadığından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu mucibince ken
disine de toprak verilmesi haklımda.)

(Arzuhal hulâsası: 1310 senesinde Yunanistan9dan mübadil 
olarak yurda geldiklerinde; Kocaeli’nin Bahçecik nahiyesine ter- 
tibolunarak "beş nüfus üzerinden kendilerine 13 dekar toprak ve
rilmek suretiyle yerleştirilmişlerse de; bu miktar az olduğundan 
ve geçimlerini temin etmediğinden diğer, mübadiller gibi yeniden 
toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan Harbiyle İstiklâl Harbinde 
göstermiş olduğu yararlıklar karşılığı olarak kendisine nakdi 
yardım veya maaş tahsisi yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet olgunluk imtihanları talimatname
siyle, yeni Devlet lise imtihanları talimatnamesi arasında açık 
bir mübayenet ve bu yüzden eski sisteme tâbi vatandaşların hu
kuku zayi olduğundan bu hususlar nazara alınarak Devlet lise 
imtihanları talimatnamesinin tashih ve tavzihi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Vazifesinin Denizcilik Bankası T.A.O. 
esas kadrosuna alınması ve bu suretle de tekaütlük hakkının ta
nınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Odacılıkla iştigal edip geçimini temin ede- 
miyecek vaziyette bulunduğundan Adana’da mevcut Hâzineye ve
ya belediyeye ait boş arsalardan bir parçasının da kendisine ve
rilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup iskân 
suretiyle verilen arazinin gayrikâfi ve elverişsiz olması hasebiy
le bakımsız bir vaziyette bırakılan evkaf idaresine ait araziden 
toprak verilerek mağduriyetten kurtarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ileyelâna mâruz bulunan köylerinin ne 
zaman ve nereye nakledileceği ve kendilerine münasip arazi ve
rilmesi halikında.)

(Arzuhal hulâsası: Aslen çiftçi oldukları ve müracaatte bu
lundukları halde toprak tevzi komisyonunca kendilerine arazi 
verilmediği hakkında.) *

(Arzuhal hulâsası: Yollarının yapılması ve evlerine bir an 
evvel elektrik verilmesi hakkında.)



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

4055/4047 Hakkı Şensoy ve ar- 
(S. No: 18) kadaşlan

Güzlek mahallesinde 
Devlet ormanında 
Hasanbey köyü 
Akyazı

4057/4049 Haşan Özbek 
(S. No: 19) Sendika Başkanı 

İskenderun

4061/4053 Hakkı Turgut ve ar- 
(S. No: 20) kadaşlan

9 Hat boyu sâkinle- 
rinden
Feneryolu - İstanbul

4080/4072 Emin Gülener 
(S. No: 21) Güneyfelekettin 

köyünde 
Bolu

4082/4074 Hakkı Aydın ve 
(S. No: 22) oğlu

Mehmet, İhtiyar, 
Büyükorhan Osman* 
lar köyünde 
Orhaneli

3883/3876 Mehmet Geçkin 
(S. No: 23) Cedit mahallesi eski 

Hastane caddesi 
Mandıra üstü 
No: 11 de 
İzmit

3884/3877 Yunus Turhan 
(S. No: 24) Karaishak köyünde 

Keşap

3886/3879 İbrahim Arbak 
(S. No: 25) K. K. İstatistik, Şu

besinde Kd. Baş Çvş. 
Ankara

3893/3886 Mehmet Ali Kaya 
(S. No: 26) Çalkebir köyünde 

Çal - Denizli

3913/3906 Ali Fırat ve arka- 
(S. No: 27) daşları

Hoşi köyünde 
Mazgirt - Tunceli

(Arzuhal hulâsası: Oturdukları mahallin Devlete ait orman 
olması hasebiyle vilâyetleri dahilindeki Hazine, yerlerinden kendi
lerine toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak Mahsulleri Ofisi işçilerini 1954 se
nesine ait temettü ikranıi'y eleri verilmediğinden verilmesinin te 
mini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Feneryol’nda mevcut olup metruk vazi
yette bulunan demiryolunun kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Orman İşletmesine bağlı bölgeler
de yaptıkları kesim ve nakliyat işi için %  25 istihkaklarının veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ankara'da askerliğini yapmakta olan oğ
lu namına gönderdiği 50 liranın mutemette kalarak oğluna veril
mediği ve aynı zamanda iade edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup satın- 
almış olduğu arsa üzerinde ev yapılmasını teminen inşaat yardı
mında bulunulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 13 senelik eğitmenlik vazifesinden çıkarıl
ması sebebiyle mutazarrır olduğundan eski vazifesine alınması ve
ya muadil bir iş verilmesi hakkında.

(Arzuhal hulâsası: Mübadil muhacirlerden olup evvelce bo
zaları namına tahsis edilen evin büâhara ellerinden alındığı ve is
kân haklarının şimdiye kadar veribnediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Polis stajyerlik imtihanını kazandığı ve 
boy ölçüsü de müsait olduğu halde; ymfoş işar neticesinde 
hakkı zayi edildiğinden bu variyetinin, düzeltilmesi hakkında).

(Arzuhal hulâsası : Nakle tâbi eşhasdan olmaları hasebiy
le daha bir miktar toprak verilmesi ve inşa yardımlarının1 
bin liraya çıkarılman hakkında).



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

3934/3927 Kadir Topaloğlu 
(S. No: 28) Sınır sokak No: 9

Etimesgut - Ankara
3944/3937 Nuri Bilgin 

(S. No: 29) Delikliçmarda Kah
veci Hüseyin Otçu 
eliyle 
Denizli

3947/3940 Hüseyin Asan 
(S. No: 30) Gazipaşa caddesinde 

Tekel Bâvii 
Zonguldak

• 3969/3962 Şükrü Elibol ve ar- 
(S. No: 31) kadaşlan

• Mollamehmet cadde
si No: 46 
İstanbul

3971/3964 Mustafa Kocagöz ve 
(S. No: 32) arkadaşları

Bayır köyünde 
Fethiye

3975/3968 A. Hamdi Sayın 
(S. No: 33) 1. Erkek öğrenci 

Yurdu Müdür Mu
avini
Oağaloğlu - İstanbul

3977/3970 Mehmet Kâmil Top- 
(S. No: 34) pâre

Feritbey sokak 
No: 4
Kadıköy - İstanbul

3983/3976 Tahsin Bozkurt 
(S. No: 35) Üzülmez Asmaocağı 

Lâmbahanesinde 
Zonguldak

5210/5201 Yuikıf Bozkurt 
(S. No: 36) Gazozcu Nainı Aşkın 

eliyle No: 12 
Zonguldak

3984/3977 H. Hüseyin Ok 
(S. No: 37) Telefon Müdürlüğü 

İşçileri Mümessili 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: 1944 yılında Bulgaristandan aile efradiyle 
birlikte yurda gelmiş olduğundan kendilerine arazi ve ev yeri 
verilmesi hakkında).

(Arzuhal hulâsası : Efradı ailesi kalabalık olduğundan du
rumuna uygun ve devamlı bir iş temini hakkında) .

(Arzuhal hulâsası : Zonguldak inhisarlar Başmüdürü İb
rahim Dikmcn’in eshabı mesalihe ve bu mey anda memurlara 
fena muamele etmekte olduğu bayilere müşkilât gösterdiği ve 
günde üç saat vazifesi başında bulunduğu halde fazla masai üc
reti aldığı hakkında).

(Arzuhal hulâsası : İhtiyarlık sigortasından tahsis eddlnıiş 
olan gelirin çoğaltılması hakkında).

(Arzuhal hulâsası : Fethiye mıntakasmdaki Devlet Orman 
işletmesi Müdürü ile memurlarının halka keyfi ve kötü mua
mele yapmaları sebebiyle huzur ve rahatlarının bozulduğu ve 
bu vaziyete nihayet verilmesi hakkında).

(Arzuhal hülâsası : Kanuni veya hususi her hangi bir mâni 
bulunmadığı halde terfi muamelesinin geciktirildiği ve bir an 
evvel kadro temini ile terfi ettirilmesi hakkında).

(Arzuhal hulâsası: Yarbaylıktan emekliye şevkine ait muame
lenin iptaliyle tekrar ordudaki vazifesine alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmak
ta iken tutulduğu hastalık dolayısiyle «devam ikramiyesinden•» 
fay dal an dı n h n ad iğ ı ve vaktinde tedavi edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: PTT Umum Müdürlüğünün Ankara Te
lefon Müdürlüğü emrinde ve telefon hattı tesisi işlerinde istih
dam edilen işçilere, prim, çocuk zammı, fazla mesai ücreti veril

mediğinden durumlarının tetkikiyle haklarının tanınması hak
kında. ) .



—  5 —

3846/3839 Ali Çolak 
(S. No: 38) Kismiköı- köyünde 

Erzincan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3852/3845 Tahir Engin 
(S. No: 39) Abacılar başında

210 No: lı dükkânda 
Edirne

3855/3848 Kemal Şerci'han oğlu 
(S. No: 40) Bitlis

3858/3851 Mustafa Yoldaş ve
9130/8910 arkadaşları 

(S. No: 41) Muhtar
Hezekyan köyünde 
Hakkâri

3861/3854 Arif Hantal 
(S. No: 42) Biiyükkardiçalı ha

nında motor komiis- 
yoncusu 
İzmir

3862/3855 İbrahim Kitiz ve ar- 
(S. No: 43) kadaşları

Elbeyli köyünde 
Erdemli - Mersin

3542/3535 Hac» Şiho Keklik
3581/3574 Ceza evinde mahkûm
3697/3690 Urfa

(S. No: 44)

3865/3858 Necip Akay ve arka* 
(S. No: 45) daşları

Yaylalı mahallesi
muhtarı
Karacasu

3866/3859 İbrahim Çabuk ve 
(S. No: 46) arkadaşları

Mandıra köyünde* 
Babaeski

3873/3866 Osman Yayla 
(S. No: 47) Hanyatak köyünde 

Akyazı - Sakarya

(Arzuhal hulâsası: 1954 yılı seçimlerinde köyleri muhtarlı
ğına seçilen Ahmet İnan’m mahkûmiyeti bulunduğundan ve köy 
sandığına ait parayı bankaya tevdi etnıiyerek şahsi işlerinde kul
landığından vazifesine son verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Evli ve ayrı bir aile reisi olan oğlu için 
iskân mevzuatı dâhilinde Hâzineye ait bir dükkânın da verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mevcut tarihî eserlerin korunması ve mu
hafazası için Bitlis'de de bir müze ve müze memurluğu ihdası 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bağlı bulundukları nahiye •nııntakasın- 
daki birtakım mütegallibenin keyfî muameleleriyle, tecavüzlerine 
mâruz kaldıklarından bu hallerin önlenmesi ve huzura kavuşma- 
lan için sıkı emniyet tedbirleri alınması ve mı n t ak alarınd d kara
kol kurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir’den Mersin’e nakledilecek çimen
tonun sevkı dolayısiyle kendi teklifleri kabul edilmiyerek; Top
rak Mahsulleri Ofisinin bin Ura karar zalranm mucibolan bir 
tercih yapıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İaşelerini temin edebilecek arazileri bu
lunmadığından kendilerine toprak verilmesi hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6 kişi öldürmekten maznun ve firari 
Mehmet Polat’m; zabıtanın gevşek, hareket etmesi sebebiyle 
yakalanmadığı ve ölüm tehlikesi karşısında bulundukları hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Kazaları ortaokulunda öğretmen kadrosu 
noksan olduğundan âcilen öğretmenlerin tamamlanması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : 1951 senesinde Bulgaristandan yurda 
gelmiş olup esaslı bir iskân yardımı görmedikleri gibi iskâıi 
edilmeleri hususundaki taleplerine de menfi cevap verildiğin
den bir an evvel iskân edilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : fMahallî ziraat bankasınca kendisine kredi 
açılmadığından ve kalabalık olan, efradı aüesini geçinderecek 
kadar da toprağı bulunmadığından kendisine maddi yardım 
yapılması hakkında.)



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

3874/3867 Mehmet Koçkızı 
(S. No: 48) Hükümet caddesinde 

Vahit Temel eliyle 
No: 283 
Adana

(Arzuhal hulâsası : Yangın neticesinde evi yandığından 
Orman İdaresince ihtiyacım karşılayacak miktarda kereste ve
rilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp 
hulâsaları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; ma
hiyetlerine ve salahiyetli idari makam ve mercilerce halli' 
gereken veya hal ve ia’af edilmiş bulunan hususata taallûk 
etmetke olmalarına binaen enciimenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4971 2 . I V .1967

4366/4357 Mehmet Yenihayat 
(S. No: 49) ve arkadaşlan 

Sular idaresinde 
Ankara

4371/4362 Selim Bekri 
(S. No: 50) DD Yollan Şube 12 

Şefliği geçit bekçile
rinden 
Bilecik

4394/4385 Sefer Akbulut ve ar- 
(S. No: 51) kadaşlan

Tonus köyünde 
Şarkışla

4402/4393 Cemil Uslu 
(S. No: 52) Dinkçiler mahallesi 

Atalar caddesi N°
189
Balıkesir

4404/4395 Haşan Okanlar ve 
(S. No: 53) arkadaşlan

Reşatbey mahallesi
Setyolu
Adana

4407/4398 Macit Coşkun ve ar- 
(S. No: 54) kadaşlan

Karayollan Köprü, 
Proje, Köprü Yapım 
ve Yol Etüd Proje 
Fen Heyeti Müdür
lüklerinde çalışan 
yevmiyeli i§ perso
neli
Dışkapı - Ankara

(Arzuhal hulâsası : 1951 yılında Bulgaristandan yurda gel
dikleri halde;  kendilerine iskân yardımı yapılmadığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 7 . X  . 1938 den 19 .V I  . 1950 tarihine 
kadar DD Yolları İdaresinde geçen hizmetlerinin amelelikte 
geçtiğinden bdhsüe kabul edilmediği ve mağdur olduğu cihetle 
işbu hizmetlerinin de emeklilik müddetine ilâve edilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Sivas vilâyeti hududundaki Devlet yol
lan inşaatında çalıştıkları halde; miitaahhit tarafından istih
kakları verilmediğinden alacaklarının bir an evvel " verilmesi
nin temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine lâyik olduğu iş verilmediği 
ve yokluk içerisinde bulunduğu cihetle, Türk vatandaşlığından 
kaydı silinerek kendisine daimi pasaport verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait boş arsalarda yaptırdık
tan evlerinin belediye encümeni karariyle yıktmlmdkta oldu
ğundan ve muamelenin durdurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet sektöründe çalışanı işçilerin cfc 
6452 sayılı Kanun gereğince bir maaş nispetindeki ilâve tahsi
sattan istifade ettirilmeleri hakkında.)



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

4594/4585 
(S. No: 97)

4751/4742 
(S. No: 98)

Rifat Ergineı* 
Piyade Okulu temel 
kurs subaylarından 
Çankırı

Orhan Günaydın 
İstiklâl mahallesi 
Reşadiye sokak No: 
84
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası: Kuleli Askerî Lisesinde talebe iken sınıf
ta kalması sebebiyle mektebiyle ilişiği kesildiğinden dolayı kendi
sinden talebedilen okul masraflarının affı hakkında.)

Arzuhal hulâsası: Askerî ortaokulda iken derslerde boşan 
gösteremediğinden mektepten çıkarılması sebebiyle __ kendisinden 
talebedilen okul masraflarının affı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hu
lâsaları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahiyetle
rine ve salâhiyetti idari makam ve mercilerce halli gereken ve
ya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olma
larına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4972 2 . I V . 1957

5042/5033 Ahmet Çavuşusta 
(S. No: 99) Cacil köyünde 

Çarşamba
5133/5124 Ihsan Argun 

(S. No: 100) Merkez ceza tevkif- 
evi koğuş 6 
Ankara

5136/5127 Himmet Şeker 
(S. No: 101) Cezaevinde mahkûm 

Kars

5153/5144 A. Turan Kaynar- 
(S. No: 102) oğlu

Ceza Evi Müdürü 
Çorum

5160/5151 Sıddık Bayram 
(S. No.103) Gürgün köyünde 

Erciş

5190/5181 Osman Yılmaz 
(S. No: 104) Kürtü köyünde 

Ş. Koçhisar

6323/6312 Rifat Uzun 
(S. No: 105) Çifte - köprü köyün

de
Sürmene

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan haksız yere mahkûm edil
diğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Suçsuz olduğu halde haksız yere mah
kûm edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa etmekte iken üs
tüne fiilen taarruzda bulunduğundan dolayı verilen mahkûmiyet 
karannın yersiz olduğu ve vukubulan tashihi karar talebinin 
tetkik edilmeksizin reddolunduğu hakkımda.)

(Arzuhal hulâsası : Ceza evini kontrol sırasında Amasya eski 
C. Müddeiumumisini dövmeye teşebbüs ve tahkir ettiğinden do
layı Hâkimler Kanununun 126 nci maddesine tevfikan İşından 
çıkanldığı zamana ait açık maaşlarının verilmesi ve bu hususla 
birlikte muadil bir memuriyete tâyini için Devlet Şûrasına aç
tığı dâvasının reddi hakkındaki kararın da kaldırılması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Erciş belediye reisi ve arkadaşları tara
fından Hâzineye ait bir kısım arazi fuzulen işgal edilerek fakir 
köylülerin topraksız bırakıldıktan hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşini öldürmekten maznun Nazıra 
ve arkadaşlarının nüfuzlu kimseler olmalan sebebiyle beraat 
ettikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ilasmı tarafından suiniyetle açılan dâva 
neticesinde aleyhine ittihaz edilen yanlış karann iptali hakkında.)



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

6330/6319 Halil Demirkan 
(S. No: 106) Ceza evinde mahkûm 

Maraş

6332/6321 Ahmet Erdur 
(S. No: 107) Ceza evinde mahkûm 

îzmit

6385/6374 Hüseyin Akça 
11935/11378 Ceza evinde mahkûm 
(S. No: 108) Konya

4876/4867 Ahmet Derin 
(S. No: 109) Ceza Erinde mah

kûm 
Ordu

4877/4868 İbrahim. Alkan ve 
(S. No: 110) arkadaşları

Muhaller köyünden 
Ermenek

4884/4875 Ahmet özel 
(S. No: 111) Emniyet kadrosunda 

Kastamonu

4919/4910 Rallime özertuğ 
(S. No: 112) Valide Çeşmesi Ak

tarlar sokak No: 6 
Beşiktaş - İstanbul

4930/4921 Nuri Bilgiç 
(S. No: 113) Şehitler caddesi 

No: 150 
Gazianteb

4949/4940 İbrahim Eruçar 
11104/10550 Ceza Evinde mah- 
(S. No: 114) kûm

Kütahya

3904/3897 Lâmi Akçay 
5172/5163 Kurtuluş mahallesi 

(S. No: 115) Şehit Pamir caddesi 
No: 229 
İskenderun

4221/4212 Atıf Deliormanlı 
(S. No: 116) 4. Vakıflar Han 

Kat : 1 
İstanbul

(Arzuhal hulcisası : ti zerinde esrar bulundurmaktan ve rüş
vet vermekten kaksız yere mahûm edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan haksız yere mahkum 
edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan haksız yere mahkûm edil
diğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan haksız yere mahkûm edil
diği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Katil fiilinden haksız yere mahkûm edil
dikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele senelerinde işgal edilen 
yerlerde ve askerlikte geçen hizmetlerinin memuriyet hizmetle
rine ilâvesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Babası ölü Kamazan’m; mülga Hazinei 
Hassa İdaresinde geçen hizmetine mukabil kendisine yetim maaşı 
bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Temyiz Mahkemesi İcra ve İflâs Daire
sinin, dosyada bulunmıyan delil ve sebeplere müsteniden ve 
mevzu ile alâkalı kanun maddesi yerine başka madde tatbik ede
rek icra tetkik mercii kararını bozduğu ve neticenin bu yolda 
verilen mütacddit kararlara aykırı olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kayınvalidesi yerine başkasını ikame et
mek suretiyle sahte tapu muamelesi yaptırdıklarından dolayı 
Kütahya Ağır Ceza Mahkemesinde aleyhlerine cereyan etmekte 
olan muhakeme neticesinde Temyiz bozma ilâmına uyularak ve 
menfaat mukabilinde maznunların beraetlerine karar verildiği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskenderun Belediyesi aleyhine açtığı ta
pu kaydının iashihi dâvasında haksızlığa mâi'uz kaldığı ve du
varının gayrikanuni surette yıktırıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1936 yılında Bulgaristan’dan yurda gel
miş olup iskân yardımlarından istifade etmediğinden iskân edil
mesi hakkında.)



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

4283/4274 Nebi Bulsan 
12826/12252 Güney köyünde 
(S. No: 117) Yalova

4302/4293 Hediye Koyun Al- 
(S. No: 118) tundilek

Çarşı mahallesinde 
Artvin

4327/4318 Haşan Sıddık Hav- 
(S. No: 119) dari

Koşuyolu Banka Ev
leri İkinci Tertip B. 
Tipi Evler.No: 21 
Kadıköy - İstanbul

4365/4356 Mustafa Poyraz 
(S. No: 120) Lasşerefiye köyünde 

Düzce

4406/4397 İbrahim Yanık 
(S. No: 121) Aydoğdu mahallesi, 

sokak 13, No: 135 
Nazilli - Avdın

4489/4480 Hayriye Meliha Ar- 
(S. No: 122) fat

Dumlupmar mahal
lesi No: 3 
Gölcük

4541/4532 İhsan Atillâ Eıyaşa 
(S. No: 123) Kıztaşı caddesi 

56/2
Fatih - İstanbul

4851/4842 Mehmet Kırıcı 
(S. No: 124) Ceza Evinde mah

kûm
Viranşehir

1969/1965 Osman Çelik 
(S.No: 125) Dikenli köyünde 

Osmancık - Çorum

972/970 Ahmet İşler 
(S. No: 126) Yeni, öğretmenler 

mahallesi No;13/A 
Sivaş

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddinden dolayı ve 17 sene 10 ay 28 
günlük hizmetten sonra emekliye sevk edilmiş ve gerekli tazmi
nat ödenmiş olup kendisine maaş bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Murislerinden intikal edip mutasarrıfı 
bulunduğu gayrimenkulden bir kısmının kayıp eşhastan Hâzi
neye intikal ettiği ve kendisine verilmiyerek başkasına satıldığı 
ve nihayet açılan izalei şüyu dâvası neticesinde tamamen elinden 
alındığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Büyük Millet Meclisinin Birinci Devre
sine iştirak eti iğinden dolayı 5269 sayılı Kanuna tevfikan vata
ni hizmet tertibinden 8 . IX  . 1950 tarihinden itibaren bağlanan 
aylığın kanunun neşri tarihinden itibaren verilmesi ve mütera
kim parasının da bu suretle tahakkuk ve tediyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İşlediği ornıan suçundan dolayı haksız 
yere mahkûmiyetine karar verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Katilden maznun olan oğlunun haksız 
yere mahkûm edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Merhum kocasi namına fuzulen ödenip bi- 
lâhara istirdadı cihetine gidilen maaş farkiyle ikramiyesinin ge- 
riveriltnesi hal kında.)

(Arzuhal k ulâsası: Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin B fıkrası mucibince haksız yere emekliye sevk edildiğin
den keyfiyetin tetkikiyle tekrar vazifeye alınması ve maaş fark
larının da verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Katil suçundan haksız yere mahkûm edil
diği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Akpınar Öğretmen Okulunda talebe iken 
haksız yere ve gar ezen okuldan kovulma cezasına mâruz kaldığın
dan ve Devlet Şûrasına açtığı dâvası da reddedildiğinden talebe
lik sıfatının tanın ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: D. Demiryolları Sivas tşletmesince usul
süz istimlâk edilen gayrimenkülüniin iadesi hakkında.)



*- 14 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

2001/1997 Hacı Ali Ünver 
(S. No: 127) Azatlı köyünde 

Niğde

2024/2020 Sefa Halit Kapan 
(S.No: 128) Firuzağa Türkgücü 

caddesi No: 49 
İstanbul

2029/2025 İsmail Fırıncı 
(S. No: 129) Demirci köyünde 

Vakfıkebir

2050/2046 Mehmet Şahin 
(S. No: 130) Beşiktaş Akaretler 

No: 83 
İstanbul

3572/3565 Niyazi Ertokat 
(S. No: 131) Toprak Mahlsulleri 

Ofisinde 
İzmir

3595/3588 Hâdi Ramazan 
(S. No: 132) 113 sayılrBekçi 

Adana

3598/3591 Ahmet Metin 
5824/5913 Aşağıdaranus kö- 

(S. No: 133) yünde - 
Çatak

3627/3620 Rahmi Palalıoğlu 
(S. No: 134) özengi sokak No: 1 

Yıldız - Beşiktaş - İs
tanbul

3667/3660 Hüseyin Yurduseven 
(S. No: 135) Çukurören köyünde 

muhtar
Ayaş - Ankara

Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Demiryolu 3 ncü inşaat Bölüğünde er ola
rak çakşırken bir tren kazasında bacağı kesildiği halde kendisine 
mâlûliyet maaşı bağlanmadığı halikında.)

(Arzuhal hulâsası: Bir ithalât isinde yolsuzluk yaptığı iddia- 
siyle muhakeme altına alınması üzerine 5383 sayılı Gümrük Ka- 
nununun 140 ııcı maddesine tevfikan komüsyonculuk karnesinin 
geri alındığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Demirci köyünde yapılan muhtar ve ih 
tiyar heyeti seçimlerinde köy halkının okur yazar olmaması v-i 
rey pusulalarının birbirine karışıp yanlış zarflara konulması yü 
zünden muhtar seçimini kaybettiği hakkında.)

(Arzuhal hülâsası: Dedesi tarafından Erzurum’un Kamber 
köyünde yapılan camiye vakfedilen iki dükkân ve iki evi ile kah
vehanenin umumi harbdeki istilâ sırasında yıkılması ve yanması 
üzerine kendisine ve vakfına bir şey verilmediği ve elde kalan 
kahvehanenin geliri ile köydeki camiin hizmetleri yapılmakta iken 
vakfiye ve bir kayıt bulunamadığından bahsile gayrimenkıdün 
1934 yılına kadar Erzurum Vakıflar Müdürlüğünce idare edildi
ği ve bilâhara vakfiye bulunup ispatı nesebetmiş ise de bu defa 
da vakfın zaptı cihetine gidilerek itirazlarının nazara alınmadığı 
hakkında.)

(Arzuhal hülâsası: Polis memuru Mustafa Taşpınar’m; ka- 
rmnm saflığından faydalanarak parasını dolandırdığı gibi mez- 
bureye ait evi de hile ve desise ile para vermeden satınalıp tapu
ya tescil ettirdiği hakkında.)

(Arzuhal hülâsası: Çarşı ve mahalle bekçisi olup aldığı ücre
tin azlığına mukabil fazla miktarda Gelir Vergisi ödemeye mec
bur edildiği ve bu parayı ödiyecek vaziyette bulunmadığından si- 
yanet edilmesi hakkında.)

(Alrzuhal hulâsası : Hazine müdahalesinin men’i hususunda 
Devlet Şûrasından karar almış olmasına rağmen; murislerinden 
kendisine intikal etmesi icabeden gaynmenküllere Hâzinece mü’ 
dahale edilmekte olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Şûrası karanyle iptal edilen birin
ci defa emekliye sevkı muamelesiyle ikinci defa yaş haddi dolayı- 
siyle emekliye çıkarılması arasında geçen müddetlere ait maaş 
farklarının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Zilyedlerinde bıdunan arazisinin tapu 
ve kadastro heyetince namlarına tescil edilmesine rağmen; Orman 
İdaresinin vâki itirazı üzerine kadastro hâkimliğince idare namı
na tescillerine karar verildiğinden yeniden bir heyet tarafından 
keşif yapüvıası hakkında.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  15 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3730/3723 Elmas Belirli 
(S. No: 136) Doğançak köyünde 

Tirebolu

3742/3735 Musa Cerit ve arka- 
(S. No: 137) dağları

Büyüktuğluk köyün
de
Davulga - Emirdağ

' 3761/3754 Yunus öncül 
(S. No: 138) Ceza evinde hüküm

lü
Balıkesir

3765/3758 Horik Öztiirk 
(S. No: 139) Ceza evinde mahkûm 

Gazianteb

3783/3776 Mehmet Demirkaıı 
(S. No: 140) Ceza evinde mahkûm 

Aksaray

3792/3785 Halil Takıl 
6191/6202 Tunalı mahallesi 

(S. No: 141) Muttalip Yeni Bah- 
<;e sokak No: 17 
Eskişehir

3797/3790 Haşan Koy 
(S. No: 142) Ceza evinde mahkûm 

Bursa

3854/3847 Bahtiyar Koyuncu 
(S. No: 143) Ekrem Bedrişan 

Çiftliğinde 
Urla - İzmir

3857/3850 Bişaı- Çakı 
(S. No: 144) Aşağı Haııik köyün

de
Diyarbakır

3869/3862 Ali Hüyük 
(S. No: 145) Ceza evinde mahkûm 

Aksaray - Niğde

3870/3863 Yusuf Yılmaz 
(S. No: 146) Tekmen köyünde 

Sivas

(Arzuhal hulâsası: işlediği ileri sürülen hırsızlık suçundan 
dolayı kocası Hamdi Beşirli’nin haksız yere mahkûm edildiğine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye aidolup öteden beri topraksız 
köylülerin istifade ettikleri köyleri hududu dâhilindeki 32 dö
nümlük meraya müdahalede bulunan Abdi Torun ile Hazine 
arasındaki dâvanın sürüncemede kaldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası Başkasını öldürmek ve memnu silâh ta
şımak suçlarından haksıe yere mahkûm edildiğine devir.)

(Arzuhal hulâsası Gümrük Umum K. lığı Asken Mahkeme
since haksız yere mahkûm edildiğine dmr.)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşi Salih Demirkan’m ölümüne se
bebiyet vermekten maznun bulunanlar haklarında sathi bir 
tahkikat yapılarak cezasız bırakıldıkları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Ziraat Bankasına ipotekli olup 
murislerine ait bulunan gayrimenkulün malûmat ve muvafa
katleri haricinde satıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bursa ceza evinde cezasını çekmekte iken 
gardiyan tarafındım dövüldüğü hakkında.)

(Arzuhal hülâsası ; Rumeli muhacirlerinden olduğundan 
namına tahakkuk ettirilen ecrimisiMn kaldırılması ve tahliye 
etmiş olduğu evin iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ahmet ve Bedri'yi öldürmekten maznun 
Hamit Akdağ ve arkadaşlarının bcratl-erine karar verildiği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Dayısını öldürmeye teşebbüs suçundan 
haksız yere mahkûmiyetine karar verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazifesini suiistimal eden köyleri muh- 
tannm aynı zamanda tecavüzüne mâruz kaldığından hakkında 
kanuni takibat kapılmasına dair.)
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4301/4292 
3888/3881 
6598/6587 

(S. No: 147)

Arzuhal
No.

İslâm Pekacar ve ar
kadaşları
Cedit mahallesinde 
Kuyumcu sokak 
No: 9 
Zile

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Zile kazasında iskân edilen muhacir
lerden olup 1927 senesinde Kayacık mevkiinden kendilerine 
verilen ve tapuya bağlanmak suretiyle imar ve ihya ettikleri 
arazi için yerli halktan Dizdaroğlu veresesince ve mülkiyet] 
iddiasiyle açılan dâva üzerine müdahaleleri menedildiğinden 
bahis mevzuu yerlerin tekrar kendilerine teslimi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; kaza merci- 
lerince tetkik edilip karara bağlanmış olan hususata taallûk 
etmetke bulunmaları itibariyle encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacaklanna ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4973 2 . IV . 1957

6684/6673 Galip Turhan 
(S. No: 148) Muhtar

Gündüzlü köyünde 
Tekirdağ

6366/6355 Hatice Aksak 
(S. No: 149) Adalet Sarayı karşı

sında No: 1 de Necip 
Etili eliyle 
Adana

6427/6416 Dr. Hulûsi Dosdoğru 
(S. No: 150) örfi İdare Komu

tanlığı No: 1 Askerî 
Ceza Evinde mah
kûm 
İstanbul

6429/6418 Ayşe Günaydın 
(S.No: 151) Ortamahalle kö

yünde 
Tonya

6432/6421 Necip özsoy 
(S. No: 152) Uzundere köyünde 

Tortum

6433/6422 Güzide Tekin*
(S. No: 153) Ankara Palasta

Emekli General Ali 
Fuad Cebesoy vası- 
tasiyle 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Arazileri hükmen ellerinden alman 
50 muhacir ailesinin başka mahalle yerleştirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yusuf Şimşek adındaki evli bir şahısla 
gayrimeşru şekilde birleşmesinden dünyaya gelen iki çocu
ğun nesebi sahih olarak nüfusa tescili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 7 Eylül hâdiseleri sebebiyle haksız yere 
tevkif edildikleri ve nezaret altmda tutulduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası Mehmed’i öldürmekten maznun 
bulunanların yakalanmadıkları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası Askeri Subay Hazırlama Okulundan me
zun olup staj devresini ifa etmekte iken hizmetten ihracedildİ- 
ğinden keyfi surette yapılan işbu muamelenin ıslâhı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife başında iken hastalanarak ölen 
kocasından bu husus nazara alınarak cüzi bir maaş bağlandı
ğından keyfiyetin tetkikiyle islâhı hakkında.)



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

6440/6429 Hakkı Ağcâ 
(S. No: 154) DDY nda Yağcı 

Erzincan

6451/6440 Rahim Sarıcan 
(S. No: 155) 12 Kasım İlkokulu 

Odacısı Fettah Al- 
tay yanında- 
İğdır

6452/6441 Hamdi Oğuz 
(S. No: 156) DDY 6. İşletme Malî 

işler Müdürlüğü 
memurlarından 
28041 S.
Adana

6453/6442 Salih özzorlu 
6859/6848 Sarıcalı mahallesin- 

(S. No: 157) de
Çarşamba

6522/6511 Ali Bilgili 
(S. No: 158) Direvli köyünde

6526/6515 Ali Bora 
(S. No: 159) D. P. üyelerinden 

Başkale

6572/6561 Arslan Çelik ve ar- 
(S. No: 160) kadaşlan

Mengen köyünde 
Yerköy

6580/6569 Tahir Sözen 
(S. No: 161) Çetmi mahallesinden 

Karapınar

6591/6580 Salih Altıııok . 
10912/10359 Hanyolu köyünde 
(S. No: 162) Altınözü - Hatay

6594/6583 Zeynep Dede 
(S. No: 163) Kızılcakese köyün- 

de
Ünye

6595/6584 Celâl Hancıoğlu 
(S. No: 164) Kemalpaşa kasaba

sında
Kemalpaşa - İzmir

(Arzuhal hulâsan : 1944 senesinden 1951 senesine kadar 
terfi ve maa§ zammı almadığından bu hususlar düzeltilerek in
tibakının yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İğdır Devlet Üretme Çiftliği Ambar 
Memuru İsmet Yiğit tarafından tekme vurulmak suretiyle, 
kardeşi Ahmet Sancan’m öldürülmesi hâdisesinden dolayı C. 
Müddeiumumiliğince bitarafane tetkikat yapılmadığına dair.)

(Arzuhal hülâsası : 4620 sayılı Kanuna tevfikan intibak 
muamelesi yanlış yapıldığından bunun düzeltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Başaksınm öldürülmek kasdiyle silâhla 
yaralanması fiilinde alâkası bülunmıyan oğlunun haksız yere 
tevkif edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Babalarından kalan arazilerinin Devlet 
ormanı addedilerek tecavüzde bulunulduğundan bahsüe hak
kında takibat yapılmakta olduğu ve bu halin mağduriyetine 
sebebiyet verdiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Başkale Belediye Reisi Mahmut Er- 
tu§ ’un; zorla bu makamı, elde ederek halka kötü muamele yaptığı 
ve tehdit ettiği ve bâzı şahıslan döğdiirdüğü hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleriyle Hacıçeşmesi köyü arasındaki 
sınır ihtilâflarından mütevellit dâva henüz görülmekte iken 
Toprak Komisyonunca arazi ve meralarının bu köy halkına tevzi 
edilmekte olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 senesinde vukubukm hastalık do- 
layısiyle koyunlamıa tatbik edilen çiçek aşısı yüzünden ölen 
ve yavru atan koyunlanntn tazmin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bahçesinde çıkmakta olan suların köy 
ihtiyar heyetince istimlâk edilerek dinden alındığı ve hiç ol
mazsa içecek bif miktar suyun kendisine verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hülâsası : Züyed bulunduğu arazilerine tecavüz 
ve müdahale edildiği ve evinin yıkddığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kemalpaşa Merkez Karakolunda Kara
kol K. ve jandarma erleri tarafından döğüldüğü hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal rahibinin

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

6607/6596 Kemal Yenis 
(S. No: 165) îııcirli caddesi bağ

lar otobüs durağı 
2. yol No: 5 
Bakırköy - İstanbul

6611/6600 Şadiye Yağcılar 
(S. No: 166) Hoeacafer mahalle

si cami sokak No: 4 
Bursa

6618/6607 Muzaffer Yetki 
(S. No: 167) 265. sokak No: 90 

İzmir

6620/6609 İsmail Çamlıderc 
9744 Örnekköy D. P. Oca- 

(S. No: 168) ğında Üye Kerim 
Erçoban vasıtasiyle 
Karşıyaka - İzmir

6650/6639 Fahri Sargın 
(S. No: 169) Daryol No: 25

Bostancı - İstanbul

6644/6633 Tahir Temel 
(S*No: 170) Konya istasyonun

da Bakkal Rasim 
Konca eliyle 
Konya

6671/6660 Ahmet Başkurt
6755/6744 Yılmaz Emlâk Yazı- 

(S. No: 171) hanem sahibi Selâ- 
hattin Serap eliyle 
Samatya - İstanbul

6676/6665 Hikmet Teksoy 
(S. No: 172) Nakibüleşref sokak 

No: 58
Taşkasap - İstanbul

6682/6671 Cemal Cılızoğlu 
(S. No: 173) Çobanyatağı mahal

lesinde
înesüllü köyünde 
Termen

6637/6626 Şemsi Salmanoğlu 
(S. No: 174) Kâtipmüslim sokak 

Aktürk Ap. Kat: 1 
Aksaray • İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İnhisarlar Umûm Müdürlüğü teşkilâ
tında çalışmakta iken 60 lira asli maaş mukabili 350 lira üze
rinden 1951 senesinde emekliye sevk edilmiş olup maaş tutan 
karşılığı 400 lira iken noksan hesdbedüerek mağduriyetine mey
dan verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bursa İnhisarlar İdaresinde çatışmış 
olan mütevaffa kocası Rasim Ktdım’e tazminat verilmediği 
ve sarih haklarından mahrum edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İş kazası neticesinde sakak kalması se* 
bebiyle az miktarda bağlanan mâlûlvyet maaşının artırılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kız kaçırmaya teşebbüs, taammüden adam 
öldürme ve yaralama suçlarından haksız yere ölüm cezasına 
mahkûm edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6 • 7 Eylül hâdiseleriyle alâkalı görüle
rek tevkif edilmiş olan oğlunan tahliyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Başkasına ait meraya tecamüz ettiğinden 
bahsüe, tecavüzünün menine dair gıyabında haksız karar ve
rildiğinden ve kendisine mahkeme yolu gösterildiğinden mez
kûr haksızlığın önlenmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisi için sigorta ödemelerini ifâ et
mediğinden dolayı iş veren kurum sahibi hakkında ikame 
ettiği dâva da; dâvâlının ilk duruşmaya olduğu gibi, müteaki
ben gıyap karan tebliğ edilmesine rağmen yedi oturumda ke
za hazır bulunmıyarak mahkemenin uzamasına sebebölduğu ve 
işin bir an evvel intacı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6 • 7 Eylül hâdiselerinde suçlu olarak 
tevkif edUen oğlunan serbest bırakılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Orman İdaresince el konulan Çobanyab 
tağı mevkiindeki tapulu yerlerinin iade olunması, mümkün ol
madığı takdirde nüfus başım biner lira tazminat ödenmesi ve 
Bafra kazasındaki boş arazilerin kendilerine tevzi edümesif 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
madiği halde tevkif 
hakkında.)

• 6 - 7  Eylül hâdiseleriyle alâkalı bulun- 
edümiş olan eşinin serbest ■ bırakılması



Arzuhal Arzuhal «nhıhinin
No. adı, soyadı ve adresi Enoümen karan ve ne sebepten verildiği

6692/6681 Ülfet Berktay (Arzuhal hulâsası : 6 - 7 Eylül hâdiseleriyle alâkalı bulu-
(S. No: 175) Mollahüsrev mahal- madiği halde tevkif edilmiş olan eşinin serbest bırakılması 

lesi Revaniçelebi so- hakkında:) 
kak No: 7/1 
Vefa - İstanbul

6691/6680 Solmaz Berktay 
(S. No: 176) Revani çelebi sokak 

No: 7/1 
Vefa - İstanbul

6657/6646 Fahriye Bilek 
(S. No: 177) Akdeniz caddesi Sa-.

nnasuh sokak No: 3 
Fatih - İstanbul.

6633/6622 Türkân Tüzmen 
(S. No: 178) Mısırlıbahçe 32/2 

Beşiktaş - İstanbul

6636/6625 Nebahat Kaşer 
(S. No: 179) Karacehennem ma

hallesi İbrahimağa 
sokak Ali Rıza Ap. 
No: 6
Sultanahmet - İstan
bul

6529/6518 Nihabetyan 
(S. No< 180) Ceza Evinde mev

kuf
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Muhtelif suçlar isnadı üzerine haksız 
yere tevkif edildiğine dair.)

6533/6522 Kurt Ali Onor (Arzuhal hulâsası : Yarbaylıktan bilâsebep emekliye sevk
12133/11576 1748 sokak No: 65 edilmiş olup hizmet müddetine nazaran albaylıktan emekli
(S. No: 181) Reşadiye asfaltı maaşı tahsis edilmesi hakkında.)

Karşıyaka - İzmir

6538/6527 Necati Ayhan 
(S. No: 182) Cankurtaran Terbe- 

yek sokak No: 2 
Sultanahmet - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Beykoz Kadastro Müdürlüğünce imar 
müdürlüğünün muvafakati hilâfına yollar açiLmdifc suretiyle 
Kavaak Çiftliğinin ifrazı yapılıp maliklerine de çaph tasar
ruf vesikası verildiği ve bu cihetin bilinmemesi sebebiyld 
satınaldığı gayrimenkul üzerine inşaat yaptırmak için ruh
sat verilmesine dair İmar Müdürlüğüne vâki müracaatinde, 

. ruhsat verümiyerek mağdur vaziyete düştüğü ve işbu mua
meleyi yapan tapu müdürü He memurları haklarında tahkikat 
yapümıyarak sadece nakilleriyle iktifa edildiği ve tapu sicili
ni tutmakla mükellef idareden zararının tazmini için vuku- 
bulan taleplerine covap dahi verilmediği hakkında:)
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6543/6532 Mehmet Mustafa Er- 
(S. N o:183) can

DDY Liman Müdür
lüğünde Memur 
S. 36512 
İskenderun

6544/6533 Hidayet Gürsov 
(S. No: 184) İnönü mahallesi 137. 

sokak No: 23 
Erzincan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6545/6534 Vahit özdemir 
(S. No: 185) Demirköprü Baraj 

işçileri gamına Sen
dika Başkanı 
Salihli

6558/6547 Salih Deniz 
(S. No:-186) Güvendik köyünde 

Hınıs - Erzurum

6562/6551 Sebahattin Bilge 
(S. No: 187) Nacibey caddesi 140 

numarada kahveci 
Selâhattin Bilge ya
nında 
Samsun

6567/6556 Hüseyin özen ve aı - 
(S. No: 188) kadaşlan

Çitdibi köyünden 
Antalya

6569/6558 Sami Uçar 
(S. No: 189) Ceza evinde mahkûm 

Mut

6570/6559 Nurullah Çelik 
(S. No: 190) Muhtar

Tepeynihan köyünde 
S&eridi - Manisa

6571/6560 Rıza Gürsoy ve ar- 
,'S. No: 191) kadaşlan

Çal köyünde 
Al tan taş • Kütahya

(Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı Kanuna tevfikan yapılan 
intibak mumnelesi yanlış olduğundan kaydının düzeltilmesi 
hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bir kısım terfileri yapılmamak sure
tiyle mağdur edilip yirmi yedi sene hizmetine mukabil 35 
lira üzerinden emekliye çıkarıldığından işbu haksızlığın telâ
fisiyle 6 nci derece memuriyetten emekli maaşının tahsis edil
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Salihli Demirköprü Barajı inşaatında 
çalışan işçilere hafta tatili ve umumi taü günleri için mun
zam ücret ödenmesi lâzımken verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hınıs bölgesinde vukubulan hâdiselerin 
tahkiki bahanesiyle iabıtaca şahısların günlerce karakollarda 
nlıkonularak hürriyetlerinden mahrum edildikleri bankında.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa ederken mâlûl 
kalmış olup vâki müracaatinin müddetini tecavüz ettiğinden 
bahsile tetkik edilmediği ve halbuki müddeti içerisinde mü
racaat etmiş olduğundan mâlûl kaldığı tarihten itibaren aylık 
bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : ötedenberi tasarruf edip ziraat yaptık
ları meyva bahçelerinin orman tahdit komisyonunca Devlete 
ait gösterilerek ellerinden alınmak istendiği ve tapulu yer
lerindeki ağaç köklerini temizlemeleri sebebiyle de mahkemeye 
verilerek mahkûm edildikleri cihetle tahdit komisyonu kararı
nın yeniden tetkik edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsam : Karısını bıçakla, 
haksız yere mahkûm edildiğine dair.)

yaraladığından dolayı

(Arzuhal hulâsası : Bir kız kaçırma fiilinin tahkiki sıra
sında Selendi kazası Jandarma K. vekili Başçavuş Niyazi Ay
am tarafından dövülüp tehdidedüdiği ve hakarete mâruz kal
dığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Altuntaş kazası kaymakamı tarafından 
işinden el çektirü&n ve mahkemeye verilen köyleri muhtarı 
Terfik T ekmen* in va&iffâine iadesi hakkında.)



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

6455/6444 Ahmet öztürk 
(S. No: 192) Çifteköprü köyünde 

Sürmene

6456/6445 Süleyman Salim 
7478/7457 Zabcıoğlu 

(S. No: 193) Haeiabdi mahallesi 
ve Haeiabdi sokak 
No: 71 
Malatya

4192/4183 Temir Kopeli
(S. No: 194) Kuta köyünde 

Göksün

6499.6488 Erdoğan öztürk
(S. No: 195) Cumhuriyet mahal

lesinde
Ortaklar - Aydın

6503/6492 Ali Çakırhan 
(S. No: 196) Alparslan mahalle

sinde
Ula * Muğla

6504/6493 Ali Rıza Tümtürk 
(S. No: 197) Taşkent sokak Per 

gün Ap. 24/b. 
Kurtuluş - Ankara

6514/6503 Mezune Koçer 
(S. No: 198) Ulucanlar caddesi 

Nazımbey mahalle
si Sarıgül sokak 
No: 3 
Ankara

1995/1991 
(S. No: 199)

Ethem Demir ve ar
kadaşları
Halit Ziya bulvan
No: 2
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Senelerce evvel köylerinden ayrılmış 
olan şahısların medervi hallerindeki değişiklikleri zamanında 
gösteremediklerinden dolayı köy ihtiyar heyeti sıfatiyle hak- 
larında tahakkuk ettirilen para cezalarına vâki itirazlarının na
zara alınmadığı ve bu yüzden mutazarrır oldukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası ; Muvafakati haricinde ve usulsüz olarak 
yapılan istimlâke rağmen; istimlâk bedelinin tam ödenmediği 
ve bedava almaları lâzımgelen suyun da verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evinde yapılan arama sırasında kötü 
muameleye mâruz kaldığı dağlarda dolaştırılıp dövüldüğü bir 
parça dinamit için haksız yere hapsedildiği ve bu meyanda köy 
halkına işkence ve zulüm yapıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu bahçelerinde çıkarılan ve Afyon 
müzesine nakledilen «Laht» m hafriyatı sırasında mâruz kaldık
ları zararın tazmin edilmesi ve kanuni haklanmn da verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesi hükmünden faydalanarak vekâlet deruhte eden 
Mustafa Türkoğlu’nun cahil ve ehliyetsiz bir şahıs olması itiba
riyle icrai vekâletten menedilmesi ve alâkalı bulunmadığı halde 
icra satışına karıştığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûlü iken âdiyen mâlûl olarak 
emekliye çıkarıldığından bu vaziyetin düzeltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara Belediyesince yıktırılan dükkânı
nın yeniden yaptırılması veya zararının ödenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Korunma Kanununun 31 nci madde
sine istinaden neşredilip 1934 ve 1944 sayılı Koordinasyon kararla- 
riyle ilga olunan 644 sayılı Karara muhalefet ettiklerinden bahsi- 
le haklarında takibat yapıldığı halde; kendileriyle ayni vaziyette 
olan tüccarlar haklarında bir muamele yapılmadığı t>e istisnai 
muameleye tâbi tutuldukları ve diğer firmalar haklarında da se- 
yanen takibat icrası hakkında.)



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

3704/3697 
(S. No: 200)

Zakir Aytekin 
Ankara Umumi Kü
tüphane memurla
rından 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Millî Müdafaa, Vekâletinin 6 nci Teftiş 
Dairesinde mahfuz bulunan ve müracaatlerine rağmen tasdikli ör
nekleri verilmiyen veya mahkemeye gönderilmiyen evrakın celbe- 
dilerek hak ve hakikatin meydana çıkarılması ve şimdiye kadar 
kendisinden füzulen tahsil edilen 500 küsur liranın reddinin te
min edilmesi yolunda karar alınması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukanda hulasaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; salâhiyetti kaza 
mercilerince tetkik edilerek karara bağlanması lâzımgelen ve
ya bu merciler tarafından tetkik edilmekte olan hususa ta ta
allûk etmekte bulunmalan itibariyle encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyaoaklanna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4974 2 . I V . 1957

3800/3793 
(S. No: 201)

3805/3798 
(S. No: 202)

3806/3799 
(S. No: 203)

3825/3818 
(S. No: 204)

Mehmet Çeker 
Çavuşoğlu mahallesi 
Boztepe caddesinde 
Malatya
Nusret Atlı ve arka
daşları
Yukan Hinzeverek 
Köyü Muhtarlığı 
Bayburt
Hinzeverek Köyü
Muhtarlığı
Bayburt
Emin Sert 
Karaca köyünde 
Karaca

3840/3833 Şerafettin Tczveren 
(S. No: 205) Kuzgunluk mahallesi 

Alan sokak No : 7 
Bursa

3841/3834 Mehmet Atasıçakır 
(S. No: 206) ve arkadaşları

Yukan Sevindi kİ i 
köyünde 
Muratlı - Çorlu
İsmail Taş 
Kocatepe arkası Ah-

3842/3835 
6722/6711 

(S. No: 207) metler sokak 
No: 13/A

(Arzuhal hulâsası: Devlet Su İşleri Elâzığ Bölge Müdürlü
ğünce Kızlar Değirmeninden 1949 yılma aidolmak üzere 165 lira 
sulama parası istenildiğinden ve parayı verecek vaziyette olmadı
ğından işbu talepten vazgeçilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Nüfusu müsaidolan köylerine okul yaptı
rılmak suretiyle çocuklarının cehaletten kurtarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Köyleri arazisinin devamlı su taşkınların
dan kurtanlması için bir an evvel kanal açtırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İskân suretiyle ve tapu senediyle kendi
sine tahsis edilen evden dolayı Çatilca Vergi Dairesince iki ka
yıt tesis edilip mükerrer vergi alındığından kayıtlardan birinin 
silinmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İş bulmak, için yaptığı teşebbüslerden müs
pet netice alamadığından kendisine münasip bir iş verilmesi hak
kında-.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenleri olduklarından is- 
kânlannvn temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Zimmet suçundan mahkumiyetine dair 
verilen karar üzerine memuriyetten çıkarılmış olup halen peri
şan vaziyette bulunduğundan tekrar eski vazifesine tâyin edil
mesi hakkında.)

Anisara



Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Encüıpen karan ve ne sebepten verildiği

3723/3716 
(S. No: 208)

3726/3719 
9752 

(S. No: 209)

3727/3720 
5752/5741 

(S. No:210)

3728/3721 
(S. No: 211)

374Ö/3733 
(S. No: 212)

3741/3734 
(S. No: 213)

3746/3739 
10079 
10493 

(S. No: 214)

3747/3740 
(S. No: 215)

3749/3742 
(S. No: 216)

3751/3744 
(S. No: 217)

3754/3747 
8372 

(S. No: 218)

Akif Levent 
Atatürk Sanatoryu
mu Kat 2, No: 345/1 
Ankara

Yusuf Ertuna 
Acıbadem caddesi 
Fıstık Çıkmazı so
kak No: 5 
Kadıköy - İstanbul

Yunus Derviş 
Batı İstasyon ma
hallesinde 
Sarayönvi

Server Ataman 
13 ncü Üçs. Top. A. 
15. Bt. K.
Adana

Ali Kaya 
Pir Ahmet köyü 
muhtarı 
Bünyan

Nevres Softa
Çiftçi
Kmkhan

Cahit Altay 
Aşağı Peneskirt kö
yünde 
Olur - Oltu

Ali Özkan
Taksim Oteli Dışkapı
Ankara

Niyazi Memiş 
Bozat köyünde 
Bulancak
Hüseyin Kurban ve 
arkadaşlan 
Hıdırağa köyünde 
Edime

Sabri Alpar ve arka
daştan
Gurgura köyünde 
Patnos

(Arzuhal hulâsan: Halen Ankara’da Atatürk Sanatoryomun
da görmekte olduğu Pnömo - Perituvan tedavisine memleketi 
olan Muş'a'avdetinde devam edebilmesi için burada da bir teş
kilât kurulman hakkında.)

(Arzuhal hulâsan: 1934 yılında Bulgaristan’dan yurda gel
miş olup şimdiye kadar iskân görmediğinden iskân haklarından 
faydalandırılman hakkında.)

(Arzuhal hulâsan: Bulgaristan göçmenlerinden olup Kadtn- 
han’a bağlı Sarayköy bucağında ve Büyük Obruklu mevkiinde 
iskânca tahsis edilen 104 dekar arazinin suyu bulunmaman hase
biyle istifade edemediği cihetle nahiyeye yakın yerlerden kendi
sine. toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsan; Harb Akademisinde bâzı derslerden muvaf
fak olamıyanlara ikmal imtihanı hakkı verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsan 
bahisle hüâft kanun 
hakkında.)

Sâri hastalıkla mâlûl bulunduğundan 
muhtarlık vazifesine nihayet verildiği

(Arzuhal hulâsası : T. C. Zraat Bankasına olan borcundan 
dolâyı haciz edilen traktörünün iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsan : Devlet Orman İşletmesi Oltu Müdürlü
ğünde bir memuriyete tâyin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsan 
kaldığından kendisine 
hakkında.)

İşsizliği sebebiyle maaile sefalete duçar 
fabrikalarda münasip bir iş verilmesi

(Arzuhal hulâsan : Ticari işlerini tedvir için T. C. Ziraat 
Bankanndan talebettiği kredinin verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kâfi miktar arazileri bulunmadığından 
ve borçlarını ödeyemiyecek vaziyette olduklarından kendilerine 
toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsan : Çiftçilikle iştigal edip kâfi arazileri bu
lunmadığından vilâyetleri dâhilinden veya civar vilâyetlerdeki 
Devlet arazisinden kendilerine toprak verilmesi haJçkvnda.)̂



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

3763/3756 Hıdır Eken 
(S. No: 219) Hersek köyünde 

Harput

3764/3757 Ahmet Atar 
(S. No: 220) Ceza evinde hükümlü 

Görele

3796/3789 
(S. No: 221)

3668/3661 
4748/4739 
5499/5489 
6557/6546 

(S. No: 222)

3670/3663 
(S.* No: 223)

Abdullah Türetken 
İnhisarlar Başmü
dürlüğü takibat, me
muru 
İstanbul

Mehmet öğünç 
İzzettin köyünde 
Turgutlu - Manisît

Abdürrezak Koçgar 
ve arkadaşl an 
Taşpolat özgenein 
Teke Kurbu mahal
lesi sokak 40 ev No: 
37
Adana

3673/3666 Niyazi Memiş 
(S. No: 224) Bozat köyünde 

Bulancak

3680/3673 Şahap Duratın 
(S. No: 225) Pmar köyünde 

Bulanık •

3684/3677 Ahmet Keleş ve ar- 
(S. No: 226) kadaşlan

Çifaruk sokakta 
Of

3688/3681 Mustafa Yıldınm ve 
(S. No: 227) arkadaşları

Alayağmur köyü 
muhtarı
Karakoçan - Elâzığ

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ’ın Harput nahiyesine bağh Her
sek köyünde Hâzineye ait binlerce dönüm arazi mevcut oldu
ğundan Toprak Komisyonunun bir an evvel gönderilerek bunla
rın köylüye tevzi edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Halen Orman Kanununa muhalefetten 
mahkûm ve cezasını çekmekte olduğundan bakımsız kalan efradı 
ailesine yardım yapılması hakkımda.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğü Takip 
Memuru iken gayrikanuni surette işine nihayet verildiğinden 
yeniden vazifeye alınması ve açıkta kaldığı müddetlere ait üc
retlerinin de verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Gediz Çayı metrukâtı olup 1941 yüvnda 
Mâliyece kendisine verilen arazinin Toprak Komisyonunca elin' 
den ahnıp başkalarına dağıtıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Türkistan mücahit ve muhacirlerinden 
olduklarından kendilerinin iskân haklarından istifade ettirilme
leri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Ziraat Bankasınca lehine kredi açıl
masının temini hakkında')

(Arzuhal hulâsası : 30 sene evvel Rusya’dan gelip yerleştik
leri Bulanık’m Pınar köyünde mukim Abdullah Tamuklu ve ar
kadaşlarının Hâzineye ait binlerce dönüm araziyi açtıkları tescil 
dâvası neticesinde ve yalancı şahitler ikame ederek namlarına 
tescil ettirmekte olduklarından mağduriyetlerine meydan veril
meden toprak komisyonunun köylerine gönderilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Taşhan ve Hayrat nahiyeleri arasında 
yapılan yolun istimlâk bedelinin fakir köylüye yüklendiği, baş
ka bir köye ait yolun istimlâk bedelinin keza köylerine tahmil 
olunduğu ve 15 bin lira kadar tutacak olan istimlâk bedelinin 
fakir köylülere yükletilmeyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : öteden beri ziraat yapmakta oldukları 
arazi mülkiyetinin Evkafa ait bulunduğundan bahsile elde et
tikleri mahsulUrden yarısı mütevelliler tarafından ellerinden 
alınmakta olduğundan mezkûr köy arazisinin istimlâk olunup 
kendilerine tevzi edilmesi hakkında.) 1



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

3690/3683 
(S. No: 228)

3694/3687 
(S. No: 229)

3701/3694 
(S. No: 230)

3702/3695 
(S. No: 231)

3705/3698 
4868/4859 

(S. No: 232)

Eşref Altıkat 
Aşağı Kala köyünde 
Koyulhisar
llyas Çakır ve arka
daşları
Avşar köyünde 
Söke
Haydar Şahin ve ar
kadaşları
Ege Madencilik Türk 
Anonim Şirketinde 
Soma
İsmail öztürk ve ar
kadaşları
Tahilkan köyü muh- 
tan
Doğubayazıt
Ziya Kayıran 
Pınar Başa mahallesi 
eski Maraş Mebusu 
Andırın

3713/3706 Hüseyin Elibol ve 
(S. No: 233) arkadaşları

Emieseyin köyünde 
Tokad

3714/3707 Mustafa Yılmaz 
(S. No: 234) Kara Arslaıı köyü 

eğitmeni 
Kavak - Samsun

3717/3710 Iîayri Deniz ve ar- 
(S. No: 235) kadaşlan

Çivril köyünde 
Hacıbektaş

3597/3590 Osman ve arkadaş- 
(S. No: 236) lan

Pınarbaşı mahalle
sinde 
İslâhiye

3601/3594 M. Kâmil Keskin- 
9264. ocak 

(S. No: 237) Gazi Paşa caddesi 
No: 4
Antakya - Hataj

(Arzuhal hulâsası : Kaylut deresi taşkınlıklarından köylerinin 
korunması için gerekli tesislerin bir an evvel yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Menderes nehrinin mecrasını değiştirmesi 
sebebiyle köyleri hududu içerisine giren 600 dönüm.Devlet ara
zisinin kendilerine tevzi edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri muhtarı tarafından topraklan- 
dırılmalartna mâni olunduğu ve aile fertlerinin köyden çıkarıl
mak istenildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde ziraat ve meraya elverişli 
arazileri bulunmadığından yakında tevzi edilecek olan ve vicar-
1 arında bulunan Ağrı dağı arazisinden istifade ettirilmeleri hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: îl Daimî Komisyon üyeliğinde ve mebus
lukta geçen hizmetleri noksan hesabedilmek suretiyle emekli mu
amelesi tekemmül ettirildiğinden; noksan maaş tahsisinin düzel
tilmesi ve evvelce almış olduğu ikramiyeden bakiye kalan 6 300 
liranın ödenmesi hususlarının karar altına alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İki bin dönümlük arazilerinin deneme 
çiftliği yapılmak üzere Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce is 
timlâke tâbi tutulduğu ve bu halin köy sakinlerini mutazarrır 
ettiği cihetle istimlâkten vazgeçilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Kadro kifayetsizliğinden bahsile terfileri
nin yapılamadığı, aldıkları ücretin az olduğu ve mahrumiyet 
içerisinde bulundukları cihetle bir an evvel vaziyetlerinin ıslâhı 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak komisyonunca köylerinde yapılan 
arazi tevziinde nüfuzlu kimselerin çocuklarına arazi verildiğinden 
bahsile yaptıkları şikâyete binaen mahallinde icra kılınan tahki
kat neticesinde iddialarının tahakkuk etmiş olmasına rağmen: 
henüz bir netice alamadıkları hakkında.'/

(Arzuhal hulâsası: Suriye’den yurda iltica edip şimdiye ka
dar kendilerine iskân hakkı verilmediğinden, İslâhiye’deki Abi- 
dinpaşa arazisinden veya Hatay’daki Âmik ovasından topraklan- 
dırılmaları ve iskân edilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hatay’ın Altmözü’nde 21 bin liraya sa
tılan bir gayrimenkulun 2 bin liraya satılmış gibi gösterilerek tes
cil edildiğini ve böylece tapu harcı kaçakçılığı yapıldığını ihbar 
etmesine rağmen, kendisine ihbar ikramiyesi verilmediğinden 
mezkûr ikramiyenin verilmeği hakkında.)



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

3603/3596 Tahir Çallı <je arka- 
(S. No: 238) daşlan

Goraniş köyünde 
Hakkâri

3614/3607 İsmail Tekin ve ar- 
(S. No: 239) kadaşlan

Oskih köyünde 
Çemişkezek

3615/3608 Nevres öztür 
(S. No: 240) Bakır işletmesi Flo- 

tasyon Servisi Büro
sunda 762 iş No: lu 
Ergani

3630/3623 Ömer Çelikalay 
(S. No: 241) Mecidiye mahallesi 

4 ncü sokak No: 16 
Afvon

3633/3626 Bayram Duman 
(S. No: 242) Karahacılı Köyü

• Muhtarı 
Silifke

3635/3628 Ahmet Bezirci 
(S. No:243) Sancalar Köyü 

Muhtarlığı 
Tömek - Konya

3651/3644 Bekir Cin 
4864/4855 Aydoğdu mahallesi 
5740/5729 Pazar yerinde No: 1 

(S. No:244) Tekirdağ

3653/3646 Haşan Kızılkulan
(S. No:245) Haçili köyünde 

Eleşkirt

3656/3649 Hüseyin Turan ve 
(S. N o:246) arkadaşlan

Vican köyünde 
Tercan • Erzincan

(Arzuhal hulâsası: Yiiz seneden beri dede ve babalarından, 
kendilerine intikal edip Goranis köyündeki afazileri mey anında 
Hâzineye ait bulunanların, namlarına icar edilmiyerek dört sene 
evvel Beytüşşebap kazasından gelen kötü niyetli kimselere kira
ya verildiğinden işbu kira muamelesinin durdurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1947 yılında iaşe yardımı olarak kendi
lerine verilen ve Mâliyece tahsili cihetine gidilmiş olan yemek
lik buğday bedellerinden mütevellit borçlarının tenzili veya af
fı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ergani Bakır İşletmesinde çalışan müs
tahdemler aldıkları ücretlerle geçinemediklfirinden yevmiyeleri
nin artırılması, lojmandan ve istihsal priminden faydalandırıl
maları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İdaresinde gardı
fren olarak çalışırken hastalanarak maluliyete düçar olması sebe
biyle emekliye sevk edilmiş olup on beş seneyi ikmal etmemesin
den dolayı emeklilik maaşı tahsis edilmediğinden bu müddeti 
doldurmak içim lâzımgelen 4 ay 17 günün ilâvesiyle kendisine 
emekli hakkı verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Bir an evvel köylerime ohul yaptırılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde mevcut birkaç hayvanda zu
hur eden çiçek hastalığını önlemek maksadiyle ve yanlış tatbik 
edilen aşı yüzünden boyunlarından bir çoğunun öldüğü ve yav
ruların  ̂ attıkları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evli olarak yurda gelmiş olması hasebiy
le; ebeveyninden ayrı iskân edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Harbi Umumi nihayetinden beri 
intifa ve tasarrufları altında bulunan arazilerine Hâzinece pI 
konularak tapuya tescil edilip kendilerinden icar alındığı vs 
bundan mutazarrır oldukları cihetle köyleri hududu dâhilinde 
bulunan işbu gayrimenkullerin köylülere verilecek namlarına 
tescil edilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Fırat nehrinin münakaleyi güçleştirmesi 
itibariyle inşası mutasavver köprünün köyleri önünde yapılması 
hakkında.)
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3659/3652 Veli Karalay 
(S. No: 247) Aşağı Yenile köyün

de Kahveci 
Dinar

3660/3653 Ali Yılmaz ve arka- 
(S. No: 248) daşlan

Hovik köyünde 
Tercan - Erzincan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Köy kahvecilerine ve bu meyanda kendi* 
sine pek az şeker verildiğinden badema kâfi miktar şeker verih 
mest hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasınca açılan Donatım ve 
evirme kredilerinden mütevellit borçlarını ödiyemiyecek durum

da olduklarından borçlarının affedilmesi ve ödeme müddetinin 
20 seneye çıkarılması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp 
hulâsaları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahi
yetlerine ve salâhiyeti! idari makam ve mercilerce halli gereken 
veya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olma
larına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4975 2 . IV . 1957

4925/4916 Mehmet Bozacı 
(S. No: 249) Çayır köyünde 

Bursa

4926/4917 
(S. No: 250)

4932/4923 
(S. No: 251)

Ahmet Karaca 
Konuklar Teknik Zi
raat Okulunda 
müstahdem 
Sarayönü - Konya

Remzi Kolsuzoğlu 
Asım Marangoz Fab
rikası sahibi 
Karabük

4934/4925 Hatice Şen 
(S. No:252) Reyhanpaşa mahal

lesi Cami Çıkmazı 
No: 12 
Bursa

4941/4932 İbrahim Vardar ve 
(S. No: 253) arkadaşları

Selçuk nahiyesi Ba
demlik mevkiinde 
Kuşadası

4942/4933' Veli Dağdelen 
(S. No:254) Kaya önü mahalle

sinde 
Pmarbaşı

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup kendi
sine verilen arazi kifayet etmediğinden daha bir kısım toprak ve
rilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Konuklar Teknik Ziraat Okulundaki işçi
lere haksız vc adaletsiz muamele yapıldığı kanun ve nizamlara 
aykırı hareket edildiği hakkında.)

Arzuhal hulâsası: Karabük Demir, Çelik Fabrikasınca is
tihsal edilerek memleketinin muhtelif ihtiyaçlarına tahsis olunan 
çeşitli demir malzemeleri gizlice karaborsaya intikal ettirildiğin
den bu vaziyetin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ecdadından intikal eden Pınarbaşı su yo• 
lu Bursa Sular İdaresince yapılmadığından suyun azaldığı ve 
müşkül vaziyete girdikleri cihetle bu hususa alâka gösterilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hâzineye aidolup zeytinlik haline getir
dikleri mahallin kendilerine verileceği bildirildiği halde, bâzı He
ri gelen köylülerin müdahalesi üzerine işlerinin yarıda kaldığı 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hastalığı sırasında sarf ettiği paranın iş
çi Sigortalan Kurumunca tediye olunması hakkında.)



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

4943/4934 Mahmut Yılmaz 
(S. No: 255) Toygar Köyünde 

Nazilli

4945/4936 Nurettin Gökdelen 
(S. No: 256) Ceza Evinde mah

kûm 
İzmit

4458/4449 Sezai Coteli 
(S.No:257) Karaydları 8 nci 

Bölge arazi ve. büro 
işçileri 
Elâzığ

4548/4539 Sadık Şentiırk 
(S. No: 258) Nafıa Müdürlüğü 

Mutemedi 
İzmir

4540/4531 Sabahattin Karslıoğ- 
(S. No: 259) lu ve arkadaşları

Karayolları 8 nci 
Bölge Müdürlüğü 
yevmiyeli işçi 
Elâzığ

4879/4870 Mehmet Özalp 
(S. No: 260) Hacımahmut Camii 

imamı
Atça - Nazilli

4885/4876 Osman Anıl 
(S. No: 261) Hazine Avukatı 

Kayseri

4886/4877 Himmet Durmuş 
(S. No: 262) Tuzkaya mahallesi 

Polis Nuri sokak 
No: 1 
Yozgad

4893/4884 Ali Ekşi ve arka- 
(S. No: 263) daşlan

Bayır Köyü Muhtarı 
Ikizdere

4903/4894 Mehmet Faydalı ve 
(S. No:264) arkadaşları

Argıthan nahiyesin
de
Konya

(Arzuhal hulâsası: Göçebe olduğundan ve iskân edildiği Toy
gar köyünde tahsis olunan toprak geçimini temin etmediğinden 
noksan toprak istihkakakmm tamamlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hasta olması sebebiyle ihtiyacı olan ilâç
larının ceza evi idaresince temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6452 sayılı Kanuna tevfikan verilmesi 
iktiza eden ikramiyeden istifade ettirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6452 sayılı Kanun gereğince kendilerine 
de ikramiye verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 30 seneden beri cami imamlığı yapmakta 
ohıp 60 lira olan ücretinin 75 liraya çıkarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ankara’nın îskitler caddesinde bulunan 
arsasından bir kısmının kanuni formalitelere riayet edilmeksizin 
istimlâki cihetine gidildiği ve işbu arsasına mukabil civar arsa 
lardan birisinin kendisine verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Askerlik vazifesini ifa ederken geçirdiği 
hastalık ve tedavi sırasmdar müstahak olduğu üç aylık tayın be
delinin müracaatine rağmen iiç senedir verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1288 - 1307 seneleri arasında yapılan yok
lamalara ait defterlerdeki kayıtların tapu kaydı vaziyetinde ka
bulü ile muameleye esas ittihaz edilmesi husumnda alâkalılara 
emir verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Argıthan Belediye Reis Vekilinin Beledi
ye Meclisi karart olmadan keyfî hareketle istediği çeşmelere »u 
vermekte ve bâzı çeşmelerin de suyunu kesmekte olduğu hak
kında.)



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

4911/4902 Ramazan Çağlar ve 
(S. No: 265) arkadaşları

Karasüleymanlı kö- 
yiinün Hasanuşağı 
ve Hanı köyünde 
Reyhanlı

4913/4904 Ali Öküzoğhı 
(S. No: 266) Conkora köyünde 

Gerze - Dikmen

4915/4906 Haşan Otu 
(S. No: 267) Orta mahallesinde 

Gölpazarı

4918/4909 Haşan Tanju 
(S. No: 268) Osman ftazi mahal

lesi Emekli sokak 
No: 3 
Eskişehir

4671/4662 Ahmet Doğru ve ar- 
(S. No: 269) kadaşlan

Değirmen özü köyün
de
Göynük

. 4710/4701 Ali Kestane 
(S. No: 270) Rami Bağlar caddesi 

No: 63 
İstanbul

4712/4703 Mustafa fîökten 
(S. No: 271) Mecidiye Köyü 

Muhtarı 
Ilgın

4716/4707 Hakkı Çimen 
6364/6353 2 nci Kordon Cum- 

7622 huriyet bulvarı 
9210 172/1 No:

10344 İzmir 
11266/10712 
(S. No: 272)

4722/4713 Mustafa Ozeker 
(S. No: 273) ve. arkadaşları 

Göçmen
Beylikahır - Eskişe
hir

(Arzuhal hulâsası: 16 seneden beri işgallerinde bulunup 
imar vc ihya ettiği arazilerinin toprak komisyonunca başka köy 
ler halkına dağıtılarak mutazarrır edildiklerinden işbu toprak 
lann iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: istimlâk suretiyle elinden alınarak Devlet 
ormanı haline f/etirilen Mal köyü ormanında yolsuzluklar yapıl
dığı ve istediği odunların verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: tmar ve ihya ettiği zeytinlik için kredi 
verilmesi hakkında.)

i Arzuhal, hulâsası: Bâzı hususat hakkında dinî eser yazması 
ve sırf müspet ilim üzerine vaizlik yapması için Diyanet İşleri 
Reisliğince müsaade verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Yangın neticesinde harabolan eski köyleri 
yerine yeniden bina yapılması Htfztssıhha Kurulunca mahzurlu 
görüldüğü halde, bu yerde yeniden inşaata başlandığından bun
ların menedilmesi ve yeni kundan köye de alâka gösteril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İstanbul İtfaiye Grupunun raporu ile tev
sik edilen müracaatının Eyüp kaymakamlığınca gareze mebm 
intaç edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde su bulunmadığından münasip 
tahsisat ayrılarak bir an evvel su getirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Askerî Sanayii Fabrikalarında senelerce 
hizmet etmiş olup A. sınıfına mensup işçi sıfatiyle işten çıkması 
sebebiyle Askerî Fabrikalar. Tekaüt ve Muavenet Sandığının B 
sınıfına mensup işçilere tanıdığı emekli maaşından istifade etti~ 
rilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup kendi
lerine toprak ve zirai kredi verilmiş ise de; bu defo, da diğer 
çiftçilere verilen donatım kredilerinden istifade ettirilmeleri hak
kında.)
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

4724/4715 Fel'hat Musaoğlu 
(S. No: 274) Ihsaniye köyünde 

Karasu - Sakarya

4730/4721 Şevki Miyanyedi ve 
(S. No: 275) kardeşleri

Dereköseler köyünde 
Çaycuma

4734/4725 Halil Dalaman 
(S. No: 276) Belediye Meclis 

âzası 
Urla

4756/4747 Mehmet Kurt 
7920 Delbas mahallesi 

(S. No:277) Delbas sokağı 
No: 53 
Gazianteb

4841/4832 Meiniş Ayyıldız 
(S. No:278) Düğerli köyünden 

Rize

4875/4866 İbrahim Şensoy ve 
(S.No:279) arkadaşları

Ceza evinde hükümlü 
Bulancak

4631/4622 Osman Karabulut 
(S. No: 280) DDY Cer Atelyesi 

Şube bekçisi 54444 
sicilli 
Sivas

4674/4665 .Ömer Gökçe 
(S. No: 281) DDY Cer Atelyesi 

Bekçisi 53847 sicilli 
Sivas

4635/4626 Mustafa Arslan 
(S. No: 282) DDY Cer Atelyesi 

Emniyet kadrosunda 
bekçi 
Sivas

4634/4625 
(S. No: 283)

Sami Acıdere 
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet kadrosunda 
bekçi 51254 sicilli 
Sivas

(Arzuhal hulâsası: İstiklâl harbinde göstermiş olduğu hizmet
ler karşılığında hidematı vataniye tertibinden nakdî yardım ya
pılması veya maaş bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İş kazası neticesinde vefat eden kocası için 
tahsis edüen gelirin toptan verilmesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup, tescil 
dışında kalan 12 dönümlük tarlanın namına temlik ve tescil 
edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Maluliyet maaşı almakta iken ânzasnmı 
geçmesi sebebiyle kesilen maaşının yeniden tahsisi hakkında,.)

(Arzuhal hulâsası : On bin dönümlük köy merasının, köyleri 
muhtarı Harun Akyüdıa tarafından şahıslara taksim edildiği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulancak’ta inşa edilmekte olan ceza evi 
rutubetli ve gayrisihhi olduğundan, burada yaşamaya imkân 
bulunmadığı hakkında.)

*

(Arzuhal hulâsası : DD Yollarında bekçilik vazifesi ifa 
edenlerin de çocuk zammı ile doğum yardımından istifade etti
rilmeleri hakkında.)



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

4633/4624 
(S. No: 284)

4632/4623 
(S. No: 285)

4461/4452
(S. No: 286)

4770/4461 
(S. No: 287)

4477/4468
(S. No: 288)

4484/4475 
(S. No: 289)

4490/4481 
(S. No: 290)

4491/4482 
(S. No: 291)

4492/4483 
(8. \'o: 292)

Kemal Elçi 
DDY. Cer Atelyesi 
Emniyet kadrpsu 
bekçisi 44562 sicilli
Sivas

Tevfik İnal 
DDY Cer Atelyesi 
Emniyet Şubesi Bek
çisi 44558 sicilli 
Sivas

Nizamettin Saylan 
İcadiye mahallesi 
park sokak No: 7-A 
Elâzığ

Selime özsabuneu 
Kıyık nişancı mahal
lesi çıkmaz sokak 
No: 15 
Edirne

Osman Hamzaoğlu 
Mercan tığcılar Yıl
dızlı Han No: 19 
İstanbul

Hayri Türkmen ve 
arkadaşı
Veysel köyünde 70 
No: lu Sandık Baş
kanı
Emirdağı

Nuriye Tuksal 
Şişli büvükdere cad
desi palasoğlu sokak 
No: 5/3 
İstanbul

İsmail Albayrak 
Avrami köyünde 
Pazar

Mevlfıt Noyan 
DDY. Kısım Hekim
liğinde Sıhhat Me- 
munı 27802 sicilli 
Erzurum

(Arzuhal hulfisası : DD Yollarında bekçilik vazifesi ifa 
edenlerin de çocuk zammı ile doğum yardımımdan istifade etti
rilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Su İşleri 9 ncu Bölge Müdürlü
ğünde yevmiyeli sürveyan iken haksız yere vazifesine son veril
diğinden tekrar vazifeye alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan'dan muhacir olarak yurda 
gelmiş olduğundan iskân yardımından istifade ettirilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul 8 nci Asliye Ceza Mahkemesin
de görülen dâvaya ait dosyasının tetkikine başkâtip tarafından 
müsaade edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 7 .X I  .1954 tarihinde yapılan köy muh
tar ve ihtiyar heyeti seçimlerinde sebk eden hizmetlerine muka
bil müstahak oldukları iicret ve yevmiyelerini alamadıkları hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : ölü kocası Hikmet Tuksal 'uı Millî Müca
deledeki hizmetleri dolayısiylc dul maaşına zam yapılması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Balkan Harbinde yaralanmış olduğundan 
kendisine mâlûl maaşı bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ile 
DDY. Umum Müdürlüğü kadrolarında senelerce vazife ifa etti
ği ve bu arada sırf kadro kifayetsizliği sebebiyle terfi hakların
dan mahrum kaldığı cihetle, bu müddetler tetkik edilerek dere
ce ve ücretinin düzeltilmesi hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

4258/4249 Pehlül Kiğilioğlu 
(S. No: 293) Yollar 8 nci Bölge 

işçileri 
Elâzığ

4545/4536 Arap Tandoğan ve 
(S. No: 294) arkadaşları

Güney köyünde 
Kurtalan

4550/4541 Muhittin Araman 
(S. No: 295) Yeni Mahallede 

Urla

4553/4544 Yusuf Güven ve ar- 
(S. No: 296) kadaşlan

Mandıra köyünde 
Babaeski - Kırklarcli

4554/4545 Ali Rıza San 
(S. No: 297) Şerefiye mahallesi 

Kahveci Munzur 
Gerçek eliyle 
Erzincan

4593/4584 Şerife Erdoğdu ve 
(S. No.: 298) kızı Semahat

Gökmedrese mahal
lesi 111 -66 
Amasya

4600/4591 Mahmut Hüner ve 
(S. No: 299) arkadaşları

Liman İdaresi bekçi
lerinden
İskenderun

4601/4592 Habib Türe 
(S. No:300) Aziziye köyünde 

Burdur

4668/4659 Ömer Mutlu 
(S. No: 301) Balçova köyünün 

Yukarı mahallesinde 
Yağhaneci ve çiftçi 
İzmir

4669/4660 Süleyman Ergen 
(S. No: 302) Pendik, Sopan Bağ

lan Üsttepe No: 50 
Pendik - Kartal

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Nafıa Vekâleti emrinde ve işçi namı ile 
odacı ve bekçi olarak çalışanlara 6452 sayılı Kanuna tevfikan 
ve 1954 malî yılında yapılan ödemelerin istirdadı cihetine gidil
diğinden, mezkûr muamelenin durdurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 5098 sayılı Kanun gereğince iskân mtn- 
takalarına avdet ettiklerinde kendilerine verilmiş olan yemeklik 
ve' tohumluk hububat için borçlandıkları paranın haczen tahsi
line tevessül edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Arazileme bitişik toprakların senelerden 
beri zilyedi bulunduklarından 5618 sayılı Kanuna tevfikan borç
landırma suretiyle bu yerlerin de kendilerine verilmesi hakkvnda.)

Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olmaları ha
sebiyle kendilerine toprak verilmesi ve iskân yardamlanndan 
faydalandırılmaları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Erzincan Şeker veya İplik fabrikalarından 
birinde ve sağlık durumuna uygun bir vazife verilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa kocasının Millâ Mücadelede 
geçen hizmetinin de fiiU hizmetine ilâvesiyle kendilerine yetim 
maaşı bağlanması ve verilen ikramiyenin de buna göre düzeltil
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Senelerden beri İskenderun IÂman Mü
dürlüğünde çalıştıkları halde; halen başka iş bulmalarına dair 
kendilerine tebliğ At yapılarak haksızlığa mâruz bırakıldıkları 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kurutulan . Pınarbaşı gölünden kendisi
ne de toprak verilmesi hakkımda.)

(Arzuhal hulâsası : 1943 - 1944 yıllarına ait Muamele Ver
gisi borcundan dolayı İzmir Defterdarlığınca sahibi bulunduğu 
bahçesinin satışa çıkarılarak Hâzineye maledildiği ve bu halden 
mutazarrır bulunduğu cihetle borcunun af edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müptelâ bulunduğu hastalığının meslekî 
olarak kabulü ile kendisine gelir tahsisi hakkvnda.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hu- 
lâsalan yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin mahi
yetlerine ve salâhiyetti idari makam ve mercilerce halli $e-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

reken veya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmek
te olmalarına binaen encümenim izce yapılacak muamele bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4976 2 . IV . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Edirne İzmir Malatya

A. F. Ağaoğlu A. Doğruyol // . Maksudoğlu A. Güngören E. Doğan

Mardin 
B. Erdem

(Arzuhal sayısı : 335)

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

-H | Sayı : 100 9*—

2 .IX .1957 Pazartesi

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

3945/3938 Ahmet Şanal (Arzuhal hulâsası : Harb Okulunda kitaplık ve muamele me- 
(S. No: 1) Harb Okulu Kütüp- muru olarak istihdam edilmekte olduğundan 4367 ve 4684 sayılı 

hanesinde sivil mc- kanunlara tevfikan kendisine de bir er tayın bedeli ve geçmiş se
ram nelere ait istihkakının verilmesi hakkında.)

. Ankara

3946/3939 
(S. No: 2)

İbrahim Kutlu 
Harb Okulu Teksir 
ve Yayın Bürosunda 
memur 
Ankara

3930/3923 
4899/4890 
5461/5451 

(S. No: 3)

Bekir Tacikaya 
Anadoluhisarı Vapur 
İskelesinde Kahveci 
Basri eliyle 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Müdahalesinin menine dair açılan dâva 
mahkemece lâyikı veçhile incelenmediğinden aleyhine karar veril
diği ve Ankara'da dâvacınm işini takibeden kimselerin tesiriyle 
dosyanın Temyiz Mahkemesinden 15 günde iade olunduğu ve ha
len dosya yine Temyiz Mahkemesine gönderildiğinden mahkeme 
kararının esastan bozulmasının temini hakkında.)

4890/4881 
(S. No: 4)

Hüseyin Yüksel v 
arkadaşları 
Selimpaşa köyünde 
Silivri

(Arzuhal hulâsası : Topkapı - Tekirdağ yolu güzergâhında bu
lunan arazileri Karayolları Umum Müdürlüğünce istimlâk edilip, 
istimlâk dışı bırakılan araziye ise hususi idare memurluğunca tak
dir olunan kıymetler eskiye nazaran fazla olduğundan ve bilgisiz
lik yüzünden itiraz edemediklerinden ve haklan zayi olduğundan 
işbu vaziyetin İslah edilmesi hakkında.)

4056/4048 Satveti Nusret Anal 
(S. No: 5) Galata Yemişçi Ha

şan S. Tripo Hanı 
No: 7 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Vâki temyiz talebi üzerine dosyasını tet
kik eden Ticaret Dairesinin gerek inceleme, gerekse karar sırasın
da usul ve kanuna riayet etmediği, lâyihalarının lâyikı veçhile 
okunmadığı, murafaa sırasında sözünün kesildiği ve neticede mucip 
sebep zikredilmeden mesnetsiz bir karar verildiği ve bu defa yap
tığı tashihi karar talebi üzerine dosyanın gereği gibi tetkik edil
mesinin temini hakkında.)



Arzuhal
No.

3909/3902 
3910/3903 

(S. No:.6)

4122/4114 
(S. No: 7)

4106/4098 
(S. No: 8)

4074/4066 
(S. No: 9)

4063/4055 
(S. No: 10)

3937/3930 
(S. No: 11)

5176/5167 
3864/3857 

(S. No: 12)

3892/3885 
(S. No: 13)

3899/3892 
(S. No: 14)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Turan Taşpınar ve 
Mustafa Eşen 
4 ncü îşletme Katar 
Şefi 24168 
Sivas

Ali Niyazi Gürsu 
4 ncü İşletme Garda 
Gişe Memuru 15695 
sicilli 
Sivas

Niyazi Erdoğmuş 
4 ncü İşletmede Ra
portör 22146 sicilli 
Sivas

Zulıat özmen
4. İşletme Müdürlü
ğünde Bostankaya 
İstasyon Şefi 22319 
Sicilli 
Sivas

— 2 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan, 
intibaklarının yapılması ve mezkûr kanunun neşrinden evvel 15 ve 
16 ncı derecelerde geçen hizmetlerinin terfilerine sayılması hak
kında.)

» » » » > >

» » » » » »

Hüseyin özen ve ar
kadaşları
4. İşletme İstasyon 
Şefi 22052 Sicilli 
Sivas

Cemal öney 
Garda Katar Şefi 
9274 Sicilli 
Samsun

Fettah Sütçü 
Maliye Veznedarı 
Mengen

Emin İnanko 
Sularbaşı mahallesi 
Yürük sokak No: 12 
Sivas

İbrahim Ersoy 
Tığlılar İlkokulu öğ 
retmeni 
İnebolu

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği ameliyat dolay isiyle ve gara- 
zen verilen rapora müsteniden çürüğe çıkarıldığı, halbuki vazife 
ifasına mâni bir hali bulunmadığından tekrar başçavuş olarak 
orduya alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskân suretiyle 30 sene evvel kendilerine 
tahsis edilip Sivas’ın Yolayrığı Hanyazısı mevkiinde bulunan 
tapulu arazilerinin askerî birlikler tarafından işgal edildiği ve 
karşılığında bir şey verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı kanun hükümlerinden fayda
lanması lâzımgelirken haksızlık ve ihmal neticesinde mağdur 
edildiği ve terfi muamelesinin yapılması hakkında.)



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

3911/3904 Bekir Yılmaz 
(S. No: 15) Çağlayan köyündo 

Yıldızeli

3952/3945 Recep Çclikkan 
(S. No: 16.) 19 Mayıs mahallesi 

Lâtafet caddesi 
No: 20 
Samsun

3976/3969 Mustafa Kırılmış ve 
(S. No: 17) arkadaşları

Kasar Köyü Muh
tarı
Gördes - Bolu

3991/3984 Mehmet Polat 
(S. No: 18) Yenidoğan mahallesi 

Eskişehir sokak 
No: 145 
Ankara

1048/4040 Valıap ve Fahri 
ıS. No: 19) Solmaz ve arkadaş

ları
Kırpınar Köyü
Muhtarı
Akçadağ

4051/4Ü43 Abdullah Okçu ve 
(S. No: 20) arkadaşları

Satılar köyünde 
Kalecik

3707/3700 Sait Bozkurt 
5938/5927 Bayırlı, Okulu Bas 

9431 öğretmeni 
(S. No: 21) Anamur - İçel

3718/3711 Osman Arslangeriy 
(S. No: 22) ve arkadaşları

Hayırlar köyünde 
Karacabey

3737/3730 Mehmet Şahin 
8139 Beşiktaş Akaretler 

10452 No: 83 
13626/13046 İstanbul
(S. No; 23)

(Arzuhal hulâsası : Yıldızeli’nin Çağlıyan köyünde yapılan 
muhtar seçiminde muhtarla iş birliği yapan zabıt kâtibinin ha
kikat a aykırı şekilde reyleri tasnif ederek birlikte yolsuzluk yap
tıkları halikında.)

(Arzuhal hulâsası : Samsun Belediye İtfaiye Başçavuşu iken 
hastalanarak emekliye çıkarıldığı halde mâlûliyetinin kabul edil
mediği ve tahsis edilen maaşı da az olduğu cihetle; maluliyet 
hakkının kabulü ile ikramiyesinin verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri öğretmeninin kendileriyle köy 
hocasını nahiye müdürüne şikâyet etmesi yüzünden mahkemele
re düştükleri ve öğretmenin namus ve haysiyetlerini kırıcı sözler 
sarf ettiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Fiili müessir neticesinde ölüme sebebi
yet vermekten maznun Yusuf Alminur ve arkadaşlarının az bir 
ceza ile mahkûm edildiklerine dair.)

(A'i'zuhal hulâsası : 1934 yılında kendilerine verilen tapulu 
arazilerinde çıkan fazlalıkların Toprak Komisyonunca ellerinden 
alınarak başkalarına verilmek istenildiği ve bu vaziyetin önlen
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Satılar köyüne yerleştikleri tarihten!)eri 
zilyed bulundukları arazinin toprak komisyonunca başka köy 
halkına dağıtıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekte muvaffak olmasına ve müfet
tişlerden iyi rapor almasına rağmen zamanında terfi ettiril- 
mediğinden terfi tarihinin geriye alınması hususunun temini 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Dede ve babalarından intikal etmiş olan 
tarlalarının toprak komisyonunca; tapu verileceği vadile Hâzi
neye mal edilerek borçlanma yoliylc tekrar kendihrine veril
diği ve bu suretle fuzuli şekilde borç tahakkuk ettirildiği hak
kında.)

(Arzuhal, hulâsası : Erzurum'un - Pulur köyünde kurulan 
İlk öğretmen okulu için kendin ile akrabalarına‘ ait 200 dönüm
lük arazinin gayrikanuni surette ve cüzi bir bedel karşılığında 
istimlâk edildiği ve bu toprakların istimlâk gayesine uygun 
surette kullanılmadığı, hakkında.)



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

3739/3732 
5212/5203 

(S. No: 24)

3750/3743 
4902/4S93 
6383/6372 

(S. No: 25)

3755/3748 
(S. No: 26)

3757/3750 
(S. No: 27)

3780/3773 
(S. No: 28)

3785/3778 
7023/7012 

12548/11976 
(S. No: 29)

3814/3807 
(S. No: 30)

3821/3814 
(S. No: 31)

3824/3817 
(S. No: 32)

Zekiye Kıyga ve ar- (Arzuhal hulâsası : İstimlâke tâbi tutulan tarlalarındaki mey-
kadarları va ağaçlarına mütaallik tazminat bedelini alamadıkları hak-
Ilıdırlı köyünde kında.)
Adana

Fahri Subaşı 
Büyükkale köyünde 
Tire

Memnune Saner 
Gürbüz Türk sokak 
No: 6
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulasası : Başka mahalde bulunmasından bilisti
fade köyleri halkından TJğur Bilge ve arkadaşları tarafından 
geceleyin evine taarruz ve mesken masuniyetini ihlâl edilmek 
suretiyle karısının ırzına geçmeğe teşebbüs edilmesine rağmen; 
nahiye müdürü ile jandarma karakol kumandanının alâka gös
termedikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa kocasının evvelce ücretli vazi
fede geçen hizmetlerinin, şahsi müracaatleri üzerine ve borçlan
dırılma suretiyle müteveffanın fiilî hizmetlerine eklenerek aylık
larının tadili hakkında.)

Osman Erkoç 
Harabe şehir mahal
lesi ikikubbe mahal
lesi Su Yolları Ta- 
şaronu 
Ahlat

Arif Ünal
Keşap Merkez Okulu
öğretmeni
Giresun

(Arzuhal hulâsası : Taahhüdetmiş olduğu Ahlat kazası İki
kubbe mahallesi su yolları galerisinin toprak hafriyatı işinden 
alacağı olan 5 000 liranın müracaatlerine rağmen ödenmediği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı İntibak Kanunu yanlış tatbik 
edilmek suretiyle kıdem, mam ve terfi haklarının ihlâl edildiği 
ve keyfiyet tetkik olunarak bu farkların verilmesi hakkınca.)

Hakkı Doğan (Arzuhal hulâsası : 1951 yılında memur edildiği Hayvanlar
Tülü köyünde Vergisi yoklama memurluğunu ifa etmiş olmasına rağmen müs-
Saimbeyli tahdk bulunduğu ikramiyenin verilmediği hakkında.)

Hüseyin Güzel 
Abbasi köyünde 
Arguvan

Ali Erdoğan ve ar
kadaşları 
Vagaver köyünde 
Erzincan

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen olarak liyakatle çalışmakta iken 
ve yaşı da müsait bulunmasına rağmen, vazifesinden çıkarıldığı 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Erzincan şehrinin yeniden kurulması se
bebiyle arsalarının dun bir fiyat üzerinden istimlâk edilmesine 
rağmen borçlandırılma suretiyle kendilerine verilen arazi fiyatı
nın çok yüksek olduğu, çeşme ve kanal sularının kesildiği ve mağ
duriyetlerinin önlenmesi hakkında.)

Ali Solmaz 
Tütünlüde atelye sa
hibi
Ardanuç

(Arzuhal hulâsası : Mülkiyet iddiasiyle vergisini verdikleri vc 
korudukları orman içerisinde bulunan bin lira değerindeki mal 
larına orman idaresince müdahale edilerek çürümesine sebebiyet 
verildiği ve mağdur olduğu hakkında.)



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

3832/3825 Abdülbaki Bakır 
(S. No: 33) Pıüur ve Arçunu 

köyleri İhtiyar He
yeti 
Ilıca

3834/3827 Aziz Sıkdokur 
5737/5726 Zeytinburnu Telsiz 

(S. No: 34) arkası 84 No: Sokak 
19
İstanbul

3863/3856 Hüseyin Akınaltuğ 
(S. No: 35) Anafartalar caddesi 

Mevsim sokakta Ar
zuhalci 
Ankara

1970/1966 Mehmet Altun ve 
(S. No: 36) arkadaşları

DDY Liman îşçüeri
Mümessilliği
İskenderun

1974/1970 Refik Atalay 
(S. No: 37) Alâatin mahalle

sinde 
Erdek

2002/1998 Zehra Şeniz 
(S. No: 38) Muradiye mahallesi 

120. sokak No: 3 
Mersin

9°10/2006 Halil Hikmet Muslu 
(S. No: 39) Tavşan mahallesinde 

Şişli sokak 
Merzifon

2020/2016 Hâmit Güçerdem 
(S. No: 40) Toptancı Hal No:56 

Ankara

2022/2016 Rıza Özbek ve arka- 
(S. No: 41) daşlan1

Dancı köyünde 
Yozgad

(Arzuhal hulâsası : Erzurum’un - Pülür köyü îlköğrctmen 
Okulu için istimlâk edilip tapuya tescil edilmiyen ve vergisi halâ 
kendileri tarafından ödenmekte olan arazileri üe istimlâk harici 
fuzulen işgal edilen yerlerinin kendilerine iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evinden hırsızlık yapmaktan maznun bu
lunanlar haklarındaki duruşma sırasında; Cumhuriyet müddei
umumisinin beraet talebinde bulunduğu ve kendisiyle karısına 
iftira etmekten maznun Yusuf ve Mihriban haklarında da adc- 
mitakip karan verilmiş olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Seyyar Arzuhalcilikle iştigali dolayısiyle 
1952 yılında tediye etmek istediği vergi borcu için seyyarlardan 
verginin kalktığı cevabı verildiği halde; bilâhara 1952 yılı için
177 lira Gelir Yergisiyle 88£ lira da ceza olmak üzere 265,5 
Ura tarh ve tahsil ve 1953 takvim yûı için de keza aynı mik
tar vergi talebedildiği ve ayınca seyyar değil serbest meslek 
erbabı ve evli olduğu halde bekâr gösterildiği ve işbu hataların 
mağduriyetine sebebiyet verdiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Demiryolları Liman İşçilerine haf
ta tatili ve umumi tatil günleri için yevmiye verilmiyerek hak
larının ihlâl edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası: Mahkeme zabıt kâtipliğinden istifaen ay
rıldığı tarihten bilâhara başka vazife deruhde ettiği »aman ara
sındaki müddetler için açık maaşı üe ayrıca vekâletten talebet- 
tiği dâvavekilliği ruhsatnamesinin verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Karşı tarafın açtığı t&hliye dâvasına ba
kıldığı halde-ikâme ettiği tapu kaydının iptali dâvasına bakıl
madığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Aleyhine ikâme edilen hudut tashihi dâ
vasında, birtakım yolsuz muameleler yapılarak binnetice dâva
nın aleyhine neticelendiği ve bundan istifade eden hasır larının 
istihsal ettikleri izalei şüyu ilâmına müsteniden bu yerleri satı
şa çıkardıkları ve tapu iptali hakkında açtığı dâvanın ve. tedbir 
talebinin reddolunduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ankara Belediyesinden kiraladığı dükkâ
nın kira bedelinden dolayı aleyhine yapüan icra takibinin dur
durulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Darıca köyünde yapüan muhtar seçimin
de Mevlût Erişmiş’e rey verümesi için köylüler tehdidedümek 
suretiyle seçime fesad karıştırıldığı ve köyün şahsiyeti mânevi- 
yesine ait meraya tecavüz edüdiği hakkında.)



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

2049/2045
3555/3548 

(S. No: 42)

3509/3502 
(S. No: 43)

3511/3504 
5936/5925 

(S. No: 44)

3513/3506 
(S. No: 45)

3545/3538 
3655/3648 

(S. No: 46)

3546/3539 
(S. No: 47)

3596/3589 
(S. No: 48)

3610/3603
(S. No: 49)

Şuayip Taııbay 
Eski Belediye Elek
trik işletmesi Fen 
Memuru 
Düzcc

(Arzuhal hulâsan : Düzce Belediye Reisinin, kendisini sebepsiz 
yere vazifeden çıkarıp yerine oğlunu tâyin ettiği, belediye oto
mobillerini lüzumsuz yere diğer oğlunun tamirhanesinde tamir 
ettirmek suretiyle oğluna menfaat temin ettiği, beldiyeye ait 
mubayaaların alâkalılar tarafından değil münhasıran oğlu ma
rifetiyle ifa edildiği ve yaptığı şikâyetlerin nazara alınmadığı 
hakkında.)

M. Sıddık Polat 
Sincan Köyünde 
Muhtar 
Tutak

Ahmet Tuna
Seyitgazi

Hatice Bağun 
Bornova Asım Bey 
sokak No: 18 
İzmir

Mecdettin Ünaal 
Mermer Nahiye Mü
dürü
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Tutak kazasma bağlı Sincan köyünün 
tapulanması esnasında iskân suretiyle köylüye tevzi edilen gay- 
rimenkuüere karşı, Hazine tarafından vukubulan usulsuz itira
zın kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Sayitgazı kazasında mevcut orman böl
ge şefliğinde istihdam edilen muhafaza memurlarmm yerli ol
maları hasebiyle akrabaları ile iş birliği yaparak ormanları 
tahribettikleri kanuna aykın hareket edenler haklarında taki
bata tevessül etmeyip bunların yerine kendileri ve akrabaları 
ile arası açık olanlar adına zabıt varakası tanzim ettikleri ve 
şahsan da yolsuz hareketlerde bulundukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Babası tarafından 30 sene evvel Marya 
namındaki bir Rumdan satın alınıp ölümü ile kendisiyle diğer his
sedarlara intikal etmiş olan gayrimenkul, kadastroca Hazine 
namına tesbit ve tescil edilmek istenildiğinden vâki hatmin 
tashihi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İdarî vazifenin ifası sırasında vukubu
lan hakaret iddiasından dolayı hakkında vilâyet idare heyetin
ce m en’i muhakeme karart verilmiş iken aynı mevzu ve isnat- 
dan dolayı■ mahallî C. Müddeiumumiliğince Memurin Muha- 
kematı Kanununa aykın olarak aynca tahkikat ve takibat ya
pılmakta olduğundan evrakmm salâhiyetti mercie tevdii hak 
kında.)

Raşit özbilgin (Arzuhal hulâsası : Alacaklısı Kâmil; gayrikanuni hareket-
Eblahan Mahallesi leri ile kendisini mağdur ettiğinden, İcra Riyasetince gerekli 
Hamam Sokak No :15 karar ittihaz edilip kendisine tebliği hakkında.)
Gazianteb

Selvare Büyükbay 
ram
Unna köyünde 
Araç

Kemal Kaynak (Arzuhal hulâsası : Teşkilâtı Esasiye ve Hâkimler Kanunu
Adalet Han No: 28 hükümlerine aykırı olarak vazifeden af edildiğine dair.)
Avukat
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Babası tarafından 1328 senesi aşarına ke
falet elüip, mezkûr borcun ödenmesinden dolayı bir kısmına his
sedar olduğu arazilerinin Hazine tarafından satışa çıkarıldığı ve 
aynca da kendUfirinden ecri misil talebedildiğinden bu halin tas
hihi hakkında.)



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

3646/3639 Haşan Engin ve ar- 
(S. No: 50) kadaşlan

Akmeşe köyünde 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Evvelce haricen satın aldıkları yerlerin, 
Hâzineye aidotduğundan bahsile ellerinden alındığı ve fuzuli iş
gallerinden dolayı da ecri misil istenilmekte olduğu hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; salahiyetli kaza 
mercüerince tetkik edilerek karara bağlanması lâamgelen ve
ya bu merciler tarafından tetkik edilmekte olan hususata ta
allûk etmekte bulunmalan itibariyle encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacaklanna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4977 2 . IV . 1957

2008/2004 Rifat Engineı* ve ar- 
(S. No: 51) kadaşlan 

Karaburun

2013/2009 Yani Yuanidis 
(S. No: 52) Er Meydan Sokak 

No: 17
Kurtuluş - İstanbul

2014/2010 Mehmet Sağlam 
(S. No: 53) Tabakhane Mahallesi 

Etempaşa Medrese
sinde göçmen 
Yenişehir - Bursa

2017/2013 Ahmet Gençer 
(S. No: 54) Göztepe Hatay Cad

desi No: 266 
İzmir

2030/2026 Ahmet Kopuz 
(S. No: 55) Fındıklı Tramvay 

caddesi No: 16 
İstanbul

2031/2027 Nizamettin Oral 
2363/2357 Foto Yüksel İstiklal 

(S. No: 56) caddesi Bekâr soRak 
No: 8
Beyoğlu - İstanbul

2036/2032 Yusuf Saıısu 
(S. No: 57) D. P. Başkanı 

Uğrar köyünde 
Kaş

(Arzuhal hulâsası- : Karaburun'da vukua gelen depremde ha
sara uğnyan evlerinin tamir ve inşası için lâzımgelen yardımın 
bir an evvel ikmal ve intacı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 1916 -1917 yülannda Beyoğlu Rum Fran
sız lisesi son sınıfına devam edip bütün derslerden muvaffak ol
duğu halde Türkçe dersi açık bırakıldığından Talim Terbiye Ku
rulunun 30 . IX  . 1950 tarih ve 163 saydı kararının 6 ncı mad
desi gereğince imtihana tâbi tutulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

İskân yardımlarından faydalandırılması

(Arzuhal hulâsası : Emsallerine göre maaş derecesi noksan 
olduğundan memuriyette geçen hizmetine uygun olarak maa$ de
recesinin ayarlanması hokkanda.)

(Arzuhal hulâsası: İmroz kazasına bağlı Kefalos feneri açık
larında sahile yakın mesafede bulunan gemi enkazını çıkarmakta 
olup Hâzineye hisse verdiğinden eşya için Gümrük Vergisi alın
maması hakkında<.)

(Arzuhal hulâsası: İşçilikle geçimini temin edemediğinden 
her hangi bir bankadan kendisine 10 000 liralık ve karşılıksız kre
di yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Orman tahdit komisyonu tarafından 1939 
yılında kendilerine haber verilmeden ilânsız yapılan tahdit sıra
sında köylerinin de orman sınırı içerisinde gösterilmek suretiyle 
mağdur edildikleri hakkında.)



Arzuhal
No.

2038/2034 
(S. No: 58)

2040/2036 
2296/2291 

(S. No: 59)

2043/2039 
(S. No: 60)

1973/1969 
2861/2854 

(S. No: 61)

1975/1971 
(S. No: 62)

1988/1984 
5422/5412 
5892/5881 
7057/7046 

9596 
11736/11182 
(S. No: 63)

2004/2000 
(S* No: 64)

2005/2001 
(S. No: 65)

2006/2002 
(S. No: 66)

Osman Ayhan 
Gevrekli köyünde 
Eğitmen
Seydişehir - Konya

Yılmaz Turna 
Rıhtım caddesi No:4 
Kartal - Maltepe 
İstanbul

Mehmet Saban 
Toptaşı Tabaklar 
Yokuşu Tırnak so
kak No: 1 
Üsküdar - İstanbul

İsmail Ellibir 
Paşabahçe İskele 
caddesi Kahveci Ah
met Zeynel eliyle 
Boğaziçi - İstanbul

Ali özeren 
Karasoku mahallesi 
56. sokak No: 76 
Adana

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

- a  —

(Arzuhal hulâsası: Eğitmen maaşından başka geliH olmadığı 
ve muhtaç vaziyette bulunduğu cihetle geçim şartlarının düzel- 
tümesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Orta mektep 2 nci sınıftan ayrılmış olup 
halen maişetini temin edemiyecek vaziyette bulunduğundan kara
yollarında bir iş verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Karayolları îstanbul Maltepe tran
sit ambarında çalışmakta iken işine nihayet verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Paşabahçe Müskirat Fabrikası şeflerinden 
Remzi Başkaynak’m işçilerden bâzılarını şahsi hizmetinde kullan
dığı ve yolsuz muamele yaptığı ve fabrikadaki işine tekrar alın
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ziraat aletleri tamirciliği ile iştigal etti
ğinden sahibi bulunduğu atelyenin tevsii için lüzumlu kredinin 
verilmesi hakkında.)

Mustafa Saydam 
Bekirkadı mahalle
sinde 
Kırşehir

(Arzuhal hulâsası : Sigara paketleri üzerine (halka) attırd- 
masma müsaade edümiyerek ticaretine mâni olunduğu hak
kında.)

Mustafa Boztaş 
Aşağıfctzüçevlik kö
yünde 
Pınarbaşı

Abdullah Şahin 
Aziziye köyünde 
Düzce

Kemal Yalçın 
Kiremitocağı kö
yünden 
Düzce

(Arzuhal hulâsası : Çiftçiyi topraklandırma Kanunu gere
ğince kendisine de toprak ve mesken yeri verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Düzce Ziraat Fidanlığını genişletmek 
maksadiyle fidanlık civarında "bulunan arazisinin istimlâk edil
mesi düşünüldüğünden bundan vazgeçilmesinin temini hak
kında.)
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1999/1995 Mustafa Işık ve ar- 
(S. No: 67) kadaşlan

Çayır mahallesi Ta
tarlar sokak No: 6 
Yenişehir - Bursa

2060/2055 İsmail Ezherli 
(S. No: 68) Diyanet İşleri Reis

liği Müşavere Ku
rulu Mümeyyizi 
Ankara

2059/2054 Hüseyin Altay 
3252/3245 Miralay Nazımbey 

(S. No: 69) sokak No: 45
Yenimahalle - An
kara

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

(Arzuhal hulâsası : İskân haklarının verilmesine dair.)

» » »  » » »

» » » » » »

1992/1988 Yusuf Özdemir 
(S. No: 70) Cedidiye mahallesi 

Sakarya sokak 
No: 17 
Düzce

1993/1989 İbrahim Şahin 
(S. No: 71) Aziziye köyünde 

Düzce

3527/3520 Sinan Kalender 
(S. No: 72) Ceylânpınar

1994/1990 Hamdi Ulusan 
(S. No: 73) Şehit Kuşdemir So

kak No: 8 
öncebeci - Ankara

1997/1993 Mustafa Koksal ve 
(S. No: 74) arkadaşlan

Belediye Reisi 
Şarkikarahisar

(Arzuhal hulâsası : Düzce Ziraat Fidanlığının genişletilmesi 
maksadiyle civarda bulutlan arazisinin istimlâk edileceğini ha
ber aldığından, kendisini mutazarrır edecek olan bu vaziyetin 
önlenmesi hakkında.) r

(Arzuhal hulâsası : Ceylanpmar Devlet Üretme Çiftliği mü
dürünün yolsuz ve keyfi hareketlerde bulunduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Henüz vazife görecek yaşta iken re’sen 
emekliye sevk edildiği ve emsali öğretmenler hakkrndaki 6273 sar 
yılı İntibak Kanunundan istifade edemediği cihette tekrar vazife- 
ye alınıp mezkûr kanun hükümlerinden faydalandırılması hakkın
da.)

(Arzuhal hıdâsası : Kalecik Kaymakamlığına tâyin edilen ka
zaları Kaymakamı Şerafettin Atak hakkındaki tâyin muamelesi
nin durdurulması hakkında.)

1998/1994 Hüseyin Çakmak 
(S. No: 75) T. C. DDYolunda

S. 55054 İstasyonda 
Akçakale

1990/1986 Hüseyin Şeremet 
(S. No: 76) 1110. Sokak No: 12 

İzmir

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında 120 lira maaşlı 
gardıfren olarak çalışmakta iken tenzili maaşla makasçılığa tâyin 
edildiğinden, bu yolsuz muamelenin düzeltilmesiyle Karkamış’a 
nakledilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik Bankası İzmir İşletmesinde 
yüksek yevmiye ile çalışmakta iken işletmenin işi müteahhide ver
mesi yüzünden mutazarrır oldukları ve bu halin önlenmesi hak
kında.)
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Arzuhal

No.

2000/1090 
(S. No: 77)

2045/2041 
(S. No:'78)

2048/2044 
(S. No: 79)

1968/1964
(S. No: 80)

1972/1068 
(S. No: 8î)

3547/3540 
(S. No: 82)

3550/3543 
(S. No: 83)

3551/3544 
(S. No: 84)

3561/3554 
(S. No: 85)

3563/3556 
(S. No: 86)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İkbal (riiral 
Bezirci 3. Sokak No: 
19
Sivas

Mehmet Cesur ve ar
kadaşları 
Tekke köyünde 
Sarayköy - Aydın

Mehmet fiünsiir 
Müstahsil 
Küçükkııyıı - Bay
ramiç

Fikri Güler ve arka
daşları
Dikbıyık köyünde 
Turgutlu

IIasan Yaslar 
Tabakhane Mahallesi 
Gürdoğar Sokakta 
Yenişehir - Ankara

Hüseyin Pakkaıı ve 
arkadaşı
Mustafa Bey köyün
de
Tercan, - Erzincan

Yakup Arı 
Dandi köyünde 
Harşit - Tirebolu - 
Giresun

Baki Kemallı 
Ekinpazarı No: 6 
Balıkesir

Esat Yıldız 
Muhtar 
Oksa köyünde 
Mutki

Niyazi Demirtaş ve 
arkadaşları 
Çinaz köyünde 
Palu

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gürün askerlik şubesine 40 lira aylıkla ki
raya verdiği evine ait dört aylık kira bedeli düyuna bırakılmak 
suretiyle mutazarrır edildiğinden alacağının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Münasebeti bulunmadığı ve rızaları olma
dığı halde köylerinin Kuyuca kazasına bağlanmak istendiği ve bu 
vaziyetin kendilerini mutazarrır edeceği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Zeytinlik sahasında çalıştırılan kalifiye iş
çilerin Bayramiç Orman İdaresince yüksek yevmiye ile toplanıp 
ağaçlandırma işlerinde çalıştırılmaları dolayısiyle, kendi mıntaka- 
smdaki zeytin topluma işini yapacak amele bulamadığı ve bu hal
den mutazarrır olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Şimdiye kadar yaptıkları tütün ekimine 
müsaade edilmiyeceğini öğrendiklerinden; halen kurutulmuş mah
sullerinin satılmasına ve gelecek yıllarda da tütün ekmelerine mü
saade edilmesi ve ayrıca Amasya Şeker Fabrikasının işletmeye 
açılması sebebiyle köylerinde şeker pancarı ekilmesine de müsaade 
olunması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Muhacir olduğundan kendisine iskân hak
kı verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 4753 sayılı Kanuna tevfikan muhtaç çift
çiye tevzii lâzımgelen Hâzineye ait topraklardan kendilerine de 
tahsis yapılması için gerekli emrin verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsamı : Durumuna uygun bir iş verilmesi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası: Balıkesir Belediyesine aidolup 1955 sene 
sine kadar tahtı icarında bulunan dükkânın eski kira bedeli 
üzerinden yine kendisine verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Köyleri halkı tarafından inşa edilmiş 
olun camiin kapı ve pencere kısımlarının ikmali ve içerisinin tef
rişi için Hükümetçe yardım, yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Dedelerinden intikal etmiş bulunan va
kıf arazinin; Çiftçiyi Topraklandırma Kanununu tadil eden 
5C,1R sayılı Kcrtunun 11 nen maddesine istinaden istimlâk edilip 
dağıtılmaması hakkında.)
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3521/3514 Mustafa Baygın ve 
(S. No: 87) arkadaşları

Yenitabakhane Yün 
Tarama Fabrikası 
Uşak

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3565/3558 Ali Aydın 
(S. No: 88) Bardakçı mahalle

sinden 
Çumra

3495/3488 Haşan Gündüz 
(S. No: 89) Söylemez köyünde 

Akdağmadeni
3500/3493 Mustafa Şahin 

(S. No: 90) Kargıpınar köyünde 
Krdemli

3501/3494 Ahmet Aşçı ve ar- 
(S. No: 91) kadaşlan

Nohuttcpe köyünde 
<)smaniy<*

3502/3495 Müslim Baş 
(S. No: 92) Çvş.

19. Bağ. Top. Tb. 
Devrek

3504/3497 Hüseyin Kara 
(S. No: 93) 14. Top. A. Hv. Gr.

Mk. Asb. Baş. Çvş. 
Posta K. No: 5 
Sankamış

3510/3503 Cahit Akalın 
(S. No: 94) Deveoğlu yokuşu 

Emel Han No: 10 
Tahtakale - İstanbul

3512/3505 Halil Kuzu ve arka- 
(S. No: 95) daşları

Çengilli köyünde 
Şile

3520/3513 Rahim« Kutluay 
(S. No: 96) Camiatik mahallesi 

sokak 93, No: 9 
Tarsus

(Arzuhal hulâsası: Yün ve yapağı içerisinde bulunan çöp ve 
saireyi şifon makinasiyle temizleyip bu mey anda başkalarına ait 
eski yün çorap ve kırpıntılarını, ditmek suretiyle yün haline 
getirdikleri için kendilerinden satış bedeli üzerinden vergi alın 
dığı halde; aynı tesisata malik iplik fabrikalarının Muamele Ver 
gisine tâbi tutulmadıklarından bahsile 3843 sayılı Kanuna t ev 
fikan kendilerinin de vergiden muaf tutulmaları ve&a Muamele 
Vergisi Kanununa göre ücret üzerinden vergi alınması hak 
kında.)

(Arzuhal hulâsası: Durumuna uygun bir iş verilmesi hak
kında.)

Küçümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Askerlik vazifesini ifa ederken hastalan
ması sebebiyle verilen hava değişimi sırasında işliyen üç aylık 
tayın bedelinin verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: On beş seneden beri işgalinde bulundur
duğu üç dönümlük arazinin toprak komisyonunca elinden alınıp 
başkalarına verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ziraat Bankasına olan borçlarının on 
müsavi taksitte ve on sene vâde ile tahsil edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 40 ncı dönem yedek subay eğitimi sonun
da imtihanda muvaffak olamadığından ve çavuş rütbesiyle vazi
feye sevk edildiğinden kendisine bir imtihan hakkı daha verilme
sine dair.)

(Arzuhal hulâsası: 5950 sayılı Kanuna tevfikan maaşının 
% 30 u nispetinde alması lâzımgelcn uçuş zammının verilmediği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bâzı büyük sermayeli ihracatçı firmalar 
tarafından harice satılan bağırsak fiyatları düşük gösterilmek su
retiyle döviz kaçakçılığı yapıldığından bunun önlenmesi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası: Tekeli nahiyesi köylerinde Devlet ormanı 
olarak tahdidedilen sahada tapu kaydına istinaden mülkiyetleri
nin tanınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Uzun müddetten beri Şarkta hizmet ifa 
etmesine ve talebine rağmen yeri değiştirilmediğinden başka ma
halle naklinin temini hakkında.)
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3523/3516
6246/6235
5117/5108

Arzuhal
No.

Ekrem Erkoç 
Zafer mahallesi Ka
ranlık sokak No: 1

Arzuhal Kflhihitnn
adı, soyadı ve adresi

(S. No: 97) Tekirdağ

3524/3517 
(S. No; 98̂

İbrahim örs 
Mimarsinan caddesi 
No: 35 
Kırıkkale

3526/3510 İbrahim Işıkovalı ve 
(S. No: 99) arkadaşları

Alibeyli mahalle
sinde 
Osmaniye

3529/3522 
4537/4528 

(S* No: 100)

Mehmet Vural 
Adliye V. Ceza ve 
Tevkif Evleri U. Md. 
Tetkik Memuru 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Başöğretmen iken terfiine bir buçuk ay 
kalarak askere çağrıldığından ve bu arada terfi zamanı geçtiğin- 
den 5585 sayılı Kanun nazara alınarak terfi muamelesinin yapıl
ması ve mağduriyetine meydan verilmemesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İmal etmiş olduğu traktör vasıtasiyle çe
kilen çiftlik arabalarının, Ziraat Bankası kredisiyle satılması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: T. C. Ziraat Bankasına olan broçlannm 
on müsavi taksitte on senede ödenmesi hususunun temini hakkın
da.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Safranbolu mahkemesi zabıt kâtibi iken 
almış olduğu tevbih cezasının kaldırılması hakkında.)

3530/3523 Sinan Dindar 
(S. No: 101) Burhan köyünde

Gemerek - Şarkışla

3544/3537 Yasin Güneş 
(S. No: 102) 6. sayılı J. Er Okulu 

9. Bl. erlerinden 
Kütahya

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde mevcut Hazine arazisini işgal 
etmiş olanların bu topraklan gizliyerek Toprak Tesbit ve Tevzi Ko
misyonunun köylerine gelmesine mâni oldukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Evli olması sebebiyle, Jandarma Astsu
bay Okulundan ve astsubay namzetliğinden çıkarıldığından tek
rar namzetliğe alınması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp thu- 
lâsalan yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahiyet
lerine ve salâhiyetli idari makam ve mercilerce halli gereken ve
ya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olma
larına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4978 2 . IV . 1957

5164/5155 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 103) Dilek Taşı Dip So

kak No: 12 
Adapazarı

5168/5.159 Ali Çakmak 
(S. No: 104) Büyük Arslahanlar 

köyünde .
Altuntaş > Kütahya

(Arzuhal hulâsası : Vazife ifasından dolayı, aldığı yara ile 
sakat kaldığı haide âdiyen malûl olarak emekliye sevk edildiği 
ve kendisine toptan Ödeme yapılarak alâkasının kesildiği hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Arazisine vâki müdahale ve tecavüzden 
dolayı 5917 sayılı Kanuna tevfikan ittihaz edilen kararların yol
suz bulunduğu hakkmda.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

5196/5187 Kâzım Çal 
(S. No: 105) Tekel Şarap ve İspir

to Fab. Tahmil Tah
liye işçisi 
İzmir

Eneümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye ait arsa üzerine inşa ettiği ba
rakaya tesahübetmek istiyen şahıs aleyhine, dâva ikame etmiş ise 
de; hakkım ispat etmesine rağmen aleyhine karar verildiği hak
kında.)

6340/6329 Nâzım Yılmaz
9994 Ceza evinde mevkuf 

(S. No: 106) Trabzon

6345/6334 Salim Topay 
(S. No: 107) DDY Liman Müd.

Şube Amirliği Baş- 
memuru
Haydarpaşa • İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : AU Osman Kcurcı’mn başkası tarafından 
öldürülmesine rağmen; tazyik neticesinde suçu üzerine aldığı ve 
bu sebeple aleyhine dâva ikame edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 4620 saydı Kanundan lâyıkı veçhile fay
dalanmadığından ve intibah, doğru yapılmadığından bu husus
ların düzeltilmesi hakkında.)

6351/6340 Emrullah İskender 
(S. No: 108) ve arkadaşlan

Demirli köyünden 
Köyceğiz

6361/6350 Kerime Yalçmdağ
8650 Aşağı Mahallesinden

10639 tncirliova 
(S. No: 109)

6363/6352 Feride Kurtman
(S. No: 110) Kalafat köyünde 

Çaycuma

6367/6356 Bayram Dursun ve 
(S. No: 111) arkadaşlan

Keleverek köyünde 
Bayburt

6373/6362 Behlül Şengiil 
(S.No: 112) Bozhane köyünde 

Beykoz - İstanbul

6403/6392 Abdülvahap Köse 
(S. No: 113) Camidagı köyünde 

Rize

6402/6391 Fatma Kural 
(S. No: 114) Muhacir Pazarı Ce- 

didiye Sokak No: 56 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Köyceğiz - Ağla - Karagöl orman yolu
nun mutemedi tarafından yevmiyelerinin ve istihkaklarının ve
rilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa kocası tarafından belediyeden 
satmalınmış olup bedeli ödenmiş bulunan arsanın başkasına sa- 
tüdağı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife maluliyetinden mütevellit hasta
lığı neticesinde vefat eden kocasından dolayı kendisine ve ço
cuklarına gelir tahsis edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle başkasına temlik edilen tar
lanın, hissedarlardan birinden yansını satınalarak namlarına 
tescil ettirdikleri halde; bilâhara diğer tarafa kalan arazi fazla 
çıktığımdan bu kısma ait haklarının da tanınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekliliğe sevk edilirken bir kısım hiz
met seneleri nazan itibara alınmadığından bu hususların düzel*- 
tümesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kesilen vazife mâlûllüğü ayhğvnm yeni
den bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hülâsası : DDY İdaresinde iken sağ kolunu ve 
gözünü vdzife sırasında kaybeden müteveffa koçasından maaş 
bağlanması hakkında.)



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

6384/6373 Gülsüm Tahtacı 
6387/6376 Atatürk Bulvan No: 

(S. No: 115) 153
Gazianteb

5086/5077 t. Hakkı Kaymak
(S. No: 116) Galata Mertebani So

kak Hürriyet Han 
No: 19 
İstanbul

5038/5029 İbrahim Eroğlu
(S. No: 117) Ordonat Bnb. Şehit 

H. Karaca sokak 
No: 1
Içcebeci - Ankara

5035/5026 Fethi Doğruyiirek
(S. No: 118) P. K. No: 4 

Soma

6405/6394 Niyazi Bakır
(S. No: 119) Supe köyünde 

Fındıklı

6422/6411 Mehmet Aydoğan
(S. No: 120) Herbetelenasçc kö

yünde 
Urfa

6425/6415 Necati Özkul .
(S. No: 121) PTT Atlı Dağıtıcı 

Tortum

4062/4054 Bedrettin Yeşilbaş 
5124/5115 ve arkadaşları 
5822/5811 Zeylen Harhus Kö- 

(S. No: 122) yü ihtiyar Heyeti 
Erciş

4079/4071 Hasibe özışık 
(S. No: 123) Beyoğlu PTT Mer

kezinde Kumkapı 
Şahsivar çıkmazı 
No: 34 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Mahkemece ve icra memurluğunca ifa 
olunan muamelât hakkında parmak ve mühür bastırılmak su
retiyle tebligat yapılmuş gibi evinin ve içerisindeki eşyasının 
elinden alındığı ve kendisine vasi tâyinine tevessül edilmiş ise 
de; buna ihtiyacı bulunmadığından ve borcunu taksitle ödiyebi- 
leceğinden evinin iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arsasının; imar plânına göre ço
cuk bahçesi olarak gösterildiğinden bahisle, inşaat yaptırma
sına müsaade edilmediğinden mağduriyetine sebebolan bu ha
lin önlenmesi hakkında.) .

(Arzuhal hulâsası : 5677 saydı Af Kanunu nazara alınarak 
yüzbaşılığa nasbinin tashih edilmesi Hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6 sene asli maaşla, 3 sene Askeri fab
rikalarda yevmiye ile ve 3 sene de Etibank’ta keza yevmiyeli 
olarak çalışmış olduğundan bütün hizmet müddetleri tevhid 
edilerek son vazifesine ilâve edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köy kadınlarının zehirlenerek öldürül
dükleri ve bunların takipsiz kaldığı- hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Zilyed bulunduğu arazisine tecavüz ve 
müdahale edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tortum’un Bağlarbaşı köyünde dinamit 
atmak ve yangın çıkarmak suretiyle 7 şahsın ev, samanlık ve 
kahvehanesinin harap edildiği ve bu meyanda kendisi de bu
lunduğundan gerekli yardımın yapılması ve asayişin temin edil
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Senelerden ben zilyed bulundukları gay- 
rimenkullere Erciş tüccarlanndan Sadık Avcı tarafından müda
hale edilmesine rağmen, kaymakamlıkça kendileri aleyhine meni 
müdahale karan verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Beyoğlu PTT merkezinde çalışmakta iken 
daire namıma alman MUM Piyangodan hissesine isabet eden 185 
liranın kendisine verilmediği ve devamsızlığı bahanesiyle de 
memuriyetten çıkarılarak mağduriyetine sebebiyet verildiğinden 
tekrar vazifeye alınması hakkında.)
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5162/5153 Asaf Nakiboğlu 
(S. No: 124) Avukat 

Niğde

5158/5149 Eşref Sayar 
12791/12217 Yaylalı mahalle- 
(S. No: 125) sinde

Karacasu

5095/5086 Kemal Çubukçu 
(S. No: 126) Yeni Çarşıda Yıldız 

Kıraathanesi sahibi 
Ali özcan eliyle 
Zonguldak

3599/3592 Osman Bülbüldere 
(S. No: 127) Tayakadm mahallesi 

Fırın sokak No: 14 
Bursa

5087/5078 Derviş Dal
8087 Baştarla Fidan so-

10553 kak No: 128
(S. No: 128) Zonguldak

5147/5138 Necati Geriş 
(S. No: 129) DDY Haydarpaşa 

Mesul Saymanlığın
da 23575 sicilli 
İstanbul

5143/5134 Ahmet Kaya 
(S. No: 130) Gökdere nahiye mer

kezinde 
Tokad

5142/5133 Kâmil Türkmen ve 
(S. No: 131) arkadaşları

Dr. İbrahim Ethem 
Kimya Evi Peyk- 
hane sokak No: 6 
İstanbul

5112/5103 Kasım Kovancıgil 
(S. No: 132) Fevziçakmak caddesi 

Faytoncular Hanın
da No: 215 
Bursa

5098/5089 Zeliha Kılıftın 
(S. No: 133) Ulu şeyran köyünde 

Şiran

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Zilyed bulunduğa gayrimenkul hakkında 
5917 sayılı Kanuna aykırı ve diğer tarafı istilzam eder şekilde 
karar verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Tapulu mülkü iken 4785 sayılı Kanuna 
tevfikan Devletleştirilerek Hazine adına tescil edilen arazisine ait 
Hazine tapusunun iptali ile namına tescili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Geçirdiği kaza neticesinde sağ elinin par
maklarını kaybetmiş olduğundan işbu kazanın vazifeden müte
vellit bulunduğu kabul edilerek tazminat verihnesi hakkında.)

W
(Arzuhal hulâsası: 1943 yılında Bulgaristan’dan anavatana 

gelirken uğradıkları kaza neticesindeki zarar ve ziyanlarının te
lâfisine karar verildiği halde; bugüne kadar kısmı küllisinin ve
rilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Meslek hastalığı sebebiyle vazifesinden 
çıkarılmış olup evvelce tahsis edilen 150 lira gelirin bilâhara 
tenkis edilmesi suretiyle mağduriyetine sebep verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: DDY İşletmesi memuru iken 4620 sayılı 
Kanuna tevfikan yükseltilmesi lâzımken, esasen o müddeti ikmal 
etmiş olması itibariyle derecesi yükseltilmediği cihetle, bu arada 
zayi olan hakkının verilmesi ve buna göre intibakının yapılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulasası : Zilyed bulunduğu yerlerin nahiye mü
dürlüğünce elinden alınarak köy merası yapıldığı hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : tçme sularının bulunduğu mahalde Ah
met Türkmen namındaki şahıs tarafından ahır inşa edümeb 
istenildiği ve fuzuli müdahalede bulundurulduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1331 yılında taksitle Hâzineden almış 
olduğu gayrimenkulün satış bedeli 600 lirayı ödediği halde, 
Vakıflar idaresinin müdahalesi üzerine tapu senedini alamadığı 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kocasını öldürmekten maznun 
nanlann tahliye edildikleri hakktnda.)

bulu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

5250/5241 Yusuf Çetin 
4961/4952 Gol mahallesi tsaağa tecavüz edildiği hakkında.) 
(S. No: 134) Muhtar 

Diyadin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

(Arzuhal hulâsası : Hikmet özmen tarafından mer’alanna

4931/4922 İbrahim Muzaffer 
(S. No: 135) înal

Namıkkemal caddesi 
Trakya No: 57 Ap. 
Bahriye Pak eliyle 
Aksaray

4929/4920 Mustafa Kızıl 
(S. No: 136) En giz köyünde 

Bafra

(Arzuhal hulâsası : Orduda geçen 18 sene hizmeti Millî 
Müdafaa Vekâletince her nasılsa 14 sene 6 ay hasabedüerek ik
ramiye verilmek suretiyle emekliye çıkarıldığı ve mağdur edil
diği hakkında.)

4927/4918 Abdullah Siyam 
5956/5945 Kuleli köyünde 

(S. No: 137) Sürmene

4923/4914 Anayurt, DDY 2 nci 
(S. No: 138) İşletme Lalahan İs

tasyonunda 2141 Ta
kım Çavuşu 1719 
Sicilli
Lalahan istasyonu

4914/4905 Ahmet Balladır 
(S.No: 139) Terakki Mahallesi 

Kâzimiyo Sokak No: 
35
Zonguldak

4905/48Ö& Salih Türkben 
'S. No: 140) Yol Çavuşu Takım 

4226 
Sivas

5013/5004 Sabahattin Eyüboğlu 
(S. No: 141) DDY. 4 ncü İşletme 

Hareket Memuru 
37258 sicilli 
Artova

5140/5131 İsmet özüak 
(S. No: 142) DDY. 6 ncı İşletme 

Garda Katar Başme- 
muru 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Tapulu ve 1950 senesinden beri züyed
#  bulunduğu araziyi sürmekte iken Engiz Orman bakım memur- 

'  lan tarafından i§ten menedilip ziraat âletlerinin müsadere 
olunduğu ve bu husustaki istidasının şikâyet edilen müesseseye 
havale edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini yaralamaktan maznun Haşan 
Saral’tn tevkif edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1937 • 1944 ve 1944 - 1950 seneleri ara
sında geçen yıllara ait terfi haklannm verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ereğli Kömürleri işletmesinde yaptığı iş
ten mütevellit alacağının verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 4620 sayılı Kanun gereğince terfi edeme
diği seneler hesabedilerek buna göre intibakının yapılması hak
kında.)



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

5154/5145 Sırrı özdenin*
(S. No: 143) Halfettin Mahallesi 

No: 56 
Malatya

5148/5139 Osman Kalmsaz 
(S. No: 144) Fındıklıyı Zir kö

yünde 
Sungurlu

5010/5001 Hesari Doğan 
(S. No: 145) Âdilpazarı köyünde 

Bozova

•5014/5005 Abdullah Aydın 
(S. No: 146) Ceza evinde tutuldu 

Erzincan

5015/5006 İsmail özkara 
(S. No: 147) Biiyükmanikaköyün

de
Saray

5023/5014 Osman Hamzaoğlu 
(S. No: 148) Mercan Tığcılar

Yıldızlı Han No: 19 
İstanbul

5028/5019 Akif Çam 
(S. Xo:149) PTT Hat Çavuşu 

Boğazlıyaıı

5007/4998 Muhittin Çavuş 
10940/10387 Tophane Mahallesin- 
(S. No: 150) de 

Rize

5006/4997 Mustafa Şen 
(S.No: 151) Eğret köyünde 

îhsaniye - Afyon

4965/4956 Talât özdemiroğlu 
(S. No: 152) Bahoekapı Birinci 

Vakıf Hân No: 34 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası: DDY Müessesesinde memlekete yaptığı 
hizmetlere mukabil terfi haklan verilmediğinden işbu haklarının 
iadesi ve eski memuriyetine tâyini ve yolsuz muameleler yapıldı
ğı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Oğlu Habib ’i öldürmekten maznun Memiş 
Kalınsaz’m beraetine kraar verildiği gibi maznuna yardım etmek 
suretiyle fiile iştirakten maznun bulunan maktulün karnı Güllü 
hakkında da takibat yapılmadığına dair.)

(Arzııfud hulâsası: Bozova hâkiminin; kasımları ile samimi
yet tesis ederek bunları aleyhine suç işlemeye teşvik ve asılsız suç
lar tertip ve isnadına tahrik ettiği ve bu meyanda oğlunun sekiz 
ay mevkuf kalmasına âmil olduğu, bâzı kimseleri himaye ettiği ve 
bâzı şahısları tahrik edip su değirmenini tahrip ve imha ettirdiği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Oğlu Elbcyi Aydın’ı öldürmekten maz
nun Şükrü Karadağ hakkında takibat yapılmadığına dair.)

(Arzuhal hulâsası: Rrporlarında yazılı ânzasma göre malu
liyet maaşı bağlanması lâzvngeldiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: İstanbul hâkimlerinden Hamdi öner 'in 
ihsası rey ettiği ve reddi hâkim talebini kabul etmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kâzım karısı Zeliha Küçüğü kaçırmaktan 
maznun bulunan oğlunu yakalamak üzere takibe çıkan jandarma 
K. vekili Başçavuş Ali Riza Akoğlu’nun; hiçbir ihtarda, bulunma
dan ve Öldürme kasdi ile ateş ederek oğlunu yaraladığı ve hâdise
den dolayı oğlunun haksız yere tevkif edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife sırasında meydana çıkan hastalığı 
sebebiyle tahsis edilen 6 ncı dereceden mâlüliyet maaşının birinci 
dereceye çıkarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde kı
zının ölümüne sebebiyet vermekten maznun Ali önciil’ün tevkif 
edilmesine rağmen altı ay sonra tahliye edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini makamından kovarak hakarette 
bulunan Maliye Vekâleti Gelirler Umum Müdürü hakkında kanu
ni takibat yapılmasına dair.)
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Arzuhal

No.

4939/4930 
6133/6122 

9395 
(S. No: 153)
4938/4929 

(S. No: 154)

3881/3874 
12996/12101 
13061/12163 
(S. No: 155)

5379/5370 
3875/3868 

11614/11060 
11932/11375 
(S. No: 156)

6457/6446 
(S. No: 157)

6458/6447 
(S. No: 158)

Hüseyin Ünal 
Kilyari köyünde
Tirebolu

Faik Göçmen 
Galata Giriş Güm
rük Müdürlüğü Ş. 2 
Memuru Saadet Göç
men eliyle 
İstanbul

Yaşar Korkmaz 
Civantayak mahalle
si 195 No: lu fınnda 
müstahdem 
Ceyhan

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İbrahim Köktener 
Ulugazi Mahallesi 
İstikamet Sokak No: 
2
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa sırasında yaralanıp 
malul vaziyete düştüğünden dolayı birnci dereceden maluliyet 
maaşına müstahak bulunduğu halde 3 ncü dereceden maaş bağlan
dığından bu vaziyetin İslahı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûlü olarak emekliye sevk edil
miş olup bu meyanda hizmet müddetiyle maaş miktarının noksan 
hesabedildiği ve bir kısım müddetleri de nazarı itibara alınmıya- 
rak mağduriyetine sebebiyet verildiği hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ecdatlarından intikal edip imar ve ihya 
suretiyle zilyed bulundukları arazilerinin kaymakamlıkça 5917 
sayılı Kanuna aykırı olarak ellerinden alınıp müdahaleden men 
edildikleri ve vilâyet makamı ile vazifeli memurların haklı miira- 
caatlerini nazarı itibara almadıkları, ekili mahsullerinin jandarma 
nezareti altında vb cebrî surette hayvanlara yedirüdiği hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce kendilerine verilip 1928 senesin
den beri fiilen işgallerinde bulunan arazinin Hazine tarafından 
açılan dâva neticesinde Hazine namına tescil edildiği ve bu defa 
tapunun iptaline dair açtığı dâvanın adlî müzaheretle bakılma
sına imkân verilmesi ve tapu sicil kaydının iptali ile namlarına 
tapuya bağlanmasının temini hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; salâhiyetti kaza 
mercilerince tetkik edilerek karara bağlanması lâzımgelen ve
ya bu merciler tarafından tetkik edilmekte olan hususata ta
allûk etmekte bulunmalan itibariyle encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacaklanna ittifakla, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4979 2 . IV . 1957

Tevfik Yılmaz (Arzuhal hulâsası : D. Demiryollarında münasip bir vazife
DDY Depoda Sanat- verilmesi hakkında.) 
kâr işçi Tahir Gü- 
nel eliyle
Derbesiye - Mardin

Reşit Tunçalp (Arzuhal hulâsası : Müptelâ olduğu sâri hastalığın tedavi et-
Mustafapaşa mahal- tirümesi hakkında;)
lesi Göçmen sokak
No: 8 Hıdır Kazgm
eliyle 
Elâzığ
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

6459/6448 Bekir Yıldırım 
(S. No: 159) Muhtar

Yunusveren köyün
de
Şarkışla - Sivas

6469/6458 Şaban Soydan 
(S. No: 160) Homurlu köyünde 

Mersin - İçel

6500/6489 Necmettin Ateş 
(S. No: 161) Al var köyünde 

Pasinler

6501/6490 Zakir-Türkân 
(S. No: 162) Ekrek Köyü eski 

Eğitmeni 
Pasinler

4964/4955 Fatik Kara ’
(S. No: 163) Ihsan Ündar eliyle 

Başköyde 
Ermenek

4963/4964 Halit Şükür ve ar- 
(S. No: 164) kadaşlan

Çiftlik köyünde 
Uzunköprü

4962/4953 Ali Açıkbaş 
(S. No: 165) Kargı pınan köyün

de
Erdemli

4951/4942 Nail Şener 
(S. No: 166) Altıparmak caddesi 

No: 41/B 
Bursa

4948/4939 Cemal Çevik 
(S.No: 167) Limanda No: 373 

İskenderun

4947/^938 Tevfik ören 
(S. No: 168) Cebeciler köyünde 

Yenice * Karabük
4946/4937 Esat Yerlikaya ve 

(S. No: 169) arkadaşları 
Boğazlıyan

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hülâsası : Köylerinin Ziraat Bankasına olan borcu
nun 1956 senesine bırakılmak suretiyle tecili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup arazi 
istihkaklarına ilâveten bir miktar daha toprak verilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası Eğitmen iken işine nihayet verildiğinden 
ve şahsına matuf bir kusuru bulunmadığından yeniden eğitmen
liğe tâyin edilmesi hakkında.)

» » * » » »

(Arzuhal hulâsası: 1953 senesinde ölen' kocasından mâlûl 
maaşı verilmekte ise de; tütün ikramiyesi verilmediğindin mez
kûr ikramiyenin de verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden oldukları t?<? 
ilk seneler iyi mahsul alamamaları sebebiyle Ziraat Bankasına 
olan borçlarının tecili hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak komisyonunca kendisine verilip 
halen işgalinde bulunan araziye ait tapunun, verilmediği hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup vatan
daşlığa da kabul edilmiş bulunduğundan iskân yardımlarından 
faydalandırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Diğer işçilerin almakta oldukları paZar 
ve bayram tatili yevmiyeleriyle iaşe ve sair haklardan gemi adam
larının da istifade ettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Kırılmış olan ayağı yerine fennî şekilde 
takma ayak yaptırılması hakkında.)

(Arzuhal hülâsası: Tarım işçisi ve tppraksız oldukları halele 
çiftçi olmadıklarından bâhsile kendilerine toprak verilmediği ve 
komisyon mamurlarının haksız dağıtım yaptıkları hakkında.)



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

5141/5132 Abdi Karataş ve ar- 
(S. No: 170) kadaşlan

Çarşı mahallesinde 
Boğazlıyan

6509/6498 Abdülkadir Çantalı 
(S. No: 171) Ahralı - Bozkır 

Konya

6505/6494 ismet Yıldız 
(S. No: 172) Muhtar

Kayapmaı* köyünde 
Manisa

6420/6409 Emin Işıklar 
(S. No: 173) Elvanı köyünde 

Erdemli - İçel

6421/6410 Nail Oğuzoğlu ve ar- 
(S. No: 174) kadaşlan

Yeşiltepe sokak No: 
57/6, Ev No: 51 
Zeytinburnu - İstan
bul

6425/6414 Muzaffer Özbek 
(S. No: 175) Muhtar

Kızıllar köyünde 
Şefaatli

6436/6423 Fatma Yılmaz 
(S. No: 176) 14 Mayıs mahallesi 

Bahriye eaddesi 
No: 64 
Samsun

6439/6428 Satı Alkan 
(S. No: 177) Mihail köyünde 

Hekimhan

6438/6427 Yusuf Ünal ve Ali 
6442/6431 Içan 

(S. No: 178) Halesan köyünde 
, Şirvan

6445/6434 Arif Karaka§
(S. No: 179) Sümerbaîık Umumi 

Evrak. .teksir m'îmu- 
ru . .
4nkara

(Arzuhal hulâsası: Tarım işçisi vc topraksız oldukları halde 
çiftçi olmadıklarından bahsile kendilerine toprak verilmediği ve 
komisyon memurlarının haksız dağıtım yaptıkları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Evi bulunmadığından ve talepleri neti
cesiz kaldığından kendisine bir ev yeri verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri arazisi dâhilinde gerekli tetlcikat 
icrasiyle köylülere kireç ocaklarında yakılacak odun ve çalı kes
me ruhsatiyesi verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsast : Bulgaristan muhacirlerinden olup ken
disine iskân yoliyle tahsis edilen gaynmrnkullerin geri alınması 
ve nüfusa tescil muamelesinin de yapılması, hakkında.)

(Arzuhal* hulâsası : Zeytinburnu Tahakkuk şefliği kâtibi 
Muharrem Bilir'in halka gösterdiği kolaylık veya yardımdan 
dolayı yerinin değiştirilmemesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası, : Halkı sıtmadan korumak maksadiyle 
kurutulan batakhk vc çukurların, Karayaka. köyünden İsmail’in 
teşvikiyle yeniden açtırıldığı ve bu halin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kocasının hastalığı sebebiyle maişet 
sıkıntısı çektiklerinden Tekel İdaresinden almakta olduğu üc
retin Gelir Vergisinden istisna edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde vâki heyelan sebebiyle üç 
senedir yersiz ve yuvasız kaldığı ve kocasının ölümü sebebiyle 
perişan vaziyete girdiği cihetle bu husustaki yardımın tesrii 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Efradı ailelerini geçindirecek araziye sa
hip bulunmadıklarından kendilerine toprak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası Sümenbank Utnum Müdürlüğü Umumi 
muhaberat kısmında çalışan emsaİ'Memurlara prim verildiği 
haldekendisi büütizam bundan mahrum edildiğinden bût fcafc* 
tan. istifade ettitilmm hak ı̂nda.)
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6379/6368 Tevfik Üçüncü
6589/6578 îskenderli köyünde

6707 Trabzon 
(S. No: 180)

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6381/6370 
(S. No: 181)

6390/6379 
12400/11841 
13672/13090 
(S. No: 182)
6391/6380 

(S. No: 183)

6404/6393 
(S. No: 184)

6407/6396 
(S. No: 185)

6408/6397 
(S. No: 186)

Osman Senai Tokay 
Dalmann Str. 23 
Berlin,- Charlotten- 
burg - Almanya
Hüseyin Altuntaş 
Bakkal Abbas Tur
han yanında 
Gelik - Zonguldak
Halide Erkin 
Türkali Mahallesi 
Şehit Nuri Sokak 
No: 13 kat 3 
Beşiktaş - İstanbul
Etem öztürk
B. Kılıçlı köyünde 
Silivri
Hüseyin Hepbayrak- 
tar
Yapıcıoğlu 574. So
kak No: 262 
İzmir
Ahmet Demir ve ar
kadaşlan 
Toplar Motoru sahi
bi
Samsun

6411/6400 Recep Gök 
(S.No: 187) Muhtar; Çakal kö

yünde .
Vezirköprü

6412/6401 İsa Bekir ve arka- 
(S.No: 188) daşları

Paşa köyünde 
Manisa

6415/6404 Fahri.Çaldağ ve ar- 
(S. No: 189) kadaşlan

Dahiliye Vekâleti 
Hususi Kalem Me
muru Muhittin köp
rülü nezdinde 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Bakacak kimsesi bulunmadığından ve 
okumak'istediğinden parasız yatılı mektebe alınması hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Eşi Elizabeth Tokay’m müptelâ olduğu 
hastalığı sebebiyle Almanya’da yaptığı tedavi masraflarının 
ödenmesi ve bu husustaki dövizin tahsisi hakkımda.)

(Arzuhal hulâsası : jMüptelâ bulunduğu hastalığın meslekî 
olarak kabıdiyle buna göre yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ev sahibinin taarruzuna mâruz kaldık
ları ve mukavele müddetinden evvel evden çıkarıldıkları hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Hasta olan kardeşine bakacak kimsesi 
bulunmadığından cezasının infazı muamelesinin tehiri hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası 
bulunduğundan evini 
kında.)

: Yoksul ve yardıma muhtaç vaziyette 
inşa için nakdî yardım yapılması hak-

(Arzuhal hulâsası : Samsun Liman tarifesinin gece zam
mına ait kısmının tatbik edilmemesi suretiyle mutazarrır edil
dikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vezirköprü’nün Göl köyünde kurulan 
pazarın nahiye merkezini iktisaden zarara soktuğu cihetle kal- 
dınlması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Serbest Yugoslavya muhacirlerinden 
olup ev yapabilmelerini temin için Ziraat Bankasından kredi 
açılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce askerî fabrikalarda geçen hiz
metlerinin borçlanmak suretiyle tanınması hakkında.)



-

6418/6407 Abdullah Demirkan 
(S. No: 190) Kalaboyunu Mahal

lesi 
Ur fa

6335/6324 Kâzını Koçak ve ar- 
(S. No: 191) kadaşları 

îstidacı 
Sivas

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

6337/6326 Mehmet Sönmez 
(S. No: 192) Sütlüce Ahiretlik :o- 

kak No: 26 
Halıeıoğlu - İstanbul

6338/6327 İdris Ergvcı 
(S. No: 193) Yenice köyünde 

İhsaniye - Afyon

6339/6328 Ahmet Benli 
(S. No: 194) Hükümet caddesi

No: 283 te Vahit Te
mel eliyle 
Adana

6344/6333 Osman Yetim 
(S. No: 195) Demirkapı karşısı 

No: 37
Sirkeci - İstanbul

6347/6336 İsmail öcel ve arka- 
(S. No: 196) daşları

Barbaros Motoru sa
hibi
Samsun

6388/6377 Cemil Cengi? ve ar- 
(S. No: 197) kadaşları

Sevinç Motoru kap
tanı 
Samsun

6354/6343 Bekir özdemir 
(S. No: 198) D. P. Başkanı 

Sofular köyünde 
Eskipazar - Çankırı

6362/6351 Hüseyin Özkan 
(S. No: 199) D. P. Başkam

Hacıoğlu köyünde 
Burhaniye

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Ar.iuh.al hulâsası : İkâmet 
su verilmesi hakkında.)

ettikleri mahalleye elektrik ve

(Arzuhal hulâsası : Mahkemelerle alâkalı ve ihtisasları dâ
hilinde bulunan hususlara ait istida yazmakla geçinmekte-
lerken; Sivaz Baro Reisliğinin müracaatı üzerine yazdıkları isti
daların kabul edilmediği ve bu suretle iğlerinden menedildilcleri 
cihetle, işbu meni kararının kaldırılması ve adliye mahakim ve 
makamlarına arzuhal yazmalarına müsaade edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışma gücünü tamamen kaybetmiş oldu
ğundan kendisine mâlûliyet geliri tahsis edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız yere tasfiyeye tâbi tutulduğundan 
yeniden vazifeye alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Muhacir olup okutmak istediği 
Haruniye - Düziçi köy enstitüsüne alınması hakkında.)

oğlunun

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup iskân 
yardımlarından faydalandırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Samsun limanında çalışan motörlerden ye
ni tarifeye göre fazla ücret almak suretiyle mağdur edildikleri ve 
yalnız gündüz çalışmak mecburiyetinde bırakıldıkları ve bu vasi
yetin İslah edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine öğretmen tâyin edilmesi hakkın
da..i

(Arzuhal hulâsası : Köyleri muhtarı Tahir Yılmaz’ın vazifesi 
ni süiistimal ettiği hakkında.)
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6372/6361 Osman Miniksar 
(S. No: 200) Kesmeburun köyün

den
Tacirli - Osmaniye

6374/6363 îdris Engin 
(S. No: 201) îcadiye mahallesi 

Askerî Park sokak 
No: 22 
Elâzığ

6375/6364 Şehmus Yavuz 
(S. No: 202) DDY istasyonda es

ki yatakhaneci 
Derbesiye - Mardin

6377/6366 Refet özbay 
(S. No: 203) Çiftçi

Kırıkhan

6378/6337 Yusuf Çılgın ve ar- 
(S. No: 204) kadaşları

Hamzikanlı köyünde 
Evri - Pazarcık

6321/6310 Ruhi Kılıç 
(S. No: 205) Osmaniyeli

Edebiyat Fakülte
sinde 
İstanbul

6360/6349 Mustafa Köleoğlu ve 
(S. No: 206) arkadaşları

ikinci Taşocağı 
Esentepe mevkii 
No: 23
Mecidiye köyü - İs
tanbul

6358/6347 Haticc Karamehmet- 
(S. No: 207) oğlu

ikinci Taşocağı 
Esentepe mevkii No: 
29
Mecidiye köyü - İs
tanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Başkasiyle evli iken gayrimeşru surette 
münasebette bulunduğu Münire Kısıkkaya’dan dünyaya gelen iki 
çocuğunun nüfusa tescilleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Elâzığ Valiliğince haksız olarale emekliye 
sevk edildiği hakkmsa.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Geçimsizliğinden bahsile haksız yere va
zifesinden çıkarıldığından tekrar vazifeye tâyini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası-: Kırıkhan C. Müddeiumumisinin şifahi 
emriyle Jeepi elinden alınarak Reyhanlı kazasına gönderildiği 
hakkında.) ^

•

(Arzuhal hulâsası: Mahkeme ilâmına müsteniden zilyed bu
lundukları tapulu arazilerinin toprak komisyonunca Hazine na
mına tesbit edilmekte olduğundan bu halin durdurulması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: Mühendis Nizamettm Pekyiirek’in sene
lerden beri askere alınmadığı ve asker kaçağı olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 6188 sayılı Kanuna tevfikan ■ ruhsatsız 
inşa ettikleri binalarına ait arazilerin namlarına tescil edilmesi 
hakkında.)

6365/6354 
(S. No: 208)

Fatma Anadolu 
ikinci Taşocağı Ma
hallesi No: 21 
Mecidiye köyü - İs
tanbul



6357/6346 
(S. No: 209)

Arzuhal
No.

6356/6345 
(S. No: 210)

6324/6313 
(S. No: 211)

6331/6320 
(S. No: 212)

6333/6322 
(S. No: 213)

6392/6381 
(S. No: 214)

6355/6344 
(S. No: 215)

6343/6332 
(S. No: 216)

Şükrü ve Rıdvan Tö- 
rer
İkinci Taşocağı 
Escntepc mevkii No: 
25
Mecidiye köyü - İs
tanbul
Mürvet Tezer 
İkinci Taşocağı Eseıı- 
tepe mevkii No: 31 
Mecidiye köyü - İs
tanbul 
Ali Serter 
Yaprak Tütün İşçile
ri Sendikası İdare 
Heyeti Reisi; Bat 
Pazarı eski kereste
ciler No: 1 
Üsküdar - İstanbul 
Yusuf Ercan 
Muhtar; Mışkan kö
yünde
Karaçoban - Hınıs 
Ali Onat ve arkadaş
ları
T. C. Kooperatif me
murları 
Kırkağaç
485 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatif 
memurları 
Perşembe
Fikret Varol ve ar
kadaşları
Tanm Kredi Koope
ratifi Muhasibi 
Urla
Fethi Gürsoy ve ar
kadaşlan
166 S. T. K. Koope
ratifi Müdürü 
Ordu

Arzuhal sahi binin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : (¡188'sayrılı Kanuna tevfikan ruhsatsız 
inşa ettikleri, binalarına ait arazilerin namlarına tescil edilmesi 
hakkında.)

— 24 —

Ei.cümen karan ve ne sebepten Verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6452 sayılı Kanun gereğince ve 1955 se
nesinde işçih re verilmesi gereken ilâve tediyenin Cumhuriyet 
bayramı arifi sinde yapılması hakkında.)

(Arzuhal, hulâsası : Köylerinde fuzulen işgal edilmekte olan 
Hâzineye ait toprakların bir an evvel muhtaç çiftçilere tevzii 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tarım Kredi Kooperatifi memurlarına da 
ikramiye ve ilâve, tahsisat verilmesi hakhmda.)

Gereği di tünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hu 
lâsalan yukrrda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahiyet
lerine ve salahiyetli idari makam ve mercilerce halli gereken 
veya hal ve İs’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte ol
malarına bin en encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ittifakl.*'. karar verildi.

Karar No« Karar tarihi

4980 2 . IV . 1957



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

4880/4871 Rahmi Çetiner 
(S. No: 217) 29 ucu Tümen 1. Ş. 

Mİ. Me.
Erzurum

4881/4872 Hamdi Çelebi 
(S. No: 218) Muradiye mahalle

sinde 
Muş

4882/4873 Marko Kara '
(S. No: 219) Karakaş mahallesi 

Orta sokak No: 17 
Kırklareli

4883/4874 Ziya Vehbi Altürk 
(S. No: 220) Köy bürosu şefi 

İstanbul

4889/4880 Hüseyin Genç ve ar- 
(S. No: 221) kadaşlan

Çiftlik köyünde 
Bolvadin - Afyon

4894/4885 Bekir Enıeklican
5129/5120 Yenimahalle Oluklu
5504/5494' sokak No: 10 

8976 Setbaşı - Bursa 
11427/10873 
(S. No: 222)

4584/4575 Müşerref Büyük 
(S. No: 223) înkilâp mahallesi 

Hilâl sokak No: 7 
Ankara

4588/4579 Haşan Şeııcephane- 
(S. No: 224) cioğlu

Çınar caddesi No: 9.1 
Kat. 1
Üsküdar - İstanbul

4589/4580 Yusuf Bulut 
(S. No; 225) Sandede mahallesi ti

de
Meçjdözü

(Arzuhal hulâsası : Üç senelik bekleme müddetini ikmal ettiği 
halde terfi etti ¡'ilmediğinden dolayı Devlet Şûrasına açtığı dâva
nın neticelenviı'diği ve bu husustaki müracaatlerine de cevap ve
rilmediği gibi muvakkaten çalıştığı günlere ait yevmiyelerinin ve
rilmesi hususundaki dilekçelerinin de cevapsız kaldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1947 senesinden beri Muş Askerî Garnizo
nunun işgalinde bulunan arazisi halen istimlâk edilmiyerek bede
linin ödenmediği ve metre murabbaı 200 kuruş değerinde olan ara
zisine 60 kuruş verilmekte olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hırsızlık fiilinden haksız yere mahkûm 
edildiğine dair.)

Arzuhal hulâsası : «Sevda Manileri» adındaki kitabından izin
siz alıp basmak ve satmak suretiyle fikir ve sanat eserleri hakktn- 
daki 5646 sayılı Kanuna muhalefetten maznun eşhas hakkındaki 
şikâyetlerine rağmen; İstanbul C. Müddeiumumiliğince ademi- 
takip karan verilmekte olduğu ve mahkemeye intikal ederi 
işlerin de beraet karariyle neticelendiği ve mezkûr kanunum 
76 net maddesinin nazara alınmadığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhaciri olup Hükümet
çe kendilerine verilen ve tapuya tescil edilen arazilerinin Ye- 
nikarabağ köyü muhtarlığı tarafından açılan tapularının iptali 
dâvası neticesinde ellerinden alınmak tehlikesi karşısında bu
lundukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ayağı burkulan kızı Lütfiye’nin Cer
rahpaşa Hastanesinde doktor Derviş tarafından yanlış ame
liyat neticesinde daima sakat kalmasına sebebiyet verildiği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası ; Mesken masuniyetini ihlâl, tehdit ve 
darptan maznun Mustafa Bekçi’nin polis memuru olması 
sebebiyle himaye edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ciheti askeriyece işgal edilem arazisine 
ait kira bedellerinin verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazisinden yetişen ve bodur 
halde bulunan meşelerin kesimine müsaade edilmediği, ve bu 
arazinin Devlet Ormanı mekanına ithal edilmek istenildiği 
ve bu yüzden mutazarrır olduğundan tapulu arazisinin kendi
sine iadesi hakkında.)
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Arzuhal

No.

4592/4583 
6723/6712 

9296 
(S. No: 226)

4595/4586 
(S. No;227)

4596/4587 
(S. No: 228)

4725/7416 
(S. No: 229)

4726/4717
(S. No: 230)

4727/4718 
(S. No: 231)

4728/471.9 
(S. No: 232)

4740/4731 
(S. No: 233)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şevki Barış 
Meydan mahallesi 
Osman sokak No: 3 
Akşehir

Faik Göçmen 
Galata Giriş Gümrük 
Müdürlüğü Ş. 2. me
murlarından Saadet 
Göçmen eliyle 
İstanbul

Gülsüm özerkmen 
Hızırçavuş Mahallesi 
İbrahimağa Sokak 
No: 65
Fener - Fatih - İs
tanbul

Nihat Akay 
Telsiz Mahallesi Ve
rem Hastanesi karşı
sı 85/2 Sokak No:103 
Zeytinburnu

Hayri Kaya 
Telsiz Mahallesi Ve
rem Hastanesi karşı
sı No: 85/2 Sokak 
Zeytinbumu

Gülsüm öztürk 
Telsiz Mahallesi Ve
rem Hastanesi karşı
sı 85/2 Sokak No: 92 
Zeytinburnu

Süleyman Iskurt 
Telsiz Mahallesi Ve
rem Hastanesi karşı
sı 85/2 Sokak No: 50 
Zeytinburnu

Arif Akkug 
Telsiz Mahallesi Ve* 
rem Hastanesi karşı
sı 85/2 No: 27 
Zeytinburnu

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Maluliyetinin harb malûllüğü kabul edi
lerek maaşının yükseltilmesi ve ayınca ikramiye verilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hülâsası : D. D. Yollarında çalışmakta iken mâlû- 
len emekliye sevk edilmiş ise de; hizmet müddetleri yanlış, 
hesabedilerek noksan tahsisat bağlandığından bu vaziyetin dü
zeltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hülâsası : İskânca verilmiş olan gayrimenkulleri 
hakkında Yunan tebaalı kimseler tarafından mülkiyet iddia- 
siyle dâva ikame edildiğinden hakkının korunması hakkmda.)

(Arzuhal hulâsası : Hazine arsaları üzerinde bulunan mes
kenlerinin yıktırılmasına tevessül edildiğinden işbu hareketin 
durdurulması hakkında.)



4741/4732
(S. No: 234)

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Telsiz Mahallesi Ve
rem Hastanesi kargı
sı 85/2 Sokak No:
178 ı 
Zeytinbumu

4742/4733 özçelik 
(S.No:235) Telsiz Mahallesi Ve

rem Hastanesi karşı
sı 85/2 No: 158 
Zeytinbumu

4731/4722 Mehmet Ali Eroğlu 
(S. No: 236) Hanoğlu köyünde 

Hayrabolu

4732/4723 Kâzını Işıtan 
(S. No: 237) Taşpmar köyünde 

Termen

4558/4549 Ahmet Aydın 
(S. No: 238) Bağdadpalas Otelin

de
Diyarbakır •

4549/4540 Mehmet Ali Vardar 
(S. No: 239) Meşrutiyet Mahalle

si O azi Bulvarı 33. 
Sokak No: 9 
Aydın

4493/4484 
5849/5838 

(S. No: 240)

İsmail Onay 
Tatarlı köyünde 
Ceyhan

(Arzuhal hulâsası : Hazine arsaları üzerinde bulunan mes
kenlerinin yıktırılmasına tevessül edildiğinden işbu hareketin 
durdurulması hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Hayrabolu’nun Hanoğlu köyüne nakledi
len eşhastan oldukları ve 17 sene evvel kendilerine tahsis ve tem 
lik edilip henüz tapuya bağlanmamış gayrimenkuUeri başkaları 
tarafından ellerinden alınmak istenildiğinden vâki müdahalenin 
meni ile beraber tapuya tescilleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Kızı Nezihe Işıtan ’ı kaçırmaktan mamun 
Ali Işıtan ve arkadaşları hakkmdaki tahkikatın Terme C. Müd- 
deiumumiliğince sürüncemede bırakıldığı ve kızı evlenmeye icbar 
edenler haklarında takibat yapılmadığı ve C. Müddeiumumisini 
tahkir ettiğinden dolayı haksız yere mahkûmiyetine karar ve
rildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Eşyasını yağma etmekten maznun şahıs
lar haklarında takibat yapılmasına dair.)

(Arzuhal hulâsası: Memurin Kanununun 84 ncü maddesine 
tevfikan ve sıhhi bakımdan izinli bulunduğu sırada re*sen emek
liye sevk edildiği ve hakkında alman işbu karar Memurin Kanu
nunun 84 ve 1108 saydı Maaş Kanununun 3 ncü maddelerine ay
kırı bulunduğundan yapılan muamelenin iptaliyle müterakim ma
aşlarının ve tedavi ücretinin verilmesi hakkında.).

(Arzuhal hulâsası : Murislerinden intikal etmiş olan 400 dö
nümlük arazisinden 300 dönümünün Hâzineye maledilerek toprak 
komisyonunca başkalarına verildiği hakkında.)

4483/4474 Asım Çalık 
(S. No: 241) Yaraş köyünde 

Tirebolu

(Arzuhal hulâsası 
edildiği hakkında.)

Fındık bahçesindeki ağaçlarının tahrib-

4474/4465 Hüseyin Selman (Arzuhal hulâsası : îdareten ve 5917 saydı Kanuna tevfikan
(S. No: 242) Malansa köyünde hakkında verüen meni müdahale kararının yolsuz olduğu ve ye- 

Bayburt niden keşif icrası hakkında.)



Anmhal Aranhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan re ne sebepten verildiği

4091/4083 Mehmet örs 
(S. No: 243) Kaptan mahallesin

den
Savar

4113/4105 Ayşe Uysallar 
(S. N o:244) Ulaş köyünde 

Çorlu
4119/4111 Ömer Yoldaş 

(S. No: 245) Sebzs pazarı karşı
sında lokantacı Hü
seyin Arslantürk 
eliyle 
Malatya

4154/4145 Yusuf Yılmaz ve ar- 
(S. No; 246) kadarları 

Muhtar
Mezgiden köyünde 
Balaban - Darende
Mehmet Fikri Eker 
M. M. V. tnş. ve 
Emi. D. Bşk. VTH. 
Ş. Md.
Ankara

4362/4353 
5322/5313 
5823/5812 
6550/6539 
6830/6819 
6980/6969

7885 ,
10353 . •... .

13100/12523 ‘ :
(a No: 247)
4460/4451 Nuri Çalık ve arka* 

(S. No:248) daşlan
Taşoluk köyünde 
Göksün

4463/4454 Hatun Uçkaç 
($.- No: 249) Göksün

4467/4458 Ali Şen 
(S. No: 250) Alanya’nın Oba kö

yünde 
Antalya

4364/4355 Şerafettin Utanç 
4587/4578 4 ncü İşletme Sa- 
5955/5944 murçay İstasyon 

(S. No: 251) şefi 21262 sicilli 
Samurçay

(Arzuhal hulâsası : Kaymakam vekiline vâki tecavüz sebebiy
le yapılan tahkikat sırasında alâkalılarca halka zülüm ve tazyik 
yapıldığı ve işin esaslı surette tahkik ettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Muhacir sıfatiyle iskân edildikleri ma
halli terkettiklermden dolayı 4062 saydı Kanun mucibince elle
rinden alınan gayrimeııkullerinin iadesi hokkanda.)

(Arzuhal hulâsası : Bir hırsızcık suçu tertip ve isnadı neti
cesinde vazifesinden çıkarılmış olup hâdisenin mahiyeti nazara 
aknârak yeniden vazifesine tâyin edilmesi veya vazife sırasında 
hastalandığı cihetle vazife malûlü olarak emekliye sevkı hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası Köylerine ait yayla ve meraya civar köy
lülerin tecavüz ve müdahale ettikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 25 Mayıs 1954 tarihinden 14 Eylvl 1954 
tarihine kadar ifa ettiği muvakkat vazife için 6245 sa-yilı Kanun 
gereğince müstahak bulunduğu harcırahınım verilmediği hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Müteaddit gasb ve soygunculuk suçların
dan maznun ve firari Hacı Uçkaç’m takibi sırasında kötü mrtr 
ameleye mâruz kaldıkları hakkında.)

(Aaauhal hulâsası : Kocası Hacı Uçkaç’m suçsuz, bulunmasına 
rağmen takibedilmekte olduğu zabıtaca dövüldüğü ve kendileri
nin de perişan oldukları hakkında.)

> (Arzuhal hulâsası : İmar ve ihya ettiği gayrimenkulu üze
rindeki tasarrufunun kaymakamhkca; tesir altonda kalarak men- 
edildiği ve mesken masuniyetini ihlâlden maznun İzzet Azak- 
oğlu üe jandarma kumandanı haklarında da C. Müddeiumu- 
miliğince takipsizlik kararı verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsasu : 4620 sayılı Kanun hükmüne göre; intiba
kının yapılması hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal «ahihinin

No. adı, soyadı ve adresi

4871/4862 Hilmi Gündüz 
(S. No: 252) DDY Garda Yodek 

istasyon şefi 17488 
sicilli 
Zonguldak

4723/4714 Cavit Eyövge 
(S. No: 253) DDY. Mağazasında 

Reyyon Şefi 35340 
sicilli 
Sivas

(Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı Kanun■ hükmüne göre;  intiba
hının yapılması hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4715/4706 Ömer Uzel 
(S. No: 254) DDY. Ambar .Şefi 

22504 sicilli 
Zonguldak

4086/4078 Na^mi Çetinkafa 
9273 Incebey Mahallesi 

(S. No: 255) Teceddüt Sokak 
No: 37
Aksaray * İstanbul

'1157/4148 Haşan Alet 
(S. No: 256) Tikenli Mahallesin

de
Vezirköprü

4176/4167 İsmail Dranca '
(S. No: 257) Arifiye Mahallesi 

Köprü Sokak No: 10 
Eskişehir

4183/4174 Vahap Solmaz ve ar- 
(S. No: 258) kadaşlan

Kırkpınar Köyü 
Muhtaın
Akçadağ - Malatya

4393/4184 Osman Karakoyuıı 
(S. No: 259) Yoncalı köyünde 

Bulanık - Muş

4196/4187 Mahmut Keskin 
(S. No: 260) Kaymakam 

Tirebolu

(Arzuhal hulâsası: Tapuya müsteniden mutasarrıf olduğu 
gayrimenkulun Hazine ile alâkası bulunmadığı halde, haksız ye
re aleyhinde ecri misil vc tapu iptali dâvası açıldığı hakkında.)

(ArrnKaH hulâsası : U*m müddet ntühdkemesi devam, eden
boşanma dâvasının kanuna aykırı olarak reddedildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hususi idare işlerindeki fazla mesailerin
den dolayı tahakkuk eden ilâma müstenit alacaklarının ödenme
diği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 1934 ve 1940 senelerinde verilen tapulu 
arazilerinde çıkan miktar fazlalarının toprak komisyonunca sa
hipleri elinden alınarak başkalanna verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Katil fiilinden 30 sene ağır hapis ceza 
sına mahkûm iken ceza evinden firar eden kardeşinin yakalan
masını temin maksadiylc jandarma tarafından tazyik ve işkence 
edildikleri ve bu sebeple evlerini terk etmek mecburiyetinde kal
dıkları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 5585 sayılı Kanuna tevfikan 10 Mart 
1950 tarihinde maaşınm 50 liraya yükseltilmesi lâzımken bu hak
tan mahrum bırakıldığından mezkûr tarihten itibaren terfi et
tirilmesi ve bu müddet zarfında geçen maaş ve tahsisat farkla 
rmın verilmesi vc kıdeminin buna göre ayarlanman hakkında.)



Arzuhal Arzuhal «mhihiniT»
No. ada, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4197/4188 Reşit Aksoy 
(S. No: 261) Sarp köyünde

Kemalpaşa - Hopa
4217/4208 İsmail Onay
5925/5914 Tatarlı köyünde 

(S. N o:262) Ceyhan
4219/4210 Muharrem Dağdelen 

(S.No:263) Ceza Evinde hü
kümlü 
Diyarbakır

4224/4215 Abdullah Ünal 
(S. No: 264) Buhari köyünde 

Fatsa
4230/4221 Nuri Baltacı 

(S .N o:265) Gürgen köyünde 
Rize

4246/4237 Reşit Saraç ve Hii 
(S. No: 266) şeyin Çok

Zerato köyünde 
Balbek - Elâzığ

4256/4247 Mehmet Yaramış
5817/5806 Ceza evinde mahkûm
6831/6820 Mardin 

10632 
13501/12921 
(S. No: 267) •
4261/4252 Refik ve Şefik Ka- 

(S. No:268) ğızmanlıoğlu
Dere mahallesi, Köşk 
caddesi No: 27 
Erzurum

4268/4259 Cemil Bürcü ve ar- 
(S. N o:269) kadaşları

Kirişhane Alikuş 
' mahallesinde 

Edirne

4277/4268 Ali Solmaz 
(S. No: 270) Keresteci 

Tütünlü

(Arzuhal hulâsası: Erler tarafından bilâ sebep öldürülen 
atının bedeli olan 500 liranın Millî Müdafaa tahsisatından öden
mesinin temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Babasından intikal etmiş olan 40 dönüm 
arazisinden 32 dönümünün toprak komisyonunca elinden alındı
ğı hakkında.)

(Arzuhal hülâsası : İrtikâptan mahkûm edilip bir hısım ce
zasını da çekmiş olduğundan meşrutan tahliye edilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklal Harbinde er iken aklığı yara ile 
mâlûl kaldığından dolayı 1937 senesinden itibaren tahsis edilen 
malûl maaşının terfi müddetinden itibaren verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik Bankası T. A. O. Hastanesin
de tedavi edilmekte iken hasta kabul memuruna emaneten ver
miş olup mumaileyh teurafından zimmetine geçirilen paranın 
iade edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : öteden beri zilyed ve mutasarrıf bulun
dukları yaylaları hakkında Elâzığ vilâyetince 5917 sayılı Kamun 
hükümlerine tevfikan verilen kararım yanlış olduğu ve bundan 
zarar gördükleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Katilden maznun ve mhakûm olup hali 
firarda iken yakalandığından dolayı 5677 sayılı Kanundan istifa
de ettirümediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Babalan mütevelli Tevfik'in ölümünden 
12 sene sonra müracaat etmelerinden dolayı, (Kağızmanlı Hacı 
Mehmet ve Ahmet) Vakıflarının mezbuta meyanına aldığı ve va
ridat fazlası evlâda, aidolduğu halde vakfiye şartları yerine fjeti- 
rilmiyerek 20 dükkândan yalnız birinin icarının kendilerine bıra
kıldığı ve bu suretle haklarının, ihlâl edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Çiftçi Mallarım Koruma İdaresince salâ
hiyet dışı birtakım tedbirler alınarak bu mey and a mevcut koyun 
ağıllarının Medeni Kanunun 618 nri maddesine aykırı şekilde yik- 
tınldığı, hayvanlarının ihtiyacını karşılamak üzere gösterilen 
meranın ihtiyaca kâfi gelmediği, ¡081 sayılı Kanunun keyfî su

rette tatbik edilmekte olduğu ve memnu mmtaka ilân edilen mu
haldeki hayvanları için kendilerinden para cezası tahsil edildik
ten sonra hayvanlarının serbest bırakıldığı ve kanun dışı bu gibi 
muamelelerin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet ormanları bitişiğindeki tapulu yer
lerine müdahale edildiğinden ve binlerce liralık ağaçları kasden 
çürütüldüğünden keyfiyetin tahkik edilmesi hakkında.)



Arzuhal Arzuhal sahibini!»
No. adı, soyadı ve adreai Encümen karan re ne sebepten verildiği

4298/4289 Hacı Akşirin 
(S. No:271) Karakaya köyünde 

Bünyan - Kayseri

4307/4298 Emin Çetin 
(S. No: 272) Çavdır bucağında 

Çavdır

fteis M. M
Konya Çorum

A. F. Ağaoğlu

(Arzuhal hulâsası : İftiraya mâruz kalarak ruhsatsız silâhla 
ateş ettiklerinden dolayı zabıtaca icra kılman tahkikat sırasında; 
işkenceye mâruz kaldığı ve kendisinden rüşvet talebedildiği hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Adliye Başkâtibinin köy hükmi şahsiyeti
ne ait bulunan fırın ve lokantadan çıkarılmasına ön ayak olduğu 
ve diğer suretlerle dc memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı hak
kında.)

Gereği düşünüldü : Münderacatı yukarda hülâsaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; salâhiyeti! kaza 
menülerince tetkik edilerek karara bağlanması veya bu merciler 
tarafından tetkik edilmekte olan hususta taallûk etmekte bulun
maları itibariyle enciimenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacak
1 arına ittifakla karar verildi.

Karar No Karar tarüri

4981 2 IV . 1957

Kâtip Edirne İzmir
Sivas H. Maksudoğlu A. Güngören

A. Doğruyol

Malatya Mardin
E .Doğan B. Erdem

(Arzuhal sayısı: 332)
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2. IX. 1957 Pazartesi

Arzuhal
No.

12603/12031

10408/9952

I O-l «)!.’> '9950

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

•Salâluıttin Ay gen 
Çarşamba- 1 rmaksi r- 
tı Köyü ilkokulu 
Başöğretmeni 
Samsun

Yusuf Akın 
imam - Hatip Oku
lundu Türkçe Öğret
meni 
Yozgad

Orlıan Dikmen 
llköğvvtmen .Müfet
tişi
İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Devlet Şûrasından istihsal ettikleri ilâmlar 
dairesinde maaş durumlarının düzeltilmesini ve aradaki fark
ların da kendilerine ödenmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedirler.

Maarif Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi yazıla
rında ezcümle; dilekçilerden Orhan Dikmen ile Yusuf Akın 
haklarındaki ilâmların tam olarak infaz edilebilmesi için bu 
ilâmlar dairesinde kadro istihsali lâzımgeleceği ve Selâhattin 
Aygün’ün intibakı tamamen düzeltildiği halde kazandığı kıde
me nazaran 30 . VI . 1955 tarihinde normal terfüni sağhyacak 
kadrosu bulunmadığından doksan liraya ancak 30 . VI . 1956 
tarihinde terfi ettirildiği ve mumaileyhe ait terfi tarihinde bir 
değişiklik yapılamıyacağı ve binaenaleyh adı geçen hakkmdaki 
Şûra ilâmının aynen yerine getirilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Bu işlerin tetkiki sırasında hazır bulundurulan Vekâlet 
temsilcileri de, yukarıya hulasaten alınmış olan cevabi tekrar 
etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin intibak dereceleri ve maaş 
durumları hakkında Maarif Vekâletince yapılan muamelelerin, 
bunlar lehinde Devlet Şûrasından sâdır olup usulen katileşen 
ve bu suretle muhkem kaziye halini almış bulunan ilâmların 
mâna ve medlülüne tam olarak tetabuk etmemektedir.

Bu cihet, müşarünileyh Vekâletin encümene verdiği cevap
tan da açıkça anlaşılmaktadır.

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza ve müesses hukuk kaidele
rine göre muhkem kaziyelerin hiçbir suretle ihlâli caiz olamı- 
yacağından, Vekâletin müstediler lehine sâdır olmuş bulunan 
ilâmlar dairesinde makable şâmil birer kadro istihsal ederde 
sözü geçen ilâmları, taşıdıkları ruh, mâna ve medlüle göre ay
nen infaz eylemesi gerekir.

Binaenaleyh, dilekçilerin maaş durumlarının bahsi geçen 
ilâmların ihtiva ettiği hükümler dairesinde ıslâhı esbabının,
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Maarif Vekâletince, yukarda beyan edilen esaslara riayet edil
mek suretiyle istikmali ve sözü edilen ilâmların da bu veçhile 
tam olarak infazı lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

4982 2 . IV . 1957

13414/12835 Mehmet Yazıcı
Cihan Palas Otelin
de
Diyarbakır

Dilekçi : Britaa Aşiretine mensup kimselerin kanun hü
kümleri dairesinde iskân edilerek müstahsil bir hale getiril
melerini ve çocuklarının da okuyarak vatan ve millete daha 
faydalı birer unsur olarak yetişmeleri imkânının bu suretle 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr aşiret mensuplarının iskânı 
hakkındaki müracaatın Devlet Vekâletince İncelenmekte ol
duğu anlaşıldığından dilekçi ile diğer alâkalıların neticeye 
intizar etmeleri lâzungeleceğine ve bu sebeple vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4983 2 . IV . 1957

13417/12838 Sabri özgür ve ar
kadaşları
Demirbuğa köyünde 
Şarkışla

Dilekçiler : İcra marifetiyle takibedilmekte olan borçla
rının 1057 yılı mahsulünün idraki zamanına kadar tecilini 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta evvelâ alacak
lı bankaya ve bunun muvafakati halinde tecilin yapılması 
için alâkalı icra dairesine müracaatleri lâzımgeleceğine gör© 
vâki talep hakkında enctimenmizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4984 2 . I V . 1957

13445/12865 Hüseyin Kurnalı Dilekçi : Hastalığının meslekî olarak kabulü ile ona göre
Devrek Yazıcıoğlu gelir sağlanmasını istemektedir.
köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce
Zonguldak aidolduğu vekâletçe ve ihtilâfın devamı halinde de kaza mer

ciine müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta zikredi
len sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4985 2 . IV • 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12925/12350 Tevfik Taş
Beci köyü Doğancı
Mahallesinde
Mut

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Tarım Kooperatifine olan borcunun 1957 yılı 
içinde ödiyeoeğini beyanla, mezkûr borçtan dolayı yapılan ic
ra takibinin durdurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu baptaki talebini alâkalı 
içra dairesine karşı dermeyan etmesi ve ihtilâf vukuu halinde 
de mezkûr dairenin bağlı olduğu tetkik merciine miiracaatte 
bulunması lâzııngeleceğine göre bu hususta encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4986 2 . IV . 1957

11833/11277 İsmail Gözütok
Galata Tersane Cad
desi Alacameseit So
kak No: 53/3 
tstanbu)

Dilekçi : 5373 sayılı Esnaf Dernekleri Kanununa göre ku
rulmuş bulunan San Dökmeciler Esnafı Derneğinin ihtiyacı 
olan grafit potanın ithalini teminen Marşal yardımından on 
bin dol&rlık bir tahsis yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : iktisat ve Ticaret Vekâletinden alınan 
cevaba göre Marşal yardımından böyle bir tahsis yapılmasına 
şimdilik imkân bulunmamasına ve normal kanaldan tefrik 
edilen kırk bin doların transferi de bâzı sebeplerden dolayı 
halen icra kılınamamış olmasına binaen vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve 
dilekçinin icabında müşarünileyh vekâlete tekrar müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4987 2 . IV . 1957

11464/10910 Ali Rıza Duzdemir 
Harmanlar Mahalle
si öncül Sokak 
Merzifon

Dilekçi : Merzifon’da vaktiyle iskân edilmiş olan mübadil 
Akif Cumalı ve saireye tahsis edilmiş olan gayrimenkullere adı 
geçenler tarafından 2077 dönüm Hazine arazisinin de katılmış 
ve bu suretle bu kısım arazinin füzulen işgal edilmekte bulun
muş olduğunu beyanla, Hazine hakkının korunmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu arazinin Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğünce 1957 programına alınarak keyfiyetin tet
kik ve tahkik edileceği Maliye Vekâletinin bu baptaki cevabın
dan anlaşıldığı cihetle vâki ihbar hakkında zikredilen sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

4988 2 . IV . 1957



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

13400/12821 Rıza Ayhok 
13515/12935 Ceza evinde hüküm 

lii
Kurşunlu

Dilekçi : Af talebiyle yapmış olduğu müracaatın kısa bir za
manda tetkik edilerek karara bağlanmış olmasından dolayı te
şekkür etmekte ve kader kurbanı mahkûmlann yakın bir âtide 
cemiyete iadeleri hususunun sağlanacağından emin bulunduğu
nu beyan eylemektedir. .

Gereği düşünüldü : Dilekçinin umumi mahiyette bir af ka
nunu çıkarılması temennisini tazammun eden son müracaatı, ye
ni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle encümeni
mizce nazara alınacak hususlardan olmamasına mebni, mezkûr 
müracaat hakkında zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4989 2 . IV . 1957

13406/12827 Hüseyin Şen
Karacaviran köyün
de Çavuş
Seydişehir - Konya

Dilekçi : Askerde iken hastalandığından dolayı hava değişimi 
aldığını ve bu sırada İzmir Memleket Hastanesinde bir ayağının 
kesildiğini, mâlûliyeti hasebiyle kendisine aylık bağlanması 
hakkında yaptığı müracaatın müspet karşılanmaması üzerine de 
Devlet Şûrasında dâva açtığ m beyanla, dosyasının öne alınarak 
bir an evvel karara bağlanması hususunun teminini ve Büyük 
Millet Meclisince de yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin dâvaya taallûk eden talebini 
usulü dairesinde Devlet Şûrası Reisliğine karşı dermeyan etme
si lâzımgeleceğine ve yardım isteği de yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili bulunmasına mebni, her iki cihet hakkında zikredi
len sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi. • o

Karar No. Karar tarihi

4990 2 . IV . 1957

12736/12162 Haşan Gürbüz Dilekçi : 1945 yılında namına temlik edilen gayrimenkulle-
Etminik köyünde rin henüz tescili cihetine gidilmemesi mağduriyetini muciboldu- 
Elâzığ ğundan bahsile, tescil muamelesinin bir an evvel yapılması husu

sunun sağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 

salâhiyetli makama ve ihtilâfın devamı halinde de kaza mer
ciine müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

4991 2 . IV . 1957

10977/10424 Mehmet özdemır Dilekçi : Mirasçı sıfatdyle kendisine întika|l eden gayri-
Pazar köyünde menkullerin kayıtlarının buldurularak namına tescili husu-
Akyazı sunun sağlanması hakkında evvelce yaptığı müracaatle ilgili

olarak Arzuhal Encümenince verilen karara itiraz eder oldu-
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No. adı, soyadı ve adresi Enoümen kararı ve ne sebepten verildiği

ğunu beyanla, ilk talebi veçhile muamele ifasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, evvelki kararımızda 

da beyan edildiği üzere, alâkalı makam ve mercilerin tetkik 
edeceği hususlardan olmasına ve encümen kararlarına karşı 
yalnız mebuslar itiraz edebileceklerine göre, son defa vâki 
talep hakkında da bu sebeplerden muamele tâyinine mahal ol
madığına akrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4992 2 . IV . 1957

Dilekçi : Hariçten öğretmen okulu bitirme imtihanına 
kabulü hakkında Maarif Vekâletine yaptığı müracaatın zamanın
da nazara alınmadığından ve sair eden bahsile, mâruz kaldığı 
maddi ve mânevi zararın mezkûr vekâlete tazmin etttirilmesini 
ve kendisi için bir gün tâyin edilerek imtihanının yapılması hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tazmin iddiasından dolayı 
kaza merciine ve imtihana taallûk eden talebinden dolayı da 
tekrar alâkalı mercie müracaatta bulunması lâzımgeleceğin- 

\ den her iki cihet hakkında zikredilen sebeplerden encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4993 2 . I V . 1957

11099/10545 Ahmet Dinecr Tal
kın
3. Or. l'lş. Oto. Ta
bur 6. Bl.
Ilıca - Erzurum

11423/10809 Huriye îrevül
Mithatpaşa caddesi 
Mektupça 185 soka) 
No: 27 B.
İzmir

Dilekçi : Devlet Şûrasınca hakkında verilen karann haksız 
ve isabetsiz olduğunu beyanla, kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimize muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4994 2 IV . 1957

12097/12123 Abdullah Çelik
Apasaraycık köyün
de
Çumra

Dilekçi : Adam öldürmekten maznun Hüseyin Elâgöz ile 
Mehmet Elâgöz’ün tevkif edilerek sorgularının Konya Sorgu 
Hâkimliğince yapılması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
enciimenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilek
çinin aidolduğu mercie müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4995 2 . IV . 1957
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No. adı, soyadı ve adresi

1 1278/10724 Tevfik Kokum 
11583/11029 Aşağı mahallede

No: 12 
Kemalpaşa

12330/11773 Haiit Atamer 
13618/13038 Dantelei sokak 
11251/10697 No: 21 -  
13698/13116 Cevizlik - Bakırköy 

İstanbul

12698/12124 Kadir Güreş
Kavaklıdere Bakau 
sokak N o :1 
Aydaş Ap.
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin ahiren kabul ve meriyet 

mevkiine vaz’edilen 6741 sayılı Kanundan istifade edip edemi- 
yeceğinin tetkiki alâkalı makama aidolduğundan, vâki talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve müstedinin usulüne tevfikan bu makama 
müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4996 2 . I V . 1957

Dilekçi : Emekliye şevkine takaddüm edıen bir zamanda
• vücutbulan terfi hakkının, garaza müstenit bir tezkiye ile ve
rilmediğini ve Devlet Şûrasında bu mevzu ile ilgili olarak 
ikame ettiği dâvanın da, Tezkiye Nizamnamesinin 9, 11 ve 14 
ncü maddelerinin idarece keyfi olarak tatbik edilmediği na
zara alınmaksızın menfi şekilde neticelendirildiğini beyanla, 
bu husustaki şikâyetin hangi mercie karşı setfdetmesi lâzım- 
geleoeğinin kendisine bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İstidası münderecatmdan anlaşıldığına 
göre dilekçi tarafından ileriye sürülen şikâyet, Devlet Şûra
sında daha evvel ikame olunan dâvaya da mevzu ittihaz edil
miş ve binaenaleyh bu mercice incelenerek karara bağlan
mış bulunmasına ve selef komisyonca mukaddemki müracaat 
üzerine 1 . XI . 1956 tarihinde verilen 3255 sayılı karar da 
katileşmiş olmasına mebni, son talep hakkında da zikredilen 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4997 2 . IV . 7957

Dilekçi : Asfalt iştirak payı olarak namına tahakkuk et
tirilen 1 418 liranın, emsalinden alınan paraya nazaran çok 
fazla olduğunu beyanla, bu payın lâyık haddine indirilmesini 
ve alâkalı kanunda, arsa kıymetlerinin rayice göre takdir edil
mesini teminen tadilât yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iştirak payına mâtuf iddi
asından dolayı alâkalı mercie müracaatte bulunması lâzım- 
geleceğine ve tadile taallûk eden talebi de yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunmasına mebni vâki istek hakkında 
zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5998 2 . IV . 1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11449/10895 Mehmet Ayduı
Uçtutlar Mah. Sancı 
sokak No: 16 
Çorum

— 7 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1877 sayılı Meclis Kararının taallûk ettiği 788 sa- 
yılı Kanunun müzeyyel maddesinden istifade ettirilmesi lâzım- 
geleceğine dair evvelce yaptığı müracaatın kaza merciince tet
kiki icabedeceği yolunda Arzuhal Encümeni tarafından verilen 
kararda isabet bulunmadığını beyanla, bahismevzuu madde hük
münden Büyük Millet MecUsince re’sen faydalandırılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mezkûr müzeyyel madde hük
münden istifade edip edemiyeceğinin tetkiki, önce alâkalı maka
ma vc ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine aidolmasına ve 
müstedi hakkında daha evvel bu yolda verilen karar katileşmiş 
bulunmasına mebni, son defa ileriye sürülen talep hakkında da 
zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4999 2. IV . 1957

12687/12113 Mustafa Uğurlu
Ali Paşa mahallesi 
Gümüşmasat sokak 
No: 50 
Erzurum

Dilekçi : Orduda geçen yirmi beş yıla yakın hizmetinden do
layı emeklilik hakkının verilmesini veya vatani hizmet tertibin
den kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine emeklilik hakkı ta
nınması hakkındaki talebi önce aidolduğu vekâletçe incelenmek 
ve bu hususta ihtilâf vukubulursa bundan dolayı da usulüne 
tevfikan kaza merciine müracaat olunmak lâzımgelir.

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki is
teğe gelince : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesin
de alelûmum kanun tekliflerinin mebuslar veya Vekiller Heyeti 
tarafından serdedilmesi gerekeceği açıkça gösterilmiştir.

Bir kimseye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanabilmesi 
de evvelâ salahiyetli olanlar tarafından bu hususta bir teklif 
ileri sürülmek ve Büyük Millet Meclisince de mezkûr teklif kar 
bul edilmek suretiyle kanunlaştırılmak icabeder.

Müstedinin daha evvel bu mealde vâki olan mütaaddit müra- 
caatleri üzerine selef encümenlerinden verilen kararlarda da bu 
cihetler etraflıca izah edilmiş bulunmaktadır.

Binaenaleyh; gerek emekli aylığı bağlanması gerekse vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkındaki isteklerin, zikredilen 
sebeplerden dolayı, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyaca- 
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5000 2 . I V . 1957



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

13408/12829 Sabı-i Karaca
İş Bankası eaddesiıı 
de
('iazianteb

Dilekçi : Gazianteb Emniyet mensuplarının elbise ve kaput
larını dikme işi namına ihale edildiğini, bu elbise ve kaputlar
dan büyük bir kısmını dikerek teslim eylediğini, fakat sonra
dan çıkan ihtilâf üzerine Asliye Mahkemesince altı bin küsur 
lira tazminata mahkûm edildiğini, bu parayı ödiyeoek durum 
da olmadığım beyanla, bahis mevzuu borçtan dolayı affını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Hâzinenin şahsi haklarından olan mah- 
kûmünbih tazminatın affı hakkındaki talep, Dahilî Nizamna
menin 54 ncü maddesinin şümulü içinde mütalâa edilemiyece- 
ğine göre, bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5001 2 . IV . 1957

13416/12837 Memdulı Kartalcı 
Ccritmıınnınhı l<ü 
yünde 
Keskin

Dilekçi : Bâzı suçlar hakkındaki cezaların ağırlaştırılması
nı, fakirlere yardım müesseseleri kurulmasını ve istihsal mad
deleri fiyatlarının ayarlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü isteklerin 
bir kısmı yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olup diğer 
kısmı da salâhiyetli makamların inceliyeceği hususlardan bu
lunmasına binaen bu bapta zikredilen sebeplerden encümeni 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5002 2 . IV 1957

13422/12842 Mehmet Keskin 
Et'irlu köyünde 
Perşembe

Dilekçi : Hırsızlık yapan bâzı kimseler hakkında Adliyece 
esaslı bir tahkikat yapılmadığını, Adliye Vekâleti Ceza İşleri 
Umum Müdürlüğünün bu husustaki cevabını da tatmin edici 
mahiyette görmediğim ve bu bakımdan suçu serd edenlerle 
suçlulardan dâvacı olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü istek, kısmen 
Adliye Vekâletince kısmen de aidolduğu kaza merciince ince 
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk etmekte bulunduğundan, 
bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5003 2 . IV . 1957

12926/12351 Halil Dinç ve arka 
d aşları
ömeruşağı köyünde 
Çiçekdağ

Dilekçiler : Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince haklarında 
verilen kararın haksızlığı aşikâr bulunduğundan bahsile, bu 
baptaki dosyanın celp ve tetkik olunarak gereğinin yapılması 
nı istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bahis mevzuu mahkeme kar
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rarına karşı kanun yoluna müracaat etmeleri lâzımgeleceğin 
den bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi. f

Karar No. Karar tarihî

5004 2 IV . 1957

11871 14 H. İbrahim Koeabı-
yık

s Haeıriistom mahalle 
sinde
M ıı el ti

Dilekçi : Belediye hizmetinde çakşırken sağ: kolunu kay
bettiğini beyanla, kendisine tahsis edilen on yedi buçuk lira 
aylığın 60 liraya çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi aidolduğu makam
ca tetkik edilecek hususlardan bulunmasına ve Dahiliye Ve
kâletinden alınan cevaptan kendisinin 75 lira ücretle başka bir 
vazifeye tâyin edildiği anlaşılmasına göre vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5006 2. IV-. 1957

12574/12002 Sami Oiizoy
Uçak sokak Barkın 
Ap. No: 12 Daire 2 
Maltepe - Ankara

Dilekçi : Sâkıt İstanbul Hükümetinin kendisini müstafi 
addettiği 23 Nisan 1335 tarihi ile 1 Temmuz 1336 tarihi ara
sında Eskişehir valiliği emrinde Millî Mücadelede geçen 14 
ay 7 günlük hizmetinin, diğer fiilî hizmetlerine eklenerek bu 
müddete ait maaşlarının verilmesi hakkında, daha evvel 
yaptığı müracaatın, kaza merciince tetkiki gereken hususlar
dan olduğuna dair Arzuhal Encümenince verilen karar ta
rafına tebliğ: edildiğini, fakat o tarihte kaza meciine ka
nuni müddet içinde müracaat etmesine birtakım mücbir se
beplerin engel teşkil etmiş bulunduğunu beyanla, hakkının 
kanuni yoldan verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine ait bulunan bir 
husus, teşriî organ olan Büyük Millet Meclisine izafete^ 
encümenimiz tarafından tetkik edilemiyeceği gibi, kanuni 
müddet içinde mezkûr kaza merciine müracaat edilememiş 
olması da işin keza encümence incelenmesini gerektiremi- 
yeceğine ve dilekçe sahibine, yeni bir kanunla hak bahşedi- 
lebilmesi için de, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci mad
desinde kendilerine yetki verilmiş olanlar tarafından bu hu
susta bir teklif serd edilmek ve Büyük Millet Meclisince de 
bu teklif kabul olunarak kanunlaştırılmak lâzımgeleceğine 
binaen, müstedinin son dafa ileriye sürdüğü talep hakkında da 
zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5006 2 .I V .1957



10789/10236 Naile örtman ve ar
kadaşları 
Söğütlü köyünde 
Kendirci mahallesin
de Cuma Işıkay ya
nında 
Urfa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 10 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Istidalannda yazılı sebeplerden dolayı Bozan 
İzol adındaki şahıstan şikâyet etmekte ve gereğinin yapılma
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevap
tan, her iki hasım ailenin banşıp yekdiğerleri hakkında bir 
şikâyetleri bulunmadığı anlaşıldığından, vâki talep münase
betiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5007 2 . IV . 1957

13362/12783 Dursun Bahçetepe Dilekçi, 12 . II . 1957 tarihli iki kıta istidanında : Karısı
Şahverdi köyünde Telli Bahçetepe’yi öldürmek maksadı ile yaralayan Mehmet 
Refahiye Ali Bahçetepe hakkında lâzımgelen tahkikatın bir an evvel

icrası hususunun alâkalılara tebliğini ve memuriyet vazife ve 
nüfuzunu kötüye kullanan bâzı kimselerin de kanuni taki
bata mâruz tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin her iki husustan dolayı alâ
kalı makam ve mercie müracaatte bulunması icabedeceğinden 
vâki talebi hakkında bu sebepten emcümenimizce muamele 
tâymine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5008 2 . IV . 1957

12728/12154 Mehmet özel
Devlet Üretme Çift
likleri Merkez Atöl
yesi kontrol kısmın
da
Gazi - Ankara

Dilekçi : Mahkeme kararından şikâyet etmekte ve bu ka
rarın Büyük Millet Meclisince ıslâhını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve şikâyetinden 
dolayı kanun yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5009 2 . IV . 1957

11419/10865 Mahmut Aktaş
Şişli Çifte Cevizler 
sokak No: 50 
İstanbul

Dilekçi : Hasmı tarafından ileriye sürülen reddi hâkim ta
lebinin mahkemece reddedildiğini beyanla, bu baptaki hükmün 
Temyizen her türlü tesirden uzak bir surette tetkik edilmesi 
hususunun sağlanmasını ve kendisinin de huzura alınarak din
lenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâ
kalı Temyiz dairesine müracaatta bulunması lâzımgeleceğine 
binaen bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5010 2 . I V . 1957
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12589/12017 Osman Köseler
Sultanahmet Can
kurtaran Çadırvan 
Sokak No: 49 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Kumkapı Belediye Şubesi aleyhine açmış olduğu 
dâva üzerine Devlet Şûrasından sâdır olan ret karannın kal
dırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden sâdır olmuş bir kara
rın Büyük Millet Meclisince incelenerek kaldırılması, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesinin açık ve kesin hükmü 
karşısında asla mümkün bulunmamasına ve dilekçinin ayni 
mealdeki ilk müracaati üzerine de selef komisyonca bu yolda 
verilen karar katileşmiş olmasına mebni, son defa vâki talep 
hakkında da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5011 2 . IV . 1957

11402/10848 Orhan Üçok 
11413/10859 Alibey Mahallesi No: 
11425/10871 16

Çankırı

Dilekçi : Avukat Hamit Şehirlioğlu ile olan dâvasına ait 
dosyanın, istidasında beyan eylediği sebeplerden dolayı mahal
linden celp ve tetkik edilerek gereğinin yapılmasını istemekte 
ve adı geçen Avukatla, dâvayı gören hâkimden şikâyet etmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin adı geçen Avukat hakkında- 
ki şikâyetini alâkalı makam ve mercilere ve hâkime taallûk 
eden iddiasını da Adliye Vekâletine karşı dermeyan etmesi 
lâzımgeleceğine ve mahkeme dosyasının teşriî organ olan Bü
yük Millet Meclisi tarafından tetkik edilerek kazai mahiyette
ki kararlara müdahale ve tecavüz olunamıyacağına mebni vâki 
talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5012 2. IV . 1957

11362/10808 Niyazi Çırakoğlu 
11648/11094 Sultanahmet Ceza 

Evinde mevkuf 
İstanbul

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, hak- 
kındaki ceza ve hukuk dâvalarının Adlî teminat havası içinde 
rüyet ve intacı lâzımgeleceğini beyanla, bu hususun teminini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu bapta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5013 2 . I V . 1957

10872/10319 Şemsettin Gültekin Dilekçi : Bir duruşma esnasında Geyve Hâkimi Süreyya
T. C. Ziraat Banka- Erol’un hakaretine mâruz kaldığını, bu baptaki şikâyeti üzerine 
sı Müdürü Adliye Vekâletince hiçbir tahkik ve tetkika dayanılmadan mua-
Demirci mele tâyinine mahal görülmediğinin kendisine tebliğ edildiğini

beyanla, hâdisenin Büyük Millet Meclisince incelenerek haldka-
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Encümen karan ve ae sebepten verildiği

tın meydana çıkanlmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine göre bu hususta encü- 

menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin ay
rıca kanun yoluna müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5014 2 . I V .1957

Dilekçi : Evlerini yakan kimselerin buldurularak hakla
rında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı adlî 
makamlara müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta zik
redilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5015 2 . IV . 1957

Dilekçi : Muhtaç bir durumda bulunduğundan bahsile, şehit 
oğlundan kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Oğlunun vefatı tarihinde 65 yaşından 
küçük olmasından dolayı dilekçiye o tarihte mer’i bulunan 1683 
sayılı Kanunun 48 nci maddesi mucibince maaş tahsisine imkân 
görülemediği Milli Müdafaa Vekâletinin bu baptaki cevabından 
anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve mumaileyhin isteğinde ısrar ettiği 
takdirde usulen kaza merciine müracaatte muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5016 2 . I V . 1957

10X79/10326 irfan Koç Dilekçi : Mülkiyet haklarının Ilgın kaymakamlığınca 5917
Deştiğin köyünde sayılı Kanuna istinadettirilen yolsuz bir kararla ihlâl edildiğini 
Ilgm beyanla, işin esastan tetkikini ve müsebbiplerin cezalandmlma-

smı istemektedir.
Gereği düşünüldü : Mülkiyete taallûk eden ihtilâflann tetki

ki teşriî uzva aidolmayıp kaza mercünin vazifeleri cümlesinden 
bulunmasına ve idari yönden tetkikat ve tahkikat icrası da an
cak alâkalı vekâletten istenebileceğine göre vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

! !  «86/11329 İsmail Yücel
Gazi Osmanpaşa Ma
hallesi Spor Kokak 
No: 1 
Kayseri

12207,- 11650 Ayşe Akbulut
Karaçalı köyiindo 
Kandıra

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5017 2 . I V .1957
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12302/11745 İsmail Gözütok
Galata Tersane Cad
desi Alacaıneseit So
kak No: 49/2 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Döküm sanayiinin modernleştirilmesi hakkında Hü
kümetimizin aldığı kararın büyük memnunluk uyandırdığını bil
dirmekte ve bu sanayiin teknik bakımından muhtacolduğu nok
sanların ikmalini rica etmekte ve bahsedilen karar münasebetiy
le de esnafın minnettarlığını arz eylemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki talebin mahiyetine göre bu husus
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5018 2 . IV . 1957

12067/11510 Sakıp Şenarda
Dahiliye Vekâleti 
Mahallî idareler I 
ııci Daire Muamelât, 
Şubesi M üdiir M ua
vini 
Ankara

Dilekçi : Ankara Nümune Hastanesi Dahiliye 2 nci kısım 
şef muavini Dr. Orhan Balkan’ın, bu hastaneye ücretle yatı
rılan hemşiresini, bir gün yatırdıktan sonra ertesi günü ta
burcu ettiğini beyanla, bu hususta tahkikat icrasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletin
den alınan cevaba nazaran, şikâyete mevzu teşkil eden husus 
başmüfettiş marifetiyle tahkik ettirilmekte ve hâsıl olacak ne
ticeye göre de kanuni iktizasının yapılacağı tabiî bulunmakta 
olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5019 2 . IV 1957

11359/10805 Osman Yıldırım
Anafartalar Caddesi 
533 No: lu Lâlel Fı
rınında

Dilekçi : Bir alacak hakkında mahkemeden aldığı ilâmın 
icra dairesince infazsız bırakıldığından ve saireden bahsile, 
hakkının korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, kanun yollarına mü
racaatı istilzam eden hususlardan olduğu cihetle encümeni
mizce nazara alınamıyacağradan, pu bapta zikredilen sebepten 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

5020 2 . IV . 1957

11064/10510 Besime Çitir
Ortinik köyünde 
Ovacık

Dilekçi . Ovacık kazası maliyesınce kendisinden buğday 
bedeli olarak istenen paranın, hükümet tarafından daha evvel 
bir yardım olmak üzere verildiğini ve bu itibarla istijrdadı 
icabetmiyeceğini beyanla, alınmaması hususunun teminini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önce salâhiyetli 
idari makama ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

müracaatte bulunması icabedeceğinden vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5021 2 . IV . 1957

Dilekçi : Hayatının tehlikede olduğunu söyliyerek, düş
manlarının isimlerini bildirmekte ve şayet kendisine bir şey 
olursa bu kimselerin kanuni takibata mâruz tutulmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta alâkah makama 
müracaatte bulunması icabedeceğine göre vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5022 2 . IV . 1957

Dilekçi : Muvazzaf askerlik hizmetini Bulgaristan’da yap
mış olması hasebiyle ihtiyat sınıfa nakli gerekeceğini beyan
la, bu dairede bir karar verilmesini ve neticeye kadar da sev
kının tehirini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evvelce ittihaz edilen kararda da be
yan edildiği üzere, dilekçinin bu hususta alâkah makama mü
racaat etmesi lâzımgeleceğinden, son defa vâki talebi hakkın
da da bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6023 2. IV . 1957

11253/10699 Bekir Büyük Dilekçi : istidalarında beyan ettiği sebeplerden dolayı
11280/10726 Göğüs Hastanesi ko- cezasının ya tehirini yahut ref’ini istemektedir.
12510/11942 ğuş bir servis bir Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mahiyetteki ilk isteği
13620/13040 Adana hakkında selef komisyonca tetkikat yapılarak cezanın tehir

veya affını müstelzim bir sebep görülemediğine 8 . V . 1956 
tarihinde karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiş olmasına gö
re bu baptaki son talepden dolayı da encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10939/10386 Haşan Çakal
Kasap Hüseyin Mah. 
sokak No: 4/A 
Bursa

11013/10460 Haşan Düzücü 
Korganın Batarı 
Ülya köyünde 
Fatsa

5024 2 . IV . 1957
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11477/10923 Mehmet Şahin
Un tüccarı Soğuksu
caddesinde
Mersin

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Mersin’de tesis ettiği Ekmek Fabrikasının civa- 
nndaki halka zarar verdiği yolunda Bedii Yürür taralından 
birçok makamlara yapılan şikâyetlerin gareze müstenit oldu
ğunu ve mezkûr tesisin hiç kimseye en ufak bir zaran bulun
madığını beyanla, adı geçen Bedii Yürür tarafından vâki şi
kâyetlerin nazara alınmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis şikâyetler üzerine alakalı 
makamlar tarafından hukukuna müessir bir muamele yapıldı
ğı takdirde dilekçinin kanun yoluna müracaat hakkı mahfuz 
bulunmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5025 2 . IV . 1957

11481/10927 Ülker Yaycı 
12329/11772 Karşıyaka Mah. Şo

för Ali caddesi No:
16
Gazianteb

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, Gazi- 
anteb Ağır Oeza Mahkemesi Reisi Kadri, Asliye Ceza Hâkimi 
Haşan, Avukat Ahmet Gökçek ve Fuat Göksel ile Cumhuriyet 
Müddeiumumisinden şikâyetçi olduğunu beyanla, bu şikâyeti
nin bir müfettiş marifetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki şikâyetini usulü da
iresinde alâkalı makam ve mercilere karşı dermeyan etmesi 
lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5026 2 . IV . 1957

11447/10893 Türker Çakım
Cedit mahallesi Has- 
tanebayın No: 17 
İzmit

Dilekçi : İzmit Arazi Kadastro müdürlüğü kadrosunda açık 
bulunan daktiloluk için yapılan müsabaka imtihanını kazanmış 
olmasına rağmen vali tarafından, bu vazifeye tâyini hususun
daki muamele keyfi olarak tasvibedilmemiş ve bu yüzden son 
derece mağdur edilmiş olduğunu beyanla, sözü geçen göreve 
tâyini hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
son karan almaya yetkili idari makama ve ihtilâfın devamı 
halinde de kaza merciine müracaatte bulunması lâzımgelece- 
ğinden mezkûr talep hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5027 2 . IV . 1957

11053/10499 Celâl Kılıç
Hâkim muavini 
Fethiye

Dilekçi : Kardeşi ile akrabasından iki kimsenin gayrikanuni 
surette tevkif edildiklerini, şahitlerin jandarma karakolunda dö
vüldüğünü müddeiumuminin kendisine düşen vazifeyi hakkiyle 
yapmadığını beyanla, icabedenlerin tedip ve tecziye edilmesini 
istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talep ve şikâyeti kanun yolu
na müracaatı istilzam eden hususlara taallûk etmekte olduğun
dan bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5028 2 . IV . 1957

12447/1J.882 Suplıi Savaş
Merkez İlkokulu 
kil öğretmen 
Ergani

Dilekçi : Maarif Vekâletinin emriyle Sivas Öğretmen okulun
da imtihana girerek yalnız pedagoji, fizik ve tarih derslerinden 
muvaffak olamadığını ve sonradan ailesi efradını geçindirmek 
maksadiyle öğretmen vekilliği yaptığını ve bu çalışması nazara 
alınarak yukarda gösterdiği derslerden tekrar imtihana kabulü 
lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu yolda yapılması için Dicle 
İlk Öğretmen Okulu Müdürlüğüne emir verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tekrar imtihana kabulü hak 
kındaki talebini önce salahiyetli idari makama bildirmesi ve bu 
mevzuda ihtilâf vııkubulduğu takdirde de kaza merciine mii- 
racaatte bulunması icabedeceğine göre mezkûr talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

5029 2 . I V .1957

10953/10400 Süleyman Çıtak
Kızılay paviyonian 
103 sokak No: 15 
Krzincan

1184.1/11284 Halime Ufak 
Karlı köyünde 
Hafik Sivas

Dilekçi : On beş aya mahkûm olduğunu, bu mahkûmiyet do- 
layısiyle ceza evine konulduğundan ailesi efradının kimsesiz ve 
aç kaldıklarını beyanla, kendisine para yardımı yapılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : isteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi 
nin hayır müesseselerinden birine müracaatte muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5030 2 . I V .1957

Dilekçi : Jandarma onbaşısı ölü Mehmet Ufak’m yetimlerine 
yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 1861 sayılı Kanunun 18 nci maddesi mu
cibince verilen 300 liradan başka yardım yapılmasına imkân ol
madığı Dahiliye Vekâletinin bu baptaki cevabımdan anlaşıldığı 
cihetle vâki talep hakkında encümenünizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5031 2 IV 1957



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

11012/10459 Nuri Güngör
Hususi Muhasebe 
Tahsilat kâtibi 
Cine - Avdın

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun borçlanmaya mütaallik 
hükmünün uzatılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Büyük Millet Meclisince ahiren kabul bu
yurulan 6881 sayılı Kanunla bahis mevzuu borçlanma müddeti, 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren daha altı ay uzatılmış ol
duğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5032 2 . I V .1957

11.346/10792 î. Hakkı Buluman
Murat boy Sokak No: 
27
Kadıköy - İstanbul

Dilekçi : Emeldi Sandığı Kanununda borçlanma için tâyin 
edilen müddetin uzatılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Borçlanma müddeti 6881 sayılı Kanunla, 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren daha altı ay uzatılmış ol
duğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5033 2 . IV . 1957

11208/10654 Hayri Çelik Dilekçi : Erkek kardeşinin İnegöl Ziraat Bankasından is-
Kemalpa§a Mahalle- tikraz eylediği teminat dışı paradan dolayı kendi mallarına 
si Bülbül Sokak No: haciz konulduğunu ve bu haciz sırasında gayrikanuni muame- 
9 leler yapıldığım beyanla, keyfiyetin bir müfettiş marifetiyle
İnegöl tetkik ve tahkik ettirilerek hakkının korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
Adliye Vekâletine ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne 
müracaatte bulunulması ve icabında kaza merciinde dâva aç
ması lâzımgeleceğine göre, mezkûr talep hakkında bu sebep
lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5034 2 . I V . 1957

12206/11649 Meliha Türedi
İtfaiye Caddesi No: 

. 80
Fatih - İstanbul

Dilekçi : Vasisi bulunduğu kocasının 1938 tarihinden itiba
ren birinci derece mâlûl sayılmasına karar verilmesini ve 
Millî Müdafaa Vekâletinin buna muhalif olan muamelesiyle, 
Devlet Şûrasının süre aşımı noktasından bu husustaki dâvanın 
reddi hakkındaki kararının da ref’ini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mâlûliyet derecesinin yükseltilmesi 
mevzuunda idare ile tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli 
kaza merciine aidolduğu ve dilekçi tarafından bu mercide bil- 
veaaye açılan dâvanın süre aşımı noktasından reddedilmiş ol
ması, aynı mevzuun teşriî organ tarafından da incelenmesini



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

icabettirmiyeceği cihetle, vâki talep hakkında bu sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

5035 2. IV . 1957

11293/10739 Osman Çelibi Dilekçi : Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesinde yapılacak du-
Ceza Evinde tutuklu ruşması sırasında şahitlerinin dinlenmesi hususunun teminini 
Aksaray istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu bapta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5036 2 . I V .1957

Dilekçi : Adana Birinci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 
verilen hükmün kanun hükümlerine aykırı bulunmasına rağ
men Temyiz Mahkemesince tasdik edildiğini, tashihi karar yo
luna başvurduğu halde Başmüddeiumumiliğin bu talebi de ka
bul etmediğini beyanla, bu baptaki dosyanın mahallinden celp 
ve tetkik edilerek mezkûr hükmün düzeltilmesini istemektedir 

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve sebep 
mevcudolduğu takdirde dilekçinin iadei muhakeme yoluna mü
racaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5037 2 . I V . 1957

Dilekçiler : İstidalarında beyan ettikleri sebeplerden do
layı, kendilerine taallûk eden mahkeme dosyalarının mahal
linden celp ve tetkik edilerek dâvalarının kanuni mecrasında; 
rüiyetinin teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi

5038 2. IV . 1957

12161/11604 Ali özeelik ve arka 
d aşları
Çatal kvündf 
Taısus

Dilekçiler : Köy çobanı Süleyman Karaböbrek’in yaralan- 
masiyle ilgili idari ve adlî tahkikatın bir an evvel ikmâl et
tirilerek adı geçen mağdurun hukukunun ziyama meydan ve
rilmemesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu tahkikatın istikmali hu
susundaki talebin alâkalı adlî ve idari makamlara bildirilme-

10891/10338 Hüseyin Güngör ve 
arkadaşları 
Batmanı» köyünde 
Özalp - Van

11132/10578 Mehmet Yalçın
Merkez Ceza Evinde
mahkûm
Adana
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si lâzımgeleceğinden bu bapta encümenimizle muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5039 2 . IV . 1957

12451/11886 Ilasan Güler Dilekçi : Yugoslavya’da bıraktığı mallar karşılığının na-
Şiikriye Mahallesi kid olarak verilmesini istemektedir.
Çankırı Sokak No:6! Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı sa- 
Ankara lâhiyetli idari makama veya Hariciye Vekâletine müracaat

etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5040 2 . IV . 1957

10890/10337 İsmet Tellioğlu Dilekçi : Kendisinin bir vazifeye tâyini hakkında İstatistik
İstasyon caddesi Umum Müdürlüğüne vâki müracaatlerindan ilkine se-
No: 68 kiz buçuk ay sonra menfi cevap aldığını beyanla, bâzı husus-
Bolvadin lann tahkikini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı sözü 
geçen umum müdürlüğün bağlı olduğu Başvekâlete müraca- 
atte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta zikredilen se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi-

Karar No. Karar tarihi

5041 2 . IV . 1957

11985/11428 Nuri Erdem Dilekçi : Boyabat kazasının Ekinveren köyü civarındaki
Ceza evinde mahkum petrol sızıntısının tetkik edilerek işletmeye açılıp açılamıya- 
Sinob • cağı hususunun tesbitini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
arama sahası içinde bulunan bu yerde gereken etüdlerin yapı
lacağı, alâkalı vekâletin cevabından anlaşıldığı cihetle, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5042 2 . IV . 1957

11330/10776 Ahmet Kadri Dilekçi : İş Mahkemesinden lehinde hüküm aldığım ve bu
Kara Elmas mahal- hükmü hasım taraf vekilinin temyiz etmesi üzerine beş ay- 
lesi Zaieı- sokak No: dan beri hakkını istihsâl edemediğini beyanla  ̂ tmyiz tetkika- 
25 tının bir an evvel yapılması hususunun sağlanmasını istemek-
Zouguldak tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâ-
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kalı Temyiz dairesine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5043 2 . IV . 1957

Dilekçi : Bursa’da iskân yoliyle bir ev verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
son kararı almaya yetkili idari makama ve ihtilâf vukuu ha
linde de kaza merciine müracaatte bulunması lâzımgeldiğinden 
bu hususta zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5044 ' 2. IV .1957

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı Sigor
ta Kurumunca kendisine her türlü yardımda bulunulması hu
susunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
alâkalı makama ve ihtilâf vukuü halinde de kaza merciine mü
racaatte bulunması lâzımgeleceğinden mezkûr talep hakkında 
zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5045 2 . IV . 1957

Dilekçi : Çamlıbel nahiyesi Sulh Hâkimi Mehmet Burhanet- 
tin Atuk’tan şikâyet etmekte ve adı geçen hâkim hakkında ge
reken kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Adli
ye Vekâletine ve bu meyanda kanun yoluna müracaatte bulun 
ması lâzımgeldiğinden mezkûr talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5046 2 . IV . 1957

12100/11543 Ali Haydar Ergün Dilekçi: Konya vilâyetinin Tümek nahiyesine bağlı Kayacık 
12250/11G93 Gemalmaz mahallesi köyü hudutları içindeki kum sahasının işletme hakkı kendisine 

No: 122 verildiği halde sonradan bu hak elinden alınarak mezkûr sa-
Konya hanın muhtelif teşekkül ve müesseselerin intifama terk olun

duğunu ve şimdiye kadar bu kum sahasından nakledilen 250 
milyon metre küb kumun bedelimden hissesine düşen miktarın

10847/10294 Akıncı
Çamlıbel Nahiye
merkezinde
Artova

10835/10282 Burhan Arpa«*
Hanidan mahallesi 
173 sokak No: 2(î 
Adana

10819/1026(5 Ali Yıldırım
Yıldırım Davutdede 
mahallesi Barutlu 
sokak No: 6 
Bursa
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tarafına verilmesi ve sahanın da tamamen kendisine terk edil
mesi lâzımgeldiğini beyanla, bu dairede bir karar ittihazını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bu bap
taki cevabından, sözü geçen kum sahasının vilâyet daimî en
cümeni tarafından 48 parsele tefrik ve bunlardan birinin di
lekçiye tahsis edilip 3/61 sayılı ruhsatnameye bağlandığı, ve 
bü mevzuda açılan dâvanın da Devlet Şûrasmca reddolunmuş 
bulunduğu anlaşılmasına binaen, vâki talebin Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5047 2 . IV 1957

Dilekççiler : Dursunbey Mahkemesince haksız yere hapse 
mahkûm edildiklerini ve cahil oldukları için kendilerini mü
dafaa edemediklerini beyanla, haklarındaki dosyanın tetkik 
edilerek mağduriyetten kurtulmalarını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler, haklarındaki hüküm müna
sebetiyle kanun yoluna müracaat edebileceklerine göre, bu 
hunusta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı:' 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5048 2 . IV . 1957

13214/12637 Saide Seslenir Dilekçi : 1877 Rus muharebesinde fevkalâde yararlık gös-
Taşmesçit mahallesi teren şehit Yaşar’ın karısı olduğunu, Erzurum’da inşa edilen 
Huthut sokak No: 22 âbideye de kocasının bir fotoğrafı hakkedilmiş bulunduğunu, 
Erzurum evvelce emsalleri gibi kendisine de maaş bağlanması için

müracaat etmiş ise de Arzuhal Encümeninin bu hususta vermiş 
olduğu kararda aylık bağlandığına dair bir kayde rastla
madığını beyanla, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
hususunun behemahal teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesi mucibince kanun tekliflerinin mebuslardan veya Ve
killer Heyetinden sâdır olması lâzımgelmektedir.

Dilekçinin talebi de böyle bir teklife mevzu ittihaz edile-* 
bilecek hususlardan olduğu, için encümenimiz tarafından doğ
rudan doğruya maaş tahsisi hakkında karar ittihazına imkân 
yoktur.

Bu itibarla dilekçinin ya Hükümete veya kendi intihap 
dairesinin mebuslarına müracaat etmesi gerekir.

13261/12683 Yusuf Okur ve arka
daşları
Ceza evinde mahkûm 
Simav
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Vâki istek hakkında zikredüen sebeplerden dolayı muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5049 2 . IV 1957

Dilekçi : Maluliyetini tevsik eden raporlar dairesinde mua
meleye tâbi tutulması lâzımgelirken bir adlî hata neticesi mağ
dur edildiğini beyanla, bahis mevzu hatanın İslahını ve mağdu
riyetinin de giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ordudan ihracım tazammun 
eden hüküm üzerine 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E 
fıkrasına müsteniden emekliye sevk edildiği ve bu bapta ikame' 
etmiş olduğu dâvanın Devlet Şûrası 5 nci dairesince 10 . V . 1956 
tarihinde reddolunduğu ve zikri geçen raporlarda münderiç 
amasının ise kendisine mâlûl aylığı bağlanacak derecede olma
masından dolayı bu yola gidilemediği Millî Müdafaa Vekâletinin 
cevabi yazısından anlaşılmasına ve adlî hataya mâtuf iddiası 
daha evvel vâki af talebi zımnında komisyonca tetkik edilerek 
vârit görülmemiş bulunmasına binaen mumaileyhin bu kere ile
riye sürdüğü istek hakkında da beyan edilen sebeplerden encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihî

5050 2 . IV .1957

Dilekçi : Mâlûliyet maaşım Yunan işgalinin devam ettiği 
müddet içinde alamadığım beyanla, bu müddete ait aylıklarının 
ödenmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
salahiyetli idari makama ve ihtilâfın devamı halinde de kaza 
merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden mezkûr talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5051 2 : IV . 1957

12387/11828 Bilâl Gürbüz Dilekçi : istidasında yazılı sebeplerden dolayı kendisine mâ-
Göktaş mahallesinde lûliyet aylığı bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, bu hususun 
Anamur teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce de aynı şekilde vâki 
olan müracaatı üzerine işin kaza merciince incelenmesi lâzımge- 
leceğine karar verilmiş olduğundan son talep hakkında da bu 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı.

13168/12591 Ahmet Bican Becer 
Eceabat Ilgardere 
köyünde
Eceabat - Çanakkale

12549/11977 Hüseyin Kemeç 
’ Yenişehir Selanik 

caddesi No: 3/12 
Ankara
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na ve müstedinin usulü dairesinde mezkûr mercie müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

6052 2 . IV . 1957

Dilekçi : Hakkmdaki lüzumu muhakeme kararını muhtevi 
dosyanın bulunmadığım ve bu sebepten durumunun muallâkta 
kaldığım beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin cevabından, bu 
meselenin Devlet Şûrasına intikal ettiği ve neticeye intizar 
lâzımgeldiği anlaşıldığından, vâki talep hakkında, encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5063 2 . I V . 1957

Dilekçi : Kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ayni mealde daha evvel yap
mış olduğu müracaat hakkında selef komisyonca verilen ka
rarda da işaret edildiği iizere, bir kimseye vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanabilmesi için, Teşkilâtı Esasiyeye Kanu
numuzun 15 nci maddesiyle kendilerine kanun teklif etmek 
yetkisi verilmiş olan mebuslar veya Vekiller Heyeti tarafın
dan bu hususta bir teklif serd dedilmesi ve bu teklifin da 
Büyük Millet Meolisince kabul olunarak kanunlaştırılması 
lâzımgeleceğine ve Arzuhal Encümeni mücerret bu sıfatla 
böyle bir teklif dermeyanına salâhiyetti olmamasına mebni, vâ
ki son talep hakkında da yalnız bu sebepten muamele tâyi
nine mahal görülmediğine kafar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6054 2 . I V . 1967

Dilekçi : Sadıkzadelere ait Nâzım şilebinde mağrukan vefat 
eden oğlundan kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
mezkûr şilebin sahiplerine ve ihtilâf vukuu halinde de mahke
meye müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu bapta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13203/12626 Sırma Karaosmaııoğ
• lu

İslâhiye köyünde 
Oiiney.su - Rize

13076/12499 Celâl Bingöl
Ulugazi mahallesi 
Yenikarakol geçidi 
No: 5 
Samsun

17954/16709 Remzi Turhal
Kurtuluş mahalle
sinde P. K. 156 
Adana

5056 2 . I V . 1957
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12033/12358 Şahabettin Kısakü-

Arzuhai Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Fevzipaşa 
sin do 
Maraş

Mchalle-

Dilekçi : Babası ile birlikte Maraş kurtuluş savaşına işti
rak ederek büyük yararlık ve fedakârlıkta bulunduklannı ve 
bu husustaki vesikalan birlikte gönderdiğini beyanla, kendisi
ne İstiklâl Madalyası verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumunun tetkikiyle ica
bında lâzımgelen inhanın yapılması Millî Müdafaa Vekâletine 
aidolduğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ve mümaileyhin müşarünileyh Vekâlete 
usulü dairesinde müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5056 2 . IV . 1957

12950/12374 Mehmet Toraman ve 
arkadaşları 
Kil yari köyünde 
Tirebolu

Dilekçiler : Dedeleri Ahmet Toraman’m kendilerini miras
tan mahrum ederek gayrimenkullerini diğer torunlanna bağış
lamış olduğunu beyanla, haklannı koruyacak bir kanun çıka
rılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin Kanunu Medeni hükümle
rine göre aidolduğu mahkemeye müracaatle dâva ikame etme
si icabedeceğine göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5057 2 . I V . 1957

11196/10642 Ömer Odabaşı Dilekçi : Beş parça tarlaya taallûk eden dâvasının hilâfı
Çatmi Mahallesinde kanun bir surette reddolunduğunu, Temyiz Birinci Hukuk 
Tosya Dairesinde de bu baptaki hükmü tasdik etmekle beraber mü-

rafaa talebini dahi nazara almadığını ve bu suretle büyük bir 
haksızlığa mâruz kaldığını beyanla, dosyasının bir müfettişe 
tetkik ettirilerek kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki isteğinden dolayı ka
nun yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5058 2. IV .1957

11472/10918 H. Sezai Paracıkoğ- Dilekçi : 6724 sayılı Kanunla tanınan kadem hakkının bir
lu an evvel verilmesi hususunun teminini istemektedir.
Merkez Yetiştirme Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce
Yurdu öğretmeni son karan almaya yetkili idari makama ve ihtilâf vukuu ha-
Kütalıya linde de kaza merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğin-
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den bu hususta zikredilen sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5059 2 . IV . 1957

Dilekçi : Zürraa ait canlı nakil vasıtalarının kayıt ve tes
cile tâbi tutulmamasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dâhiliye Vekâletinden alınan cevaba 
göre, ziraat işlerinde kullanılıp karayollarında normal ve ti
cari nakliyat yapmıyan motorsuz nakil vasıtalan, 6085 sayılı 
Trafik Kanununun 17 nci maddesinin D bendi mucibince kayıt 
ve tescile tâbi tutulmamakta olduğundan, vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5060* 2 . IV . 1957

Dilekçi : Bir iş kazası neticesinde bir gözünü kaybettiğini 
beyanla, İşçi Sigortalan Kurumunun kendisine yardımda bu
lunması hunusunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
aidolduğu vekâlete ve ihtilâfın devamı halinde de kaza mer
ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5061 2 . IV . 1957

Dilekçi :Müvekillerine aidolup Karayollan Umum Müdür
lüğü tarafından Ankara - İstanbul asfaltı için istimlâk edilen 
gayrimenkullerin bankaya yatırılmış olan kamulaştırma bedel
lerinin kendilerine ödenmesi hususunun sağlanmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Mumaileyh vekil tarafından Kocaeli As
liye Hukuk Mahkemesinde tezyidi bedel dâvası ikame edilmiş 
olmasından dolayı bankaya yatırılan paranın kendilerine veri
lemediği Nafıa Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına 
ve bu gibi kaza merciine intikal etmiş olan bir hususun teşriî 
uzuv tarafından tetkikma imkân bulunmamasına binaen vâki 
talep hakkında zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12710/12136 Ziya Güç ve arka
daşları vekili Orhan 
Dcmirağcı 
Avukat
Fethiye Caddesi No:
23/D
İzmit

13283/12705 Şükrü Okur
Emrensultan köyün- 
de
Nallıhan

12097/1J 540 İbrahim Hitay .
D. P. İdare Kurulu
Başkanı
Kınık

5062 2 . IV . 1957
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Encümen karan ve ue sebepten verildiği

Dilekçiler : Tahtaköprü nahiyesine, İnegöl kazasında mevcut 
dört hâkimden birinin salâhiyetle gönderilmesini istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevaptan, 
mezkûr nahiye mahkemesine intikal eden işlerin muvakkaten 
İnegöl Mahkemesinde görülmesi için icabeden salâhiyetin veril
miş olduğu ve ilk imkânda da nahiyeye hâkim tâyin edileceği 
anlaşıldığından, bu hususta encümeni mizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5063 2 . IV . 1957

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu beyanla, ge
ri kalan iskân hakkının verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önce alâkalı ida
ri makama ve ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine müracaat* 
te bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep hakkında zikredilen 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5064 2 . IV . 1957

10858/10305 Hakir Durmiu 
11154/10600 Yukarı Yoncalık Ma
ili 104/11607 hailesi Numanağa 

Sokak No: 25 
Erzurum

Dilekçi : Balkan Muharebesinde ve Birinci Cihan Harbinde 
değerli hizmetlerde bulunduğunu, kendisi gibi olanlara vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanmakta olduğunu, daha evvel 
bu yolda vâki olan müracaatının Arzuhal Encümenince men
fi karara bağlanmasında isabet göremediğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanabilmesi için, daha evvel Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 15 nci maddesinde kendilerine yetki verilmiş olanla® 
tarafından bu bapta bir teklif dermeyan edilmesi ve bu tek
lifin de Büyük Millet Meclisince kabul olunarak kanunlaş
tırılmış olması lâznngeleceğine, encümenimiz mücerret bu 
sıfatla böyle bir teklif serdine salâhiyetti olmamasına ve se
lef encümenin bahis mevzuu karan da bu cihetleri beyan
dan ibaret bulunmasına göre, müstedinin son defa ileriye sür
düğü istek hakkında dahi zikredilen sebeplerden muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30830/10277 Mustafa Üzer
Boz kurt Mahallesi 
Paşa Caddesi No: 02 
Uşak

12209/11742 İsa Dursun ve arka
daşları’
Muhtar
Tahtaköprü

Arzuhal Arzuhal sahibinin
Na adı, soyadı ve adresi

5065 2 . IV . 1957



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

11344/10790 Tayyar Yıldırım
Mühimmat Fabrikası 
Arşiv Şefliğinde Me
mur Mehmet Ali 
Yıldırım nezdinde 
‘Kırıkkale

Dilekçi : 24 . IV . 1950 tarihinden itibaren emsalleri gibi 
kendisine de maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ön
ce salâhiyetti idari makama ve ihtilâf vukuu halinde de ka
za merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hu
susta zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. * Karar tarihi

5066 2 . I V . 1957

11396/10842 Emin Giilener
Güneyfelekettin kö
yünde 
Bolu

Dilekçi : İstidasında yazılı sebeplerden dolayı, köy halkına 
ait gayrimenkullere Büyük Millet Meclisince hakem sıfatiyle 
bedel takdir edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmamğına ve dilekçi
nin kanun yoluna müracaatte muhtariyetine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5067 2 . IV . 1957

11426/10872 Hüseyin Tüfekçi
Akıl Hastanesi Sıhhi 
Heyet Kâtibi 
Bakırköy - İstanbul

Dilekçi : 29 . XI . 1956 tarihine kadar raporlu olduğu halde 
Ekim maaşiyle ikramiyesinin verilmediğini beyanla, tesviyesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
alâkalı vekâlete ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımpeleceğinden bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5068 2 . IV . 1957

11193/10639 Fahriye Erözman 
13517/12937 Manifaturacı Salim

Peştemalcı eliyle 
Düzce

Dilekçi : Düzce Hususi Muhasebe tahsildan iken vefat eden 
eşinden kendisine ve çocuklanna yetim aylığı bağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
salâhiyetti idari makama ve ihtilâf .vukuu halinde de kaza 
merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5069 2 . IV . 1957

11226/10672 Haşan Eliballı 
13623/13043 Bakkal Kasım eliyle 

Çona köyünde 
Osmaniye - Adana

Dilekçi : Teknik Ziraat Okulu mezunu olduğunu beyanla» 
kanunen kendisine verilmesi lâzımgelen arazi ve kredinin itası 
hususunun sağlanmasını veya bir memuriyete tâyinini iste
mektedir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği dsşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
son karan almaya yetkili idari makama ve ihtilâfın devamı 
halinde de kaza mercime müracaatte bulunması lâamgelece- 
ğinden bu hususta zikredilen sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5070 2 . IV . 1957

Dilekçi : Ev yaptırmak üzere kendisine yardım yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadğma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5071 2 . IV . 1957

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı Çanak
kale Tapu Siail muhafızı hakkında gerekli takibatın icrasiyle 
ceza tâyinini ve bir gayrimenkul hakkmdaki satışın da durdu
rulmasını istemektedir.

Gereği dü .ünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâkalı 
idari ve adlî makamlara müracaatte bulunması lâzımgeleceğin- 
den bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5072 2 . IV . 1957

Dilekçi : Cumaovası Jandarma karakolunda onbaşı ve erler 
tarafından dövüldüğünü beyanla, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisenin adalete intikal etmiş olduğu 
Dahiliye Vekaletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı veçhile 
vâki talep ha'ilanda encümenimizce muamele tâyinine mahal ol-' 
ınadığına kar.„r verildi.

Karar No. Karar tarihi

5073 2 . IV . 1957

10987/10434 Mehmet Yıldırım Dilekçi : Divanı Muhasebatın 5 . 1 .  1955 gün ve 2220 sayılı
PTT Müdürü Karannın kaıuna muhalif olduğunu beyanla, gereğinin yapıl-
Karlıova . masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kanuna muhalefet iddiasını 
Divanı Muhasebat Reisliğine karşı dermeyan etmesi ve bahis 
mevzuu kararla şahsan ilgili bulunduğu takdirde de usulüne tev
fikan kaza merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu

11608/11054 Osman Çavuş 
Kavlıvan
İbrahim Gönül eliyle 
Bademler köyünde 
Urla

11144/10590 Hacer Ural
Kemalpaşa mahallesi 
Dibek sokak No: 5 
Çanakkale

12932/12357 Ziya Yavuz
Terzi M. Ali Aksoy 
eliyle
Ayrılık köyünde 
Piaziz - Ordu



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

hususta zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5074 2 . IV . 1957

Dilekçi : Evinin kanunsuz olarak belediye reisinin emri ile 
yıktınldığını ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 72 nci maddesi 
sarahati hilâfına hürriyetinin tahdidolunduğunu beyanla, mesul
ler hakkında takibat icrasını ve kendisine yardım yapılması hu
susunun da Kızılay merkezine bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin takibat icrası halikındaki ta
lebinden dolayı kanun yoluna ve yardım isteğinden dolayı da 
alâkalı makama müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre bu husus
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5075 2 . IV . 1957

tan Dilekçi : Mahkemedeki dosyasının re'sen incelenmesini veya
kak bir muhakkik vasıtasiyle tetkik ettirilerek dâvasını sürünceme

de bırakanlar hakkında kanuni muamele ifasını ve istidasında 
bahsettiği hususların da Medeni Kanunun tadili sırasında naza
ra alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, dâvasının sürüncemede bıra
kıldığı yolundaki iddiasını usulen Adliye Vekâletine karşı der- 
meyan etmesi lâzımgeleceğine ve Medeni Kanunun tadili sırasın
da nazara alınmasını istediği hususlar da bir teklif mevzuu ile 
ilgili görülmesine binaen her iki nokta hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5076 2 . I V .1957

13077/12500 Ömer Gökgöz ve ar- Dilekçi : Çocuklarını yetiştirmek üzere kendisine Devletçe 
kadarları yardım yapılmasını istemektedir.
Paşa köyünde ' Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden yardım yapılması
Taşköprü hakkındaki talep yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulun

masına mebni bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5077 2 . I V .1957

12379/11820 M. Emin Kızıl] 
Anıttepe Ar sol 
No: 26 
Ankara

10918/10365 Musa Dönmez
Acıpayam kazası 
Yatağan kasabası 
halkından 
Denizli
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11145/10591 Ali Rıza Topçu 
îtimat İş Bürosu 
PTT karşısı No: 21 
Kırklareli

Arzuhal Arzuhal sahibinin.
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 6435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi mucibince 
emekliye sevk edildiğini beyanla, tekrar eski mesleki olan öğ
retmenliğe veya diğer bir vekâlette başka bir göreve tâyini 
mümkün olup olamıyacağının kendisine bildirilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : 6435 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrasında münderiç sarahata ve bu kanunun dilekçi hak
kında uygulanan 2 nci maddesinde de mezkûr birinci maddeye 
atıf vâki olmuş bulunmasına göre ileriye sürülen istek hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5078 2 . I V . 1957

10846/10293 M. Yunus Akıncı 
Avukat 
Çemişkezek

Dilekçi : Tekaüde sevk edildiği tarihte hizmet müddeti 26 
9eneye baliğ olmuş bulunduğu halde kendisine emekli ikrami
yesi verilmediğini beyanla, bu ikramiyenin tesviyesi hususunun 
bir kanunla sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İstidası münderecatına nazaran 1028 yı
lında emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin o tarihte mer’i hü
kümlere göre ikramiyeye müstahak olup olmadığının tetkiki 
kaza merciinin vazifeleri cümlesinden bulunmasına ve bu mev- 
zuda kendisine has bir kanun çıkarılabilmesi de, ancak Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi mucibince, bu bapta 
serd edilecek teklifin Büyük Millet Meclisince kabulü halinde 
mümkün olabileceğine ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla, 
böyle bir teklif serdine de yetkili bulunmamasına mebni, vâki 
talep hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5079 2 . IV . 1957

10916/10363 Haydar Cinaloğlu 
13154/12577 Selviköyü sokak 

No: 2
§eliraiyo - İstanbul

Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Milli 

Müdafaa Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu 
hususta zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5080 2 . I V .1957

11183/10629 Osman Çelebi 
Ceza Evinde 
Aksaray - Niğde

Dilekçi : Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinden on jfeir sene 
dört ay hapse mahkûmiyetine dair verilen hükmün Temyiz Bi 
rinci Ceza Dairesince tetkik edilmek üzere olduğunu beyanla, 
istidasında münderiç hususların bu dairece nazara alınması hu* 
susunun sağlanmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimize muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin istidasında bahsettiği hususları doğrudan doğruya alâkalı 
Temyiz Dairesine bildirmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5081 2 . IV . 1957

Dilekçi : Kocasını öldüren şahısların bir an ewol muhake- 
me edilerek haklarında ceza tâyinini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden bu hususta alınan 
cevaba göre maznunların cümlesi yakalanarak ceza evine ko
nulmuş ve haklarında âmme dâvası açılmış olduğundan, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5082 2 . I V . 1957

Dilekçi : Ev kiralarının gündengüne artmakta olduğunu 
beyanla, bu halin önlenmesini ve Emlâk Kredi Bankasının tak
sitle mesken inşa ederek dağıtması hususunun da sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ev kiraları kanunla tahdidedilmiş ve 
bu tahdit dışında hareket edenler hakkında yine kanunun vaz' 
etmiş olduğu müeyyidenin tatbiki tabu bulunmuş olmasına ve 
Emlâk Kredi Bankasının geniş ölçüde mesken inşa edebilmesi 
de malî imkânların mevcudiyetine mütevakkıf görülmesine 
binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5083 2 . IV . 1957

Dilekçi : Vilâyet idare heyeti tarafından men’i muhakeme
sine karar verilen oğlunun el’an mevkuf tutulmakta bulundu
ğu beyanla, serbest bırakılması hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin alâkalı makam veya mercie 
müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta encüme 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5084 2 . IV . 1957

12444/11879 Mahmut Yıldırım Dilekçi : Karlıova kazasında zuhur eden salgın hastalıktan
Hargapazar köyünde dolayı ölenlerin adedi gün geçtikçe çoğalmakta olduğundan bah- 
Karlıova sile, bu kazaya bir an evvel doktor gönderilmesini istemektedir.

12635/12063 Mahmut önder
6 . I I .1957 gün ve 
813 - 814 tel sahibi 
Kayseri

12598/12026 Cemal Yiice Catnii- 
kebir Mahallesi Yüz
başı Sokak No: 22 
Erzurum

11837/11281 Bedriye Bayhan
Yenişehir Yaya Köp
rü No: 19/21 
Beyoğlu - İstanbul
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Arzuhal Arzulıal sahibinin

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

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Mezkûr kazaya tâyin edilen ve yollann açık olmamasından do
layı vilâyet merkezinde muvakkaten çalıştmlmakta olan dok
tor Rauf Çakırca’nın, hayvanla seyahat imkânı mevcut ise, he
men vazifesi başına gönderilmesi lüzumunun Bingöl Valiliğine 
tebliğ edildiği ve neticenin de takibolunmakta bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

-  Karar No. Karar tarihi

5085 2 . IV . 1957

10929/10376 Ahmet Ilerdem Dilekçi : Kendisine durumuna uygun bir iş bulunmasını is-
10959/10406 Küpeli köyünde temektedir.

Bünyan - Kayseri Gereği düşünüldü : Dilekçinin İş ve İşçi Bulma Kurumuna
usulüne tevfikan müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5086 2. IV. 1957

10928/10375 Battal Mazlum 
Kökes köyünde 
Kadmhan

Dilekçi : Velâyeti altında bulunan kızının kaçırıldığını, ad
lî ve idari makamlara vâki müracaatine rağmen henüz bulduru- 
lamadığım beyanla, gereğinin müstacelen yapılması hususunun 
teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, adlî makamların ve 
dolayısiyle mahkemenin tetkik edeceği hususlardan olduğu ci
hetle, bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5087 2 . IV . 1957

1239/10685 Şadiye Kireççi
Yukarı Hasaıııbasri 
Mahallesi Palandö
ken Caddesi No: 12

Dilekçi : Kendisine de emsalleri gibi yetim maaşı bağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin maaş bağlanması baklanda
ki talebini usulü dairesine aidolduğu idari makama karşı der- 
meyan etmesi ve bu bapta ihtilâf vuku bulduğu takdirde kaza 
merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden mezkûr talep 
hakkında zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5088 2 . IV . 1957



— 33 —

11903/11346 Mustafa Tüney
Ceza Evinde hüküm
lü
İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı; soyadı ve adresi

Dilekçi : Bâzı orman suçlarının affı hakkmdaki Kanundan 
faydalandırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kesmiş olduğu orman emva
linin miktarına nazaran 6385 ve 6831 sayılı kanunların şümulü 
dışında kaldığı anlaşılarak bu bapta mahkemeden de karar al
dığı Adliye Vekâletinin cevabi yazısından anlaşıldığı cihetle 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

5089 2 . IV . 1957

11855/11298 Ayşe Akar 
İstasyon; Bağlarda 
Gemlikli Öğenin ya
nında No: 10 
Diyarbakır

Dilekçi : Kocasının Devlet Demiryolları İdaresinde müstah
dem bulunduğu sırada vefat ettiğinden bahsile, bu idarenin Yar
dım Sandığı tarafından kendisine yardım yapılması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kocası Ahmet Nuri’nin ida
reden kaydı silindikten sonra vefat etmiş olduğu cihetle kanuni 
mirasçılarına yardım yapılmasına imkân bulunmadığı Münaka
lât Vekâletinin bu husustaki cevabından anlaşılmasına ve bu gi
bi ihtilâflı meselelerin tetkiki kaza merciine ait bulunmasına bi
naen vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedinin mezkûr mercie ayrıca müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5090 2 . IV . 1957

13073/12496 Abdülbaki Üztekin 
Vakıflar memuru 
Mardin

Dilekçi : Bir derecede kadrosuzluk yüzünden on üç seneden 
fazla beklediğini, emsallerinin halen 60 - 70 lira maaş almakta 
olduklarını beyanla, kendisinin de iki derece terfi ettirilerek asi; 
maaşının 60 liraya çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı öne s 
son kararı almaya yetkili idari makama ve ihtilâfın devamı ha
linde de kaza merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğine ve 
terfiin yapılmasına mücerret kadrosuzluk engel teşkil ettiği tak
dirde de icabının icrası, yani kadro istihsal olunması yine mez
kûr idari makama aidolmasına mebni, vâki talep hakkında bu se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5091 2 . IV . 1957

10954/10401 Topal Osman
Kale Mahallesi Kaya 
Sokak No: 24/1 
Giresun

Dilekçi : Giresun Liman Dairesinde on altı sene hizmeti bu
lunduğunu, denizdeki serseri mâyinleri toplama ameliyesi sı
rasında ve binaenaleyh vazife esnasında mâlûl bir hale gelerek 
neticode iki ayaktan mahrum kaldığım beyanla, kendisine icabe-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

den yardımın hayır müesseselerince yapılması hususunun temi
nini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vazife esnasında mâlûl kaldığım iddia 
eden dilekçinin bu iddiasını usulü dairesinde son kararı almaya 
yetkili idari makama bildirmesi ve bu bapta bir ihtilâf vuku bu
lursa bundan dolayı da kaza merciine müracaatte bulunması lâ- 
zımgeleceğne ve hayır müesseselerinden yardım sağlanması bak
landaki talebini de şahsan bu müesseselere karşı dermeyan eyle
mesi icabedeceğine binaen, her iki husus hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5092 2 . IV . 1957

Dilekçi : Mesrutan tahliyesi hakkında ağır ceza mahkemesi 
reisliğince verilen kararın Adliye Vekâleti Ceza işleri Umum 
Müdürlüğü tarafından tasvibedilmediğini ve bu yoldaki mua
melenin hatalı olduğunu beyanla, bu hatanın düzeltilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı kanun 
yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5093 2 . IV . 1957

Dilekçi : Eadyo abone ücretini müddetinde ödemesine rağ
men mahkûmiyetine karar verilmesi yolsuz olduğundan bah- 
sile, bu baptaki hükmün yazılı emir yolu ile bozdurulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı usu
lü dairesinde Adliye Vekâletine müracaatte bulunması lâzım- 
geleceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5094 2 . IV . 1957

Dilekçi : Emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin emekli maaşı bağlanması 

hakkındaki talebini usulü dairesinde aidoldğu idari makama 
karşı dermeyan etmesi ve ihtilâf vukuu halinde de kaza mer
ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10910/10357 Ahmet Çalışal
Meşrutiyet mahallesi
No: 65
Aydın

11717/11163 Yılmaz Yazıcı
Sultanahmet Nakü- 
bent caddesi Gelinlik 
sokak No: 8 
İstanbul

11155/10601 Nuri Küçük
Ceza evinde lıii-
kümlü
Nazilli

5095 2 . IV . 1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11710/11156 Kâzım Bozkurt 
Soğan Bükü kö
yünde
İvrindi - Balıkesir

Dilekçi : Ahmet Gökçe adındaki şahsa ait hayvanların 
bahçesinde husule getirdikleri zararın bu sahsa tazmin etti
rilmesini ve evini taşlıyanlar hakkında da kanuni takibat ic
rasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden bu bapta alınan 
cevaba göre zarara taallûk eden ihtilâf halledilmiş ve dilek
çinin evini taşlıyanlar hakkmdaki evrak da adalete intikal 
eylemiş olduğundan, her iki husus hakkında zikredilen sebep
lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5096 2 . IV . 1957

10575/10042 Şadiye Küçük
Ikiçeşmelik caddesi
No: 211
İzmir

Dilekçi : İzmir’de serbest tabip Bahattin Enez’in, küçük 
yaştaki oğlu İsmail Hakkı’nın mânevi cebirle ırzına geçti
ğini beyanla, gereğinin yapılması hususunun alâkalılara teb
liğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen tabip hakkında Sorgu Hâ- 
kimliğince verilen men’i muhakeme kararının Asliye Ceza 
Hâkimliğince de tasdik edildiği Adliye Vekâletinin bu bap
taki cevabından anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5097 2 . I V . 1957

13082/12505 Hüsnü Yiğit
Lâleli Gençtürk cad-

• desi No: 23 Essiz 
Ap.
İstanbul

Dilekçi : 390 sayılı Kanuna göre orduda küçük zabit ola
rak geçen altı senelik hizmetinin diğer mülki hizmetlerine 
eklenmesini temin için bu hususta bir kanun teklif edilmek 
lâzımgeldiğini Arzuhal Encümeninin kendisine tebliğ edilen 
kararından anladığını beyanla, bu teklifin kimler tarafından 
yapılması gerekiyorsa istidasının o kimselere havalesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesinde kimlerin kanun teklif etmek yetkisine sahibol- 
duğu gösterilmiştir.

Enoümenimiz, yeni bir kanun teklifine mevzu ittihaz edi
lebilecek olan bu gibi hususlar hakkındaki dilekçeleri, böyle» 
bir teklif serd olunmak üzere, mebuslara veya Vekiller He
yetine tevdi vazifesiyle mükellef değildir.

Dilekçi isterse, bu bapta icabedenlere usuüüne tevfikan 
şahsan müracaatte bulunabilir.

Yukarda zikredilen sebeplerden dolayı vâki talep hakkın
da muamele tâyinine maha olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5008 2 . I V .1957
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Elinde tedavülden kaldırılmış 8 500 lira değerin
de evrakı nakdiye bulunduğunu beyanla, bunların alâkalı ban
kaca değiştirilmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tâyin ve ilân edilen müddet içinde de- 
ğiştirilmiyen ve tedavülden kaldırılmış olması hasebiyle de pa
ra olmak vasfını kaybetmiş bulunan bankınotlann artık tebdi
line imkân olmadığına g’öre dilekçinin vâki talebi hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5099 2. IV .1957

Dilekçi : Haksız bir sicile müsteniden, kifayetsizliği ileri sü
rülerek emekliye sevk edilmesinde kanuni isabet bulunmadığı
nı beyanla, durumunun incelenerek mezkûr emeklilik muamele
sinin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin E fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiği ve bu 
muameleye karşı iptal talebiyle Devlet Şûrasında dâva açmış 
olduğu evrak arasındaki dâva arzuhali ve cevabi lâyiha münde- 
recatmdan anlaşılmasına binaen, vâki talebin Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesinin birinci bendinin b fıkrasına 
tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5100 2 . IV . 1957

12474/11906 Rüştü Gürhan! ı 
(S. No: 1) Altundağ Sinanpaşa 

Mahallesi No: 358 
Ankara

10896/10343 Selâhattin Tuğcu 
(S. No: 2) Ceza Evinde hüküm

lü
Bandırma

12165/11608 Mithat Kuruııer 
(S. No: 3) Toptaşı Ceza Evinde 

mahkûm 
Üsküdar

12833/12259 Memduh Eryar 
(S. No: 4) 1. Top. Er Eğt. Alay 

Servis Bölükte Assb. 
Kd. Baş Çvş. 
Bornova - İzmir

11313/10759 Nuri Adasal
Bahçe sokak No:
4/4
Buca

12602/12030 Nuriye Çürükova
Anadolu Hisarı Ye
ni Mahalle Kuyu so
kak No: 20 
İstanbul



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12275/11718 Ramazan Kahraman 
(S. No: 5) Ceza Evinde mah

kûm 
Söke

529/527 Ahmet Akbayır 
(S. No: fi) Ceza Evinde hüküm

lü
Çumra - Akviran

12527/11955 Celâl Şenak 
(S. No: 7) Sümerbank Bez Fab

rikası Baş Şoförü 
Ereğli - Konya

12690/12116 Turgay Mutçalı 
(S. No: 8) Vekili Avukat Tov- 

fik Araslı 
Ankara

12291/11734 Lûtfi îslâmoğlu 
(S. No: 9) Sulh Hâkimi Sami 

tslâmoğhı nczdiııdc 
Muratlı

12301/11744 Fehmi Başoda 
(S. No: 10) Ceza Evinde mah

kûm
Kulu - Konya

-  37 -

Encümen karan ve ue sebepten verildiği

Dilekçiler : Haklanndaki cezaların istidalannda beyan et
tikleri sebeplere binaen affı lâzımgeleceğini ileri sürerek, bu 
yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilere mütaallik 
hükümlerde her hangi bir hata veya usulsüzlük bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan bu işlerin 
tetkiki sırasında hazır bulundurulan vekâlet mümessili de, affı 
müstelzim bir sebep göremediklerim beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen dosyalar münderacatına ve 
bahis mevzuu cezalan muhtevi hükümlerin istinadettiği mucip 
sebeplere göre dilekçilerin af istekleri dikkate alınacak değer ve 
mahiyette olmadığından bu isteklerin reddine* ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5101 2 . IV . 1957

12388/11829 
(S. No: 11)

12688/12114 
(S. No: 12)

12219/11662 
(S. No: 13)

12142/11585 
(S. No: 14)

Yahya Kara 
Ceza Evinde tutuk
lu
Konya

Kamber Kılıç 
Ceza Evinde tutuk

lu
Yerköy

Kemal Yolcu 
Ceza Evinde tutuk
lu
Kulu - Konya

lliya Baltadaki ve
arkadaşları
Ceza Evinde tutuk-
lular
Enez

Dilekçiler : İstidalarında beyan ettikleri sebeplere binaen 
affedilmeleri lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar itti
hazını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Yahya Kara hakkındaki 
hükmün henüz katileşmemesi hasebiyle af talebine filhal mev
zu ittihaz edilemiyeceği, Kemal Yolcu ile Kamber Kılıç'in 6910 
sayılı Af Kanunundan istifade ettirilerek muahharan tahliye 
olunduklan ve lliya Baltadaki ve arkadaşları hakkında da 
henüz bir karar sâdır olmamış bulunduğu Adliye Vekâletinin 
adı geçenlere mütaallik cevabi yazısından ve temsilcinin vâki 
beyamndan anlaşıldığı cihetle, bunlar tarafından ileriye sürü 
len af istekleri hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyininç mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5102 2 . I V .1957



—  88 —

10329/10276 Ivcmalettin Denktaş 
13119/12542 Şeker Fabrikasında 
(S. No: 15) işçi

Malatya

11876/11319 Halit Antuna 
(S. No: 16) Vekili Kızılay Sosyal 

Han Kat 1 No: 4 
Avukat 
Ankara

12204/11647 Mehmet Çakar 
(S. No: 17) Ceza evinde hü

kümlü 
Çanakkale

12686/12112 Zarif Akdeniz 
(S. No: 18) Ceza evinde hü

kümlü 
Oiimüşane

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Haklannda rütbenin geri alınmasına, ordudan 
ihraca ve hapse mütedair olarak verilen cezaların, istidalarında 
beyan ettikleri sebeplere binaen affı lâzımgeleceğini ileri sü
rerek, bu yolda bir karar ittihazım istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilere 
mütaallik hükümlerin usulen katileşmiş olduğu ve bu hüküm
lerin dayandığı mucip sebeplere göre affı müstelzim bir sebep 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince, bu işlerin 
tetkiki sırasında hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa 
Vekâletleri temsilcileri de, Vekâlet tezkeresi münderecatını 
tekrar etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen dosyalar münderecatına 
ve bahis mevzuu cezaları muhtevi hükümlerin istinadettiği mu
cip sebeplere göre dilekçilerin af istekleri dikkate alınacak de
ğer ve mahiyette olmadığından bu isteklerin reddine ve müs- 
tedilerden Kemalettin Denktaş’ın, hakkında ayrıca 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasının tatbik edilmiş olma
sından mütevellit şikâyetini dâva şeklinde idari kaza merciine 
karşı dermeyan etmekte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5103 2 . IV . 1957

11469/10915 Ali Koçali 
(S. No: 19) Birlik Balkanı 

Kalafat caddesi 
No: 11
Galata - İstanbul

11465/10911 Mirze Bügün ve ar- 
(S. No: 20) kadaşları

Süryani milleti va
tandaşları ilçe mer
kezinde 
Beşiri

11466/10912 Hüseyin Mutaf ve 
(S. No: 21) arkadaşları

Bulgaristan göçmen
lerinden
Yahyalı - Yerköy

11458/10904 Ali Ililrmet Güzey 
(S. No: 22) ve arkadaşları

Mırzaçelebi mahalle
si sokak 44/2 No: 52 
Adana

Dilekçi : İstanbul’daki Kalafat yeri istimlâkinin münasip gö
rülecek bir zamana tehirini istemektedir.

Dilekçiler : İçel merkezindeki Süryanilerin ibadethaneleri ile 
arazisinin bâzı şahıslar tarafından fuzulen işgal edildiğini be
yanla, bu ibadethane ve arazinin sözü geçen cemaata iadesi hu
susunun saklanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borçlarım ödiyecek durum* 
da olmadıklarını beyanla bu borcun Hükümet tarafından öden* 
mesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Eskisi gibi seyyar tuhafiyecilik ve manifaturacı
lık yapmalarına izin verilmesini istemektedirler.
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11456/10902 İsmail Gözütok ve 
(S. No: 23) arkadaşı

Kooperatif Reisi 
Tersane caddesi Ala- 
camesçit sokak No: 
53/1
Galata - İstanbul

11446/10892 Salih Üçersaka 
(S. No: 24) Maliye Resim ve 

Harçlar Vergi Da
iresi Müdürlüğünde 
memur
Beşiktaş - İstanbul

11437/10883 Hızır Yıldırım 
(S. No: 25) Hacıömerler mahal

lesinde Şarkbeynevit 
köyünde 
Akyazı

11421/10867 Ahmet Can 
(S. No: 26) Yavuz Sinan mahal

lesi Uç Mihraplı Ca
mi sokak No: 8/1 
Küçükpazar - İstan
bul

11412/10858 Hakkı Pınar 
(S. No: 27) Cumhuriyet Mahalle

si Yalınayak Mey
danlığı No: 12 
Tire

11407/İ0853 Ahmet Kasap 
(S. No: 28) Servilik Köşk Sokak 

No: 44
îcadiyc - Üsküdar - 
İstanbul

11399/10845 Emin Temel 
(S. No: 29) Asliye Hukuk Zabıt 

Kâtibi 
Sivas

11389/10835 Cahit övet 
(S. No: 30) Yukarı Çarşı No: 130 

Keresteci 
Ayancık

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : İstanbul San Dökmeciler Esnaf ve Sanatkârla
rı Çarşı Kurma Kooperatifine, 250 dükkânlık arsa verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Ücretli bir memuriyete naklen tâyinini istemekte
dir.

Dilekçi : Hacıömerli mahallesinin, Şarkbeynevit köyü hu
dutları içinde kalması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Çocuk barındırma yurtlarından birine kabulü hu
susunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Toprağa muhtaç kimselerden olduğunu beyanla, 
kendisine de bu husustaki kanun mucibince arazi verilmesini is
temektedir.

Dilekçi : 32 900 liradan ibaret borcunun, tahvilât mukabili 
her hangi bir bankadan on sene vâde ile temin edilecek krediden 
ödenmesi mümkün olduğunu beyanla, bu imkânın sağlanması
nı istemektedir.

Dilekçi : Yirmi üç lira istihkakının Millî Müdafaa Vekâleti 
tertibinden adma tahakkuk ettirilerek Sivas mâliyesine gönde
rilmesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Orman İşletmesinden imalâtçı diye kereste 
satınalanlann hakiki durumlarının incelenerek gerektiği takdir
de haklarında kanun hükümlerinin tatbikini ve bu suretle 
piyasanın istikrara kavuşturulmasını istemektedir.
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11375/10821 Mehmet Kaçmaz 
(»S. N o: 31) Karşıyaka 163. So

kak N o: 80 
Adana

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

Dilekçi : Adana’da yaptırmış olduğu bir evin, gecekon
du diye yıktmlmasma teşebbüs edilmiş olduğundan bahsile, 
hedminin bahara kadar tehiri hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

11372/10818 İbrahim Beki aş 
11450/10905 Yeşiltrakva Bakkal 
(S. N o: 32) Hikmet K i ray eliyle 

Levent - İstanbul

Dilekçi : Erzurum'daki Devlet müesseslerinden birine, 
ailesi efradını geçindirebilecek bir maaş veya ücretle tâyin 
edilmesini istemektedir.

11366/10812 Karayayla Köyii 
(M. No: 33) Muhtarı 

Tarsus

Dilekçi : Köylerine bir an evvel su getirilmesini iste
mektedir.

11357/10803 Süleyman Türkan 
[S. N o: 34) Çit köyünde 

Simav

Dilekçi : Oğlunun her hangi bir askeri veya sivil okula kay
dettirilmesin! istemektedir.

11354/10800 Nurettin Uygur 
(S. No: 35) Uzunçarşı seyyar sar

raf
Manisa

Dilekçi : Zeytinyağı fabrikatörlerinin müstahsıldan ne 
miktar hak talebedebileceklerinin tâyin ve tesbit edilerek ne
ticesinin radyo ile ilânım istemektedir.

! 1347/10793 Nejat M utlııtürk \ 
(S. N o: 36) arkadaşı

Keresteciler Cemiyi 
ti Başkanı 
Erzurum

Dilekçiler : Orman İşletmesinden mal mubayaa edecek ke
restecilerin Millî Korunma Kanunu muvacehesinde hanki sı
fatı iktisabedeceklerinin tâyin ve tesbit edilerek neticesinin 
kendilerine bildirilmsini istemekte ve bu arada bâzı temen
nilerde bulunmaktadırlar.

11329/10775 Korkmaz köyü ve 
(S. No: 37) d iğer köyler muh

tarları 
(!öksün

11328/10774 Yakup Yapan ve ar- 
(S. No: 38) kadaşları

îmamoğhı köyünde 
Ulukışla

13367/12788 Mukaddem Sarıkaya 
(S. N o: 39) .Jandarma Kum anda

nı eliyle Kozlu kö
yünde
Kozlu - Erbaa

13373/12794 Mehmet Hamarat ve 
(S. N o: 40) arkadaşları

Gündoğdu mahalle
sinden 
Erbaa

Dilekçiler : Nahiyeleri merkezine 
ve izamını istemektedirler.

âcileıı bir doktor tâyin

Dilekçler : Ulukışla kazası hâkimi olup Kozan kazası ka
dastro hâkimliğini salâhiyetle yapmakta olan Çelil Özer’in, 
Kozan’daki kadastro işlerinin intacına kadar bu kazada alı
konulması hususunun teminini istemektedirler.

Dilekçi : Annesinin yabancı bir devlet tebaasından olduğu 
ileri sürülerek nüfus kütüğüne kay d edilemedikleri gibi evlilik 
muamelesinin de tescili cihetine gidilmemekte olduğundan 
bahsile, bütün ailenin nüfusa kayıt ve tescilleri hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerine tevzi edilen Kızı
lay barakalarından kendilerine de verilmesini ve aynca arsa 
ve arazi tahsisini istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13374/12795 Raşit Koçak ve arka- 
(S. No: 41) daşları

Hortu köyünde 
Ereğli - Konya

13376/12797 Emin Karaaslan ve 
(S. No: 42) arkadaşları

inşirah sokak bağ 
yolu No: 3/1 
Bebek - İstanbul

13395/12816 Mustafa ikinci 
(S. No: 43) Ihtiyareddin mahal

lesi No: 33 
Konya

13407/12828 Agâh Hayta 
(S. No: 44) Pazar mahallesi Un- 

kapanı sokak No: 94 
Samsun

13415/12836 Mustafa Başer 
(S. No: 45) Meseiler köyünde 

Bolu

13427/12847 Ilyas Burç ve arka- 
(S. No: 46) daşlan

Nurettin Saraçoğlu
eliyle
Erbaa

11000/10447 Mustafa Gündüz ve 
(S. No: 47) arkadaşları

Tahriri Nüfus Ko
misyon Reis ve aza
lan 
Gemlik

10968/10415 Musa Soykan 
(S. No: 48) Yenihamam mahalle

sinde No: 50 
Malatya

10933/10380 Mükrimin Akkale 
(S. No: 49) Sümerbank Umum* 

Müdürlüğünde odacı 
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Kendilerine ziraate elverişli olmıyan toprak- 
lann tevzi edilmek üzere olduğunu beyanla» bu baptaki mua
melenin durdurulmasını ve fen erbabı marifetiyle tesbit et
tirilecek verimli toprakların dağıtılması hususunun sağlanma
sını istemektedirler.

Dilekçiler : Şebin Karahisar kazasına bağlı köylerinden bir 
heyelan neticesi aynldıklanm ve dört yüz nüfustan ibaret 
bulunduklarım beyanla, İskân Kanunu hükümlerine tevfikan 
münasip bir yerde iskânlannı istemektedirler,

Dilekçi : Polis memurluğunda on yıl, Mersin telgraf me
murluğunda 2 sene 9 ay ki ceman on iki sene 9 ay Devlet hiz
metinde bulunduğunu ve poliste geçen hizmetine, gece mesaisi 
olarak 17 aylık bir müddetin ilâvesi lâzûngeleceğini beyanla, 
bunların mecmuu üzerinden kendisine mâlûl aylığı bağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi : Mevkii malûm arazinin namına tescili yapılıncaya 
kadar kira ile uhdesinde bırakılması için alâkalılara müessir 
emirler verilmesini istemektedir.

*

Dilekçi : Düzce Sıtma Savaş memurluğundan gördüğü lü
zum üzerine istifa ettiğini, şimdiki durumu itibariyle tekrar 
memuriyet almak mecburiyetini duyduğunu beyanla, Bolu mer
kezinde bir vazifeye tâyinini istemektedir.

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarım beyan
la, kendilerine hakiki ihtiyaçlannı karşılıyacak nispette arazi 
verilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Gemlik Hükümet konağının yanması dolayısiy- 
le yeniden yapılan nüfus tahriri işinde istihdam edildikleri hal
de, takdir olunan yevmiyelerinin elan verilmediğini beyanla, 
tesviyesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : İstidasında izah ettiği sebeplerden dolayı hakkı
nın iadesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Akdağmadeni kazasında yeniden bir orta okul, 
Hükümet konağı ve dispanser yapılmasını istemektedir.
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10931/10378 Mustafa Gülbil 
(S. No: 50) Kuşkayası köyünde 

Akpınar - Kangal 
Sivas

10930/10377 Derviş Kara 
(S. No: 51) Muhtar Dere kö

yünde
Haymana - Ankara

10909/10366 Elvaıı Apöperken 
(S. No: 52) Çavuşçıı köyünde 

Sungurlu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12303/11746 Harait Köse 
11286/10732 572 sayılı tel sahibi 
11864/11307 K. Çakçak 
(S. No: 53)

11283/10729 
(S. No: 54)

11281/10727 
(S. No: 55)

11273/10719 
(S.. No: 56)

11269/10715 
(S. No: 57)

11250/10696 
(S. No: 58)

11249/10695 
(S. No: 59)

Hüseyin özyavuz ve 
arkadaşları *
Şibliye köyünde 
Akçakale

Ahmet Sözal ve ar
kadaşları
Kalekanberli köyün
de
Kırıkhan

Zelilıa Sayın 
Sapu köyünde De- 
mirali Sayın nezdin- 
de
Pazar - Rize

Hakkı Yurt başı ve 
arkadaşı
Çürükler köyünde 
Hanyeri - Kaman

Mustafa Bozcan 
Millî Kalkınma Par
tisi Başkanı 
Urfa

Ahmet Güven 
Küıklı köyünde 
Baloğlu - Marag

Dilekçi : Kangal kazası Hükümet tabibi ve kaymakam ve
kili olan zatın yolsuz ve kanunsuz hareketlerde bulunduğundan 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Köylerine gelen ziraat teknisiyenlerinin mahsul 
hakkında yanlış rapor verdiğini halbuki mahsulün hasara' 
uğramış olmasından dolayı banka borçlarını ödeyemedikle
rini beyanla, ziirraın bu durumunun nazara alınarak tediyede' 
kolaylık gösterilmesini istemektedir.

Dilekçi : 788 sayılı Memurin Kanununun 4 ncü madde
sinde yazılı vasıf ve şartlan haiz olduğu halde, Sungurlu Hu
susi İdare memurunun bu madde hükmünü nazara almadığını 
beyanla, hakkında mezkûr madde dairesinde muamele ifası 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Zilyed bulunduğu arazinin 60 numaralı toprak 
komisyonu tarafından elinden alınarak başkalarına tevzi olun
duğunu ve bu suretle topraksız kaldığından maişetini temin 
edemediğini beyanla, kendisine de aynca toprak vesilmesî 
hususunun alâkalı makama bildirilmesini istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Ceylanpınar Devlet 
den motorla sürülemiyen 'kısmının 
irilmesini istemektedirler.

Üretme Çiftliği arazisin- 
kendilerine kira ile ve-

Dilekçiler : Kendilerine toprak verilmesi hususunun alâkalı 
tevzi komisyonuna verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Otuz seneden beri Rusya’da bulunan oğlu Mus
tafa’nın yurda getirilmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının mukassa- 
tan ödenmesi hususunun kabulünü istemektedirler.

Dilekçi : Yurdumuzda kâfi miktarda imam ve hatip mektebi 
açılarak din adamı yetiştirilmesi lâzımgeleceğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Köy arazisinin su baskınından kurtanlmasını iste-
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11247/10693 Haydar Kahraman 
(S. No: 60) Çarşı Mahallesinde 

Pülümür - Tunceli

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11240/10686 Fahri Ingün 
(S. No: 61) Demirağ İstasyonu 

No: 12/A 
Divriği

11199/10645 İbrahim Erfidan 
(S. No: 62) Bocayaka köyünde 

Adagido - ödemiş

11004/10750 Hayri Asü 
11367/10813 Hamamorta Mahal - 
(S. No: 63) leşinde 

Kozaklı

11489/10935 Numan Güler 
(S. No: 64) Zıvra köyünde 

Balâ

11471/10917 Satılmış Aksakallı 
12465 Esnaftan; Şenvurt 

(S. No: 65) köyünde
Kısha - Tortum

11470/10916 Veysi Alake) ve ar- 
(S. No: 66) kadaşlan

Belediye Meclis Üye
si
Kilis

Dilekçi : 5098 sayılı Kanundan faydalandırılarak iskân yeri
ni terke eski memleketi olan Pülümür’e geldiğini ve buradaki 
araziye tasahup edemediğinden tekrar iskân mahalline avdet 
etmek arzusunda bulunduğunu beyanla, bu mahalde satmış ol
duğu gayrimenkullerin tekrar kendisine verilmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Ya öğretmen vekilliğine yahut eğitmenliğe tâyinini 
istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Münasip miktarda toprak verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kaza hâkimi aleyhinde yaptığı şikâyetin mahallî 
Cumhuriyet müddeiumumisi vasıtasiyle değil, bir müfettiş mari
fetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Silâh taşımasında bir mahzur bulunmadığı yaptın- 
lan tahkikatla sabidolduğu halde gereken ruhsatın el’an veril
mediğini beyanla, iktizasının yapılması hususunun sağlanması
nı istemektedir.

Dilekçi : Herkese olduğu gibi kendisine de Erzurum Sümer- 
bank alım ve satım müessesesinden mal verilmesi hususunun te
minini istemektedir.

Dilekçiler : Kilis Belediye Reisinin vazifeden uzaklaştırıl
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn  gösterilmiş 
olan taleplerin, son karan almaya yetkili idari makam ve mer
cilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hak
kında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tev
fikan encümenimizoe muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçilerin sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte 
muhtariyetlerine ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

8104 2 . IV . 1957

11242/10688 Muharrem Baktıroğ- Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini iste*
(S. No: 67) lu ve arkadaşları inektedirler.

Yenice mahallesi
muhtan
Kırşehir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

11361/10807 Hüseyin Akyalı 
(S. No: 68) Galata Tersane cad

desi Alaca Mesçit 
sokak No: 53/1 
İstanbul

11380/10826 Sümer Kutluay 
(S. No: 69) M. Ceza evinde mah

kûm
TfokişftTıir

11388/10834 Hüseyin Uzun ve ar- 
(S. No: 70) kadaşları

Oha mahallesi muh
tarı
Oğuzeli

11093/10539 Nurettin Şenderdem 
(S. No: 71) Sunipek Fabrika

sında işçi 
Gemlik

10814/10261 Mehmet Kahraman 
(S. No: 72) Garayan köyünde 

Eleşkirt

10815/İ0262 Mehmet Ataeser 
(S. No: 73) Terraşi köyünde 

Kızıltepe

10822/10269 Yusuf Şahin 
(S. No: 74) Kırıntı köyü muh

tarı 
İznik

10824/10271 Tahsin Uzungüneş 
12020/11463 Kadıköy Koşuyolu 
(S. No: 75) Karada bilâ No: 

İstanbul

10841/10288 Cavit İslâm Rüstcm 
(S. No: 76) Selo Koçilav - Tiku 

Vols
Yugoslavya

11170/10616 Abdullah Birkan 
(S. No: 77) Asofoliza köyünde 

Çaykara

11164/10610 Gölemezli köyü muh- 
(S. No: 78) tan ve arkadaşları 

Denizli

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : tsanbuldaki Kalafat yeri istimlâkinin şimdilik 
geri bırakılmasını veya burada çalışan pik dökmeci esnafına 
toplu olarak dükkân inşa edebilecekleri bir arsa temin edil
mesini istemektedir.

Dilekçi : İş esası iûserine kurulan cezaevlerinden birine 
nakli hususunun teminini istemektedir.

Dilekçiler : Oğuzeli kazası Belediye Reisinin azli için ge
rekli tetkikat ve tahkikatın icra ettirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : İstihkakı olan çimentolann kendisine verilmesi 
hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Elekşirt kazasının Hanzir köyünde ikamet eden 
Feyzullah Keskin adındaki şahıstan şikâyet etmekte ve gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı bâzı 
kimseler hakkında tahkikat icrasiyle ceza tâyinini istemek
tedir.

Dilekçi : Köyleri hududu dâhilindeki Deh Kestanelik sa
hasının, ihtiyaçları nispetinde köy halkına tevziini istemek
tedir.

Dilekçi : Dört çocuklu olmasından dolayı kira ile de ol
masa bir ev bulamadığım beyanla, kendisine bir mesken te
min edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Serbest göçmen olarak Türkiyeye kabulünü is
temektedir.

Dilekçi : Orman içindeki çayırlarda bina yapılmaması ve 
yapılmış olanların da istimlâk suretiyle kaldınlması husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Sulama kanallarının bir an evvel ikmâli hu
susunun sağlanmasını istemektedirler.



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

11163/10609 Murat Yıldınm
11274/10720 E. K. î. 63 atclyesiıı- 
(S. No: 79) de tesviyeci 

Zonguldak

11160/10606 Zühtü Kalaycı 
13120/12543 limekli öğretmen 
13433/12853 Bozkır 
13714/13132
(S. No: 80)

11159/10605 Aliş Erer
(S. No: 81) Akhisar köyünde

İnegöl

11027/10474 Haydar Yılmaz
(S. No: 82) lbrahimbeyli kö

yünde 
S. Koçhisar

11057/10503 Namık Kemal Ersan 
(S. No: 83) Sıhhiye Yakıtçılar 

.sokak No: 10/8 
Ankax*a

11061/10507 Osman Aşçı ve arka- 
(S. No: 84) d aşları

D. P. İdare Heyeti 
Hoyran

11063/10509 Kemal Çelik 
(S. No: 85) Zincirli mevkii

Uluborlu - İsparta

11098/10544 Cemil Tanrıbilir 
(S. No: 86) Toprak ve İskân Ig- 

leri Me. V. ve Zira
at teknisiyen yar
dımcısı 
Tarsus

Öilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalıştığını beyan
la , kendisinin de emsalleri gibi staj görmek üzere Avrupaya 
gönderilmesini istemektedir.

Dilekçi : Türk Petrolünün İskenderun Limanından dünya 
piyasasına sevkı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : İstanbul Akıl Hastanesinde bulunan oğlunun şi
fa bulduğunu beyanla, taburcu edilerek kendisine teslim edil
mesini istemektedir.

Dilekçi : Toprak tevzi komisyonunun bir an evvel köylerine
gönderilmesini istemektedir.

Dilekçi : istidasında izah ettiği bir meselenin hukukçulardan 
müteşekkil bir heyet marifetiyle tahkik ettrilmesini, hakkının 
verilmesini ve mesuller aleyhinde kanuni takibat icrasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Hoyran gölünden bir kanal açılarak arazileri
nin sulanması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Sanat enstitüsü mezunu olduğunu, memleketimizde 
yüksek tahsil yapma imkânını elde edemediği için ecnebi bir 
mühendis mektebine kaydolunmuş ise de henüz döviz verilmedi
ğinden sıra beklemekte bulunduğunu beyanla bahis mevzuu döviz 
muamelesinin bir an evvel ikmal ettirilmesini ve enstitü mezun
larının durumları ile ilgili bâzı hususların tahkik edilerek neti
cesinin kendisine de bildirilmesini istemektedir.

Dilekçi : îlâve vazife olarak yapmakta olduğu toprak ve is
kân memurluğundan dolayı kendisine vekâlet maaşı verilmesini 
istemektedir.

11106/10552 Ahmet Güven * Dilekçi : Arazilerinin su .baskınından korunmasını istemek-
(S. No: 87) Kılılı köyünde tedir.

Eloğlu - Maraç
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11295/10741 Ahmet Ersoy 
13101/12524 Kırcaali mahallesi 
12305/11748 Hoca Sinan sokak 
(S. No: 88) No: 6 

Bursa

11300/10746 Bekir Gül ve arka-
(S. No: 89) dağları

Bekirlıişt köyünde 
Malatya

11334/10780 Mustafa Bakar 
(S. No: 90) Posta Gazetesi sahibi 

Tosya

11353/10799 Burhan Arpaç 
(S. No: 91) Hanedan mahallesi 

173 sokak No: 26 
Adana

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Bursa vilâyeti dâhilindeki köylerden birinde ev ve 
toprak verilmesini istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 4753 ve 5618 sayılı kanunlann köylerinde hak- 
kiyle tatbikini ve tevzie engel teşkil eden hususlann da ortadan 
kaldınlmasmı istemektedirler.

*
Dilekçi : Resmi ilânlann eskisi gibi gazetesine de verilmesi 

hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Yaramış Çırçır Fabrikasının sigortasız işçi çalış
tırmakta olduğunu beyanla gereğinin yapılmasını istemektedir.

11215/10661 Dursun Çakmak 
(S. No: 92) Reşmarza köyünde 

Kuşhana köylü 
Mazgirt

11254/10700 Emine Karahan 
(S. No: 93) övkerek köyünde 

Mesudiye

11257/10703 Hüsnü Akyüz
(S. No: 94) Kromlimited Şirketi 

Sivas

11158/10604 Haşan Sarı 
(S. No: 95) Nefsi Paşan köyünde 

Çaykara.

11121/10567 Zührap Kesemenli 
(S. No: 96) ve arkadaşlan

Paşabahçe Tuğla vc 
Kiremit Fabrikası 
İstanbul

11120/10566 Halis Ünal 
(S. No: 97) Çay mahallesinde 

Sorgun

Dilekçi : Mehmet Kayatar isminde bir şahsa yolsuz su
rette arazi verildiğini beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir,

Dilekçi : Mesudiye Mahkemesi Başkâtibi ve Müddeiumumi 
Vekili Emine Oral’dan şikâyet etmekte ve gereğinin yapılma
sını istemektedir.

Dilekçi ; Şirketleri hakkında, 6309 sayılı Maden Kanunu
nun 146 nci maddesi hükmüne tamamen aykın olarak mua
mele yapılmakta bulunduğundan ve saireden bahsile, bu mu
amelenin bir müfettiş marifetiyle tetkik ettirilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Tahsile devam ettirilmesi 
sını istemektedir.

hususunun sağlanma-

Dilekçiler : Muhacir ve mültecilere tahsis edilmek üzere 
İstanbul’da yapılan evlerden kendilerine de verilmesini istemek
tedirler.

Dilekçi İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, ço
cuklarının Devlet himayesine alınmasını veya kendisine nakdî 
sermaye verilmesini yahut aylık ücreti dört yüz lira olan bir 
göreve tâyinini istemektedir.
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12208/11651 
(S. No: 98)

Arzuhal
No.

İsmail Yalçın ve ar
kadaşları
Eğlenhoca köyünrb 
Mordoğan - Kara bu -

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Ekmeklik hububat ihtiyaçlarının bundan böy
le de Ofisçe temin edilmesini istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

12203/11652
(S. No: 99)

11729/11175 
(S. No: 100)

11672/11118
(S. No: lOl)

11406/10852 
(S. No: 102)

12160/11603 
(S. No: 103)

12141/11584 
(S. No: 104)

12143/11586 
(S. No: 105)

12139/11582 
(S. No: 106)

12187/11630 
(S. No: 107)

Yaşar Yalçın 
1. Seyyar Jandarma 
Bl. Assb. Kd. Baş
çavuş 
Kilis

Yakup Aykanat 
Emniyet teşkilâtı 
gece bekçileri 
adına 
İzmir

Halil Yiğit ve arka
daşları
Top Mahallesinde 
Cizre *

İbrahim Yayık 
İstiklâl Mahallesi 
Fabrika Caddesi 
No: 75 
Adapazarı

Ali Konu
Tahrirat Kâtibi 
Tefenni

Mustafa Bozcan 
Millî Kalkınma Par
tisi Başkanı 
Urfa

Kınalar köyü Muh
tarı ve İhtiyar He
yeti
Gönen - Sanköy

Ramazan Çako ve ar
kadaşları
Kroniç Zeko köyün
de
Titore - Veles - Yu
goslavya

Neşet Gürçay 
Ortaokul Müdürü 
Demirci

Dilekçi : 1. nci Jandarma Tümenine mensup bâzı subaylar
dan şikâyet etmekte ve hastalığım ileri sürerek kendisinin 
sabit bir hizmete naklini istemektedir.

Dilekçi : Bekçilik ücretinin artırılmasını ve aynoa ikra
miye verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Güney hududundaki arazilerinin mayınlanmış 
olduğundan ve bu sebeple bu araziden istifade edemediklerin
den bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Durumunun incelenerek Sigorta Kanunu hüküm 
leri gereğince icabeden yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : 7 Mayıs 1955 tarihinde emekliye ayrıldığı halde, 
tekaüt maaşının el’an tahsis edilmediğinden ve saireden bahsile,
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Urfa - Hilvan - Siverek ve Diyarbakır arasındaki 
arazinin fazlasiyle inbat kuvvetini haiz olduğundan ve saire
den bahsile, bu arazinin temizlenerek kabili istifade bir hale 
getirilmesini istemektedir.

Dilekçiler
dirler.

Dilekçiler
temektedirler.

Köylerine bir okul yaptırılmasını istemekte-

Yugoslavya’dan Türkiye’ye getirilmelerini is-

Dilekçi : 6273 sayılı İntibak Kanunundan istifade ettiril
mesine imkân yoksa, ortaöğretimle ilgili kanuna göre terfii 
esbabının istikmalini istemektedir.
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12180/11623 İhsan Cabiogıu 
(S. No: 108) Erkek Sanat Ensti

tüsü" Ağaç İşleri 
Atelyesi Ustası 
Kilis

12182/11625 Ali Kuru ve arka- 
(S. No: 109) daşlan

Ahır köyünde 
Erbaa

12181/11624 Eşref Tiryaki ve ar- 
(S. No: 110) kadaşları

Alpiran Köyü Muh
tarı
Karlıova

12184/11627 Ramazan Tokatlıoğ- 
.(S. No: 111) lu

Kirazlık, Çay Mahal
lesi Samsunluoğlu 
Sokak
Çarşamba - Samsun

12276/11719 Şevte Altmayaı*
(S. No: 112) İkinci Bayazıt Camii 

Başimam ve Hatibi 
Edirne

12248/11691 Salih Güzel 
(S. No: 113) Dağgül Mahallesi 

Muhtarı 
Hakkâri

12271/11714 Ramazan Çelik ve 
. (S. No: 114) arkadaşları

Akcaşehir Köyü 
Muhtan
Karaman - Konya

12249/11692 Mehmet Çalı 
(S. No: 115) 3 ncü Tugay 3 ncü 

Tabur 13 ncü Bölük 
İsparta

11011/10458 Mustafa Topçu ve 
(S. No: 116) arkadaşları

Yeniköy Muhtarı 
Kaman

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

Dilekçi : Ücretinin artırılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Köylerinin başka mahalle nakledilmeyip yerin
de bırakılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Bâzı kimselerden şikâyet etmekte ve gereğinin 
yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Kendisine devamlı yardımda bulunulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Başimam ve hatibolduğunu beyanla, ücretinin va
zifesiyle mütenasip bir hadde çıkanlmasmı istemektedir.

Dilekçi : İnşaat bedelinden mütevellit alacağının ödenmesi 
hususunun sağlanmasını'istemektedir.

Dilekçiler : Ulukışla - Konya arasında işliyen yolcu treni
nin 134 ncü kilometredeki durakta da durdurulmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olduğunu beyanla, 
kendisinin de emsalleri gibi kısa hizmete tâbi tutulmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Tapulu arazilerinin kendilerine teslimini ve 
bu suretle ziraat yapma imkânının verilmesini istemektedirler.
# Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş 
olan taleplerin, son karan almaya eytkili idari makam ve 
mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzım- 
gelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talep-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ve dilekçilerin sözü g-eçen makam ve mercilere ay
rıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5105 2 . IV . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Edirne İzmir

A. F. Ağaoğlu A. Doğruyol H. Maksudoğlu A. Güngören

Malatya Mardin
£?. Doğan B. Erdem

(Arzuhal sayısı : 269)

■+» m

T. B. M. M. Matbaam



D em  : 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 I

— « Sayı: 102 Ih 

2 . IX.  1957 Pazartesi
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

12595/12023 Naciye Çelik 
(S. No: 1) Doğan köyünde 

Burdur

10898/10345 Şaban Bıçak 
(S. No: 2) Kurtuluş köyünde 

Dereli • Giresim

10870/10317 İbrahim Sızılkan 
(S. No: 3) Çıkrıkçı köyünde 

muhtar 
Akdağmadeni

10866/10313 Emine Düzer 
(S. No: 4) Namazgah 803 sokak 

No: 152 
İzmir

10864/10311 Altıntop ve arkadaş» 
(S. No: 5) Memişli köyü muh 

tarı
Karaisalı

10859/10306 Ali Aralan 
(S. No: 6) Hükümet binası kar

şısında Bayi Mah
mut Gürocak eliyle. 
İslâhiye

10856/10303 Muştala Kırcaalı 
(S- No: 7) Bulakköyü muhtarı 

Karabük
11019/10466 Üzeyir Arsoy 
(S. No: 8) Kasımpaşa, mahal ¡esi 

Yürük Efe sokak 
No: 13 
Menemen

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Hastalığından bahsile, Darülacezeye kabulünü iste
mektedir.

Dilekçi : İşgali altında bulunan arazinin Hâzinece borçlanma 
yoliyle yahut bedelsiz olarak adına temlikini istemektedir.

Dilekçi : Köy halkına tohumluk, yiyecek buğday verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, hastalı
ğının İzmir Memleket Hastanesinden başka bir hastanede acilen 
tedavi ettirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köy halkına ait arazinin 6541 sayılı Kanun mu
cibince Seyhan Barajı için istimlâk edildiğini ve ikamet etmek
te olduklan evlerin ise bir ada üzerinde kaldığım ve topraksız 
maişetlerim temin edemiyeceklerine göre bu evlerin de istimlâki 
gerekeceğim beyanla, bu dairede muamele ifası hususunun sağ
lanmasını istemektedirler.

Dilekçi
temektedir.

ihtiyacına yetecek miktarda toprak verilmesini is-

Dilekçı : Karabük kazasına bağlı Bulak köyüne ait elektrik 
şebekesinin kabili istifade bir hale getirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ziraat Bankası İzmir Şubesi ile ilgili bâzı hususlara 
temasla, gerekenler hakkında kanuni muamele yapılmasını iste
mektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneümeu karan ve ue sebepten verildiği

11020/10467 Abbas Bora 
(S.',.No:9) Ahishavi mahalle

sinde
Akdağmadeni

11484/10930 Mustafa Sevimli ve 
(S. No: 10) arkadaşı

Bademce köyünde 
Kargı

11073/10519 Ramazan Sazlı ve 
(S. No: 11) arkadaşlan 

Akköyünde 
Denizli

10963/10410 M. Keskin 
(S. No: 12) Adliye 4 ncü İcra 

arşiv memuru 
İstanbul

11087/10533 Hüseyin Avcı 
(S. No: 13) Furunlu köyünde 

Bartın

11343/10789 Ramazan Ağlamış 
(S. No: 14) Alemler köyünde 

Simav

11439/10885 Raif Yavuz 
11655/11101 Hasaııoğlan Erkek 
(S. No: 15) öğretmen Okulunda 

2 nci sınıf öğrencisi 
Bayram Ali Yavuz 
Eliyle
Samanpazarı - An
kara

11429/10875 Ha^an Yılmaz 
(S. No: 16) Postane Müdürü 

eliyle Paşalı köyün
de
Avanos

11033/10479 Ali Çelik ve arkadaş- 
('S. No: 17) lan

Kilise köyünde 
Manisn

Dilekçi : Hâzineye ait bir gayrimenkulün haksız olarak bâzı 
şahıslar namına tescili cihetine gidilmiş olduğunu beyanla, bu 
tescilin iptali hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kazalarındaki hâkimin bir dâva hakkandaki 
şahsi alâkasından ve saireden bahsile, gereken tahkikatın yap
tırılmasını ve neticenin kendilerine bildirilmesini istemekte
dirler.

Dilekçiler : istidalarında beyan ettikleri sebeplerden do- 
layı kendilerine yardım yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : 32 seneden beri Devlet hizmetinde bulunduğunu 
beyanla, bu müddet üzerinden tekaüde şevkini istemektedir.

Dilekçi : Oturmakta olduğu evin üst kısmının tamiri için 
lâzımgelen kerestenin verilmesi hususunda Orman İşletmesi
ne vâki müsacaatının nazara alınmadığını beyanla, bu ihti
yacının teminini istemektedir.

Dilekçi : Orman muhafaza memuru Kadir Düzgün’den 
şikâyet etmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Abra Kadabra müstear adı ile çalışan Lütfi De- 
mirtok hakkında bâzı ihbarlarda bulunmakta ve gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde askerliğim yap
makta iken mâlûl kaldığını ve bağlanan 22 lira 75 kuruş 
maaşla geçinemediiğni beyanla, aylığının daha bir miktar 
artırılmasını istemektedir

Dilekçiler : Köylerinde iki dönüm kadar fazla arazi bulundu
ğunu ve bu bapta tetkikat icra etmek üzere toprak komisyo
nunun hemen gönderilmesi lâzungeleoeğini beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedirler.
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11015/10462 Mustafa Erdil 
(S. No: 18) Büyülülere Tekel 

Kibrit Fabrikasında 
1878 
İstanbul

10989/10436 Ahmet Balcı 
(S. No: 19) Bakkal Seiboğlu eliy

le Larşni köyünde 
Avşin

12732/12158 Murat öcal ve arka 
(S. No: 20) daşları

Çavuşoğlu Mahallesi
Muhtarlığı
Afyon

12712/12138 Nebahat Çelik 
(S. No: 21) İstiklâl Mahallesin

de
Pertek

12708/12134 Kadir Şen ve arka- 
(S. No: 22) daşları

Zafer Mahallesi Va
tan Sokak No: 27 
ödemiş

12695/12121 Sami Tulgay 
(S. No: 23) Aşağı Buğday Paza

rı Mahallesi Tosya 
Caddesi Dengi Sokak 
No: 49 
Çankırı

12939/12364 İbrahim Kütük 
(S. No: 24) Yeni Mahallede 

Serik

12940/12365 Veli Güler 
(S. No: 25) Yeni Mahallede 

Şarkışla

12941/12366 İsmail özaÜı 
(S. No: 26) Yeni Mahallede 

Serik

12929/12354 Hüseyin Curol 
(S. No: 27) Karaağaç Dibi nahi

yesi Halim Çoroğlu 
yanında 
Adapazarı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Büyiikdere Kibrit Fabrikasında çalışmakta ol
duğunu, gördüğü takip ve tazyikden ruhan sarsıldığını be 
yanla, bu önlenmesi hususunun nağinıiîmtaını istemek* 
tedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kemik veremine müptelâ olduğunu, üç küçük ço
cuğu ile ortada kaldığını beyanla, kendisine acilen yardım ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi
tedirler.

Vilâyetlerinde bir ziraat okulu açılmasını istemek

Dilekçi : Halen dul olduğunu beyanla, kendisine babasın
dan maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerine ödemiş kaza merke
zinde tahsis edilen evlere ait tapu senetlerinin bir an evvel ve
rilmesi hususunun teminini istemektedirler.

Dilekçi : 6741 sayılı Kanun mucibince kendisine ya aylık 
bağlanması yahut tekrar vazife verilmesi icabedeceğini beyan
la, gerpğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : İskân Kanununa tevfikan kendilerine borçlan
ma yoliyle arazi verilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Bulgaristan’dan serbest göçmen olarak yurda 
geldiklerini ve şimdiye kadar hiçbir yardım görmediklerini be
yanla, kendilerine de emsalleri gibi yardım yapılmasını iste
mektedirler,



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

12927/12352 Halil Curol 
(S. No: 28) Karaağaç Dibi nahi

yesi Halim Çoroğlu 
yanında 
Adapazan

12928/12353 Haşan Gezer 
(S. No: 29) Karaağaç Dibi Zahi- 

reci Halim Çoroğlu 
yanında 
Adapazan

12920/12345 Cemal Taşkıran 
(S. No: 30) Helâdî köyü muhtarı 

Ayancık

12921/12346 Şaban Atıl 
(S. No: 31) ömera Mah. Erlik 

sokak No: 3 
Eskişehir

12924/12349 Abdülvahap îmam- 
(S. No: 32) oğlu ve arkadaşlan 

Kale mahallesi muh- 
tan 
Afşin

12959/12383 Güldap Molla 
(S. No: 33) Mahmatlı köyünde 

Bâlâ

12957/12381 Yunus Nasi Zengin 
(S. No: 34) Sarayönü Konuklar 

Makinist Okulu öğ 
retmeni 
Konya

12954/12378 Bi\âl Kılıç ve arka- 
(S. No: 35) daşlan

Bakkal Selâhattin 
Çakıcı elivle 
Aşağı Çandır kö
yünde 
Erbaa

12952/12376 Lütfü Malkoç 
(S. No: 36) Belediye Meclis Re- 

isvekili 
Edirne

Dilekçiler : Bulgaristan’dan serbest göçmen olarak yurda 
geldiklerini ve şimdiye kadar hiçbir yardım görmediklerini be
yanla, kendilerine de emsalleri gibi yardım yapılmasını iste-' 
inektedirler.

(»
\

Dilekçi: Helâldi köyünde bir nahiye merkezi tenkil edilerek 
köylerinin de bu nahiyeye bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Mahalle bekçilerinin ücretlerinin artırılmasını ve 
bunlara da ikramiye verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Afşin kazasında inhisarlar teşkilâtı kurulma
sını istemektedirler.

Dilekçi : Birinci Cihan harbinde göçmen olarak Pakistan’
dan Türkiye’ye geldiğini, halen Balâ kazasının Marmutlu kö
yünde oturmakta bulunduğunu, çok sonra gelenlere toprak ve
rildiği halde kendisinin bu haktan istifade ettirilmediğini be
yanla, emsalleri gibi kendisine de arazi verilmesi hususunun 
teminini istemektedir.

Dilekçi : Makinist Okulu öğrencilerinden olduğunu, bıj oku
lun orta derecede addedilmiş olmasından dolayı yüksek tahsile 
devamına imkân bulunmadığını beyanla, mezkûr Makinist 
Okulundan mezun olanların ya Sanat Enstitüsünün dördüncü 
sınıfına kabullerini veya bu okulda yüksek bir kısım ihdasım 
istemektedir.

Dilekçiler : Borçlanma yoliyle kendilerine arazi verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Satınalma komisyonlarında bulunan belediye tem
silcilerinin huzur haklarının verilmediğinden bahsile, ödenme
si hususunun teminini istemektedir.
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12951/12375 İsmail Demir 
(S. No: 37) îlkmektep memur

ları
Göksün M araş

12942/12367 Hüseyin Tatlı ve ar 
(S. No: 38) kadaşları

Bakkal Avni özyurt 
eliyle
Kızılçubuk köyünde 
Erbaa

12931/12356 Abdullah Sadık Or- 
(S. No: 39) han

Ilıca Köyü Muhtarı 
Mut

13467/12887 İbrahim Akdağ 
12636/12064 Karayolları Kurs 
(S. No: 40) Projesinde 

Alanya

12632/12060 Mehmet Yazıcı ve 
(S. No: 41) Ayşe Yazıcı

Abana Mahallesinde 
Bozkurt - Kastamo
nu

12633/12061 Hasarı Karagöz ve 
(S. No: 42) arkadaşları

Aroz Muhtan 
Beşikdüzü

12618/12016 Şevket Özbek 
(S. No: 43) DDY Sıhhat Memu

ru 35615 sicilli 
Balıkesir

12610/12038 Mehmet Kaner ve 
(S. No: 44) arkadaşları

Mihmadı Iîacip Ma
hallesi No: 24 
Tokad

12609/12037 Haşan Uyar 
(S. No: 45) İbrahimaga Mahalle

sinde Manifaturacı 
Akdağmadeni

12607/12035 Celâl Büyükkapancı 
(S. No: 46) Müze Caddesi N o:73 

Konya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : İlk mektep mezunu memurların meslek okulla
rına ve bu mahiyetteki kurslara devamlan ve neticede kendi- 
lerine bir hak tanınması hususlarının Bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kendilerine, t bedeli yirmi yılda ödenmek üzere 
arazi verilmesini veya istemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Tanm Kooperatifine olan borcunun 1957 sonuna 
kadar tecili hususunun, icabedenlere emir verilmek suretiyle, te
minini istemektedir.

Dilekçi : İkramiyesinin verilmediğinden bahsile, tesviyesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Birinci Cihan Harbinde şehit düşen oğullarından 
kendilerine aylık bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Köylerinin başka bir nahiyeye bağlanacağını 
duyduklarından bahsile, böyle bir karar varsa iptalini istemek
tedirler.

Dilkçi : Sebepsiz yere sık sık nakil ve tahvile mâruz tutul
makta olduğundan şikâyetle, bulunduğu yerde bırakılmasını is
temektedir.

Dilekçiler: Lâğım sularının bahçelere akıtümaması hakkında- 
ki şikâyetinin vilâyet ve belediyece nazara alınmadığından şikâ
yet etmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Hükümetin zürraa tevzi edilmek üzere Ziraat Ban
kasına verdiği tohumluk buğdayın dağıtılmıyarak, bunun ye
rine pazardan alınan âdi buğdayın tevzi edilmekte olduğunu 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : İtasını taahhüt ettiği yiyecek maddeleri fiyatlan- 
nın çok yükselmesi dolayısiyle mutazarrır olduğunu beyanla, za
rardan korunmasını istemektedir.



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

12606/12034 Mehmet Yaman
(S. No: 47) Bağlar Mahallesi No:

17
Derince - İzmit

12604/12032 Timur 
13628/13048 Cumhuriyet Cadde-' 
(S. No: 48) si Tüccar Osman Yıl

dız eliyle Batan kö
yü
Malatya

12599/12027 Mehmet Çelikçapa 
(S. No: 49) Divanyolu Hacı Tali

sin Bey sokak No: 5 
Dr. Orhan Talisin 
Bey Hanı Kat 3 
İstanbul

12596/12024 Halil Bedir 
i S. No: 50) Posta Caddesi Hal 

arkasında No: 38 
Anahtarcı Mustafa 
Ivarakoç eliyle
Ankara

Dilekçi : Üzerine bina in§a etmiş olduğu arsanın, mâlûliyeti- 
ne binaen kendisine, uzun vâde ile temlikini istemektedir.

Dilekçi : Teknik Ziraat Okulundan mezun olduğunu beyan
la, kendisine arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstanbul'daki yazıhanesine telefon verilmediğini 
beyanla, keyfiyetin bir müfettiş marifetiyle tetkik ve tahkik 
ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Yangından zarar gördüğünü beyanla, yardım ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş, olan 
taleplerin, son karan almaya yetkili idari makam ve merciler
ce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hakkında 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
lerin sözü geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muh
tariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5106 2 . IV . 1057

12481/11913 Hayrullah Ceylân 
(S. No: 51) Karamadin divanın

da
Kandıra

12473/11905 Ömer Ateş 
(S. No: 52) Topraklık mahallesi 

Küçükbakııiı Çeşme 
sokak No: 22 
Denizli

12472/11904 Recep Korkmaz 
(S. No: 53) Baba köyünde 

Ayancık

Dilekçi : Kemik veremine müptelâ olduğunu beyanla, sıra 
beklemeksizin tedavi ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstifa ettikten sonra kanunen muayyen bekleme 
müddetini bitirdiğini ve yeniden bir vazifeye tâyini için De
nizli valiliğine müracaat eylediği halde henüz tarafına bir ce
vap verilmediğini beyanla, keyfiyetin tahkik ettirilerek neti
cesinin kendisine bildirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Fakir olduğundan bahsile kendisine bir ev yeri 
ve aynı zamanda geçimini temin için de bir iş verilmenin! iste
mektedir



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

12471/11903 Abdülkadir Koca ve
CS. No: 54) arkadaşları

Muhtar Süleler kö
yünde
Mihalıççık - Eskişe
hir

12484/11916 Ali Çelikkol ve arka- 
(S. No: 55) daşlart

Muhtar Geçit kö- 
ı yünde

Erzincan

12293/11736 Kadir Mısıroğlu 
(S. No: 56) Yüksek Ekonomi ve 

Ticaret Okulu tale- 
?■,; beleri Kongre Baş

kanı 1957 tarih v<> 
3580 No: lı tel sahibi 
İstanbul

12295/11738 Halil Soğan 
(S. No: 57) Ahmetbey köyünde 

Bursa
12309/11752 Hüsam Ertekin 
(S. No: 58) Karaçalı köyünde 

Köyceğiz - Muğla

12310/11753 Mediha Özkömür 
(S. No: 59) Değirmenönü mahal

lesi Kışla caddesi 
No: 165 
Denizli

12311/11754 Haşan Yıldızba§
(S. No: 60) Kozluk mahallesi 

Fabrika fırıncısı 
Numan Liman ya
nında 
İzmit •

12316/11759 Kemal Kılmçaslan 
(S. No: 61) Eyyüpoğlu mahallesi 

Kurtgözü sokak 
No: 2 
Gazianteb

12372/11813 Halil Birgi 
(S. No: 62) Hümi Yüksel eliyle 

Honoz * Denizli

Dilekçiler : Arazilerinin evvelce yapılan tahditle tamamen 
orman içine alındılından bahsile, bu tahdidin hükümsüz addi- 
ni ve yeni Orman Kanununun derpiş ettiği şekilde muamele 
ifasını istemektedirler.

Dilekçiler : Fırat nehrinden kanal açmak suretiyle mah
sullerinin sulanması hususunun teminini istemektedirler

Dilekçi : Son zamanlarda yapılan Rock And Koli dansının, 
gençler için zararlı olduğundan bahsile, men’ini istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup halen iskân edil
mediğini beyanla, kendisine arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köylerinde yapılan arazi tevzi işinde birçok hak
sızlıklara rasladığını ve kendisi çiftçi olduğu halde bu tev- 
ziden hariç bırakıldığını beyanla, iktizasının iiasım istemek
tedir.

Dilekçi : Oturmakta olduğu evin imar plânına dâhil bu
lunmasından dolayı yıktırılacağım beyanla, kendisine yeni 
bir ev alınmasını veya boş bir arsa verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köylerindeki Ha^an Şengül adndaki şahsın mü- 
tegallibe zihniyetiyle hareket etmekte ve köy halkım tehdidey- 
lemekte olduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Elindeki arsanın şehir plânı içine alınarak par
sellendirilmesin! ve bu arsa üzerinde ev insanına izin verilme
sini istemektedir.

Dilekçi : İpotek mukabilinde Ziraat Bankasından para ve
rilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.



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

12375/11816 Hüseyin Karaea 
(S. No: 63) Karacaviran kö

yünde 
Kırşehir

12386/11827 Fatma Çalik 
(S. No: 64) Sebzeci Mustafa Çe

lik yanında 
Halk Eczanesi kar
şısında 
Kozan

.13117/12540 İbrahim Koç 
(S. No: 65) Yenimahalle 

Serik

13116/12539 Ali Özkan 
(S. No: 66) Kürüs köyünde 

Serik

13115/12538 Mehmet Koç 
(S. No: 67) Yenimahalle 

Serik

13114/12537. Ali özdemir 
(S. No: 68) Yenimahalle 

Serik

13113/12536 Veli Özkan
(S. No: 69) Kürüs köyünde 

Serik

.13112/12535 İbrahim Özkan 
(S. No: 70) Kürüs köyünde

Serik '

13111/12534 Nezir Özkan 
(S. No: 71) Kürüs köyünde 

Serik

13096/12519 Salih Can 
(S. No: 72) Şehit Mustafa Ma

hallesi 210. Sokak 
No: 7 
Tarsus

13095/12518 Ebubekir Çelikel 
(S. No: 73) Ineeark Mahallesi 

204 Sokak No: 12 
Tarsus

Dilekçi : Kırşehir Müddeiumumisinden şikâyet etmektedir

Dilekçi : Şehit kocasından maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını ve An
talya vilâyetinin Aksu bucağına bağlı Mandırlar köyüne yakın 
bir yerde Hâzineye ait (4 550) dekar boş arazi bulunduğunu be
yanla, kendilerine bu araziden yeter miktannın îskân Kanunu 
hükümlerine tevfikan borçlanma yoliyle verilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi : Millî Mücadelede sağ elinden yaralanarak sakat 
kaldığını, 1313 doğumlu olmak hasebiyle artık çalışamadığını, 
bu sebeple kendisinin ve ailesi efradının muhtaç bir duruma düş
tüklerini beyanla, ev, arsa veya dükkân verilmesini yahut mâlû- 
liyet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadelede mesbuk hizmetinin nazara alına
rak kendisine de emsalleri gibi ev veya arsa verilmesini yahut 
emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinizi
No. adı, soyadı ve adresi

13092/12515 Fatma özyurt 
(S. No: 74) Tütün ve Sigara 

. Fabrikasında işçi 
Adana

13081/12504 Kez i ban Demir 
(S. No: 75) Engelli köyünde 

Erbaa

13080/12503 Arif Vural ve arka- 
(S. No: 76) daşları

Bakkal Mehmet Ya
zıcı eliyle 
Erbaa

13079/12502 Ali Şeydi Karakaya 
(S. No: 77) Şifa Mahallesi No:93 

Malatya

13075/12498 Tahir Çon, Ömer 
(S. No: 78) Kement ve arkadaş

ları
Muhtar; Taşoluk kö
yünde

12245/11688 Yusuf Akın 
(S. No: 79) Batı Mahallesinde 

Erbaa

12205/11648 Ahmet Çelik ve ar- 
(S. No: 80) kadaşlan

Ak köyünde 
Denizli

10854/10301 Ahmet Sucuoğlu ve 
(S. No: 81) arkadaşları

Gerdiç köyünde 
Bozkurt - Kastamonu

10853/10300 Mustafa Bozcan 
(S. No: 82) Millî Kalkınma Par

tisi Başkanı 
Urfa

10849/10296 Eskiköseler ve di&oı 
(S. No: 83) köy muhtarları 

Polatlı

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Ev yaptırmak üzere kendisine taksitle bir arsa ve
rilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kocasının bir kaza neticesinde öldüğünü beyanla, 
şehit babasından kendisine yetim aylığı bağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çok nüfuslu çiftçilerden olduk
larını beyanla, kendilerine de arazi verilmesi hususunun alâ
kalı tevzi komisyonuna bildirilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Erkek sanat enstitüsünü bitirdikten sonra orduya 
astsubay olarak intisabettidiğini, bu vazifede iken hastalığının 
çok ilerlemiş olmasından dolayı kendi arzusiyle ihracolduğunu, 
halen sıhhi durumunun iş görmeye elverişli bulunduğunu be
yanla, ya tekrar orduya alınmasını yahut her hangi sivil bir mü- 
essesede kendisine bir iş verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını beyan
la, kendilerine de arazi verilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : İstidalarında yazılı sebeplerden dolayı daha uzun 
müddet krediden istifade ettirilmeleri ve mâruz kaldıkları bir
çok haksızlıkların da giderilmesi lâzımgeleceğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Köylerinin bir okula şiddetle ihtiyacı bu
lunduğunu beyanla, bu ihtiyacın bir an evvel karşılanmasını 
istemektedirler.

Dilekçi : Harran ovasının sulanır bir hale getirilerek umu
mun istifadesine arz edilmesi lâzımgeleceğinden ve saireden 
bahsile, istidasında temas ettiği bu hususlar üzerinde hassa
siyetle durulmasını ve gereğinin yapılması için de alâkalılara 
emir ve talimat verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Zirai ikrazlardan Ziraat Bankasınca faiz alın
mamasını ve çiftçi borçlarının da taksite bağlanmasını iste
mektedirler



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

11122/10568 Salih Uysal vc eşi 
'S. No: R4) Elmadağında 

Ankara

12446/11881 Vehip Akkaya
(S. No: 85) Yenidoğan mahallesi 

Rüstemağa soknk 
h No: 527

Altındağ - Ankarn

12454/11889 Şakire Süheyla ÖZay
(S. No: 86) İstiklâl İlkokulu öğ

retmeni 
Ankara

12453/11888 Lûtfiye Selçukoğlu
(S. No: 87) İstiklâl İlkokulu öğ

retmeni 
Ankara

12448/11883 Şükrü Tül ve arka- 
(S. No: 88) daşlan

Çiftçiler namına 
Bozhüylik köyünde 
Antakya - Hatay

13260/12682 Fevzi Barın ve arka
(S. No: 89) daşları

Umudum köyüm l ı 
E ramı m

13257/12679 Ali Çakar 
(S. No: 90) Gemi ^damları Sen

dikası Umum Muha 
v sebe Müdürü

İstanbul

13247/12670 Kâzım Duran ve a,* 
(S. No: 91) kadanan

Karaveli köyünde 
Sorgun

13238/12661 İbrahim Ak ve arka- 
iS. No: 92) daşlan

Arzuhalci
Taşova

13237/12660 M. Etem Karakoyun 
(S. No: 93) Sümer mahallesi

30/2 sokak No: 101 
Zeytinburnu - İstan
bul

Dilekçiler : Ziraat Bankasınca kendilerinden istenen 600 
liranın tahsili hususunun tehirini talebetmektedirler.

Dilekçi : Haksız yere işine son verildiğini beyanla, tek
rar tavzifini istemektedir.

Dilekçi : Terfiinin sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Terfiinin saklanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kefaletleri mevcudolduğundan dolayı Ziraat 
Bankasınca kendilerine kredi açılmakta olduğunu beyanla, 
bu kredinin açılması hususunun teminini istemektedirler.*

Dilekçiler : Çiftçi oldukları halde ihtiyar heyetinin yanlış 
izahına dayanılarak kendilerine arazi verilmediğini beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Boyabat kazasının Kızıloğlan nahiyesinin Baş- 
ekin Deresi üzerinde bir baraj inşasını istemektedir.

Dilekçiler : Sorgun kazasının Karaveli köyünün nahye ha
line getirilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Kazalarında hâkimlik yapan Mustafa Sağlığın 
başka yere nakledilmemesini istemektedirler.

Dilekçi : Haksız yere işinden çıkarıldığını beyanla, duru
munun incelenerek gereğinin yapılmasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  ü -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

13234/12657 Rüştü Özbek 
(S. No: 94) Yukan mahallede 

Araç

13232/12655 Ali Koltuk 
(S. No: 95) Tekke mahallesi Fa

kı Ali sokak No: 25 
Kilis

13197/12620 Mehmet Sezer ve ar-
(S. No: 96) kadaşları

Kargıcık köyünde 
Manifaturacı Ahmet 
Yavuz eliyle 
Alanya

13198/12621 Vasfiye Akarsıüu
(S. No: 97) Meydan mahallesi 

Tavşanlı caddesi 
No: 76
Kütahya

ı
13199/12622 Kâzım Gençer ve ar-
(S. No: 98) kadaşları

Nümune Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları 
paviyonundaki has 
talar adına 
Ankara

13217/12640 Davut Karaca
(S. No: 99) Çiçek Palas Oteli kâ

tibi Bekir Temiz 
eliyle 
Erbaa

13215/12638 Mesut Aykut Ersoy
(S. No: 100) Kırkpınar köyünde 

Sapanca

Dilekçi : Turhal Şeker F af rikasmda on sekiz sene hizmet 
ettikten sonra sebepsiz olarak işinden çıkarıldığını ve bir müd
det de yedek subaylık yaptığını beyanla, hakkının verilme
si hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kilis’in Armutlu mevkiinde kâin zeytinliğin ya
sak bölge içine alınmış olmasından dolayı son derece mağdur 
duruma düştüğünü beyanla, sözü geçen zeytinliğin imar ve ih
yasına izin verilmesini ve bu suretle tasarruf hakkının korun
masını istemektedir.

Dilekçiler : Verem hastası olduklarını, vaktinden evvel 
taburcu edildikleri için yapılan tedavinin de hiçe indiğini be
yanla, verem hastalımın tam surette tedavi edilmeden taburcu 
edilmemeleri hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Kocasından kendisine maaş bağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Göğüs hastalıklan pavyonunda tedavi edilmek
te olan hastaların diğer bir hastaneye nekillerine lüzum görü
lürse trenle sevk edilmelerini istemektedirler.

Dilekçi : Kendisine de emsalleri gibi arazi verilmesini iste 
mektedir.

Dilekçi : Tapulu arazisi dâhilinde bulunan ağaçların kesimi
ne Orman İdaresince mümanaat edilmekte olduğunu beyanla, bu 
kesime müsaade edilmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan ta
leplerin, son karan almaya yetkili idari makam ve mercilerce 
inoelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hakkında Dahili 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin söfü
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No. adı, soyadı ve adresi

geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5107 2 . I V . 1957

10817/10264 Nuri Hünalp 
(S. No: 101) Plâj Yolu Bifat Bey 

Sokak No: 4/1 
Göztepe - Erenköy - 
İstanbul

10833/10280 Bulut Gök ve arka- 
(S. No: 102) daşlan

Sanat Enstitüsü me- 
zunlanndan 
Antakya - Hatay

10842/10289 Haşan Fehmi Dün- 
(S. N o:103) dar

Hocazade
Yozgad

10848/10295 Hüseyin Gürbüz 
(S. No: 104) Çorum yolu No: 26 

Merzifon

11185/10631 ö. Lûtfi Süman 
(S. No: 105) Kâğıthane Caddesi 

Şair Nâzım Sokak 
No: 3/3
Maçka - İstanbul

13437/12857 Ömer Tunç 
(S. No: 106) Dz. İkmal Merkezi 

ücretli memurlann- 
dan 
Gölcük

13439/12859 Ahmet Şimşir ve ar- 
(S. No: 107) kadaşlan

Aşağıkmklar köyün
de
Bergama

13434/12954 Sait özkut 
(S. No: 108) Kahramanlar 1413 

No: 7 /A 
İzmir

Dilekçi : Ev ve ticarethane kiralarını da indirmeyi derpiş 
eden yeni bir karnın lâyihasının hazırlanmakta olduğunu ha
ber aldığım beyanla, dul, yetim ve emekli gibi esasen muh
taç bir durumda olan mülk sahiplerinin hak ve menfaatle
rinin gözetilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Lise mezunlarına bahşedilen hakların, sanat 
enstitüsü mezunlarına da teşmilini ve bunların yüksek okul
lara devam edebilmeleri imkânının bu suretle «nğla-nmajıı- 
nı istemetkedirler.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, Ka
nunu Medeni, Avukatlık Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı hükümlerinin tadilini istemektedir.

Dilekçi : Ortaöğretime geçen öğretmenlerin mağduriyet 
ve kayıplarım telâfi için İntibak Kanununa bir madde ilâ
vesini istemektedir.

Dilekçi : 6795 sayılı Kanunfla harb malûllerine yapılan 
mmmm vazife Tnn.lûiiftTjnp de tAymijini istemektedir.

Dilekçi : Deniz Kuvvetleri Kumandanlığına merbut teşki
lâtlarda hizmetli olarak çalışanların çocuk ve yıpranma zam- 
lanndan, öhim ve doğum yardımlarından faydalandırılmasını, 
senelik izinlerinin otuz güne çıkarılmasını, tayın bedellerinin 
artırılmasını ve hasta memurlar hakkında tatbik edilen hü
kümlerden istifade ettirilmesini ve istikballerinin sağlam esas
lara bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Tapu fazlası olarak Hâzineye intikal ettiri
len toprakların kendilerine iadesi esbabının istikmalini iste
mektedirler.

Dilekçi : 5434 sayıh Kanunun 89 nou maddesinin, Teşki
lâtı Esasiye Kanunu hükümleriyle tezat hailinde bulunduğun
dan ve bu itibarla mezkûr maddenin vatandaş hak ve hukuku
nu koruyacak şekilde tadili icabedeceğinden bahsile, gereğinin 
yapılmasım istemektedir.



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

13364/12785 Raziye Urkal 
(S. No: 109) Dendil köyünde 

Gemerek

13375/12796 VeLyettin Büyükka- 
(S. No: 110) ragözoğlu

İnhisarlar Ba§mü 
dürlüğü Zatişleri ve 
Evrak Şubesi Amiri 
İzmir

13396/12817 Abdil Solakoğlu ve 
(S. No: 111) arkadaşlan

Ceza Evinde mah
kûm 
Mersin

13399/12820 Necmi Soner ve ar- 
(S. No: 112) kadaşlan

Maliye memurları 
adına Tahakkuk Ser
vis Şefi 
Adana

13402/12823 Ali Yılmaz ve arka- 
(S. No: 113) da§lan

Tahakkuk Şefi 
Urfa

11306/10752 Cengiz Yücel 
11370/10816 Camiikebir Mahalle- 
(S. No: 114) si Maraşalara Sokak 

No: 5 
Düzce

11493/10939 Ali Doğan 
(S. No: 115) Demiryollan yol ça

vuşu 12253 S. 
Kuleönü

11494/10940 Ali Kılıçkaya 
(S. No: 116) Demiryollan yol (-a- 

vuşu 12219 
Eğridir

11495/10941 Mustafa Taka 
(S. No: 117) Devlet Demiryollan 

yol çavuşu 12184 
Baladız

11488/10934 Etem Eltümer 
(S. No: 118) Posta Kutusu No: 43 

Kadıköy - İstanbul

Dilekçi : Tapu fazlası olarak Hâzineye intikal ettirilen bir 
kısım arazisinin kendisine iadesi esbabının istikmalini istemek
tedir.

Dilekçi: 6724 sayılı Kanunun eski yedeksubaylara da teş
milini istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanlmssını 
istemektedirler.

Dilekçiler : Maliye memurlarına da tazminat verilmesini ve 
ayni zamanda intibak hakkından bu memurların dahi faydalan
dırılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Maliye memurlarına da tazminat verilmesini is
temektedirler.

Dilekçi : Türk Ceza Kanununun bir maddesinin kaldırılma
sını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında yol çavuşu olduğunu be
yanla, kendisine ve emsaline emeklilik hakkı verilmesini iste
mektedir.

» » » » » »
i

» » » » » »

Dilekçi: Denizcilerin zatî ihtiyaçlan için hariçten alarak 
yurda getirdikleri eşyanın Gümrük Resminden muaf tutulma
sını istemektedir



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

11448/10894 Rıza Özcan 
(S. No: 119) Ceylân köyünde 

Lüleburgaz

11440/10886 Halil Uslu 
(S. No: 120) Devlet Demiryolları 

yol sürveyanı 8. 
8764
Gar - Afyon

İMİ /̂İOSÖB Ahmet Erkanh 
(S. No: 121) Devlet Demiryolla

rında yol çavuşu 
S. 26951 
Gar - İsparta

11416/10862 Hüseyin Ünal 
(S. No: 122) Devlet Deıniryoll.ı- 

rmda yol çavuşu 
S. 35781 
Gar * îsparta

11409/10855 Huri Özkan 
(S. No: 123) Şehit Osman \ioqiut.! 

annesi
Akalan - Acıpayam

11403/10849 Etem Bababurun 
13499/12919 Maden mahallesinde 
(S. No: 124) Akdağ

11404/10850 Ali özyılmaz 
13332/12753 Belediye tahsil §u- 
(S. No: 125) besi icra memunı 

Patilı - İstanbul

11397/10843 İbrahim öztürk 
CS. No: 126) Ortaokul Türkçe öğ

retmeni 
Buca - İzmir

11360/10806 Şadiye Şemaki 
(S. No: 127) Ulucan mahallesi Ye- 

diyog sokak 
Yenişehir - Bursa

10813/10260 Turgut Kayacan 
(S. No: 128) Avukat H acı t alisi. ı - 

bey sokak Açıkgöz 
Han kat 3 No: 4 
Divanyolu • İstanbul

Dilekçi : Sünnetçi kalfalarına imtihanla diploma verilme
si hususunun, ilgili kanunda yapılacak bir tadille sağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında yol çavuşu olduğundan 
bahsile, kendisiyle birlikte emsaline de emeklilik hakkı tanın
masını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde yol çavuşu oldu
ğunu beyanla, kendi ve emsaline de emeklilik hakkı tanınma
sını intemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde yol çavuşu olarak 
çalıgan kimselere de emeklilik hakkı tanınmasını istemektedir.

Dilekçi : Bir eşkiya müsademesinde şehit düşen oğlundan 
bağlanan ve on seneliği defaten ödenmiş bulunan maaşının 
iadeten tahsisi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 3499 sayılı Kanunun muvakkat maddesine bir fık
ra eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : 6224 sayılı Kanunun, istidasında beyan ettiği şe
kilde tefsirini istemektedir.

Dilekçi ; Maarif Vekâletinin, tahsil durumunu iyioe tedbit 
edemediği için, son çıkan ve öğretmenlerin terfi ve terfihleriyle 
ilgili bulunan kanunlardan kendisini faydalandıramadığını be
yanla, tahsil derecesinin yüksek tahsile muadil olup olmadığı 
hususunun bir tefsirle tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Mâlûlen vefat eden kocası er İbrahim Şemaki’nin 
yetimlerine maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun reddi hâ
kim faslındaki hükümlerin malî kaza mercilerine de teşmilini 
istemektedir.



12456/11891 Hüseyin Çalışkan 
(S. No: 129) Süleymaniye Kütüp

hanesinde memur 
İstanbul

12457/11892 Hüseyin Çoşkun 
(S. No: 130) Eyüp Göçmen 1. ilk

okul öğretmeni 
Taşlıtarla - İstanbul

12458/11893 Osman Gür 
(S. No: 131) Taşlıtarla Göçmen 2. 

okul öğretmeni 
Taşlıtarla - İstanbul

11172/10618 Mehmet Kemalettin
(S. No: 132) Mezarlık caddesi 

No: 20
Çengelköy - İstanbul

11156/10602 Şükrü Kızılaslan 
(S. No: 133) Ceza evinde mahkûm 

Sincanlı

12468/11900 Mehmet Yılmaz 
(S. No: 134) Emekli Jandarma

Başçavuşu 
Çardak - Lapseki

12159/11602 Şevki Demirtaş ve 
(S. No: 135) arkadaşları

Kasımiye mahalle
sinde 
Palu

12273/11716 Mustafa Güven 
(S. No: 136) Camiikebir imam ve 

hatibi ve Kur’an 
kursu Öğretmeni 
Ulukışla,

12140/11583 Saim Yolasığmaz 
(S. No: 137) Tünel meydanı

Erkânıharp sokak 
No: 9 Güney Işham 
Kat 3 No: 7 
Beyoğlu - İstanbul

Arzuhal Arauhal «ıMhmin
No. adı, soyadı v» adresi

Dilekçi : Bulgaristan’da geçen memuriyetinin halihazır hiz
metine eklenmesini istemektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Bulgaristan'da Türk okullarında geçen hizmetinin, 
şimdiki öğretmenlik hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan’da Türk okullarında geçen hizmeti
nin şimdiki hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Hidematı vataniye tertibinden bir miktar meblâğın 
maaşına ilâvesini istemektedir.

Dilekçi : Trafik kazasından dolayı hapse mahkûm edilmiş 
olan şoförlerin bakiye cezalarının af veya tecilini istemektedir.

Dilekçi : Jandarmada 33 sene bilfiil hizmeti bulunduğundan 
bahsile, kendisine emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bu kere tevzie tâbi tutulan vakıf arazinin ye
niden yapılacak mesaha ve takdir edilecek kıymet üzerinden is
timlâk edilmesi ve vakfın evlâtlarına da bu araziden yeter mik
tarda verilmesi ve kamulaştırma bedelinin derhal tesviyesi husu
sunun yeni bir kanunla sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi
temektedir.

100 lira olan üçretinin 150 liraya çıkarılmasını is-

Dilekçi : Teknik elemanların da, Milli Korunma Kanunu
nun birliklere ait hükümlerine tâbi tutulmasını istemektedir.

12183/11626 Abdil Solakoğlu Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını iste-
(S. No: 138) Ceza evinde mahkûm mektedir.

Mersin



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

12246/11689 Servet Müftüoğlu 
(S. No: 139) Vilâyet seferberlik 

memuru 
Gümüşane

12241/11684 Ahmet Apaydın 
(S. No: 140) Bchzat Çarşısı Ho- 

ruç Sokak No: 16 
Tokad

12201/11644 Sait özkut 
(S. No: 141) Kahramanlar 1413. 

Sokak No: 7 /A 
İzmir

12314/11757 îhsan Aksoy 
.(S. No: 142) Emekli Demek Baş- 

kanı Büyük Parmak- 
kapı Tıl Sokak No: 
2/1 '

Beyoğlu - İstanbul

12315/11758 Vedia Furgaç 
(S. No: 143) Fınldak Sokak No: 

19/2
Moda • Kadıköy 
İstanbul

10997/10444 Nâzım Kurtul ut}
(S. No: 144) Maden Irt. Memuru 

12/A 1250 S. 
Tekirdağ

10976/10423 Süleyman Erel
* (S. No: 145) Teknik Ziraat Mü

dürlüğünde Ziraat 
Teknisiyeni 
16101x1 ağ

10972/10419 Mustafa Güzelhan 
(Ş. No: 146) Merkez Cumhuriyet 

ilkokul öğretmeni 
Gazianteb

10960/10407 Rukıye Doğnter.
(S. No: 147) iniş Sokak Fınn kar

şısı No: 6 Kat 2 
Demirlibahoe • Cebe
ci * Ankara

Dilekçi . Tayın bedeli verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Mâlûlen emekliye sevk edilmiş olanlara da çocuk 
zammı verilmesini ve bunların mâlûliyet maaşlarının artırılma
sını istemektedir.

Dilekçi : istidasında yazılı sebeplerden ötürü, 5434 sayılı 
Kanunun 89 ncu maddesinin tefsirini istemektedir.

Dilekçi : Dar gelirlilere verilen ikramiye adedinin artırıl
masını istemektedir.

Dilekçi : Eşi İstanbul sabık Valisi merhum Esat Faşa’dan 
kendisine bağlanan dul maaşı ile geçinemediğinden bahsile, ko
casından vatani hizmet tertibinden de maaş tahsisini istemek
tedir.

Dilekçi : Oda ve borsalarda geçen on dört senelik hizmeti
ne mukabil kendisine tazminat verilmesi hususunun bir kanun
la sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Mâlûlen emekliye sevk edilip de sonradan tekrar 
vazifeye alman memurların geçmiş hizmetlerinin, kendilerine 
yapılan toptan ödemeyi iade etmeleri şartiyle, yeni hizmetleri
ne eklenmesini İstemektedir.

Dilekçi : Kadrosuzluk sebebiyle geçen bekleme müddetinin, 
şimdiki kıdemine eklenmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir. .

Dilekçi : Müdafaaı Hukuk Cemiyeti Şereflikoçhisar ve har 
valisi reisi merhum Ahmet Kemal’in eşi olduğunu beyanla, ken
disine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını istemek
tedir.



10956/10403 Hayriye Çolakoğlu 
(S. No: 148) Kcfçededo Mahalle

si Tembeller Çıkmaz 
Sokak No: 15 
Üsküdar - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10955/10402 Cemal Dumrul 
(S. No: 149) Ağır Bak. Tam. Fb.

Ord. As. Sb. Kd. Baş
Çavuş
Konya

10925/10372 Süleyman Erol •
(S. No: 150) Teknik Ziraat Mü

dürlüğünde Ziraat 
Teknisiyeni 
Tekirdağ

10924/10371 Selâhattin Polat 
(S. No: 151) Sümevbank S al ıs 

Mağazası Şefi 
Zonguldak

11272/10718 Ferit Akçaöz 
(S. No: 152) Belediye Tahsildarı 

Nazilli

11271/10717 Mehmet Doğan 
(S. No: 153) Belediye Zabıta Me

muru 
Nazilli

11222/10668 Hasibe Yavuz 
(S. No: 154) ITancerli köyünde 

Niğde

11209/10655 Rasiın Esendağ 
(S. No: 155) îslâmiye Mahallesi 

No: 57
Eyüp - İstanbul

Dilekçi : Kocasının mâlûlen emekliye şevkinden sonra ve
fat ettiğini, yetimlerine maaş bağlanması hakkında alâkalı ve
kâlete vâki müracaatına, müteveffaya toptan ödeme yapılmış 
olması hasebiyle yetimlerine aylık bağlanmasına imkân olma
dığı yolunda cevap verildiğini beyanla, 5434 sayılı Kanunun 
ilgili maddelerine müsteniden kendisine ve çocuklarına maaş 
bağlanması hususunun sağlanmasını istemektedir'.

Dilekçi : Hazine lehine mahkemece on yedi bin küsur lira 
tazminata mahkûm edildiğinden ve bu parayı ödemesine ve 
gereken hare ve masrafları tedarik edip temyiz yoluna başvur
masına imkân olmadığından bahsile, Borçlar Kanununun 44. 
maddesi nazara alınarak mahkûmünbih tazminatın Büyük 
millet Meclisince kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Mâlûlen emekliye sevk edilipte sonradan tekrar 
vazifeye alman memurların, toptan aldıkları parayı iade et
meleri şartiyle, eski hizmetlerinin yen'sine eklenmesi hususu
nun bir tadille sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun 102 nci maddesindeki 
takyidin kaldırılması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu 
yolda yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetinin, yeni bir tadille ve 
borçlanma yoliyle şimdiki hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetinin, yeni b:r tadille ve 
borçlanma yoliyle şimdiki hizmetine eklenmesi esbabınn istik- 
malini istemektedir.

Dilekçi : Kocasına bağlanan ve bunun 1949 yılında ölü- 
miyle münhal kalan mâlûliyet maaşının kendisine tahsisini is
temektedir.

Dilekçi : Oğlu Deniz Gedikli üst çavuşu Kenan Esendağ’ın 
Refah hâzinesinde şehit olduğunu beyanla, kendisine 6740 
sayılı Kanuna ek bir madde ilâvesi suretiyle aylık bağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmif olan 
taleplerin yeni bir kanun veya tefsir teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunduğu anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına- 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5108 2 . IV . 1957



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

12373/11814 1takat Uzman 
(S. No: 156) Taşlıtarla göçmen 3r 

okulu öğretmeni 
Eyüp - İstanbul

11024/10471 Mehmet Tekdemir 
(S. No: 157) Gömiirğcn köyünde 

Bünyan - Kayseri

11065/10511 Mehmet Ali Böler ve 
(S. No: 158) arkadaşları

Uz. onbaşı J. kıta
sından 
İzmir

11490/10936 Tahsin Yeşil Yılmaz 
(S. No: 159) Şahinderc mahalle

sinde
Kağızman - Kars

11498/10944 Ziya Yıldırım 
(S. No: 160) Aydınlıkevier Kovan 

sokak No: 11 
Ankara

11496/10942 II. Fehmi Dündar 
(S. No: 161) Çocazade 

Yozgad

12452/11887 Ilasan Karslı 
(S. No: 162) Cedit mahallesinde 

Eğriçay köyünde 
Pamukova

12470/11902 Ilasan Candan 
(S.No: 163) Zafer Okulu öğret

meni
Şerefli Koçhisaı* 
Ankara

12482/11914 Âdem Rahmi Abis 
(S. No: 164) Beyler mahallesinde 

Çakırca köyünde 
İznik

Dilekçi : Bulgaristan’da Türk okulunda geçen hizmetinin, 
şimdiki öğretmenlik hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Köy öğretmeni iken vereme müptelâ olduğunu ve 
bu hastalığının devm etmesi üzerine Maarif Vekâletinin ücre
tini kestiği gibi tedavisi cihetine de gitmediğini beyanla, ken
disi gibi hastalanarak! vazife göremiyecek bir hale gelen öğ
retmenlerin sefaletten kurtarılmasını sağlıyacak bir kanun 
çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçüer : Kendüerine de emeklilik hakkı tanınmasını, ço
cuk zammı verilmesini ve doğum yardımı yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Polis memuru iken akıl hastalığına müptelâ oldu
ğunu, halen şifa bulmuş ise de yaşının ilerlemiş bulunmasından 
dolayı mesleke avdet edemediğini, çok muhtaç bir duruma 
düştüğünü beyanla, kendisine ve emsaline bir kanunla de
vamlı yardım yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Düekçi : Ecnebi bir devlet ordusunda askerlik etmiş ol
masından dolayı Türk vatandaşlığı hakkını zayi ettiğini, hal
buki bu hizmetin istemiyerek çok zor şartlar altında yapılmış 
bulunduğunu beyanla, tekrar vatandaşlığa kabulü hususunun 
karar altına alınmasını istemektedir.

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmanmı 
istemektedir.

Dilekçi : Köy enstitüsünde üstüste iki yıl sınıfta kalan ço
cuğunun iaşe ve ibate masrafı olarak talebolunan paranın af
fını istemektedir.

Dilekçi : Köy enstitüsü mezunlan hakkmdaki tasarıya, Bü
yük Millet Meclisinin evvelce ittihaz etmiş olduğu 837 numaralı 
Karann şümulüne giren öğretmenlerin de ithalini istemektedir.

Dilekçi : Maarif idaresi hizmetlilerinin almakta olduklan 
ücretlerin de artınlmasını istemektedir.



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

12390/11831 İsmail Yıldırım 
(S. No: 165) İlkokul yardımcı

* eğitmem
Başkarcı - Denizli

12385/11826 Celâlettin Yardımcı 
(S. No: 166) 2. Or. I. Orta Oto 

Taburunda ITlş.
Yzb.
Ankara

12383/11824 Ali Yıldız ve arku- 
(S. No: 167) daşlan 

Muhtar
Yukarıdamal kö
yünde 
Ardahan

12689/12115 İsmail Kaçar 
(S. No: 168) Ceza evinde baş gar

diyan 
Kocaeli

12700/12126 Dursun Belen 
(S. No: 169) DDY Gar ve ambar 

bekçisi S. 47502 
Zonguldak

12701/12127 Mehmet Hıdır 
(S. No: 170) DDY Gar ve ambar 

bekçisi 53128 
Zonguldak

12702/12128 Hüseyin Altınay 
(S. No: 171) DDY Gar ve ambar 

bekçisi 41379 
Zonguldak

12709/12135 Behçet Evliyaoğlu 
(S. No: 172) Ivoşuyolu Belediye 

Evleri No: 55 
Haydarpaşa - İstan
bul

12731/12157 Mehmet Koral 
(S. No: 173) Yenice İsmail M.

No: 36 
Kayseri

12733/12159 Musa Kâzım Sakar- 
(S. No: 174) ya

Elmalı köyünde 
Şarkışla

Dilekçi : Eğitmenlerin de barem dâhiline alınarak maaşa ge
çirilmelerini ve diğer Devlet memurlarına tanınan haldarın bun
lara da teşmilini istemektedir.

Dilekçi : 6742 sayılı Kanundan, bir tefsirle istifade ettiril
mesini istemektedir.

Dilekçiler : Nahiyelerinin kaza haline getirilmesini istemek
tedirler.

Dilekçi : Başgardiyan olduğunu beyanla, aylık ücretinin 
artırılmasını ve kendisine de çocuk zammı verilmesini istemek
tedir.

Dilekçiler : Devlet Demiryolları idaresinde çalışan bekçilere 
de çocuk zammı verilmesi hususunun teminini istemektedirler.

» » » » » »

Dilekçi : Tekaüde şevklerinden evvel terfi süresini doldu- 
rupta mücerret kadrosuzluk yüzünden yükseltilemiyen ve 
bu sebeple kendilerine bir alt derece üzerinden emekli maan 
bağlanmış olan kimselere de bir derece üst maaş üzerinden 
emekli aylığı bağlanması hususunun bir kanunla sağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi : istiklâl Muharebesinde gösterdiği yararlık ve 
fedakârlıktan dolayı kendisine vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : % 25 harb mâlûllüğü zammının kendisine de teş
milini istemektedir.
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No. adı, soyadı ve adresi

12735/12161 Ali Nizam
(S. No: 175) İstanbul Müftülüğü .

Şeriyat Sicillat - me
muru 
İstanbul

11037/10183 Fahri Tamuzun 
(8. No: 176) 1 nci Kâğıt Fabri

kası işçilerinden No: 
137 
İzmit

11038/10484 Emin Kolo&lu 
(8. No: 177) İsnıetpaşa Mahalle 

sinde 
Balâ

1091)2/1043!) Mehmet Ali TıınceJ 
(S. No: 178) Unkapaııı Ilisaraltı 

Sokak No: 5'»
İstanbul

10'J88/ 10435 Hüseyin Ak oğlu 
(S. No: 170) Altıntaş Mahallesi 

10. Sokak No: 3 
Burlıaniyeli 
Nazilli

1096 /̂10416 E tem Ayaydın 
(S. No: 180) Hüseyin Kâhya Ma

hallesi Yüksek So
kak No: 32 
Kırıkkale

10965/10412 Dr. IIiluıi Ziya Ka- 
(S. No: 181)- vat ürk

Mühürdar Güııdoğ- 
du Sokak No: 12 
Kadıköy - İstanbul

11996, 10512 Sırrı Onguner 
iS. No: 182) Fincancılar Caddesi 

Mahmudiye Han kat
2 No: 27 
İstanbul

13094/12517 llamit İlkin ve ar- 
(S. No: 183) kadaşları

Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi Koğuş
1 de 
İsparta

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Bulgaristandan göçmen olarak yurda geldiğini, 
halen İstanbul Müftülüğünde memur bulunduğunu beyanla, 
Bulgaristanda geçen hizmetlerinin şimdiki hizmetine ilâvesini 
istemektedir.

Dilekçi : Millî Korunma Kanunu hükümlerinin bina ve 
arazi satışlarında da tatbik edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun 100 ve 36 ncı madde- 
delerinin, kendisi gibi 27 lira aylıkla emekliye sevk edilmiş 
olanlara da şâmil surette tadil edilerek, bütün hizmetleri üze
rinden maaş tahsisi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadele sırasında yapmış olduğu hizmet
lerin nazara alınarak kendisine yardımda bulunulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Orman Kanununda yapılacağını öğrendiği tadi
lâtın, mülk sahiplerinin haklarını tanıyacak ve koruyacak şe
kilde icrası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 5309 sayılı Maden Kanununun makable şâmil su
rette tadil edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Maaşının 100 lirdan 125 liraya çıkarılmasını ve 
bugüne kadar teraküm edenlerin defaten verilmesini ve ihti
yat sınıfında geçen yükselme süresinin tanınmasını istemektedir.

Dilekçi : 6570 sayıh Kanuna, mülk sahipleri lehine bâzı yeni 
hükümler ilâvesini istemektedir.

Dilekçiler : Memleketimizde mevcut veremli hastaların has
tanelerden çıktıktan sonra da daha uzun müddet bakım ve is- 
tirahatlerini sağlıyacak resmî müesseseler kurulmasını iste
mektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13226/12649 Mehmet Ekim ve ar- 
(S. No: 184) kadaşlan

' Halifekuyucağı kö
yünde 
Kastamonu

12691/12117 Ahmet Turan 
(S. No: 185) İcra Memuru 

Develi

Dilekçiler : Köy eğitmenlerine emeklilik hakkı tanınmasını 
intemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : İcra memurlarına da tazminat verilmesini iste
mektedir.

13254/12677 Baha Tolunay 
(S. No: 186) Hastane Caddesi No: 

75
Ödemiş

13249/12672 Musa Aka ve arka- 
(S. No: 187) daşlan

Millî Emlâk Şefi 
Diyarbakır

Dilekçi : Orduda 13 sene hizmet ettikten sonra emekli
ye sevk olunduğunu, halen maaşlı bir memur bulunduğunu be
yanla, eski hizmetinin yenisine ilâvesi esbabının bir tadille 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Maliye memurlarına da tazminat verilmesini 
istemektedirler.

13246/12669 
(S. No: 188)

13170/12593 
(S. No: 189)

13167/12590 
(S. No: 190)

13085/12508 
(S. No: 191)

13084/12507 
(S. No: 192)

13074/12497 
(S. No: 193)

İhsan Aydilek 
Dz. Harb Ok. ve Li
sesi K. Ast. Sb. Kd. 
Baş Çvk. S. 34/233 
İstanbul

H. Kâmil özer vo 
arkadaşları •
Vilâyet İdare Heyeti 
Kâtibi 
Elâzığ

H. Mediha Ertürk 
Mülnirdarbaşı Sokak 
No: 4
Kadıköy - İstanbul

Nizam Kefeli ve ar
kadaşları
Maliye Teşkilâtı me-
murlan
Ordu

Yusuf Bayraktar ve 
kad aşları 
Maliye Tahsildarı 
Ardahan

Salih Karalıan 
Tekke mahallesinde 
Dinar

Dilekçi ı Kıdmli başçavuşların asli maaşlarının (80) liraya 
kadar yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Uzun müddet kadrosuzluk yüzünden terfi ede
mediklerini beyanla, bu hususun temini için kadro tahsis edil
mesini istemektedirler.

Dilekçi : Babasının ErUığrul gemisinde mağrukan şehit ol
duğunu beyanla, bu gemide vefat edenlerin de Refah, Atillâ, 
Dumlupınar harb gemilerinde ölenler gibi muameleye tâbi tutu
larak, yetimlerine maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Adliye, Millî Müdafaa, Emniye.t ve Maarif men
suplarına olduğu gibi, maliye memurlarına da tazminat veril
mesi lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede bir karar ittihazını is
temektedirler.

Dilekçiler : Maliye tahsildarlaraa da kasa tazminatı ve yıp
ranma zammı verilmesini ve bunların tekaütlük müddetinin yir
mi seneye indirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Birinci Cihan Harbindeki hizmetlerinden bahsede
rek, kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını is
temektedir.



11131/10577 Adem Gürel 
(S. No: 194) Setbaşı Yeşil cadde 

Yaşıt sokak Kaya 
Ap. kat 1 
Bursa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

22

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Birinci Cihan Harbine ve İstiklâl Savaşına iştirak 
ettiğini, ordu için birçok maddi fedakârlıklarda bulunduğunu, 
halen 78 yaşında olup muhtaç bir duruma düştüğünü beyanla, 
kendisine Devletçe yardım yapılmasını istemektedir.

10S63/10310 Kâzım Pekin 
(S. No: 195) Ceza evinde hü

kümlü 
İzmit

Dilekçi : İnfaz sisteminde yapılan değişikliğin kendisi gibi 
eski mahkûmlara da teşmil edilmesinden bu zümrenin çok mağ
dur olduğunu beyanla, bunlara şâmil umumi bir af kanunu çıka
rılmasını istemektedir.

10893/10340 Ali Brzin ve arka- 
(S. No: 196) daşları

Elektrik İşletme 
müessesesi memur
ları 
Adana

Dilekçiler : 4325 sayılı Kanunun tadili hakkmdaki tasanya, 
6623 sayılı Kanunda olduğu gibi, Adana Elektrik İşletme Mües- 
sesesinden şirkete devren geçecek kimselerin müktesep haklan- 
nın mahfuz tutulması hakkında bir hüküm konulmasını iste
mektedirler.

12605/12033 Handan Akça.v 
(S. No: 197) Ilıca köyler grup 

ebesi
Ilıca - Erzurum

Dilekçi : Çeşitli meslek erbabına olduğu gibi, köy ebele
rine de kaybolan haklarını iade edecek bir kanun çıkanlma- 
sını istemektedir.

12608/12036 Mehmet Vehbi K;in 
(S. N o:198) daz

II asanpaşa mahallesi 
Mukbil sokak No: 14 
Kat: 1
Kadıköy - İstanbul

12611/12039 Mehmet Sungu 
(S. No: 199) İstihkâm Okulu IV 

Ş. Assubay kıdemli 
başçavuş
Kâğıthane - İstanbul

12619/12047 Süleyman Aksu 
(S. No: 200) Garda bekçi 57577 

Elâzığ

Dilekçi : Demurlara son aldıklan maaş üzerinden, müddet 
beklemeksizin emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kıdemli astsubay maaşlannın 70 - 90 lira arasında 
yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollan İdaresinde bekçi olduğunu 
beyanla, kendisine de doğum ikramiyesi ve çocuk zammı ve
rilmesini istemektedir.

12313/12044 Abdülkadir Durmaz 
(S. No: 201) Hacıosmanlı mahal

lesinde
Osmaniye - Adana

12320/12057 Esat Batlar 
l3. No: 202) 2 nci Uçs. Top A.

25 nci Uçs. Top Tb. 
Dcrincc - İzmit

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Bir askeri birlikte sivil şoför olduklarım be
yanla, kendilerine de doğum ikramiyesi ve çocuk zammı ve
rilmesini istemektedirler.



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

12630/12058 Enver Çelik Dilekçiler : Bir askerî birlikte »ivil şoför olduklarım be-
(S. No: 203) 2. Uçs. Top. A. 5. yanla, kendilerine de doğum ikramiyesi ve çocuk zammı ve-

[Jçs. Top. Tb. rilmesini istemektedirler.
Derince - İzmit

12031/12059 Mustafa Erdinç 
(S. No: 204) 2. Uçs. Top. A. 25. 

Uçs. Top. Tb. 
Derince - İzmit

12930/12355 Sivil Emekliler Ge- Dilekçi :Dul, yetim ve emeklilerin geçim durumlarının 
(S. No: 205) nel Derneği nazara alınarak 1957 yılı tahsisatlarının artırılmasını iste^

Anafartalaı* caddesi mektedir.
Çocuk Esirgeme Ku
rumu Ap. Daire 6 
Ankara

12948/12372 Halit Dalmaz 
(S. No: 206) Alisofu köyünde 

Sarıkamış

12953/12377 Esma Türker 
(S. No: 207) Karacami mahallesi 

Karacami sokak 
No: 3 
Diyarbakır

Dilekçi : Bâzı orman suçlarının affı hakkındaki 6831 sayılı 
Kanunun, istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı tavzihini 
istemektedir.

Dilekçi : Şehit karısı olduğunu beyanla, Büyük Millet Mec
lisince kendisine ikramiye verilmesini istemektedir.

12923/12348 Behzat Zeki Bayrak- 
(S. No: 208) tar

Hacı Ahmet Tural 
eliyle
Taşhan - Of

Dilekçi : İlkokul öğretmen vekillerinin çok az olan maaşla
rının artırılmasını ve kendilerine diğer öğretmenlere tanınan 
hakların da teşmil edilmesini istemektedir.

12919/12344 Ahmet Turan 
(S. No:209) D. P. Başkam 

Espiye

12692/12118 Haşan Bafra 
(S. No: 210) Bölge Ceza Evi sıra 

gardiyanı 
Sinob

Dilekçi
mektedir.

Espiye nahiyesinin kaza haline getirilmesini iste-

Dilekçi : Gardiyan ücretlerinin artırılmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma

hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan ta
leplerin yeni bir kanun veya tefsir teklifi mevzuu ile ilgili bu
lunduğu anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5109 2 . I V .1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ue sebepten Verildiği

11224/10870 Haşan A çıkcl 
(S. N o: 211) Bornova Güneş so

kak N o: 1 
İzm ir

11213/10659 A li Kaya 
(S. No: 212) Tekke köyünden

Ümmügülsüm Tan- 
rıkulu Vekili Dâva- 
vekili 
Elmalı

11202/10648 Abdullah Usta 
(S. No: 213) Ceza evinde hü

kümlü 
Vezirköprü

11298/10744 Burhan Arpaç 
(S. No: 214) Hanedan Mah. 173 

sokak No: 26 
Adana

11296/10742 Nuri Doğan 
(S. No: 215) 14 Mayıs Mah. Üm

raniye sokak No: 45 
Samsun

11107/10553 Ahmet Avşar 
(S. No: 216) TCDD 4 ncü İşletme 

Emlâk Bürosunda 
memur 
Sivas

11033/10532 Döndü Fezgil 
(S. No: 217) Karşıyaka Mah. Ki

remit Hane Kahveci 
Osman Sedef ve Ce
mal Yıldız yanında 
Adana

11062/10508 Tayyar Özbek 
(S. No: 218) Karaosman Mah. Be

zirci sokak No: 21 
Adapazarı

11052/10498 Salih Yıldızoğlu 
(S. No: 219) Mirza Çelebi mahal

lesi 42 sokak No: 168 
Adana

Dilekçi : Zilyed bulundukları dört dönüm bağı imar ve ih
ya ederek senelerden beri nizasız ve fanılasız tasarruf •etmekto 
bulundukları halde, ahiren bu bağın ellerinden alınarak baş
kasına verilmek istendiğini beyanla, hu yoldaki muamelenin 
durdurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Müekkilesine ait 9 parça tarlaya vâki müdahale 
ve tecavüzün önlenmesini ve aleyhte verilmiş olan idari kara
rın da ref’ini istemektedir.

Dilekçi : Sonradan meydana çıkan yeni delillerin iadei mu
hakeme yoliyle tetkik edilerek icabeden kadarın verilmsi hu-, 
susunun sağlanmasmı istemektedir.

Dilekçi : Geçirmiş olduğu bir iş kazası münasebetiyle iş 
yerinde lâzımgelen tahkikatın icrasiyle neticesine göre hakkın
da muamele yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Mevkii melûm bir kıta arsanın 6188 sayılı Kanun 
mucibinle namına temlik ve tescilini istemektedir.

Dilekçi : Almış olduğu vekâlet maaşının istirdat edildiğini 
beyanla, gördüğü vazifeden dolayı ücret verilmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kız kardeşi Döndü’yü kaçıran ve parasını gasbe- 
den şahısların buldurularak cezalandırılmasını ve kardeşinin 
hayat ve mematından kendisne bilgi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetinin, memuriyette 
geçen hizmetine eklenerek, kendisine emekli maaşı bağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi : Belediyece verilen ve miktarı 1 500 lirayı geçen 
para cezasının kaldırılmasını istemektedir.



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

11046/10492 Sadık Gözemcr 
(S. No: 220) Şehit Pamir caddesi 

Bülbül sokak No: 10 
İskenderun

11036/10482 Mustafa Vatan 
(S. No: 221) Çat köyünde 

Nevşehir

11014/10461 Nuri Güler 
(S. No: 222) Anaso köyünde 

Çaykara

10975/10422 Faik Yılmaztürk 
(S. No: 223) Akalar Mah. Tırnova 

caddesi Değirmenci 
Kırklarcli

.10964/10411 M. Remzi Gazi Yiğit- 
(S. No: 224) türk

Dörtyol Şık Şık so
kak No: 16 
Malatya

10946/10393 Mustafa İkiz 
(S. No: 225) Yazlık köyünde 

Uçevler Mah. 
Baçhecik - İzmit

11097/10543 Mazlûm özer 
(S. No: 226) Yazıcı Zade Mah.

Göçmen Evlerinde 
Gelibolu

11428/10874 Sabri Er savaş 
(S. No: 227) Yoğurtçu Tahtaköp- 

rii caddesi No: 5 
Kızıltoprak - İstan
bul

11390/10836 Nabi özdemir 
(S. No: 228) Belediye Marangoz 

ustabaşısı 
İzmit

11285/10731 Haşan Akbaş 
12002/11445 Çaltı köyünde 
(S. No: 229) Çine

Dilekçi : Millî Korunma Kanununun şümulüne giren bir suç
tan dolayı yapılan muhakeme sırasında maznunun kefaletle tah
liye edilmesi' ve görgü şahitlerinin de istinabe yoliyle dinlenmesi

• caiz olmıyacağmı beyanla, bu iş haklandaki dosyanın salahiyetli 
bir zata tetkik ettirilerek muamelenin ıslahını istemektedir.

Dilekçi : Bina Vergisi Kanununda, zürraa ait binaların ver
giden muaf olduğu yazılı bulunduğu halde, köy halkına ait ev
lerin vergiye tâbi tutulduğunu beyanla, salınan verginin terki
nini istemektedir.

Dilekçi : Binasının gayrikanuni surette yıktınldığını, taz
minat verilmesi hakkındaki müracaatının el’an bir neticeye bağ
lanmadığını ve alâkalı memurların da bu işi sürüncemede bı
raktığını beyanla, keyfiyetin incelenerek iktizasının yapılması
nı istemektedir.

Dilekçi : Adına füzulen vergi salındığından bahsile, bu ver
ginin kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadelede ve Devlet Demiryollarında geçen 
hizmetlerinin de nazara alınarak ona göre emekli maaşı bağlan
ması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazım iste
mektedir.

Dilekçi : Kansı uhdesinde mukayyet olup bunun vefatiyle 
kendisine ve çocuklarına intikal eden 33 dönüm miktarındaki 
arazinin tevzie tâbi tutulması yolsuz ve kanunsuz olduğundan 
bahsile, bu baptaki muamelenin iptalini ve sözü geçen gayrimen- 
kulün kendilerine terkini istemektedir.

Dilekçi : îskân yoliyle verilen ve sonradan iskân yerini terk 
etmiş olduğunu ileri sürerek gayrikanuni surette elinden alın
mış bulunan gayrimenkullerin tarafına iadesi lâzımgeleceğinden 
bahsile bu dairede bir karar ittihazım istemektedir.

Dilekçi : Mâlûliyeti 551 sayılı Kanunun şümulü içine gir
mekte olduğundan bahsile, emekli aylığının bu dairede tadi
lini istemektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanundan kendisinin de istifade et
tirilmesi lâzımgeleceğini beyanla* bu yolda bir karar ittihazım 
istemektedir.

Dilekçi : Tapulu arazisinin köy namına tespit edildiğini 
beyanla, dosyasının mahallinden celp ve tetkik olunarak mua
melesinin düzeltilmesini istemektedir
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11284/10730 Rasim Akkalc 
(S. No: 230) Basmahane

Cumhuriyet otelinde 
İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11279/10725 Hüsamettin Görgün 
(S. No: 231) Kara Kuvvetleri Ku

mandanlığı Merkez 
Dairesi Bşk.
Ankara

11282/10728 Şükrü Dalgıç 
(S. No: 232) Koz köyünde 

Keşan

11260/10706 Ömer Ağrak 
(S. No: 233) Yeni Doğan Malı.

44/2 sokak A/2 No: 
Zeytinburnu

11888/11331 Cemal Uyar ve ar- 
(S. No: 234) kadaşları

Cumhuriyet meyda
nında Bakkal Memiş 
Kale eliyle 
Bafra

12711/12137 Haydar Kızılyel 
(S. No: 235) Kulaksız Caddesi 

Ebe Hatun Sokak 
No: 10
Kasımpaşa - İstan
bul

12729/12155 Abdullah Bulamaç 
(S. No.-236) Yenihayat Yıldırım 

Sokak No: 69 
Ankara

12734/12160 Ömer 
(S. No: 237) Dumlu 25. P. A. 2. 

Tb. 5. Bl. Erat 
Erzurum

12730/12156 Nazmi Seyyar 
(S. No:238) Saray ilçesi Turan 

Mahallesinde 
Denizli

Dilekçi : Çeşme ılıcaları sayfiye evleri inşaatında çalıştı
ğını, emsallerine fazla mesai ücretleri ve pazar yevmiyeleri 
verildiği halde kendisinin bu haktan mahrum edildiğini be
yanla, sözü geçen istihkakının tesviyesi hususunun sağlan
masını istemetkedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollan İdaresince ziyaa uğratılan 
eşyasının kıymeti olan 5590 liranın bu idareye tazmin etti
rilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazım 
istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mâlûliyet derecesine göre maaş tahsisi 
nun sağlanmasını istemektedir.

hususu-

Dilekçi : Zeytinburnu Belediye Şube Müdürü ile refaka- 
tındaki memurlardan, istidasında bahsettiği sebeplerden do
layı -şikâyet etmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : 16 Numaralı Orman Tahdit Komisyonunca tah- 
didedilen Sangazel ve Merhemli ormanlarının halen açıklık 
halde bulunduğunu ve buralarda ifasına girişilen teşçir ame- 
liyesinin bir fayda vermiyeceğini ve yapılan tahdidin ye
ni baştan gözden geçirilmesi ve mahkemedeki dâvalann 
da bu tetkikat neticesine kadar bekletilmesi lâzımgeleceğini 
ve kendilerinin de eşit muameleye tâbi tutulmaları zaruri 
bulunduğunu beyanla, gereğinin bu dairede yapılmasını iste
mektedirler.

Dilekçi : Birkaç cami arsasının vaktiyle usulsüz ve kanun
suz bir surette satıldığını, halen o muhitte halkın mabet ihtiya
cım karşılıyacak başka bir cami bulunmadığından bu arsa üze
rine yeniden cami yapacaklarını beyanla, mezkûr satışın iptalini 
ve arsanın Vakıflar idaresine iadesi hususunun teminini istemek
tedir.

Dilekçi : Evinin yıllık geliri 1 140 lira olduğu halde, pansi
yon olarak kullanıldığı ve binaenaleyh daha fazla gelir sağladı
ğı ileri sürülerek Gelir Vergisine tâbi tutulmasında isabet bulun
madığım beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Askerde bulunduğu sırada kansının kaçırılmış ol
duğunu ve halen evine dönmediğini beyanla, gereken kanuni ta
kibatın yapılarak neticesinden kendisine de bilgi verilmesini is
temektedir.

Dilekçi : Kendisine iskân yoliyle verilen 12 dönüm miktann- 
daki tarlanın sonradan elinden alınarak başkasına temlik edildi
ğinden bahsile, mezkûr gayrimenkulün tarafına iadesini iste
mektedir.



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

10983/10430 Saadet Mavnalı 
(S. No: 239) Akçalan Mahallesi 

Şerbetçi Sokak No: 
29
Eskişehir

11010/10457 Ali Yapık 
(S. No: 240) Ceza Evinde mah

kûm
Köyceğiz

11454/10900 Orhan Batur 
(S. No: 241) Giilâbibey Mahallesi 

Kubbeli Sokak No : 
2/A 
Çorum

11455/10901 Bedia Ureı- 
(S. No: 242) Ceza Evinde Mah

kûm 
Adana

11051/10497 Suphi Şengüıı 
(S. No: 243) Gödene köyünde 

Akseki

11035/10481 Hüsamettin Cincmre 
12087/11530 Ulu Gazi Mahallesi 
(S. No: 244) Mis Sokak No: 17 

Samsun

11070/10516 Tevfik Çelik ve arka- 
(S. No: 245) daşlan

Ak köyünde 
Denizli

11078/10524 Hamdi Kaysı 
(S. No: 246) Haci Yadigâr Mahal

lesinden 
Urfa

11017/10464 Mehmet Küçükkara 
(S. No: 247) Kızıltoprak Hacı 

Bayram Çıkmazı 
Zeytin Köy Sokak 
No: 7 
Antalya

11410/10856 Ali Rıza Başaran 
(S. No: 248) Üsküdar Altunizade 

Koşu Yolu No: 56 
İstanbul

Dilekçi : Devlet Demiryollan İdaresinde çalışan eşinin hak
sız ve kanunsuz olarak işinden çıkanldığım beyanla durumun 
incelenerek mağduriyetten korunmalarını istemektedir.

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, muha
keme neticesine kadar tahliyesi gerekeceğini beyanla, bu yolda 
bir karar verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Çorum Erkek Sanat Enstitüsü öğretmenler Kuru
lunun hakkında ittihaz etmiş olduğu kararda isabet bulunmadı
ğım beyanla, bu karann kaldırılmasını ve hakkının verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Aslında on senelik muafiyete tâbi olan ve halen 
elinden çıkmış bulunan bir bina için, tebligat yapılmadan cezah 
olarak vergi istenmesi caiz olamıyacağından ve esasen bu 
vergiyi ödeyecek durumda da bulunmadığından bahsile, ter
kini cihetine gidilmesini istemektedir.

Dilekçi : Tekrar tavzifi mümkün olmadığı takdirde emek
liye şevkini veya kendisine ikramiye verilmesini yahut ke
seneklerinin aynen iadesini istemektedir.

Dilekçi : Jandarmada 20 sene hizmet ettiğinden bahsile, 
kendisine de emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bataklıktan imar ve ihya ettikleri arazinin 
Tevzi Komisyonunca başkalarına dağıtılmakta olduğunu be
yanla , bu dağıtımın önlenmesini istemektedirler.

Dilekçi : Gece vakti iki oğlunun yolunu keserek bunlan 
öldürmek kasdiyle mütaaddit yerlerinden yaralıyan şahısla
rın serbest bırakılmış olmalarının kanuna muhalif olduğunu 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Bir arazi dâvasında kanun hilâfına haksız çı
karıldığını beyanla, bu baptaki hükmü muhtevi dosyasının celp 
ve tetkik edilerek mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Dilekçi : Sahiplerinin muvafakati ile oturmakta olduğu 
evin belediye tarafından tahliyesine teşebbüs edildiğini ve 
hareketin kanuna aykırı bulunduğunu beyanla, gereğinin ya
pılmasını istemektedir.



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

10932/10379 Abdiirralıim Er koç 
12270/11713 Dâvavekili 
(S. No: 249) Çorlu

10868/10315 Tacdin Bilhas ve ar- 
(S. I^o: 250) kadaşları

Ilaydo köyünde 
İğdır

Dilekçi : İcra dairesince bilmüzayede uhdesine ihale edilen 
bir gayrimenkulun, tapuca bâzı sebepler dermeyan olunarak 
adına tescil edilmemekte olduğunu beyanla, tescil muamelesinin 
ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Nakledikleri köyün arazi ve merasına bâzı şa
hıslar tarafından vâki müdahalenin önlenmesini ve bu arazi 
ve meranın müstakillen namlarına tescilini istemektedirler.

10874/10321 Ahmet Alevok 
(S. No: 251) Mithatpaşa Caddesi 

No: 10 
İzmir

Dilekçi : Adına cezalı olarak tarh edilen Gelir Vergisine, is
tidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı itiraz etmekte ve du
rumunun incelenerek hak ve adaletin tecelli ettirilmesini iste
mektedir.

10875/10322 Behçet Duran 
(S. No: 252) Bahçe Karadalk 

yünde 
Balâ

kü-
Dilekçi : Bir kısım arazi üzerindeki tasarruf haklarının ta

nınmasını istemektedir.

10892/10339 İsmail Akfmdık 
(S. No: 253) Karasu Nahiyesi Ba- 

hfakı köyünde 
Sinob

12570/11098 Ahmet Tangur vc 
10907/10354 arkadaşları 
(S. No: 254) Seyyar Çekirdekçi 

esnafından 
Konya

11590/11036 Sadullah öztürk 
(S. No: 255) Eski Belediye kâtip 

ve veznedarı 
Cizre

11591/11037 Ahmet Safran 
(S. No: 256) On Temmuz Mah.

Ümraniye sokak No: 
38
Zonguldak

12597/12025 Sadık Turpçu 
(S. No: 257) Dereli köyünde 

Çayçuma

12634/12062 Ömer Gözen 
(S. No: 258) Bifara köyünden

Esnaf Tufan Uzun- 
lıasan yanında 
Araklı

Dilekçi : 3934 yılından 1950 yılına kadar olan mâlüliyet ay
lıklarını alamadığını beyanla, tutarının toptan ödenmesi hususu
nun karar altına alınmasını istemektedir.

Dilekçiler : Konya Belediyesinin kendilerini icrayı ticaretten 
menettiğini beyanla, bu halin önlenmesini ve eskisi gibi seyyar 
çekirdekçilik yapmaları hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Mezun bulunduğu sırada hiçbir kanuni sebep yok
ken kaza belediye reisi tarafından vazifesine nihayet verildiğin
den bahsile, hakkının korunmasını istemektedir.

Dilekçi : 48 yaşında %  75 mâlüliyetle işinden çıkarıldığını 
beyanla, Sigo rta Kurumunca kendisine yardım yapılması husu
sunun teminiri istemektedir.

Dilekçi : Hastalığının meslekî olarak kabulü ile gereken yar
dımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hastalığının meslekî mahiyette olduğunun kabulü 
ile kendisine gerekli yardımın yapılması hususunun teminini is
temektedir.



12940/12373 Murat 'Çelikdemir 
(S. No: 259) Çay Üstü köyünde 

Dinar

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Millî Mücadelede yaralanarak mâlûl kaldığını ve 
şimdiye kadar aylık bağlanmadığını beyanla, gereğinin yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşknüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talep ve şikâ
yetler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlan
mış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk et
mekte olduğundan, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5110 2 . IV - 1957

13423/12843 Hasip Diııçay ve av- 
(S. No: 200) kadaşı

Kadıköy Çukurbos- 
tan Hasırcılar sokak 
No: 4 Zincir Ap. 
Daire 3 
İstanbul

12308/11751 Hüseyin örnek 
(S. No: 261) İnhisarlar İdaresin

de bekçi
Sarayköy - Denizli

13288/12710 Binali Kapan 
12374/11815 DDY Kısım 554 Şe- 
(S. No: 262) fi Nafiz Akbudak 

eliyle 
Sarıkamış

12382/11823 Hüseyin Kuş 
(S. No: 263) Yeşilköy Safra kö

yünde
Küçükçekmece - İs
tanbul*

12483/11915 Cemal Cebeci 
(S. No: 264) İmam - Hatip Okulu 

Müdürü 
Kayseri

Dilekçiler : Ahmet Dizmen adndaki bir şahsın arsasına 
usulsuz bir tahdit ile yapılan ilhakın, vâki tecavüze de teşmil 
edildiğini beyanla, bu tecavüzün men’ini ve yangın haritasın
da gösterilen hakiki hudutlara uygun yeni bir tahdit yapılma
sını ve bu suretle haklarının iadesini islemektedirler.

Dilekçi : Eskiden ücrette geçen hizmetlerinin borçlanmak 
suretiyle emeklilik süresine eklenmesi hakkındaki talebinin 
Emekli Sandığınca kabul edilmediğini beyanla, gereğinin ya
pılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Jandarma iken hastalığı sebebiyle ihracedildiğini 
beyanla, tekrar muayeneye sevk olunarak ihraç kararının kal- 
dınlmanını istemektedir.

Dilekçi : Arkasından silâh atanlann buldurularak hak
larında kanuni takibat icrasını istemektedir.

Dilekçi : Yedek Subay Okulunda ve kıtada geçen muvaz
zaflık hizmetinin terfi süresine eklenmesi hususunda idarenin 
ihtilâf çıkardığını beyanla, bu hakkının tanınmasını istemek
tedir.

12450/11885 Süleyman Taşarslan Dilekçi : Okul tazminatının kendisinden alınmamasını iste-
(S. No: 265) Lök köyünde mektedir.

Yozgad



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

11128/10574 Bedriye Diııeer 
(S. N o: 266) Bahçelievler 15 ııci 

sokak N o: 29 
Ankara

11126/10572 Fethi Çakıt 
(8 . N o: 267) A lala Teknik Bahçı

vanlık Okulu M vkI’ m 
Muavini
Erdemli - Mersir

10855/10302 A k if Salt , 
12705/12131 Kocaeli nahiyesinde 
(8 . N o: 268) Karasu

10857/10304 Hüseyin Çelik 
(S. No: 269) Sökü, Çayiri kö

yünde 
Ayancık

10861/10308 Maruf Belgin 
(S. No: 270) İzzettin köyünde

■ Çatalca

10865/10312 Şevki Alpay 
(S. No: 271) Yenidoğan Malı. 41 

nci sokak 186/160-B 
Zeytinburnu

11137/10583 Mustafa Erhan 
(S. No: 272) Yirmidokuzluoğlu 

Hacısaki Malı. Ka- 
ıııaşak sokak No: 28 
Kayseri

11133/10579 Durmuş Göktaıı 
(S. No: 273) Hasanhalife Malı.

Bal i pasa caddesi 
64/2
Fatih - İstanbul

11910/11353 Vehbi Yıldırım vc 
(S. No: 274) arkadaşları

Sarıhamzalı köyünde 
Sorgun

Dilekçi : Tapu ile mutasarrıf olduğu eve ait suyun Sivri
hisar Belediyesince mecrası değiştirilmek suretiyle başka bir 
yere isale edildiğini beyanla, müsebbipleri hakkında ceza tâ
yinini ve mezkûr suyun da eskisi gibi evine akıtılması husu
sinin sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Yedek subaylıkta geçen üç senelik uzatmalı müd
detin, şimdiki derecesine ilâvesini ve bu suretle terfii esbabı
nın istikmalini istemektedir.

Dilekçi : Fındık mahsulüne konulan ve bilâhara esas hak- 
kmdaki dâvanın reddi üezrine kendiliğinden kalkmış olan ih
tiyati tedbir dolayısiyle beş yüz lira kadar bir zarara mâ
ruz kaldığım beyanla, bu paranın müsebbiplerinden alınarak 
kendisine verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Sekiz yüz lira zararının müsebbiplerinden alı
narak kendisine verilmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Köy muhtan bulunduğu sırada hüviyetleri tes- 
bit edilemiyen kimseler tarafından ot ve saman depolarlf 
yakılmak ve balye makinesi tahribedilmek suretiyle kırk kü
sur bin liralık bir zarara sokulduğunu beyanla, bu zararmış! 
Devletçe, ödenmesini istemektedir.

Dilekçi : Zıyaa uğrayan iki derece terfi hakkının nazara 
alınarak emekli maaşının bu dairede tadili ve teraküm eden
lerin de tesviyesi lâzımgeleceğinden bahsile, iktizasının ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : 5677 sayılı Af Kanununa göre yeniden memuriyete 
tâyini icabedip etmiyeceğinin karar altına alınmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Milli Orduda er olarak gecen hizmetinin emeklilik 
müddetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerinde yapılan tapulama işlerinde kanuna 
aykırı muameleler cereyan ettiğinden, ve tapu ile mutasarrıf bu
lundukları arazinin mesahası neticesinde çıkan fazlanın ellerin
den alınarak Hazine namına kayıt ve tescil olunduğundan bah
sile, gereğinin yapılmasını istemektedirler.



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

11400/10846
(S. No: 275)

11398/10844 
13363/12784 
(S. No: 276)

11378/10824 
(S. No: 277)

11342/10788, 
(S. No: 278)

11323/10769 
(S. No: 279)

11166/10612
(S. No: 280)

11125/10571 
12825/12251 
(S. No:281)
11173/10619
(S. No: 282)

11169/10615
(S. No: 283)

Mustafa Çelik ve ar
kadaşları 
.İskân köyünde 
Reyhanlı - Hatay

Ramazan Paşalıan 
Süleymaııiyc İmaret 
Sokak No: 2 
İstanbul

Ilaşim Bozalaıı vc 
karısı Ilabibc Boza- 
lan
Güzdyalı 24. Sokak
No: 28
İzmir
Hakkı Meral 
14 Mayıs Mahallesi 
I)ı*. Kâmil Sokak 
No: 119 
Samsun
Abdülcelâl 
Mal Kayısı Bağların
da
Tokad
Ahmet Sular ve ar
kadaşları
Selimiye Mahallesi 
No: 145 
Karacabey
.Şevki Yıldız 
Güney köyünde 
Vakfıkebir
Asım Tüzımer vc ar
kadaşı
Karaveli köyünde 
Sorgun
Itifat Sözen ve arka
daşı
Arzuhalci
Pülümür

11206/10652 Tahir Dikili 
11890/11333 Kızılca Ova köyünd- 
(S. No: 284) Bayındır

Dilekçiler : Abdullah Mürseloğlu adındaki şahsın, tapu ile 
mutasarrıf olduklan gayrimenkulleri birtakım hileli yollarla el
lerinden almak üzere teşebbüse geçtiğini beyanla, bu teşebbüsün 
önlenmesini istemektedirler.

Dilekçi : Hastalığının meslekî olarak kabulünü ve gereken 
yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kızlannı, namusuna tecavüz ettikten sonra öl
dürenler hakkındaki tahkikatın bir an evvel ikmal edilerek, 
bunlann şiddetle cezalandırılmaları hususunun teminini iste
mektedirler.

Dilekçi : Bir arsanın ifrazı ile adına müstakil tapu senedi ve
rilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : İskân yoliyle kendisine verilen arazinin sonradan 
elinden alındığını beyanla, bu arazi yerine bir başkasının veya 
bedelinin verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Ücretle çalışmakta olduklan ileri sürülerek ken
dilerine toprak verilmemekte olduğunu beyanla, verilmesi husu
sunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Zonguldak Kömür Havzasında çalışmakta iken 
mâlûl kaldığını beyanla, kendisine gereken yardımın yapıl
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan müeccel borçlannın 
muacceliyet kesbettiği ileri sürülerek haklarında haciz yoliyle 
takip yapılmakta olduğunu beyanla, bu takibin durdurul
masını ve haczin kaldınbnasını istemektedirler.

Dilekçiler : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 
nci maddesinin 1 nci fıkrası gereğince, Pülümür kazasında 
yine eskisi gibi dâva deruhde etmeleri hususunun sağlanma
sını ve Adliye Vekâletinin kendilerini icrayı vekâletten mene
den karar ve muamelesinin de kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hâli araziden ihya ederek otuz seneden beri ni- 
zasız ve fâsılasız bir surette ziraat eylemekte olduğu 25 dö
nüm miktarındaki tarlanın zorla elinden alındığını beyanla, 
tarafına iadesini ve tasarruf hakkının tanınmasını istemek
tedir.
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10204 
6271/6260 

(S. N o: 285)

11674/11120
(S. N o : 286)

Arzuhal
No.

12175/11618 
'S . N o: 287)

Salih Yağızer 
Kale İçi Mahallesi 
Okul Sokak N o: 7 
Çatalca

Haşatı Hakkı Dön
mez
Hamidiye köyünde 
Gölcük - İzmit

Salih Ilgm
İlk Öğretim M üfelti-

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

Dilekçi : Emeklilik muamelesinin iptalini istemektedir.

Dilekçi : Ciheti Askeriyece el konularak işletilen taş acak- 
lanndaki intifa hakkının kıymetlendirilerek tutarının nakden 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 22 . VII . 1956 tarihinden itibaren 80 liraya ter
fi ettirilmesini istemektedir.

12179/11622 
(S. N o: 288)

12274/11711 
(S. N o: 289)

12479/11911 
(S. N o: 290)

12475/11907 
(S. N o :2 9 1 )

12294/11737 
(S. N o: 292)

12307/11750 
(S. N o: 293)

10921/10368 
(S. No: 294)

İstanbul

Cafer Bölen 
Küçük Damlacık kö
yünde
Şereflikoçhisar - A n 
kara

Osman B ay kın 
Serhan köyünde 
Çorum

M. Nuri Sakarya 
Güllük Mahallesi 
E feler Sokak bilâ 
N o: da 
Eskişehir

II. İbrahim  Oğlakçı 
D D Y  2 nci İşletme 
Yol Atölyesinde 
31095 sicilli 
Ankara

Rezzuk Selçuk ve ar
kadaşları
Ilanyolu  köyünde 
Şenköyü - Antakya

Bahattin E tön  
Sultanahmet D ivan- 
yolu Caddesi N o: 10 
Kat 2 '
İstanbul

Hüseyin Çabuk ve 
arkadaşı
Kmmkir köyünde 
Turhal

Dilekçi : Gasbedilen arazisinin ve kanuni hakkı olan top
rakların kendisine iadesini istemektedir.

Dilekçi : İstimlâk edilen tarla bedelinin verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında geçen hizmetinden beş se
nesinin .nazara alınmadığını beyanla, bu müddetin de kabulü 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetinin emeklilik süre
sine eklenmesini istemektedir.

Dilekçiler : Bahçelerinde çıkmakta olan suyun köy ihtiyar 
heyeti tarafından istimlâk edildiğinden ve bu istimlâkin ka
nun hükümlerine aykırı olduğundan bahsile, gereğinin yapıl
m asa istemektedirler.

Dilekçi : Tekaüt maaşının, kıdemli yüzbaşı rütbesine mah
sus aylık ürerinden bağlanması lâzımgelirken, idarece bu lü
zuma riayet edilmediğini ve bu mevzua taallûk eden dâvasının 
da Devlet Şûrasmca süre aşımından reddedildiğini beyanla, bu 
hakkının Büyük Millet Meclisince ihkak edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : 1931 yılında iskân yoliyle namlarına tahsis edi
len arazinin bu suretle verildiğine dair olan resmî kayıtların 
buldurularak, bu arazi hakkında kendilerine haber verilmeden 
ahiren yapılan ferağ muamelesinin iptalini istemektedirler.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10920/10367 Ömer öztürk
(S. No: 295) Cumhuriyet caddemi

Gazikemal Mahallesi 
Gediz

10917/10364 Osman Şahin
(S. No: 296) Eyüp Defterdar Ala

ca Çeşme sokak 
No: 1 
İstanbul

11223/10669 Ahmet Kadir Soylu 
(S. No: 297) Şişli Evlendirme me

mur muavini 
İstanbul

13361/12782 Ahmet Güney
i S. No: 298) Pınar Çukuru 

köyünde
Keşap * Giresun

13397/12818 İbrahim Kalıpçı 
(S. No: 299) Küoük Mustafa Paşa 

mahallesi No : 11 
Malatya

13418/12839 Emine Bozdağ 
(S. No: 300) Cami Kebir mahalle

si Sünnetçi Cemal 
bitişiğindeki ev 
Gelibolu

13441/12861 Nail Tuncay 
(S. No: 301) Yeldeğirmeni Taşlı* 

bayır Sokak No: 46 
Kadıköy - İstanbul

13240/12663 Abdullah Çelikkaya 
(S. No: 302) Güzelyalı 56 sokak 

No: 56 
İzmir

13233/12656 Cevahir Izge 
(S. No: 303) Cumhuriyet mahal 

leşinde 
Pülümür

Encümen kararı »re ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mülî orduda çavuş olarak geçen hizmetinin, 788 
sayılı Kanunun müzeyyel maddesi mucibince nazara alınarak 
diğer fiilî hizmetlerine eklenmesi hususunun sağlanmasını is
temektedir.

Dilekçi : Sümerbank Yünlü Sanayü Müessesesi Defterdar 
Fabrikasındaki işinden haksız yere çıkarıldığını beyanla, gere
ken tazminatın verilmesi yahut tekrar eski işine alınması husu
sunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kendi isteği üe memuriyetten ayrılması üzerine 
aldığı kesenekleri, tekrar memuriyete intisabetmiş olması ha
sebiyle faizi ile birlikte iade etmek istediği halde, kanuni müd
detin geçirilmiş olduğu ileri sürülerek bu baptaki talebinin 
Emekli Sandığınca, dâvasının da Devlet Şûrasmca reddedil
diğini beyanla, yeni vazifesinde tekaütlük hakkını iktisabede- 
bilmesi için mezkûr keseneklerin kabulünü ve dolayısyle eski 
hizmetinin yenisine ilâvesi esbabının istikmalini istemektedir.

Dilekçi : İmar ve ihya ederek ziaaate elverişli bir hale getir
diği araziye Mehmet Ali Topçu ve arkadaşları tarafından vâki 
müdahalenin önlenmesini ve mezkûr arazinin namına, tapuya 
kaydettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : İşçi Sigortalan Kurumu tarafından kendisine ay
lık bağlanması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kendisine kocasından şehit maaşı bağlanması hak
kında alâkalı daire ve vekâlete yaptığı müracaatler > üzerine 
henüz bir muamele ifa edilmediğini beyanla, sözü geçen maaşın 
tahsisi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Vazife mâlûlü olduğu iddiasiyle Milli Müdafaa 
Vekâletine yaptığı müracaatın, 3255 sayılı Kanundan sonra 
vukubulduğu ileri sürülerek bir muameleye tâbi tutulmadığı
nı, halbuki mezkûr kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu 
hususta mütaaddit dilekçeler verdiği vekâletteki dosyasının 
tetkikinden anlaşılacağını beyanla, gereken işlemin mağduriye
tine mahal bırakılmadan yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendisine ait bulunan gayrimenkullerin tapu me
ni urlan tarafından başkası namına kaydedildiğini beyanla, 
bu yoldaki kaydın düzeltilmesini ve mütecasirlerin de ceza
landırılmasını istemektedir.

Dilekçi ; Kocasından maaş bağlanmasını istemektedir.
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13230/12653 Yusuf Demirtaş 
(S. No: 304) Cimşit ve Halil Bey 

vakfı evlâdından 
Palu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13219/12642 Hatice özkarşıyakalı 
(S. No: 305) Bornova Işıklar kö

yünde 
İzmir

Dilekçi : Topraksız köylüyü topraklandırmak için istimlâke 
tâbi tutulan ve aslında (Zürri) vakıflardan olan arazinin 
tapudaki miktar ve kıymetinin çok noksan gösterilmiş olma
sından dolayı kamulaştırma işinin yeniden takdir edilecek kıy
met ve icra kılınacak mesaha üzerinden yapılması lâzımgelece- 
ğinden bahsile, bu hususun teminini istemektedir.

Dilekçi : Noter senedi ile sahibinden satınaldığı arsaya bir 
ev yaptırdığını, sonradan bu arsayı satan şahsın vefatı üzerine 
mirasçılarının mahkemeye müracaatle bahis mevzuu satışı hü
kümsüz sayan bir karar aldıklarını ve bu yüzden çok mağdur 
olduğunu beyanla, dosyasının getirilerek incelenmesini ve mez
kûr arsanın üzerindeki bina ile birlikte kendisine bırakılma 
sını istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

11927/11370 Suna Cebeci 
(S. No: 306) Fatih - Karagümrük 

Muhtesip İskender 
Akseki caddesi 
No: 19 
İstanbul

12120/11563 M. Sim Düğenci 
(S. No: 307) Kaleardı mahalİesi 

No: 54 
Sivas

11150/10596 Osman Harmankaya 
(S. No: 308) Güzve köyünde 

Ermenek

11307/10753 Mustafa Şahin 
(S. No: 309) Söğütçük köyünde 

Gölpazan

11305/10751 Haşan Yavaşça 
12343/11786 Döngeller köyünde 
(S. No: 310) Yenice - Karabük

11501/10947 Mehmet Çiçek vc ar- 
12344/11787 kadaşı 
(S. No: 311) Karakoçan Yığ kö

yünde 
Elâzığ

11497/10943 Ali Kal 
(S. No: 312) Tepe Mahallesi No: 6 

Erbaa

Dilekçi : Babası üsteğmen Ahmet Fethi Cebeci’nin vazife 
başında vefat ettiğinden bahsile, kendisine bu dairede aylık 
bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : PTT idaresinde geçen 39 senelik hizmetine karşı 
lık yapılması lâzımgelen intibak muamelesinin icrasiyle terfii- 
nin sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Adına salınan cezalı verginin kaldırılmasını iste

Dilekçi : Kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması hakkmdaki 
talebinin idarece nazara alınmadığını beyanla, bu maaşın tah
sisi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kömür havzasında otuz seneden beri çalıştığını, 
son zamanda hastalığından dolayı işine son verilerek kendisine 
iki yüz küsür lira bir para ödendiğini, halbuki bu paranın 
otuz senelik hakkına asla tekabül etmemekte bulunduğunu 
beyanla* Sigorta Kurumunca bütün haklarını karşılıyacak mik
tarda yardım yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Senelerden beri nizasız ve fâsılasız surette zi
raat ettikleri arazinin zorla ellerinden alındığını beyanla, key
fiyetin bir müfettiş marifetiyle tahkik ettirilmesini ve mezkûr 
arazinin kendilerine iadesini istemektedirler.

Dilekçi : Topraklarının bir an evvel adına tesoili hususunun 
sağlanmasını istemektedir.
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11482/10928 Nuri Çetin 
(S. No: 313) Dirmil köyünde 

Torbalı

11480/10926 Sadiye Şendur 
(S. No: 314) Kaza merkezinde 

Necip .Şendur yanın
da
Şirvan

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

11475/10921 Nazif Turhan 
(S. No: 315) 2 nci İlkokul öğret

meni 
Bünyan

11453/10899 Nusret Sayım 
12091/11534 DDY Ambar Memu- 
(S. No: 316) ru

Manisa

11438/10884 Fatma Ürü 
(S. No: 317) Hacı llbey Mahalle

si Kığla Sokak No: 
11
Balıkesir

11405/10851 Seher Kalyoncu 
(S. No : 318) Hasköy Parmakka- 

pı Mahlül Sokak 
No: 17 
İstanbul

Dilekçi : Büyük annesinin damatlan tarafından, bir miras 
meselesi yüzünden devamlı tecavüz ve tehdide mâruz kalmakta 
olduğundan bahsile, bu tecavüzün önlenmesini istemektedir.

Dilekçi : Okul tazminatından dolayı, âmme alacaklarının 
tahsili hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümlerinin tatbiki ve 
binnetice tevkifi cihetine gidilmesinde isabet bulunmadığını be
yanla, bu kanuna müstenit takibatın durdurulmasını ve keyfî 
olarak hürriyetini tahdidedenler aleyhinde de gerekli kanuni iş
lemin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Zıyaa uğratılan kıdem ve tahsisat farkı haklarının 
da tanınması lâzımgeleceğinden bahsile, gereğinin bu yolda ya
pılması hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi . 39 günlük istihkakının verilmesi hususunun temi
nini istemektedir.

Dilekçi : 24 Ocak 1956 tarihinde vefat eden eşinden kendi
sine ve çocuklarına aylık bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kocasının Refah Vapuru hâdisesinde Öldüğünü ve 
yetimlerine maaş tahsisi hakkında yaptığı müracaatın nazara 
alınmadığım beyanla, müstacelen aylık bağlanması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

13213/12636 Mehmet Keskin 
(S. No: 319) Efirlü köyünde 

Perşembe

Dilekçi : Haklarında dâva açtığı bâzı şahısların zengin ve 
nüfuzlu olmalarından dolayı beraet ettiklerini ve kendisinin 
ise suçlu duruma düştüğünü ve halen serbest dolaşmakta olan 
bu şahısların tehdidine mâruz kalmakta bulunduğunu beyanla, 
dosyasının incelenerek hakkında bir karar verilmesini istemek
tedir.

13206/12629 İsmail Özkan Dilekçi : Kömür havzasında işçi iken sağlık durumundan
(S. No: 320) Eliba.ş köyünde dolayı işinden çıkarıldığını ve îşçi Sigortalarınca hastalığının 

Bartın meslekî olarak kabul edilmediğini beyanla, dosyasının incelene
rek hakkının korunmasını istemektedir.



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

13202/12625 Hamit Beşiktepe 
(S. No: 321) 19 Mayıs Mahallesi 

Divitçioğlu Sokak 
No: 20 
Samsun

Dilekçi : Kendi parası ile satınalmış olduğu tütünlere hak
sız yere ihtiyati haciz konulduğunu beyanla, Samsun İcra Dai
resindeki dosyasının celp ve tetkik edilerek bahis mevzuu hak
sızlığın giderilmesini istemektedir.

13156/12579 Seyit Mehmet Kü- 
(S. No: 322) tükçü ve arkadaş

ları
Ovacık Köyü Muh- 
tan
Ankara

Dilekçiler : Bâzı şahısların köye ait arazi ve meraya teca
vüzle bunları kendi namlarına tapuya raptettirmiş olduklarını 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

13171/12594 Tevfik Erbağ
(S. No: 323) Kahveeioğlu köyün

de
Çaycuma

Dilekçi : Zonguldak kömür madenlerinde yirmi iki yıldan 
beri işçilik yapmakta olduğunu ve hakkında verilen yanlış ra
pora müsteniden ihracedildiğini beyanla, dosyasının getirtilerek 
tetkik olunmasını istemektedir.

13072/12495 Fazıl Erol 
(S. No: 324) Gazi Mahallesi Gü

müşlü Caddesi Ata
bey Sokak No: 19 

' Polatlı

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetinin de nazara alı 
narak kendisine emekli aylığı bağlanması lâzımgeleceğini be
yanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

13093/12516 Hüseyin Demir 
(S. No: 325) Alibev Mahallesi 

X o: 27 
Çankırı

Dilekçi : 18 sene evvel muhacir sıfatiyle kendisine verile
rek tapuya bağlanan arazinin sonradan tevzie tâbi tutulduğunu 
beyanla, bu tevziin önlenmesini istemektedir.

13078/12501 Ali Hazine 
(S. No: 326) Fındıklı Mebusan 

Yokuşu Bolahenk 
Sokak No: 8 
İstanbul

Dilekçi : Yıllardan beri ihya ederek nizasız tasarruf etmek 
te bulunduğu arazinin toprak komisyonu tarafından başkala
rına tevzi edilmekte olduğunu beyanla, bu dağıtımın önlenmesi 
ni ve sözü geçen arazinin kendisine iadesini istemektedir.

10767/10214 Ali Bozkurt ve ar- 
(S. No: 327) kadaşlan

Çoban köyünde 
Göle

10952/10399 Salim Ünlüatlı 
(S. No: 328) Hv. Atış Bom. Ok.

Başçavuş Kemal ün- 
lüatlı eliyle 
Adan».

Dilekçiler : Tapu ile malik bulundukları ve eskiden beri 
faydalandıkları mera ve araziden sebepsiz olarak uzaklaştırıl- 
makta olduklarından bahsile, tasarruf ve intifa haklarının ta
nınmasını istemektedirler.

Dilekçi : DDY İdaresinde yol başçavuşu iken işine son ve
rildiğini beyanla, gereken tazminatın itası hususunun 
masını istemektedir.



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

11198/10644 Mustafa Uysal 
(S. No:329) Eren köyde 

Samsun

Reis M. M.
Konya Çorum

A. F. Ağaoğlu

Dilekçi : Zilyed bulunduğu arazinin adına tescilini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mâhi
yetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talep ve 
şikâyetler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış vfeya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk 
etmekte olduğundan, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimiz- 
ce tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5111 2 . IV . 1957

Kâtip
Sivas Edirne İzmir Malatya

A. Doğnıyol H. Maksudoğlv A. Güngören E. Doğan

Mardin
B. Erdem

(Arzuhal sayısı : 847)



T. B. U. M. Matbaan



* T. B.M.M
içtima : 3

A R Z U  

H A F T A L

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

13471/12891 M. Nurettin Biriz 
11570/11016 İlköğretim Müfettişi 

İstanbul

h a l  e n c ü m e n i  

K  K A R A R  C E T V E L İ

-<« Sayı: 103 *•- 

. IX . 1957 Çarşamba

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanuna göre yapılması lâzım- 
gelen intibak muamelesinde, bu kanunun meriyete girdiği
1 . III . 1954 tarihinde almakta bulunduğu 80 lirada geçen ve 
kendisi için bir hakki müktesep teşkil eden müddet nazara alın
mamak suretiyle yapılan hatalı tasarruf Devlet Şûrasından aldığı 
ilâmla iptal olunup, bu hakkı Devlet Şûrasının 25 . XI . 1955 ta
rihli tevhidi içtihat ve Divanı Muhasebat Umumi Heyetinin 
kararlan ile de teyidedilmiş bulunduğu halde; mezkûr ilâm da
iresinde; zikrolunan kanunla tanınan 2 yıllk kıdemi de nazara 
alınarak bu tarihte 100 liraya intibak ettirilip, 1 . VIII . 1956 
tarihinde de 125 liraya terfi ettirilmesi gerekirken bu kanunun 
muvakkat 1 nci maddesi ve bahis konusu kararlarla hakkmdaki 
ilâm muvacehesinde; kadro temin olunamıyamğı yolunda kabili 
tecviz bulunmryan bir sebepten dolayı (aynı durumdaki diğer 
iki arkadaşına ait ilâm infaz edilmiş olmasına rağmen) kendisi
ne ait ilâmın el’an infaz olunmadığından şikâyeti ile 31 . I . 1956 
tarihli almış olduğu ilâm hükmünün; arz ettiği tarihlerden mu
teber olmak üzere; 100 ve 125 liraya intibak ve terfi ettirilmek ve 
müterakim farkı maaşları da ödenmek suretiyle infazı esbabının 
temini talebini mutazammındır.)

Maarif Vekâltinin cevabi yazısında : Müstedinin; 1938 ve 
daha evvelki yıllara ait geçen müddetine göre, bidayeten 6273 
sayılı Kanuna tevfikan hakkında tatbik olunan muamele açık
landıktan sonra; evvelce 5242 sayılı Kanundan istifade etmiş 
bulunan mumaileyhin aldığı ilâm üzerine; her ne kadar,
1 . III . 1954 tarihinde 100 liraya intibak ettirilip bu aylık de
recesinde 7 ay kıdemli sayılması ve 1 . VIII . 1956 tarihinden 
itibaren de maaşının 125 liraya çıkanlması ve buna göre kadro 
verilmesi icabetmekte ise de, halen 70 liralık bir kadroyu işgal 
etmekte olduğu ve kendisine 80 ve 90 liralık kadro tahsisine 
de imkân görülemediği bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 2 Nisan 1957 tarihli encümen toplantı 
sında hazır bulunan Maarif Vekâleti temsilcisi ilk Tedrisat 
Umum Müdürü Halit Berk ve Zatişleri Müdür Muavini İsmail 
Erkan verdikleri izahatta ezcümle :



A
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Arzuhal
No.

10038/9632

9984/9589

Arauhal rahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6273 sayılı Kanunun derpiş ettiği kadrolann, bu kanunun 
Umumi Heyette görüşmeleri sırasındaki vaziyete göre zama
nında istihsal olunmuş bulunduğu, Şûra ilâmları ile bütçeye 
yeni yeni külfetler tahmil edilmekte olduğundan bu bakımdan 
kadro temin olunup ilâmın infazı cihetine gidilemediğini bil
dirmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet temsilcilerinin yukarda açık
lanan beyanlanna nazaran bugüne kadar infaz olunmadığı 
anlaşılan 31 . I . 1956 tarihli ilâmın; mücerret kadro alınama
ması sebebi ile infazının tehiri Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
münafi ve 6273 sayılı Kanunla istihdaf olunan maksada mu
gayir bulunmuştur.

Vekâlet yazısı ile de teyidolunduğıı üzere müstedinin terfi- 
ini teminen makable şâmil şekilde kadro alınması ve bu su
retle ilâm hükmünün yerine getirilmesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5112 2 . IV : 1952

(Arzuhal hulâsası : Arsasına vâki tecavüz sebebiyle İstanbul 
Asliye 7 nci Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu dâvayı usul ve 
kamına mugayir olarak aleyhine neticelendirmiş olan hâkim Fe
ridun Bakan haklımdaki vâki şikâyeti üzerine; şikâyeti teyidedir 
bir delil olmadığından Vekâletçe muamele tâyinine mahal olma
dığı yolunda kendisine yapılan tebligatsın sıhhatinden şüpheyi 
ve mezkûr kararın bozulması ve adı geçen hâkimden tazminat 
taleplerini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyet üzerine yetkili idare ma
kamınca gereken karar verilip, müstedinin; Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun derpiş ettiği sebepleri mevcut gördü
ğü takdirde adı geçen hâkim hakkında aynca tazminat dâvası 
açmakta ve karar aleyhine kanun yollarına başvurmakta muh
tar bulunmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımlar
dan encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5113 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Babasının vefatı tarihinde evli olup son
ra da dul kalmış olduğu için bağlanması mümkün olamıyan ye
tim maaşının tahsisini teminen 6216 say ıh Kamına bir madde 
ilâvesi talibinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; ahiren yürürlüğe giren 
674B sayılı Kanundan istifade edip edemiyeceğini tâyin ve tes- 
bit etmekle vazifeli ve yetkili idari makama müracaat etmesi

Vildaıı Sirnıen 
Osmanbey - Nişan
taşı Rumeli Caddesi 
No: 18 Yıldız Ap. 
Daire 1 
İstanbul

Osman Kösele 
Cankurtaran Şadır
van Sokak No: 49 
Sultanahmet - İstan
bul



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. acfc, soyadı ve adresi Encümcn karan ve ne sebepten verildiği

lâzımgelmekte bulunmasına binaen talebi üzerine bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5114 2 . IV . 1957

9787/9442 Mehmet Ünal ve ar- (Arzuhal hulâsası : Mmtakalannda faaliyette bulunan 29
No: lu Toprak Tevzi Komisyonunca; tesbit ve tevzi işlerindi 

köyünde gayrikanuni hareket olunmak suretiyle yıllardır tahtı tasar
ruflarında bulunan tapulu arazilerinin ellerinden alınmak is
tendiğinden şikâyet ve haklarının himayesini teminen bir mü
fettiş veya muhakkik gönderilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; 4753 sayılı Kanunla bu
na müteferri nizamname hükümlerine göre, vâki şikâyetle
rinden dolayı evvel emirde; alâkalı vekâlete, ihtilâfın de* 
vamı halinde de vazifeli kaza merciine müracaat etmeleri 
lâzımgelmekte bulunmasına binaen tâ’ep üzerine bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5115 2 . I V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Miitaaddit müracaatlerine rağmen şim
diye kadar hiçbir iskân hakkı alamamakla mağdur ve peri
şan bir durumda kaldığından kendisino, mesken sahibi olmak 
üzere 5 000 liralık bir istikrazda bulunulması veyahut her han
gi bir mahalde iskân olunmak suretiyle yardım yapılması ta
leplerinden ibarettir..)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, vâki istikraz talebinden 
dolayı bu hususta sahibi salâhiyet idare makamlarına ve is
kân mevzuunda da kanunen tanınan her hangi bir hakkı
nın muhtel kılındığını, iddia ettiği takdirde bu ciheti tet
kikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte 
bulunduğundan, müracatı üzerine, hu bakımdan encümenimiz
ce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5116 2 . IV . 1957

9828/9474 Süreyya Başaran (Arzuhal hulâsası : istidada münderiç İlmî mütalâa ve mü-
Dâvavekili * kerrerata nazaran, Hukuk usulii muhakemeleri Kanununun 61
Besni nci maddesine istinaden kendisinin; sulh mcvaddmdan olan işler

üzerinde vekâlet deruhde edip çdemiycceği hakkında Adliye Ve-

9819/9467 Kıza Çete 
11838/11282 Kavı köyünde 

Çorııııı

kadaşları 
Kösef akılı 
Çiçekdağı



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

9759/9419

9956/9574

haletine, yaptığı müracaata müspet bir cevap verilememiş olması 
itibariyle; kanuni hak, salâhiyet ve menfaatini muhil bulunan bu 
tarzı hareket üzerine durumun, Yüksek Meclisçe alınacak bir ka
rarla aydınlatılması ve kendisine tebliğ olunması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; kanuni bulunduğunu iddia 
ettiği bu hak ve salâhiyetini istimale mümaniat olunması halin
de bu ihtilâfı tetkik ve halledecek olan mercilere müracaatı <â- 
zımgelmekte bulunduğundan vâki talep hakkında bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5117 2 . IV . 1957

Ahmet Celâl Gökde- 
niz
Giizelhisar Mahallesi 
Yedi Eylül Caddesi 
İkinci Sokak No: 7 
Aydın

(Arzuhal hulâsası : İşçi olup ârız olan bir hastalık sebebiyle 
sağ gözünden mâlûl bir duruma düştüğünden 4772 sayılı Kanuna 
tevfikan sigortadan faydalandırılması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; evvel emirde bu husufta 
katî karar vermeye yetkili idare makamlarına, kanuni bir hak
lanın muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de bu ciheti tet
kikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bu
lunduğundan vâki talep üzerine, bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5118 2 . IV . 1957

Ramazan Uçar (Arzuhal hulâsası : Mestan Kurnaz adındaki şahsın üzerindeki
Ceza Evinde malı- para ve ziynet eşyasının gaspı hâdisesinde ancak gözcülükten iba- 
kûm ret bulunan hareketinden dolayı şeriki cürüm addedilip Muğla
Muğla Ağır Ceza Mahkemesince haksız yere 20 sene hapse mahkûm edil

mekle mağdur edilmiş bulunduğundan, mahkûmiyet dosyasının 
celp ve tetkikiyle mağduriyetinin telâfisi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 18 . I I . 1954 tarihinde, 
iki arkadaşı ile beraber Köyceğiz’in Hâmit köyünden Mestan 
Kurnaz’m yolunu kesip zorla 6 bin lirasını gasp ve yağma ettik
leri bilmuhakeme sabit olması üzerine adı geçen mahkemece 
Türk Ceza Kanununun 495, 497/2 ve 525 nci maddeleri gere
ğince 20 sene hapis ve fer’î cezalara mahkûm edilen müstedi ve 
şerikleri hakkmdaki 15’. IX . 1954 tarihli hükmün Temyizen tet
kik ve tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve iki defa yaptığı 
iade talebinin de reddedildiği ve kararda bir isabetsizlik bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve temsilcinin vekâlet



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

9897/9532 Cafer Bildin
2 ııci Mot. 111“. Uçs. 
Top Tb. Lv. Md. Kd. 
Yzb.
Konya

12694/12120 Şükrü Ciğerli
Demirhisar Muhri
binde Ast. Subay 
Üst çavuş 
Gölcük

işarını teyitten ibaret olan beyan ve izahatına nazaran; kabule 
şayan bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5119 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: İnfaz olunan cezasının 5677 sayılı kanun ve 
bununla ilgili 1739 sayılı Meclis kararı muvacehesinde neticelen 
ile ortadan kaldırılıp yüzbaşılık nasbinin 30 Ağustos 1947 olarak 
düzeltilmesi için Yüksek Meclise yaptığı müracaatın (16 .11 . 1954 
tarihli ve 8283 sayılı emsal karar da mevcııdolmasma rağmen) 
reddini mutazammın Arzuhal Encümenince hakkında ittihaz bu
yurulan 16 . II . 1954 tarihli ve 8276 sayılı Kararın TJmumi He
yette görüşülmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusunun mercii tetkiki, kaza 
mercii bulunmasına ve Arzuhal Encümeni mukarreratının 
Umumi Heyette görüşülmesini istemek hakkı da münhasıran me
buslara tanınan bir hak olmasına binaen, vâki müracaat üzerine 
Dahilî Nizamnamenin 57 ve muaddel 53 ncü maddeleri muvace
hesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5120 2. IV .1957

(Arzuhal hulâsası: 1951 yılında Demirhisar muhribi ile Malta’- 
dan dönüşünde; tasarruf ettiği para ile tedarik edip nişanlısına 
getirmiş olduğu bir kaç parça eşya için kaçakçılık suçundan do
layı tahtı muhakemeye alınıp neticede 6 ay hapse, 1176 lira ağır 
para ve müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet cezalarına 
mahkûm edilerek hapis ve para cezalarının infaz olunmuş bulun
duğunu, fakat müebbeden âmme hizmetlerinden mahrumiyet ce
zası yüzünden 6 nüfus efradı ailesi ile birlikte perişan bir duru
ma düştüğünden cemiyet içerisinde tekrar şerefli bir insan olarak 
çalışıp efradı ailesinin maişetlerini temin edebilmek üzere; ahi
ren çıkarılan kararnamelerle, vazifeten yurt dışına gidenlerden 
(ayrıca döviz tahsis olunmıyarak) kendilerine verilen paralardan 
% 20 si nispetinde eşıya götürebilmeleri de kabul edilmiş bulundu
ğu da göz önüne alınarak mezkûr âmme hizmetlerinden mahrumi
yet cezasının kaldırılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bu hususta 
evvelce vukubulan müracaatı üzerine; durumun 31 . 1 . 1955 ta
rihli yazı ile arz edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve temsilcinin vâki 
izahatına ve müstedinin memnu haklarının iadesi mevzuunda



alâkalı mahkemeye müracaat hakkı da mahfuz bulunduğuna gö
re, vâki müracaat üzerine bu bakımlardan enciimenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal ¡sahibini»
iSTo. adı, soyadı ve adresi Encümen karan vc ne sebepten verildiği

5121 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Bitlis muhacirlerinden vc Gaziantcb mâ- 
lûl gazilerinden olup almakta olduğu 83 liralık mâlûl maaşından 
başka bir geliri olmadığından, kendisinin; Gaziantcb ’de bir mes
kene sahip kılınmak sn,reliyle iskân edilmesi; mümkün görülme
diği takdirde hidcmatı vataniyeden nakdi yardıma mazhar kılın
ması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin iskân talebinden dolayı bu 
hususta sahibi salâhiyet idare makamlarına müracaat etmesi 
lâzımgelmekte ve hidematı vataniye tertibinden her hangi bir 
nam ile tahsiste bulunulmasının da, yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili bulunmasına binaen, vâki müracaat üzerine bu 
bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5122 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Babalarının vefaty tarihinde evli olma 
lan itibariyle kendilerine maaş bağlanamayan, halen dul vc mua
venete muhtaç bir durumda bulunan yetim kız çocuklara da 
maaş bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren 6745 sayılı Ka
nunla yerine getirilmiş olan talep üzerine bu balamdan encü
menimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ve alâka
lıların bu kanundan istifadeleri mevzuunda tatbikatla alâkalı 
ve yetkili idare makamlanna müracaat etmeleri lüzumuna ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5123 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : İzmir Belediyesi daimî işçilerinden iken,
52 işçi meyanında tensika tâbi tutulmakla mağdur edildiğinden 
ve kanuni haklarının tamamen verilmediğinden şikâyeti ve ihti
yarlık sigortasından istifade edebilmesi için bir yıl daha istihdam 
edilmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, mezkûr talep ve şikâyetle
rinden dolayı, evvel emirde bu hususta kati karar vermeye yet
kili idare makamlarına; İhtilâfın devamı halinde de bu ciheti

0808/9453 Haşan Doğaner 
10195 Kocakapu mahallesi 

1090. sokak 134 N o: 
tzmiı*

9812/9461 Sabiha K aptanoğlu 
Mamak İstasyon 
karşısı N o: 60 
Ankara

9774/9433 Hâkim  Özkan
Tepebaşı Hastane 
Yokuşu N o: 10 
Gazi ant eb



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

9795/9450 Haşan Çoban 
12029/11472 Ertuğrul Mahallesi 

Ertuğrul caddesi 
No: 41 
Bergama

tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte 
bulunduğundan vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5124 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Millî kuvvetler emrinde sebk eden yarar
lıklarına ve halen muavenete muhtaç bir durumda bıdunmasma 
binaen; vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması mevzuunda 
Yüksek Meclise yaptığı müracaatın reddini mutazarnmm Arzuhal 
Encümeninin 2615 sayılı kararından duyulan teessürü ve bu mev
zuda atıfet ve adalet talebini mutazammındır.

Gereği düşünüldü : Hidematı vataniye tertibinden her ne 
nam ile olursa olsun aylık ve ikramiye itası yeni bir kanun tek
lifi mevzuu olup Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi 
muvacehesinde encümenimizin bu sıfatla böyle bir yetkiyi haiz 
bulunmamasına binaen vâki müracaat üzerine bu bakımdan bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5125 2 . IV . 1957

9861/9504 Haşan Kayyar 
11153/10599 Cumhuriyet mahal

lesi No: 75 
Sarıkamış

(Arzuhal hulâsası : 17 nüfuslu bir aile reis-i ve 244 dönüm 
arazi sahibi olup ipotek karşılığı talebettiği işletme kır edişinin 
verilmemesi yüzünden topraklarının âtıl bir durumda kaldığın
dan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, aynı mahiyette daha önce 
vâki müracaatı 7542 sayılı bir Karara bağlanmış olmasına 
ve mezkûr kararda da zikrolunduğu üzere encümenimizce 
dikkate alınacak mahiyette görülmiyen talep hakkında, usu
lüne tevfikan gereken muameleyi ifaya yetkili makamlara 
müracaat olunması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5126 2 . IV . 1957

10061/9651 Abdurralıman Çelik 
6 ncı durak Coşkun 
sokak No: 59/B 
Yenimahalle - An
kara

(Arzuhal hulâsası : Mütaaddit müracaatlarına rağmen; İs
tiklâl Madalyası ve beraetinin verilmediğinden şikâyeti nıu- 
tazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, evvel emirde hu hususta 
katî karar vermeye ve gereken muameleyi ifaya yetkili Millî 
Müdafaa Vekâletine, hukukunun muhtel kılındığında musir bu
lunması halinde bu ihtilâfı tetkik ve hal ile vazifeli kaza



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

merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte olduğundan vâki 
talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5127 2 -IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: 35 yıldır çiftçilikle iştigal etmekte ve top 
rağa muhtaç ve kanunen müstahak bulunduğu halde, toprak 
tevzi komisyonunca; ailesinin arazisi olduğu ileri sürülmek su
retiyle bu haktan mahrum bırakılmak istenildiğinden şikâyeti 
mu tazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, mezkûr ihtilâf sebebiyle ev
vel emirde katî karar vermeye y.stkili idare makamına ve ka 
nuni hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımge1- 
mekte bulunduğundan; vâki -talep hakkında bu bakımdan en 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5128 2. IV .1957

10064/9654 Raif Çetinkaya
Tophisar köyünde 
Karacabey - Bursa

9936/9556 Ali Arpacı 
Asri Mezarlık 3 ncü 
kapı civarı Çalışkan
lar mahallesinde 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Kalecik Sulh Hukuk Mahkemesinin, aley
hine müttehaz, kesinleşmiş bulunan kararma ait dâvasının yeni
den rüyet olunması ve davalıları himaye eden hâkimler hakkında 
gereken kararın verilmesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Da
hilî Nizamnamenin 53 ncü maddeleri muvacehesinde mahkeme 
mukarreratının Yük&sk Meclisce dahi tetkiki gayrimümkün 
ve müstedinin; kendilerinden şikâyetçi bulunduğu hâkimler hak
kında da icabeden tahkikat ve takibatı ifaya yetkili Adliye Ve
kâletine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına binaen 
vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5129 2. I V . 1957

10003/9601 Mustafa Saygın (Arzuhal hulâsası: Devlet Demiryolları İdaresinde bekçilik
11055/10501 Mehmetpaşa mahal- yapmakta iken esnayi vazifede malûl kaldığından kendisine ay-

lesinde lık tahsisi hakkında Yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine sebk
Ulukışla eden muamelenin bildirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin vâki müracaatına; 2768 sa
yılı ve; ihtilâfın tetkik vs halli kaza merciine aidiyeti bakımın



-  9 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

dan muamele tâyinine mahal olmadığı yolunda bir karara bağ
lanmış bulunduğundan bu kere vâki talebi hakkında ayrıca bir 
muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5130 2 . IV . 1957

10597/10062 Bozkır kazasına
bağlı 9 köy muhtar
lıkları 
Konya

(Arzuhal hulâsası: Vilâyetin muhtelif kazalarından gelen aşi
retlere ait hayvanlar tarafından yayla, mera ve ormanlarının 
tahribolunup birtakım sii'kat hâdiselerinin vukuu dolayısiyle 
ızrar edildiklerinden ve vilâyete vâki müracaatlerine de bunla
rın bu yerler üzerinde tasarruf hakları ve tapıdan olduğundan 
bdhsile müdahale olunamıyacağınm bildirildiğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin iş’anna nazaran, bu âşiret 
mensuplarının Antalya’ya gitmiş bulunduğu anlaşılmasına ve 
hakkı tasarrufa mütaallik ihtilâfın da vazifeli kaza merciince 
halli lâzımgelmekte bulunmasına binaen; vâki müracaat üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5131 2 . IV . 1957

9829/9475 İsmail Demirezcn 
11802/11246.Ereğli Kömürleri iş

letmesi 63 Demirha
nesinde sıcak de
mirci
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Kömür işletmesinde daimî işçi olup sene
de 5 gün istirahatli bulunduğu halden istirahatli bulunduğu 
Ekim 1955 yılında yapılan 5 metre kaput bezi yardımından mah
rum bırakılmak suretiyle uğradığı haksızlıktan şikâyeti muta- 
zammmdır.)

Gereği düşünüldü : istidaya bağlı Vekâlet yazısına ve tale
bin mahiyetine göre müracaat hakkında bu bakımdan encü
menimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi
nin kaza merciine dahi müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5132 2 . I V . 1957

9780/9438 Enver Ergüden (Arzuhal hulâsası : Tensikata tâbi tutulmak suretiyle nyril-
Liman Müdürlü- mış olduğu Denizcilik Bankasındaki vazifesine iadesi için yaptı- 
günde ğı müracaatlerin münhal olmadığı beyanı ile reddedilmekte bu-
tskenderun Umduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5133 2 . I V . 1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12149/11592 Sefer Gökmen 
10053/9644 Anafartalar caddesi 

12637 Orta mahallede Av
cılar sokak No: 42 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise yaptığı miiracaatleri ile; 
vâki şikâyetlerini esaslı tetkika tâbi tutmıyan Adliye Vekâletin
den şikâyet etmekte bulunduğu halde Arzuhal Encümenince mez
kûr vekâletin eksik ve natamam cevabiyle iktifa olunup; dâvala
rını bililtizam sürüncemede bırakmak ve aleyhine hükümler ver
mek suretiyle hukukunun ziyama sebebiyet veren hâkimler hali
kındaki tahkikat dosyaları tetkik ve kendisi dinlenmeksizin veril
miş olan 3408 sayılı Karara itiraz ve şikâyetlerinin bu yolda tet
kik buyurıdması talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümni mukarreratına itiraz 
etmek; Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesiyle münhasıran me
buslara tanınmış bir hak bulunmasına, keza, müstedinin; hü
kümleri ile hukukunun ziyama sebebiyet verdiklerini iddia ve 
şikâyet ettiği hâkimlerle müddeiumumiler haklarında da gere
ken tahkikat ve takibatı ifaya Hâkimler Kanununun 102 ve mü- 
taakıp maddeleri ile Adliye Vekili yetkili ve takdir hakkına sa
hip kılınmış ve bu yetkiye müsteniden de gereken tahkikatın ya
pılmış olduğu anlaşılmasına ve Dahilî Nizamnamenin muaddel
53 ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddeleri muvace
hesinde mahakim mukarreratmın encümenimizce tetkiki de gay- 
rimümkün bulunmasına binaen, müstedinin vâki miiracaatleri 
üzerine bu kanuni sebeplere mebni tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  lû  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5134 2 . I V . 1957

9741/9408 Halil Bayrı ve ar- 
10278 kadaşları

Kenberli köyünde 
Viranşehir

(Arzuhal hulâsası : Tapulu yerlerine vâki tecavüz dolayısiyle 
verilen men’i müdahale kararma rağmen mütecavizin tecavüzüne 
devam etmekte bulunduğundan ve Tevzii Arazi Komisyonunca ve
rilmiş olan yerlerin tapularına göre kendilerine teslimi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis men’i müdahale kararının 
infaz olunmamasından mütevellit vâki şikâyetin, bu hususta 
katî karar vermeye ve gereken muameleyi ifaya yetkili idare 
makamına ve ihtilâfın devamı halinde de bu ciheti tetkikle vazi
feli kaza merciine müracaat olunması lâzımgelmekte bulunma
sına binaen vâki talep ve şikâyet üzerine bu balamdan encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5135 2 . IV . 1957



9736/9403 İsmail Aroma 
11760/11206 Salihbcy caddesi 

No: 10 
Samsun

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İştirak ettiği muhtelif savaşlarda kolla 
nndan mâlûl kalmış bulunması itibariyle 1683 sayılı Kanunun 31 
nci maddesine istinaden âdi mâlûl olarak emekliye sevk olunmuş 
bulunup vazife maluliyeti iddiasının da Askeri Temyiz Mahke
mesince reddedilmiş bulunduğundan şikâyeti ve vâki mağduri
yetinin telâfisi zımnında bu mâlûliyetinin vazife malûllüğü ola
rak kabulü suretiyle terfih edilmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : işin kaza merciince tetkik ve karara 
bağlanmış ve müstedinin kanuni sebepler mevcut gördüğü tak
dirde kanun yollarına müracaat hakkı da bulunmuş olmasına 
göre vâki müracaat üzerine Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  11 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5136 2 . IV . 1957

10774/10221 Doğan Oklar (Arzuhal hulâsası : İstanbul Üniversitesi son sınıf talebesi
Tanzimat sokak olup gazinoda bir sarhoşun üzerine yürümesi sebebi ile vâki mu-
No- 22 kavemeti neticesinde; masaya yuvarlanarak yüzünde ufak sıyrık-
Erenköy - İstanbul lar olduğundan dolayı Kadıköy Müddeiumumi Muavini Feridun 

Erkan’ın tahriki ile; ortada dâvacı ve aleyhine bir delil bulunma
dığı halde; mezkûr yer Asliye Ceza Mahkemesinin 24 . XI . 1955 
tarihli bir kararı ile ve adlî hata eseri olarak 2 sene 8 ay hapse 
mahkûm edilmiş bulunduğundan,•mezkûr hatanın ıslahı ve bu ter
tibi hazırlıyanlar haklarında takibat talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2 . V I . 1954 tarihinde, 
oturdukları gazinoda aralarında çıkan münazaada Turan 
Seyfioğlu’yu yüzünden sabit eser bırakacak derecede yaraladığı 
bilmuhakeme sabit olup Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 457/1, 456/2 nci maddeleri mucibince 2 
sene 8 ay hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 4 . X I . 1955 
tarihli hükmün temyizen tasdik olunup katileştiği ve vâki tas
hih ve iade taleplerinin de reddedilmiş bulunduğu ve hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve temsilcinin vekâ
let işarını teyitten ibaret bulunan beyanına nazaran kabule şa
yan görülmiyen talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5137 2 . IV . 1957



9697/9375
10179

Arzuhal
No.

Rıza Demir 
Piran köyünde*
Muş

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsasa : Murisinden kendisine intikal eden ara
zilerine Yusuf oğlu İsa İnan ve arkadaşla,n tarafından vâki mü
dahale sebebiyle açmış olduğu dâva derecattan geçmek suretiyle 
lehine neticelenmiş bulunduğu halde; mütegullibeden bulunan 
mumaileyhin vâki tesiri neticesi ve gûya Hâzinenin bu yer üze
rine tapu iptali dâvası açacağı iddia ve beyanı ile yerlerinin bir 
türlü kendisine teslim ve 02 numaralı Toprak Tevzi Komisyo
nunca dahi münazaalı olduğu ileri sürülerek adına tescil olun
madığından ve bü kişilerin can ve malına taarruz etmekte bu
lunduklarından şikâyeti ve gayrimenkullerinin teslimi vc hayat
larının tahtı temine alınması için mahalline bir müfettiş gönde 
rilmesi taleplerini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin gayrimenkullerinin teslimi
ne mütedair ilâmın infazını teminle vazifeli icra mercüne ve 
ihtilâf vukuunda da tetkik merciine; iddia ettiği şekilde mal 
ve canına vâki tehdit ve taarruzlar dolayısiyle de bu mevzuda 
gereken kanuni muamele ve takibatı ifaya yetkili adlî ve idari 
makamlara müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâ
ki talep ve şikâyet üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 12 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5138 2 . IV . 1957

13048/12471 Fuat Akduman 
Çağlayan Palas 
Oteli alt kat 
No: 41/3 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Talebi ile tamamen tezat teşkil eden 
4135 sayılı Arzuhal Encümeni kararına ait mevzuun yeniden 
tetkiki talebini ve bildiren formaliteleri ikmal ettikten sonra da 
talebinin alâkalılarca is’af olujımaması halinde buluşlamnm tek
nik tatbik sahasını tenıin için yabancı memleketlere başvurmak 
zorunda kalacağı beyanını muhtevidir.)

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesiy
le, Arzuhal Encümeni mukarreratma itiraz etmek hakkı mün
hasıran mebuslara tanınmış ve müstedinin yeni buluşları hak
kında ne yolda hareket etmesi lâzımgeldiği, mezkûr kararda 
işaret olunan Vekâlet yazısında sarahaten belirtilmiş olmasına 
göre; vâki müracaat üzerine; bu bakımlardan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5139 2 . I V .1957



~  13 ~

(Arzuhal hulâsası : 6 ncı Kore Tugayının Sefehisar ’da yap
tığı tatbikat sırasında zeytinliklerine iras olunan zarara ait 
hazırlanıp alâkalı makamlara gönderilmiş olan 9 . XI . 1956 
tarihli ve 1325 Sayılı dosya üzerine gönderilmesi gereken taz
minatın bir an önce tediye olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların; bu mevzuda kati karar 
vermeye yetkili idare makamlanna, ihtilâf vukuunda da bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merdine müracaat etmeleri lâ- 
zımgelmekte bulunduğundan vâki talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5140 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Partizan bir maksat ve hareketle, be
lediyece adına tahakkuk ettirilen cezalı işgaliye resminden şi
kâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr (cezalı) tarhiyat aleyhine ka
nunen tâyin olunan itiraz tetkik mercilerine müracaat olun
ması lâzımgelmekte bulunduğundan vâki şikâyet üzerine bu 
bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5141 2. IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa etmekte olup as
kere alınmadan önce 30 . VII . 1955 tarihine kadar Ereğli Kömür 
işletmesinde çalışmış bulunduğu için 6794 sayılı Kanundan 
istifade ile mütebaki askerliğini bu işletmede yapmak üzere vâki 
müracaatımın is ’af olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelemirde bu hususta kati 
karar vermeye yetkili idare makamına, ihtilâf vukuunda bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzım- 
gelmekte bulunduğundan vâki talep hakkında bu bakımlardan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

12672/1209(9 Mustafa Aygüıı
48 Tüm. Mu. Bl. do 
Erzincan

12776/12202 Şalı Murat Kara 
Çarşı mahallesinde 
Boğazlıyan

12643/12070 Şükrü (îülpmaı- ve 
arkadaşları 
Turabiye mahalle
sinde 
Soierhisar

5142 2 . IV 1957



-  14 —
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

12684/12110 Kâzım Altay
Soğukpınar mahal
lesi Mevlevi Hamam 
çıkmaz sokak No: 8 
Tokad

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele hizmetnin emekliliğinde 
naraza alınması talebi ile vâki müracaatı üzerine ittihaz olunan 
3973 sayılı Arzuhal Encümeni kararının neticesi hakkında ma-

■ lumat talebini muhtevidir.)

Gereği diişüüldü':  Müstedinin zikrolunan kararda belirtil
diği üzere; vâki talep ve şikâyetini; bunu tetkik ve hal ile 
vazifeli kaza merciine serd etmesi ve hükmen hallettirmesi 
icabetmekte bulunduğundan vâki müracaatı üzerine bu balam
dan encümenimizce başkaca bir muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5143 2 . IV . 1957

12966/12390 İbrahim özden
Muhtar ve arkadaş
ları, Adalı mahallesi 
Sadıroğlu köyünde 
Çifteler - Eskişehir

(Arzuhal hulâsası: Avrupa kamplarından yurda iltica eden 
kimselerden olup islcânen verilmiş olan kifayetsiz araziden başka 
yapılan 1 575 lira değerindeki Zirai Donatını yardımından mü
tevellit borçlarının; İskân Kanununun 39 ncu maddesine göre kal
dırılması veya 20 yıllık bir taksite bağlanması taleplerinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların bu mevzuda evvel .emirde; 
katî karar varmeye yetkili idare makamlanna; kanuni hakla
rının muhtel kılındığını iddia etmeleri halinde de bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmeleri lâzımgelmekte 
bulunduğundan vâki talep ve şikâyet üzerine bu bakımlardan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5144 2 . IV . 1957

; 2775/12201 Veli Doğru
Yiğit köyünde 
înegöl - Bursa

(Arzuhal hulâsası : Noksan verilen iskân istihkakının kanuni 
hadde iblâğı, durumunun hususiyeti itibariyle muayyen zaman
larda Bursa’da oturmasına izin verilmesi, veyahut geçimine kâ
fi ve elverişli olmıyan arazi ile çiftçilik yapamıyacağı göz önünde 
bulundurularak; mürettep yerindeki istihkaklarından sarfınazar 
olunup bunun yerine Bursa’da yalnız bir ev tahsis olunması ta
leplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr talep ve şikâyetle
rinden dolayı, evvel emirde bu hususta katî karar vermeye yet
kili idare makamlarına, kanuni haklarının muhtel kalındığın
dan musir bulunması halinde de bu ciheti tetkikle vazifoli kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte olduğundan vâki ta-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lepleri üzerine bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5145 2 . I V .1957

(Arzuhal hulâsası: 6 - 7 Eylül hâdiseleri sebebiyle haksız ye
re mevkuf kalmış bulunduğu 4 ay zarfında uğradığı 1 200 lira
lık zararının tazmini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de vâki müracaat üzerine encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5146 2. I V .1957

(Arzuhal hulâsası: İzmir Asliye Ceza Mahkemesinin bir ta
limatı üzerine; bir isim müşabehetinden dolayı nâhak yere mev
kuf tutulduğu 9 güne mukabil alâkalılardan 5 000 liralık maddi 
mânevi tazminat ve hakiki suçluyu aramadan kendisinin bu yol
da mağduriyetine sebebiyet veren İzmir ve Konya emniyet me
murlun haklarında gerekli kanuni takibatın ifası taleplerini 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; tazminat ta’obinden dolayı 
bu hususta karar vermeye yetkili ve vazifeli kaza merciine; ad
lî vazifelerini ihmal ve suiistimal ettiklerini iddia ve kendile
rinden şikâyetçi bulunduğu zabıta memurları haklarında da 
gerekli tahkikat ve takibata bulunmakla yetkili adlî ve idari 
makamlara müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki 
talep ve şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5147 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Ordu hizmetlerinin icrası için kiralamış 
bulundukları 930 model eski kamyonları için Ticaret Vekâletince 
benzin ve lâstik verilmemesi sebebi ile vâki nakliyat taahhütlerini 
ifa edemiyenler haklarında bu mücbir sebep ve mazeretleri nazara 
alınmaksızın Hâzinece adlî mercilere müracaat olunmak suretiyle 
bu iş sahiplerinin mağduriyetleri cihetine gidilmekte bulunuldu
ğundan şikâyeti vc bu ihtilâfın tasfiyesi zımnında mahkeme mev
zuu yapılmıyarak her biri 27 şer senelik olan bu kamyonların: 
emsalleri için yapıldığı üzere bir komisyon teşkil olunmak suretiy
le takdir olunacak rayiç kıymetler üzerinde % 10 ceza ile birlikte

12963/12387 Ila lit P iroi'lu
M a gavl a köy ü nd o 
Sürmem'

.10339/9848 Kasan Saka
Cumhuriyet (!a/ino- 
sunda işçi 
Konya

9770/9429 Fazlı Ünal
Çaparit sokak 
No: 53/55 , 
Kumkapı - İstanbul



— ıe —

kendilerine satılarak Hazine ve eşhas hukukunun telif olunması 
talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vâki talebinden dolayı bu 
hususta katı karar vermeye yetkili idare makamlanna, ihtilâfın 
devamı halinde de iddia ve delillerini ihtilâfı tetldk ve hal ile 
vazifeli kaza mercüne serd etmesi lâzımgelmekte bulunmasına 
binaen müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5148 2 . IV . 1957

12799/1225 Solman Pak (Arzuhal hulâsası : Gazianteb savaşında yaralanıp malûl kal-
Harb malûllerinden dığı halde maluliyet derecesi tesbit olunmadığı için mahrum kal- 
Pazarcık - Mavaş dığı maaş ve ikramiyenin itasını teminen ilgili kanuna bir maddi

ilâvesi hususunda Yüksek Meclise yaptığı müracaat dolayısiyle 
Arzuhal Encümenince ittihaz buyurulan 597 saydı; talebin kanım 
teklifi ile ilgili bulunması itibariyle bir muameleye tâbi tutulma 
sına mahal olmadığı yolunda, verilen karar üzerine Başvekâleti 
dahi müracaat edip bir netice alamadığından, dosyaları ile sabit 
bulunan maluliyetine rağmen bir derece konulmaması yüzünden 
uğradığı mağduriyetin telâfisi için kendisine bir yol gösterilme 
sini ve sebk eden hizmet ve vâki mâlûliyetine karşılık verilmesi 
lâzımgelen hakkının teslimi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Gerek; mülga 551 ve gerekse 5434 sayılı 
Kanun hükümlerine göre; mâlûliyet sebebi ile aylık bağlanması 
ve terfih zammından istifade edilebilmesi için bu mâlûliyetin, 
ancak tesbit olunan derecelerden birine girmesi ve belirtilen 
şekil ve şartlar altında vücut bulması lâzımgelmekte bulunması 
icabetmekte olduğundan; vâki mâlûliyeti dereceye girdiği veya 
girmesi lâzımgeldiği yolunda bir iddia dermeyan ettiği takdir
de, müstedinin bu ciheti evvel emirde kendisini muayeneye sevk 
ile vazifeli vekâlete ve sağlık müssesesine beyan etmesi gerek
mekte ve ihtilâf vukuunda da ihtilâfı tetkik ve hal ile vazifeli 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Bunun dışında kendisine maaş bağlanabilmesi mezkûr ka
rarda da belirtildiği gibi ancak yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili ve mümkün olup encümenimiz bu sıfatla kanun tekli
finde bulunmaya yetkili değildir.

Arz olunan bu kanuni sebeplere binaen vâki müracaat üzeri
ne encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5149 2 . IV . 1957



Arzuhal
No.

10373/9877

10242/9774
10304

13258/12680

17

İskender Karakuş ve 
arkadaşları 
Arnat köyünde 
Ağrı

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İskân yoliyle verilip aile adına tapuya tes
cil edilmiş bulunan 9 parça gayrimenkulünün elinden alınıp muh
telif parseller halinde başkalarına verilmek istenildiğinden ve 
toprak tevziat işlerinin hep bu yolda vc haksızlıklar içerisinde ce
reyan etmekte bulunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların mezkûr şikâyetlerinden do
layı 4753 sayılı Kanun ve buna ait Nizamname hükümlerine tev
fikan evvel emirde bu hususta karar vermeye yetkili idare ma- 
kamlanna ve ihtilâf halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaat etmeleri lâzımgelmekte bulunduğundan vâki 
talep ve şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5150 2 . I V . 1957

Satılmış Akbaş (Arzuhal hulâsası : Akciğer hastalığına musabolması itibarıy-
Damalı köyünde lc infaz olunamıyan 10 yıllık hapis cezasından bakiyesinin affı ta-
Kütahya lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 23 . X . 1956 tarihinde vefat etmiş bulun
duğu, Adliye Vekâletinin vâki işarından anlaşılan müstedinin 
vâki talebi hakkında bu bakımdan muamele tâyinine mahal ol
madığına ve dosyanın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5151 2 . IV . 1957

Yusuf Türkeri (Arzuhal hulâsası : Tapulu evine ait avlusuna Mehmet vc da-
Asansöı* Kilisesi 188. madı Nevzat adındaki kişiler tarafından oda yapılmak vc etrafı 
Sokak No: 97 çevrilmek suretiyle vâki fuzuli müdâhalesinden, ve mumaileyhin
îzmir 25 000 lira değerindeki Hâzineye ait bir Lium mektebini de 300

Urai bedelle satınalarak Hâzineyi ızrar ettiğinden şikâyeti ve mâ
ruz kaldığı haksızlığın telâfisi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin Hazine hukukuna taallûk 
eden ihbar ve şikâyetten dolayı alâkalı idare makamlarına, şahsi 
hakkına taallûk eden şikâyetinden dolayı da vazifeli kaza mer
ciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına binaen; vâki 
talep üzerine bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5152 2 . IV . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

9825/9471 Mehmet Ali Tabanlı 
Hurmalı Mahallesi 
45. Sokak No: 43 
Adana

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 1935 yilmda Rusya’dan yurda iltica 
edip 5 yıl kadar istihbarat hizmetinde memlekete faydalı hiz
metler gördüğü halde;  2510 sayılı Kanunun 15 nci maddesine 
göre tanınması lâzımgelen iskân haklarının verilmediğinden 
şikâyeti ve kendisinden bir müddet sonra yurda gelen aile ve 
çocuklarına ait vatandaşlık muamelesinin bir an önce ikmâli 
ve nüfus cüzdanlarının verilmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki şikâyet ve taleple
rinden dolayı, evvelemirde; bu hususta gereken muameleyi 
yapmaya ve katî karar, vermeye yetkili idare makamlarına, ka
nuni haklannın muhtel kılınması halinde de bu ciheti tet
kikle vazifeli kaza merciine müracaatta bulunması lâzım- 
gelmekte olduğundan; müracaat üzerine; bu bakımlardan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5153 2 . IV . 1957

9981/9586
100080

Âdil Tiğrel 
Aziz Camii Mahalle
si Tiğrel Sokak No: 
1 Belediye Meclisi 
Âzası
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Bir celseyi terketmiş bulunduğu için hilafı 
kanun Belediye Meclisi kararı ile kendisini meclis âzalığmdan 
müstafi addedip valiliğin mezkûr kararın infazının; Devlet Şû
rasından ittihaz olunacak karara kadar tehiri hususunda vermiş 
olduğu yazılı emirleri istihfafla karşılayıp nazara almıyan, keza 
Belediye Meclisi kararı ile vazif elendirildiği elektrik ihale komis
yonuna iştirakine muhalefet eden Belediye Reisi Nuri Onur’un 
Belediye Kanununun 92 nci maddesine tevfikan işten men olun
masına ve 1950 - 1953 yıllarında belediye reisi iken 62 maddeden 
tahtı muhakemeye alındığı halde verilen cezalar infaz olunmadığı 
için vazife ve mesuliyetini müdrik bulunmıyan mumaileyh hak
kında kanuni takibata tevessül olunmasını ve elektrik İhale komis- 
yoiıunun kendisinin iştiraki olmaksızın verdiği kararların iptali 
ve vâki zararların adı geçen reise ödetilmesi ve valiliğin; tamamen 
kanuni olan tehiri infaz kararından; Reisin taanniidü sebebi ile; 
«miittehaz karardaki isabetsizliğin yine meclis kararı ile ıslahı 
lâzımgeleceği» şeklindeki ikinci bir emir ve mütalâa ile rücu et
mesindeki isabetsizliğe binaen ilk tehiri infaz kararının tatbik et
tirilmesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, şahsı hakkındaki belediye 
meclisi karan aleyhine idari kaza merciinde iptal veya kazai 
kâmile dâvası açmak hakkı mahfuz bulunmasına; gerek adı ge
çen belediye reisine ve gerekse valiye atıf ve isnadettiği vazife 
ihmal ve suiistimalinden dolayı da bu hususta gereken kanuni 
muamele ve takibatı ifaya yetkili idare makamlarına müracaat



-  19 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

etmesi lâzııngelmekte bulunmasına binaen vâki şikâyeti üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5154 2 . IV . 1957

7422/7401 S. Sim ve arkadaş
ları
tncirliova - Aydın

(Arzujıal hulâsası : İstidada arz olunduğu şekildeki vâki ha
reketleri ve yolsuzlukları sebebiyle halkın kendisinden mütcneffir 
bulunduğu tncirliova nahiyesi Belediye Reisi Doktor trfan’m bu 
vazifeden uzaklaştırılması ve hakkında gereken kanuni takibatta 
bulunulması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili işa
rına göre; yaptınlan tahkikat neticesinden işten el çektirilmiş 
bulunduğu ve belediye meclisince de hakkında ademikifayet ka
ran verildiği ve tanzim olunan evrakı tahkikiye üzerine de lü
zumu muhakemesinin takarrür ettiği anlaşılmış olduğundan, bu 
suretle yerine getirilmiş olan talep hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5155 2 . IV . 1957

10534/10007 Ahmet Bakırcıoğlu 
ve arkadaşları 
Büyükdere caddesi 
Fulya bayırı No: 41 
Mecidiyeköyü - İs
tanbul

(Arzuhal hulâsası: Balmumcu Çiftliğinin imar ve ihyası 
hakkmdaki 4053 sayılı Kararnameye tevfikan bu yerleri; işgal 
ederek üzerine ev yapmak ağaç dikmek suretiyle imar ve ihya 
eden bakkal Murat’tan satın alıp mesken yapmak ve yine Hükü
metin zımni muvafakati ve müsamahası ile zilyedi bulundukları 
arsaları hakkında Mâliyece aleyhlerine meni müdahale dâvası 
açılmış bulunduğundan; mağduriyetlerine mahal kalmamak üze
re mezkûr yerlerin Millî Emlâk İdaresince belediyeye devri ve 
belediyece de mukayyet kıymetleri üzerinden temlik olunması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hakkı tasarruf iddiasının mahkemece 
derdesti tetkik bulunmasına ve mezkûr yerlerin kanunu mah
susuna tevfikan belediyeye devri hususunda da alâkalı idare 
makamlarına müracaat olunması lâzımgelmekte olmasına bna- 
en; vâki talep üzerine Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5156 2 . IV . 1957



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

11775/11221 Fikret Aydın
Çakmak caddesi 
116 dükkân 
Adana

Gereği düşünüldü : Dahliye Vekâletnin şikâyetle ilgili ce
vabi yazınına nazaran, istmlâk sahasında bulunan bu sahanın; 
henüz istimlâki cihetine gidilmediği gibi herhangi bir yıkıma 
da tevessül olunpıadığı anlaşıldığından vâki müracaat üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5157 2 . IV . 1957

(Arzuhal hülâsası : Çakmak caddesi üzerinde bulunan dük
kân ve meskenlerinin istimlâk olunup yıkilacağmı haber aldık
larından; mevsimin kış olması itibariyle bu yıkım işinin; kendi
lerine birer iş yeri ve mesken teminine kadar, bir müddet tehir 
olunması talebinden ibarettir.)

10005/9603 Ali Özyılmaz
* Sirkeci Dervişoğlıı

sokak No: 5 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 14 senelik Devlet memuru iken; ilişik 
olarak takdim ettiği vesaikten anlaşılacağı üzere yetkililerin mu
vafakatine müsteniden vazifeten Kıbrıs’a gidip orada bir müd
det takdire değer hizmetler gördükten sonra■ döndüğü vakit; bit 
durumu, mesbuk hizmeti ve Kore gazilerinden bulunduğu naza
ra alınmadan müstafi addedildiğinden bahsile; tekrar vazifeye 
aJmnuıdiğmdan şikâyeti ve durumu ile ilgili kanunla mahfuz 
bulundurulan memuriyet hukukunun ziyama mahal bırakmıya- 
rak yeniden bir vazifeye tâyin olunması talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr şikâyetinden dolayı 
bu hususta katî karar vermeye yetkili idare makamına, ihtilâ
fın devamı halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatı lâzımgelmekte bulunduğundan vâki talep üzerine bu 
bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5158 2 . IV . 1957

9775/9434 Şevket Ünsüz 
Mesudiye mahallesi 
46. sokak No: 19 
Mersin

(Arzuhal hulâsası : Ilarb mâlûlü bir subay olup 1937 yılın
da intisabetmiş bulunduğu İktisat ve Ticaret Vekâletindeki va
zifesinden; mütekaiden istihdam olunanlar hakkında Heyeti Ve- 
kilece alman bir prensip kararı üzerine; mezkûr kcurar kendisi 
hakkında kabili tatbik ve kmuni hiçbir sebep bulunmadığı halde 
haksız olarak; 5434 sayılı Kanunun muvakkat 36 ncı maddesine 
tevfikan tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve mağ
duriyetinin telâfisi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili işarına göre; 
vâki talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındığında musir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Knoümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunması halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5159 2 . IV . 1957

9856/9499 Zeliha Oğuzer
Taşkasap Darülşifa 
sokak No: 38 
Aksaray - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Çok daha evvel Edirne Gümrüğünden 
teminat makbuzu mukabili yurda sokulan ve bundan haber
dar olmadan 29 bin liraya satın almış bulunduğu İstanbul 
16001 plâka numaralı otomobilinin; ahiren yürürlüğe giren 13' 
ve 14 numaralı karamemelere uyularak kaçak olduğu iddiasiy- 
le Gümrük İdaresince zaptolunduğundan şikâyeti ve hüsnü
niyetle satın almış olduğu vasıtasının serbest bırakılması ta
lebinden İbarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr şikâyet ve tale
binden dolayı, evvel emirde gereken muameleyi ifaya ve ka
rar vermeye yetkili idare makamlarına, ihtilâfın devamı ha
linde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mercüne müracaat et
mesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine bu 
bakımlardan enciimenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5160 2 . I V .1957

13011/12434 Hatice Büyükates 
Sungur mahallesi 
Tellimescit sokak 
No: 29 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Borçlar Kanununa, örf ve adete tama
men aykın bulunan 7 . X  . 1953 tarihli ve 7/8 sayılı tevhidi 
içtİhad kararının; 12 yildtr devam eden iptal dâvası münase* 
betiyle kendilerinin ve birçok vatandaşların hukukunun ziyama 
sebebiyet vereceğinden, Medeni Kanunun 634 ncü maddesi tef
sir olunmak suretiyle kaldırılması talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahati muvacehesinde; bir kaza organı olan tevhidi 
içtihad müessesesi kararlarının teşriî yoldan kaldırılması gay- 
rimümkün olduğu gibi, encümenimizin tefsir teklifinde bu
lunmaya da yetkili olmamasına binaen vâki müracaat üzeri
ne; bu bakımlardan enciimenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5161 2 . IV . 1957
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9937/9557

Arzuhal
No.

Osman Düşüngel ve 
Şevket, ökmen 
Anafartalar Elmalı 
sokak No: ]
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 487 bin lira keşif bedelli Ankara - Istan’ 
bul asfaltı, 147 • 178 kilometreleri arasına ait Karayolları 4 ncü 
Bölge Müdürlüğünce yapılan staplizc nakliye ihalesini kanuni 
müddeti içerisinde % 15 kırıp istenilen 46 bin liralık teminatla 
birlikte şartnameye göre verilmesi lüzumlu vesaiki de alâkalılara 
tevdi vc ibraz etmiş bulunmalarına rağmen şartnamede münderiç 
olmıyan bâzı sebepler serdi ile 100 bin liralık Hazine menfaati dü
şünülmek sizin teminat ve tekliflerinin reddedilmiş bulunduğun
dan şikâyeti ve kanuna aykırı olarak yapılan ihalenin durdurul
ması vc kanuni muamelenin yapılması taleplerini mutazammın- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; vâki şikâyet ve taleplerin
den dolayı evvelemirde; bu hususta kati karar vermeye yetkili 
hiyerarşik makamlara, hak ve menfaatlerinin muhtel kılındığı
nı iddia etmeleri halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mer
ciine müracaat etmeleri lâzımgelmekte bulunduğundan müraca- 
atleri üzerine Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5162 2 . IV . 1957

9958/9576 Essum Mantar (Arzuhal hulâsası: Hizmeti askeriyesini ifa sırasında şehid-
Eyyüboğlu mahallesi olan oğlundan bağlanan 28 küsur liradan ibaret aylıkla, 5 çocuğu
İkinci çıkmaz sokak ile birlikte geçim, imkânsız bulunduğundan bunun artırılması ve
No: 8 ayrıca kendisine içtimai yardım müessesclerimizdcn birinden yar-
Gazianteb dım yapılması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kanun teklifini mutazammm bulunan 
vâki talep hakkında encümenimizin bu hususta yetkili ve vazi
feli bulunmaması ve yardım temini mevzuunda da müstedinin 
alâkalı idare makamlarına müracaati lâzımgelmekte olması iti
bariyle müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5163 2 . IV .1957

i ı^91/9526 Şevket Polat
Ünveren mahallesi 
Gürel sokak No: 3 
Kadınlımı

(Arzuhal hulâsası: 5434 sayılı Kanunun muvakkat 25 nci ve 
14 ncü madde a fıkrasına tevfikan vc mesbuk hizmetten nazara 
alınmak suretiyle, emekli aylığında yapılması gereken tadilât vc 
intibakın yapılmıyarak mağdur edilmesi sebebiyle Yüksek Mec
lise yaptığı müracaat üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olu
nan 20 . X I I . 1955 tarihli vc 2711 sayılı kararla; bu ihtilâfın; 
kaza mcrcnvcc incelenmesi lüzumundan bahsifo reddedilmiş bu-
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Arzuhal

No.

12162/1160,')

10052/9648

Arzuhal sahibimi)
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lunduğundan, halbuki vaktiyle Şurayı Devlete başvurup bu ka
nuni ve muhik talebi bu mercice de reddedilmiş olduğundan, ka
nunen iktisabettiği bu hakkın Yüksek Mcclisce ittihaz olunacak 
bir kararla verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesinin sarih ve mutlak 
hükümleri muvacebssinde vâki müracaat üzerine encümenimiz 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5164 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Sınırları içerisinde orman olup nüfusu 
dahi ancak 2 000 olan İlgaz kasabası sakinlerinin zatî kereste ih
tiyaçlarının, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köylülere ve
rilmekte olan tarife bedeli üzerinden verilmesi lâzımgeldiği hal
de kanunun bu hükmünden fay dalandır ılmadıklarmdan şikâyeti 
mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Kasaba hududu içerisindeki ormanlanu 
tahammülü olmadığı için mezkûr kanunun 32 nci maddesinden 
istifade ettirilemedikleri anlaşılan alâkalıların kanuni hakla
rının muhtel kılındığında musir bulundukları takdirde bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza mercüne müracaat ötmeleri lâzımgelmekte 
olduğundan vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimiz - 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5165 2 . I V .1957

(Arzuhal hulâsası: Babasından müntekil tapulu arazilerini 
fuzulen işgal etmiş olan Ahmet Kıltnç, Hüseyin Sığırcı ve Hüse
yin Kol haklarında açmış olduğu dâvayı mahallî mahkemede ka
zandığı halde Temyizin bozmuş olduğundan bahsile; mezkûr dâ
va dosyasının tetkik ve mağduriyetine mahal bırakılmaması ve 
kendisine Hazine arazilerinden miktarı kâfi yer verilmesi ta
leplerinden iaberttir.)

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinde İncelenmekte olan bir 
hususa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü Raddesi muvacehe
sinde müdahale gayrimümkün ve arazi talebinden dolayı da 
müstedinin alâkalı idari makamlara müracaati lâzımgelmekte 
bulunmasına binaen; vâki talepler ürerine bu bakımlardan en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Maviş Aykoç 
Bahçelievler ince So
kak Mebus evleri 
No: 5 Yusuf Ulıısoy 
yanında 
Ankara

Osman Zeki Doluca 
ve arkadaşları 
Dâva Vekili 
İlgaz

5166 2 . IV . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

12002/12079 Ali önen (Arzuhal hulâsası: Mâruz kaldığı haksız bir takibat dolayı-
Vekâletler Son !)u- siyle hakkı müdafaasına medar olmak üzere istediği şahsına ve
rnk karşısı Özgen vazifesine taallûk eden bâzı muamelenin, 19. X I 1955 tarihli
Ap. zemin kat No: 1 istidasına cevaben Maliye Vekâletince kendisine bildirilmesine,
Ankara emir buyurulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Derdest rüyet bulunan bir dâva ile ilgili 
bulunduğu anlaşılan bu muamelenin, esnai muhakemede defi 
olarak dermeyan olunup alınması mümkün bulunduğundan vâki 
müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5167 2 . IV . 1957

12641/12068 Osman Meydan
('eza Kvinde malı 
kûm
Karaman

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Daha önce vâki müra
caatı dolayısiyle durumu; 30 . X I . 1955 tarihli yazı ile bildiril
miş olan mumaileyhin 20 sene müddetle ağır hapsine dair kati
leşen mezkûr mahkûmiyet hükmünün infazı sırasında iki de
fa vâki iadei muhakeme talebi ve itirazlan reddedilmiş bulun
duğu, ceza evinden firar etmesi dolayısiyle hükmolunup Tem
yiz olunmıyarak katileşen iki yıllık ağır hapis cezasına ve ge
ne ceza evinde Mehmet Aktaşın başına taşla vurarak öldürme», 
sinden dolayı Ermenek Ağır Ceza Mahkemesince 20 sene daha 
hapse mahkûm edilip mezkûr hükmün Temyiz mahkemesinde 
tetkik edilmekte bulunduğu açıklandıktan sonra; katileşmiş 
olan diğer hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve temsilcinin, Vekâ
let işanm teyidden ibaret bulunan vâki mütalâa ve beyanatına 
ve müstedinin daha önce de aynı sebeple yapmış olduğu mü
racaatı da 2935 sayılı bir kararla reddedilmiş bulunduğuna 
göre; kabule şayan görülmiyen vâki af talebi hakkında da ke
za muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası: 22 . V III. 1949 tarihinde Fikri Izgar adın
daki şahsın öldürülmesi hâdisesinde, asıl faillerin kendisine cü
rüm atfında bulunmaları ve yegane şahidolan Ali Uygur üze
rinde tesirde bulunmak suretiyle mumaileyhi ilk ifadesinden nü- 
kul ettirmeleri ve hâkimin maktulün babası ile olan yakın dost
luğu neticesinde; kendisinin hiçbir gûna alâkası bulunmadığı 
halde bir hatai adlî eseri olarak haksız yere hükmolunan 20 yıl
lık hapis cezasının hususi af yolu üe kaldırılması talebinden 
ibarettir.)

5168 2 . I V . 1957



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

10530/10003 Kemal Canbolat
Gezici Sağlık Meintı 
ru 260
Kol os - Bursa

Gereği düşünüldü: Vekâletçe; kadro tevziatında ve kendi
sine ait terfi muamelesinde her hangi bir kanunsuzluk yapıl
dığı iddia olunduğu takdirde bu ciheti tetkikiyle vazifeli kaza 
merciine müracaat olunması lâzımgelmekte bulunmasına ve 
tespit olunan kadroların tezyidi mevzuunun ise yeni bir kanun 
teklifi ile ilgili ve encümenimizin bu sıfatla teklif yetkisi ol
mamasına binaen vâki müracaat üzerine bu bakımlardan en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5169 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: 25 senelik sıhhat memuru olup 25 liralık 
kadroya müsteniden almakta olduğu 35 liradaki terfi müddetini 
dolduralı iki yıl geçitği halde kadro imkânsızlığı sebebiyle terfi 
hakkından mahrum ve 6' çocuğu ile birlikte mağdur edilmiş ol
duğundan şikâyeti ve 40 liraya terfii esbabının istikmâli talebin
den ibarettir.)

10544/10017 Ömer Kara ve arka- (Arzuhal hulâsası : 40 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca 
dası yapılan tespit vc tevziatta vâki usulsüzlük ve yolsuzluklar sebe-
Yenieeoba Nahiye. biyle yaptıkları şikâyet üzerine durumu tahkika memur kılınan 
Merkezindi* müfettişin Hazine hukukunu asla iltizam etmiyerek adı geçen ko-
Cihanbevli - Konya misyon başkam Recai ile teşriki mesai etmek suretiyle hazırlamış 

olduğu rapora müsteniden, Toprak İskân Genel Müdürlüğünce 
kendilerine yapılmış olan tebligatın; istidada, madde madde belir
tildiği üzere noksan ve hakikata uygun bulunmadığından hakika
tin meydana, çıkarılmasını teminen başka bir müfettiş gönderilme
si talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalıların vaki talep ve şikâyetlerin
den dolayı evvel emirde; 4753 sayılı Kanun ve buna müteferri 
nizamname hükümleri ile tesbit olunan yetkili idare makamına, 
ihtilâfın devamı halinde de bu ciheti tetkikiyle vazifeli kaza 
merciine müracaat etmeleri lâzımgelmekte bulunduğundan mü
racaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5170 2. IV .1957

13207/12630 H ayrull ah Ayvaz (Arzuhal hulâsası : İştirak etmiş bulunduğu Halkan ve İstik -
Okçular köyünde lâl muharebelerinin yadigârı olarak sakladığı mavzeri için ahiren 
Cide çıkan kanunlardan bilistifade talebettiği bulundurma vesikasın-n

verilmiyerek mavzerinin zapdolunduğundan şikâyeti ve iade edil
mesi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vâki talep ve şikâyetinden
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Arzuhal Arzuhal .sahibinin

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

dolayı evvel emirde alâkalı ve yetkili mafevk idare makamla
rına kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde 
de bu ciheti tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi 
lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaatı üzerine bu ba
kımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5171 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Seyitgazi iMüftüsü iken vefat eden ko
cası Lûtfi Vraz'm Filorina Dcrsiamhğmda sebk eden ve mez
kûr yerin Yunan işgalinde bulunması sebebiyle bugün için 
tescili mümkün bulunmıyan 12 senelik hizmetinin de şahadetle 
tevsik olunmak suretiyle;  müseccel hizmetleri üe tevhiden ken
disine dul maaşı bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki talebinden dolayı 
evvel emirde bu hususta katî karar vermeye yetkili idare ma
kamlarına, ihtilâf vukuunda da bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki 
müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5172 2. IV . 1957

13259/12681 Fikret Kuvanç (Arzuhal hülâsası : Hapse tahvil olunmak suretiyle infaz
Ceza Evinde hüküm- olunmakta bulunan 5216 lira para cezasını, tahliye olunup di
lil şarda kazanç temin ederek muayyen taksitlerle ödemesi için 
İzmir alâkalı makamlara yaptığı müracaatın kanunda sarahat bu

lunmadığı ileri sürülerek is*af oluntnadığmdan şikâyeti ve bu 
muhik talebinin yerine getirilmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rim tadil eden 54ö5 sayılı Kanunun 19 ncu maddesindeki sa
rahat dışında her hangi bir muamele ifası mümkün bulun
madığına ve mezkûr hükmün infazı da mahalli müddeiumumi
liğe ait bulunmasına göre vâki müracaat üzerine bu bakım
dan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

13250/12673 Hatice Uraz
Akarbaşı Mahallesi 
Atıcılar Sokak No: 2 
Eskişehir

5173 2 . I V . 1957



9738/9405

Arzuhal
No.

Cemil Yılmaz 
Osmaniye mahallesi 
Abdülfettah veresesi 
Reşadiye

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Asım Baltacı adındaki şahsın hileli yol
larla 3 parça gayrimenkulünün hudutlarını tevsi etmek ve tezyid 
ve tashih dâvası açmak suretiyle Hâzineye, kendisine ve diğer 
bâzı eşhasa ait gayrimenkulleri başkalarına satmaya teşebbüs et
miş bulunduğundan ve muhakeme henüz derdest bulunduğu hal
de; Tapu Umum Müdürlüğünce bu şahıs iltizam olunarak mer’i 
kanun hilâfına; mahallî tapu memurluğuna her üç gayrimenkule 
ait dönüm miktarlarının sehven noksan yazılmış bulunduğunun 
bildirilmiş olmasındaki gayrikanunilikten ve keyfî hareketten şi
kâyeti; aynı makamın mahkemeye vâki işarı ile mezkûr işar arar 
sındaki miibayenet sebebinin tetkik ettirilmesi talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Mülkiyete mütaallik ihtilâfın mahallî 
mahkemede derdesti tetkik bulunmasına ve müstedinin bu hu
susla ilgili müddeiyatuu usulen bu mercie dermeyan etmesi ve 
idari tetkikat bakımından da bu hususta gereken muameleyi 
ifaya ve katı karan vermeye yetkili idare makamlarına müra
caatı lâzımgelmekte bulunması itibariyle vâki şikâyet üzerine 
bu bakımlardan encümenimiz ce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve nc sebepten verildiği

5174 2 . IV . 1957

9886/9521 İbrahim Peynirci ve 
arkadaşı 
Halktan
Mustafakemalpaşa

(Arzuhal hulâsası : Mustafakemalpaşa kazası belediye seçim
leri ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kanuna ay
kırı bir şekilde ittihaz olunan 24 .11 . 1956 ve 10 . III . 1956 sa
yılı kararlar ile hakları muhtel kılındığından, bu muamelenin ıs
lâhını teminen iki nüsha olarak takdim ettikleri istidalardan biri
nin bu kurula gönderilmesi ve 5545 sayılı Kanunun 89 ncu mad
desinin tefsiri taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Bu kararların; kazai mahiyeti haiz ve 
mahsus kanunlarında gösterilen mercilerden başka mercilerde 
tetkiki gayrikabil bulunduğu gibi, bunlara teşriî uzvun müda
halesi de muvafıkı kanun görülmediğinden vâki müracaat üze
rine ; gerek bu bakımdan ve gerekse encümenimizin tefsir tekli
finde yetkili olmaması bakımından muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5175 2 . IV . 1957

12939/12060 Nâzım Erdem ve eşi (Arzuhal hulâsası : Siyasi bir suçtan mahkûm olan oğlu 
Sakarya Oteli No: 46 topçu yüzbaşısı Sabahaddin Erdem'in kanun ve talimata aykırı 
Kayseri olarak âdi suçlara ait Kayseri Bölge Ceza Evine alınıp 5 yıldır
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

hücreye kapatılmasından ihtiyar bir baba ve ana olarak elem 
duymakta bulunduklarından, kendisinin siyasi mahkûmların 
bulunduğu bir ceza evine naklolunarak tecrit hayatından kurta-

* rılması ve sair mahkûmların istifade ettikleri haklardan fayda
landırılmaları talebinden ibarettir.)

Ger.sği düşünüldü: Vekâletin şikâyet ve talep mevzuu ile ilgili 
vâki işarına nazaran, bildirilen sebeple Kayseri Ceza Evine nak
lolunan mahkûmun bu ceza evinde siyasi mahkûmlar için ayrı 
bir kısım bulunmaması sebebiyle bizzarure tecridedilmiş ve bu 
kere Adana Ceza Evinde böyle bir kısım ihdas olunması üzerine 
adı geçen ceza evine nakli hususunda emir verilmiş bulunduğu 
anlaşıldığından müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5176 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Yasaklığn kaldırılmış olan köylerinin; 
ellerindeki istihkak mazbatalarına ve nüfus kayıtlarına rağmen; 
Kars Valisi ve îslıân Müdürünün keyfî mütalâa hareketleri neti
cesi iade olunmadığından ve iskân haklarının verilmediğinden 
şikâyeti mutazammındır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Yasaklığı el’an devam 
etmekte olup, hükmen Hazine adına tescil edilmiş ve devlet 
çiftliği halinde bulunmuş olan mezkûr köydeki gayrimenkul- 
lerin müstedilere iadesi mümkün bulunmadığı gibi, bunların; 
5826 ve 6093 sayılı kanunlardan da istifade ile iskânlan cihe
tine gidilmesine de imkân görülmediği, ancak, halen oturmakta 
bulunduklan Aleşkirt’te 4753 sayılı Kanunun tatbikine geçil
diği vakit umum meyanında topraklandırılmalanndan başka 
haklarında yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet işanna göre, vâki şikâyet üze
rine encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedilerin kanuni haklannın muhtel kılındığında musir bu
lunduklan takdirde vazifeli kaza merciine müracaatte muh
tariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5177 2 . IV . 1957

12134/11577 Dursun öztürk (Arzuhal hulâsm\i : 6831 »aydı Orman Kanununun yürürlü-
Magura köyünde ğe girmesinden önce tapulu arazisindeki ağaçlarından keşip yap 
Sürmene mı§ olduğu kazma sapı ve kaiğtk gibi el sanatı mamulleri satışı

bu kanunla yasak edilmiş bulunduğundan evvelce yapmış oklu 1c-

10391/9893 Ahmet Güç ve arka
daşı
Yolüstü mahallesin
de
Aleşkirt
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lan göz önünde bulundurularak eskiden olduğu gibi serbestçe 
satışa müsaade olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına nazaran; bu kabil kü
çük el sanayi mahsullerinin; tezkere talimatnamesinin 27 nci 
maddesi hükümlerine göre tezkere ve damga muamelesine tâbi 
olmadıkları ve istenilen yere götürülmesinde bir mahzur bulun
madığı ve müstedilere de keyfiyetin duyurulduğu anlaşılmış 
bulunduğundan bu suretle yerine getirilen vâki talep üzerine 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5178 2 . IV .1957

10878/10325 Bekir Büyük (Arzuhal hulâsası : Tedavi gördüğü muhtelif hastane rapor-
11650/11096 Haltanlı köyünde lanndan ve takdim ettiği fakruhal mazbatasından anlaşılacağı 
13444/12864 İslâhiye üzere veremin son devresinde olan çok fakir bir kimse bulundu

ğundan, gümrük kaçakçılığından dolayı haksız olarak verilip in
faz olunmuş bulunan hapis cezaları ile birlikte mahkûm edilmiş 
olduğu para cezalarının hapsen infazının tedavi oluncaya kadar
10 yıl tehir edilmesini veyahut bu acıklı hali nazara alınarak 
kaldırılması ve Gümrük İdaresince tahsil olunan paralarının ge- 
riverilmesi ve İstanbul’da tedavi ettirilmesi ve infazın durdurul
ması taleplerinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahkûm olduğu pa
ra cezasından bakiye kalan borcunu taksitle ödemeyi taahhüd- 
etmesi üzerine tahliye olunan müstedinin 3 taksit ödedikten 
sonra taahhüdüne riayet etmediğinden hakkında yeniden yaka
lama müzekkersi çıkarıldığı ve evvelce vâki müracaatı üzerine 
de keyfiyetin 19 . ,X . 1956 tarihinde bertafsil arz edilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mahiyette daha önce 
vâki müracaatı üzerine filhakika; 8 . V . 1956 tarihli ve 3781 
sayılı ve dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan talep hakkın
da muamele ifasına mahal olmadığına, tedavi ve tehir infaz için 
de mahallî savcılığa müracaat olunması lüzumuna karar veril
miş olmasına, bu kere yaptığı evvelki müracaatının tekrarın
dan ibaret bulunan talebi hakkında da; Vekâletin işarı ve tem
silcinin beyanı ve hastalığı sebebiyle cezasının iskat mevzuun
da Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesi ile yetkili kı
lman ilgili makamlara müracaatı lâzımgelmekte bulunmasına 
binaen, aynca ve yeniden yapılacak bir muamele görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5179 2 . IV . 1957



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

11682/11128 Asım Yılmaz
Ceza Evinde mah- ✓
kûm
Sinob

130?1/12444 Ali Ekber
Barguzu köyünde 
No: 84/4 
Malatya

(Arzuhal hulâsası: Tüberküloz hastalığına musabolup tahli
yesi lüzumu ilişik olarak takdim kılınan, raporla müeyyet bulun
duğu halde 11 yıllık hapis cezasının infazına devam edilmekte bu
lunduğundan şikâyeti ve mağduriyetinin temadisine mahal bıra
kılmaması talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir tarla meselesinden 
dolayı aralarında çıkan kavgada Ayşe Buy ar ile Şükrü Buyar’ı 
öldürmeye tam derecede teşebbüsten ve Ali Buyar’ı da müstakil 
faili gayrimuayyen bir surette ve 15 gün işinden kalacak dere
cede dövmekten tahtı muhakemeye alınıp Tokad Ağır Ceza Mah
kemesinin 20 . I I I . 1953 tarihli hükmü ile Türk Ceza Kanunu
nun 448, 62, 51/1 ve 456/1, 463, 56 ve 70 nci maddeleri gere
ğince 13 sene 3 ay 15 gün ağır hapse mahkûm edilen müstedi 
hakkındaki bu hükmün temyizen de tasdik olunarak katileştiği 
ve verilen rapor üzerine, Kastamonu Güğüs Hastalıkları Hasta
nesinde tedavi olunması için bu yer ceza evine gönderilip, teda
visinden sonra 9. I I . 1957 tarihinde tekrar Sinob Ceza Evine 
iade olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve vekâlet temsilci
sinin; vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan izahatına ve müs
tedinin gerekli tedavisinin yaptırılmış olmasına nazaran kabu
le şayan bulımmıyan talep hakkında bu bakımdan encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına, sıhhi sebepten dola
yı cezasının iskatı hususunda ayrıca; Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 42 nci maddesi ile yetkili kılman makamlara müracaatte 
muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5180 2. IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Geçirdiği iş kazası sebebiyle kanuni hal
kı olan primlerinin verilmediğinden ve tedavisinin yapılmadığın
dan şikâyeti re zayi olan haklarının ve Sivas İşçi Sigortaları Şu
besine gönderilen evrakların kendisine iadesi esbabının temini ta
lebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce, aynı meal ve ma
hiyette vâki müracaatı üzerine istidasında da bildirdiği üzere; 
ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait bulunduğundan bah- 
sile tetkik mevzuu yapılamıyacağma dair 4096 sayılı bir karar 
verilmiş ve evraklarının iadesi mevzuunda da alâkalı idare ma
kamlarına müracaatı lâzımgelmekte bulunmasına binaen vâki 
müracaatı üzerine bu bakımlardan yeniden bir muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



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

12403/11844

9884/9519

9880/9515

Fikri Ertiirk (Arzuhal hulâsası : Çalışmakta olduğu Karayolları İdaresine
Kemaliye Mahalle- ait bir vasıtanın; Horasan - Karaköse arasında, yolların karlı ve 
.sinde buzlu olması sebebiyle devrilmesi neticesinde iki amelenin ölümii-
Vakfıkcbir - Trabzon ne sebebiyet verdiğinden dolayı hapis cezası ile birlikte mahkûm, 

edilmiş bulunduğu ceman yekûn 1 122 lira para cezasının, ödeme 
imkânsızlığına binaen affolunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ağn Ağır Ceza Mah
kemesinin 22 . IX . 1956 tarihli mezkûr hükmün Temyiz ilâmı 
ile nakzedilmiş bulunması itibariyle henüz katileşmemiş, bulun 
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis mahkûmiyetin henüz kati
leşmemiş bulunması itibariyle; hususi af hakkındaki vâki talep 
hakkında bu bakımdan filhal tetkikat icrasına mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5182 2. IV .1957

Basri Koyuııer 
Fehmipaşa Sokak 
No: 4/84
Karagümrük - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Orduda sebk eden 16 küsur senelik hizme
tinden dolayı kendisine âdi mâlûl aylığı bağlanması, olmadığı tak
dirde muktazi ikramiye ile kesilen tekaüt aidatının ödenmesi ta
leplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vâki talep ve şikâyetinden 
dolayı evvel emirde, bu hususta katî karar vermeye yetkili ida
re makamlarına, kanuni bir hakkının muhtel kılındığım iddia 
etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müra
caat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına binaen talep hakkında 
bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5183 2 . IV . 1957

Hayri Tanat 
Ha midiyi1 Mahalle
si Ilıca Caddesi No:l 
Gemlik

(Arzuhal hulâsası: ladei memuriyet ettirilmesi Devlet Şûra- 
smca hüküm altına alınmış bulunduğu halde kadrosu lâğvolun
mak suretiyle açıya çıkarılıp münhal olan vazifeye de tercihan 
kendisinin tâyini kanun icabı bulunduğu halde; bir başkası tâ 
yin edilerek kendisinin, durumu ile mütenasibolmıyan zabıta 
memurluğuna tâyin edilmesi üzerine bu hizmeti kabul etmiyerek 
mücerret; durumuna uygun olan münhale tâyinini temin maksa 
diylc açmış olduğu dâvanın; Devlet Şûrasının sureti ilişik ilâ
mında görüldüğü üzere, böyle bir dâvası mesbuk bulunmadığı ve 
verilen vazifeyi kabul etmemesi üzerine maaşının kesilmesinde bir 
gayrikanunilik bulunmadığı belirtilerek; esas dâvası nazara alın
maksızın reddolunduğundan ve yaptığı tashih talebinin de keza



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

kabul edilmediğinden şikâyeti; Memurin ve T. C. Emekli Sandığı 
kanunları muvacehesinde belediye zabıta memurluğuna tâyininin 
(jayrimümkiin bulunduğu da göz önüne alınarak vâki mağduri- 
yetinin telâfisi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Da 
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddîlerinin sarahati kar
şısında vâki talep ve şikâyet üzerine bu bakımlardan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5184 2 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: 10 yıllıkları ödenmek suretiyle Hazine ile 
alâkaları kesilmiş olan dul ve şehit ailelerine verilmiycn aylık
ları ile birlikte iadeten maaş tahsisi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; ahiren yürürlüğe giren 
6740 sayılı Kanundan istifadesi mevzuunda kanun tatbikatı ile 
alâkalı idare makamlarına, müracaat etmesi lâzımgelmekte bu
lunmasına binaen; vâki talep hakkında bu bakımdan encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5185 2 . I V .1957

(Arzuhal hulâsası: Mülga 3/11704 sayılı Kararname muci
bince 3 sayılı listeden yapılan ihracattan mütevellit Merbankta 
Avusturya. 90 ve 96 sayılarla tescil olunan ithal hakkında 4 620 
liralık satmalmış olup bundan bakiye kalan 1 546,5 liralık kısmı
nın Bakanlık emrine dayanılarak imrar müsaadesi verilmediğin
den şikâyeti ve bu bakiye ithal hakkının kullanılmasına müsaade 
edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin yerinde görülen işan ve 
müstedinin; kanuni bir hakkının muhtel kılındığında musir 
bulunması halinde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına binaen vâki mü
racaat üzerine bu bakımlardan encümenimizince tâyini mlame- 
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5186 2 . IV . 1957

1 ¡»042/12465 Alıınrt Tek’ iı (Arzuhal hulâsası: Babasının anormal durumda bulunması
H ayrettin köyün < itibariyle; takip ve temin edemediği irin iskân haklarından 
Baklan - Çal mahrum b ı ra k t İdik la rt. nd a n şikâyeti mutazammmdır.)

10264/9788 İbrahim (îariplerden 
:>1677 sayı ve 6.6.956 
î’ünlü tel sahibi 
İstanbul

9889/9524 Kaziye Coşkun w  
arkadaşları 
Caıııiikebir Mahalle
sinde 
Sivrihisar

Gereği düşünüldü : Müstedinin, evvel emirde bu hususta ka-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

tî karar vermeye yetkili idare makamlarına, kanuni bir hakkı
nın muhtsl kılınması halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli ka
za merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan 
vâki şikâyet hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5187 2 . I V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Akra köyü .şahsiyeti adına kayıtlı iken 
(¡188 sayılı Kanunla belediyeye devrolunup, kaçamaklı yollarla be
li (¡iyece; i,5 milyon lira değerinde 110 bin metre karelik olan Gü
zel çay mevkiindeki bir arsanın; 300 bin lira gibi bir bedelle Sadul- 
lah Bilgin adındaki şahsa satılmak suretiyle yapılan yolsuzluğu, 
sahibi bulunduğu gazetede efkârı umumiyeye aksettirip alâkalı
ları ikuz etmiş re bu neşriyat üzerine vazifelendirilen müfettişler
ce yapılan tahkikat neticesinde Belediye Reisi Ilasan Fahri öz- 
kaynak ile kaymakama işten el çektirilmiş ve tahtı muhakemeye 
ahnnıış ve bahis konusu yer istirdat olunarak tekrar belediye 
adına tescil edilmiş bulunduğu halde bu neşriyattan dolayı İsken
derun Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesinin 14 . IV . 1955 ta
rihli ve Temyizen tasdik olunmak suretiyle katileşmiş olan kara- 
riyle 3 ay 15 gün hapse ve 583 Ura 30 kuruş ağır para cezasına 
mahkûm edilmiş bulunmakla; her hangi bir şahsi menfaat gözet
meksizin yaptığı bu hizmet karşılığı takdir beklerken böyle bir ce
zana muhatap tutulmasından teessür duymakta bulunduğundan 
cezasının affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sahip ve mesul müdü
rü bulunduğu; İskenderun’da münteşir Ayyıldız gazetesinde 
muhtelif tarihlerde neşrettiği yazılan ile; Haşan Fahri özkay- 
nak’a neşren hakarette bulunduğu bilmuhakeme sabit olup mez
kûr mahkemece 6334 sayılı Kanunun birinci maddesi ve bu 
madde hükmünün defaatle ihlâl edilmiş olmasından dolayı Türk 
Ceza Kanununun 80 nci ve hakaretin vukuuna dâvacının sebeb- 
olduğu kabul edilerek aynı kanunun 485 nci maddeleri mucibin
ce verilmiş olan 14 . IV . 1955 tarihli mezkûr mahkûmiyet kara
rının Temyiz 3 ncü Ceza Dairesinin 30 . IV . 1956 tarihli ilâmı 
ile tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve vâki tashih ve iadei 
muhakeme taleplerinin de reddedilmiş olduğu ve hükümde bir 
isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve vekâlet temsilcisi
nin; vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan izahatına nazaran 
kabule şayan bulunmıyan talep hakkında, bu bakımdan encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12477/11900 Mehmet Özkan
Ayyıldız Gazetesi sa
hibi
İ'keıuN'i'iıı:

5188 2. IV .1957



12360/11802 Ahmet öztekin
Saray Mahallesi 
Ömer Efendi Sokak 
No: 13 
Malatya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 1937, 1938 yılında iştirak etmiş bulundu
ğu Tunceli harekâtında vâki mâlûliyeti sebebiyle 1942 yılında âdi- 
yen tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan mülga 551 sayılı Kanu
na göre nıâlûliyetinin kabulü ve 1495 sayılı Kanundan istifade 
ettirilmesi için Askerî Temyiz Mahkemesinde açmış olduğu her 
iki dâvamın da harb malûlü olduğu kabul edilmek suretiyle lehine 
neticelenmiş olmasına ve 5107 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile 
efrat için mutlak olarak zam kabul edilmiş bulunmasına rağmen 
mezkûr kanunun subay ve askerî memurları derpiş eden birinci 
maddede yazılı, fiilen ateş altında mâlûl kalmış olmak kaydının kı
yas en efrattan madut bulunduğu halde kendisi hakkında da ara
nılmak suretiyle bu zamdan istifade ettirilmediğindcn şikâyeti ve 
1 . VII . 1947 den muteber olmak üzere 15 liralık terfih zammı
nın bir misli artırılması ve 5434 sayılı Kanunun neşri tarihin
den itibaren de 40 liraya ve mâlûliyet maaşının da 200 liraya çı
karılması taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinin şikâyetle il
gili yazılarına nazaran; mezkûr ilâmlar dairesinde muamele ifa 
olunmuş bulunduğu anlaşılmasına ve müstedinin 5107 sayılı Ka
nun tatbikatı ve mâlûliyet maaşının tadili ile ilgili diğer talep 
ve şikâyetlerinin ise ayn bir dâva konusu bulunmasına mebni 
vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 34 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5189 2 . IV . 1957

13071/12494 Burlıanettin Katlan- (Arzuhal hulâsası : Kooperatifleri ile Antalya’daki Gümrük 
dur ve İnhisarlar ve Çalışma Vekâletleri mensupları Yapı Kooperatifi
öğretmen Evleri Ya- için Çandırlı köylerinden satınaldıkları Bahtilı köyü hudutları 
pı Kooperatifi Baş- içerisindeki arazielrine ait, tahdit, tesbit ve her türlü muamele 
kanı arazi kadastro heyetince 5602 sayılı Kanun hükümleri dairesinde

ikmal olunmuş bulunduğu bir sırada, vakıflar idaresinin vâki mü
dahalesi ve valiliğin ütizamkâr bir hareketi neticesinde bu mua
mele yüzüstü bırakılıp Belediye Kanunu hükümleri hilâfına alel
acele vilâyet idare heyetince verilen 1 . X I . 1956 tarihli ve 496 
sayılı bir kararla; (Köy hudutları usulüne tevfikan tapuya tescil 
edilmiş bulunmasına rağmen) bu yerlerin belediye hududu içeri
sine alındığından ve bu karar aleyhine Devlet Şûrasına açılan 
muhtelif iptal dâvaları da nazara almmıyarak, tapu sicil muha
fızlığına kararın katileştiğinden bahsüe işarda bulumdarak hak
larının ziyama ve işlerinin sürüncemede bırakılmasına sebebiyet 
verildiğinden şikâyeti ve alâkalı mercilerce işlerinin inccletilmesi 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu olan idare heyeti karan 
aleyhine idari kaza merciine başvurulmuş ve mülkiyete taalluk
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

eden ihtilâfın da keza; kaza mercünce halli lâzımgelmekte ve 
kendilerinden şikâyet olunan memur ve diğer vazifeliler hak
kında da bunların bağlı bulunduklan hiyerarşik makamlara mü
racaat olunması icabetmekte bulunmasına binaen, vâki müracaat 
üzerine Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvace
hesinde bu bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tanhi

5190 2. IV .1957

13010/12433 Ali Şahiıı 
(S. Xo: 1) Muhtar; Akyurt kö 

yünde 
Y'ıldızeli

12999/12422 Ali Gökbulut 
(S. No: 2) 51 sıra numaralı te 

sahibi 
Kırşehir

13006/12429 Hüseyin Yılma/
(S. No: 3) Ürküt köyünde

Sandıklı - Afyon

13005/12428 Recep Kahraman 
(S. No: 4) Kuyudibi Caddesi 

Tuzla Mahallesi No: 
19
Adapazarı

13008/12431 Sabri Atav 
(S.No: 5) As. Hst. Etüv Me

muru 
Samsun

13009/12432 Akgül Karabulut.
(S. No: 6) Nurettin Saraçoğlu 

eliyle 
Erbaa

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan Harbinde memleketlerinin 
düşman işgaline uğraması sebebiyle Yıldızeli kazasının Akyurt 
köyüne iskân olunan 30 haneden 3 hanenin kendilerine ait sat
mış bulundukları arsalara sahibolan 9 şahsın beraberlerine al
dıkları başka şahıslar ve hayvanları ile birlikte köylerine ait 
mera ve mezruata zarar vermekte bulunduklarından şikâyeti ve 
göçebe vaziyetindeki bu şahısların köyleri arazisine ve meraları
na sokulmamaları talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: IIİssî ve keyfî hareketlerde ve hakimlere 
tesiri nüfuzda bulunmak suretiyle vatandaşlar arasında ve adlî 
muamelâtta huzursuzluk yaratan müddeiumumi Zekeriya Meto 
hakkında gereken tahkikatta buulnmak üzere bir müfettiş izam 
buyrulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Vazife gördüğü tarım kredi kooperatif
lerinde şüphelendiği yolsuzlukları üst makamlara bildirip 10 bin 
liralık bir suiistimalin meydana çıkmasına âmil olduğu halde; 
kendi vazifesine de nihayet verildiğinden şikâyeti ve vazifesine 
iade olunması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenlerinden olup bugüne 
kadar hiçbir ukân yardımı görmediğinden kendisine ev vc (Es
naftan olması itibariyle) sermaye yapmak üzere gerekli yardım
larda bulunulmadı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Samsun Askeri Hastanesi etüv memuru 
olup almakta olduğu 135 lira ile geçim imkânsızlığı içerisinde 
bulunduğundan, diğer hasta bakıcılar gibi kendilerine de çift 
tayın bedeli vc elbise verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtaç bir durumda bulunmala
rına binaen, orman içerisinden kurtarılmalarını teminen kendi
lerine Hazine ve Belediyeye ait yerlerden arazi verilmesi tale
binden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

w  36 -

Üuoümen kararı ve ne sebepten verildiği

9763/9422 
(S. No: 7)

1)761/9420
(S. No: 8)

1)758/9418 
(S. No: 9)

1)745/9409 
(S. No: 10)

10027/1)621
(S. No: 11)

9917/9544 
(S. No: 12)

9919/9546
104:58

(S. No: 13)

1)794/9449
(H. No: 14)

9803/9453 
(S. No: 15)

1)810/9451) 
(S. No: 16)

9921/9548 
(S. N o: 17)

Mustafa • Domu renk 
vo arkadaşları 
Alıuı- köyünde 
Abusi - Elâzığ

Mustafa Yazgaıı 
Ali Söücııler Mağaza
sı
Karapınar - Konya

ünzüle Okay 
Kemalpaşa Mahallesi 

Tekke Sokak No: 48 
Çanakkale

Cafer Damat 
Muhtar 
Da inal

Yakup Yoman 
1 maıııoğlu köyünde 
Kozan

Ahmet Ali Bulak
Tüccardan
Tuzluca

Halil Aslan
Ce vdet paşa M ah al 1 e-
s i ııde
İslâhiye

Hüseyin Yiğit 
Muhtar; Tıızlıisar kö
yünde 
Ilat'ilf

Rainize Güııdoğar 
Atmaca Mahal losi 
Kışla Caddesi No: 23 
Bergama

Mehmet Akçal 
ı Haseki Nevbahar 

Mahallesi Kııko So
kak No: 2 
Aksaray - İstanbul

Hüseyin Yılmaz 
Bakkal ve Manifatu
racı 
Maçka

(Arzuhal hulâsası: İskân fazlası olarak ellerinden alman ara
zinin; 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bedeli muka
bilinde kendilerine verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Teknik Ziraat Okulu mezunu olduğundan 
kendisine yeteri kadar arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 10 yıllığı peşin verilerek kesilmiş olun dul 
aylığının iadeten tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1955 mahsul yılının fena gitmesi ve kı
şın uzun sürmesi yüzünden hayvanları kısmen telef olduğundan; 
zirai faaliyetlerinin akim kalmasına mahal bırakılmadan gerekli 
yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtacolup başkaca geçim vası
tası bulunmadığından kendisine iskân suretiyle arazi verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kirenpe - Ağrı yolunun bir an önce yaptı
rılması talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlığa kabulü hususunda her türlü 
muamelesi tekemmül etmiş bulunduğundan Gazianteb Emniytt 
Müdürlüğünce işinin bir an önce neticelendirilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hafik kazasına bağlı Tuzlıisar köyünün 
Manastıraltı, namı diğer Küpecik mezramın bu köyden ayrıl
ması mevzuundaki taleplerin reddini mut azam mındı r.)

(Arzuhal hulâsası : Serbest Göçmen olarak Yugoslavya'dan 
yurda gelmeleri için derdest bulunan muamelenin bir an önce 
ikmal olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsasu : Babalarından müntakil tarlalarına dük
kânlar yaptırmak sureti ile tecavüz eden kaymakam ile bundan 
mütevellit açtıkları nıen’i müdahale ve tescil dâvalarını reddeden 
hâkimden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 67 700 liralık ayni ve nakdî bir sermaye
ye sahip bulunduğu halde Maçka Ziraat Bankasınca kendisine 
ticari kredi verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)



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

9771/9430 Halil Kozbak 
(S. No: 18) Gündoğan mahallesi 

Çorapçı sokak No: 2fi 
Yenişehir - Bursa

9773/9432 Ali Sait Demir 
(S. No: 19) Güzeloluk köyiindo 

Erdemli

9789/9444 Neşat Bektas 
(S. No: 20) ödemiş köyünde 

Kösefakıh - Çiçek- 
dağ

9914/9541 Yusuf iltizer 
(S. No: 21) Ciültepe köyünde 

D. Bayazıt

9913/9540 İbrahim Oklu 
(S. No: 22) Karabulak köyünde 

D. Bayazıt

9791/9446 Alfons Stergaçiç 
(S. No: 23) Fener caddesi Ayak

kabı No: 261 
Haliç - İstanbul

0792/9447 Yusuf Tas 
i,*- No: 24) Cabreyet mahalle

sinde
Yusufeli • Artvin

13007/12430 Haşan Sarıgül ve 
(S. No: 25) arkadaşları

D. P. İdare Heyeti 
Reisi
Boğazlıyan

9948/9566 Kâmil Arık 
(S. No: 26) Maliye Vergi Tahak

kuk Memuru 
Taşlıçay

9893/9528 Gökçak İnanmış 
(S. No: 27) istasyon caddesi 

No: 37 
Sarıkamış

(Arzuhal hulâsası : Ramazan ayında sahur vakti davul çalın
masına mahallî kaymakamlık ve emniyetçe müsaade olunmadı
ğından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç kimselerden bulunmak
la; Erdemli kazasının Köprü mevkiinde bulunan boş ve kabili 
istifade yerlerden kendisi gibi muhtaç halka iaşelerini temine 
medar olacak miktarda arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tahtı tasarrufunda bulunan tapusuz ara
zilerinin Toprak Komisyonunca başkalarına tevzi olunmak iste
nildiğinden şikâyeti ve 9 nüfus efradı ailesinin parişanhğma 
mahal bırakılmamak üzere durumun bir müfettişe tahkik ettiril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kışın şiddetli vc devamlı geçmesi yü
zünden telef olan hayvanlarının yerine yenilerini alabilmeleri 
için kendilerine Ziaat Bankasınca uzun vâdeli ve tatminkâr 
kredi verilmesi talebinden ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası: Hudut dışı edilen oğlu Stergaçiç’e; 5685 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin muvakkat geçici maddesi
ne istinaden bir müddet için izin verilmesi talebinden iba* 
r ettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaz mevsiminin iki ayında hayvanlan 
için mera temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kazalarında miirettep bir ağır ceza mah
kemesi teşkili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İhzarlı olarak bulunduğu bir duruşma
da kendisine kavlen ve fiilen hakarette bulunan ve mahkeme
den kovan Taşlıçay Sulh Hukuk Hâkimi Kemal Erkin hak
kında gereken kanuni tahkikat ve takibatın yapılması talebin
den ibarettir:)

(Arzuhal hulâsası : Firari sebebi ile askerliği uzatılan ko
casının terhisi veya süresiz izinli sayılması ve ölen hayvanla
rının yerine yenilerini alabilmek üzere kendisine banka tara
fından uzun vâde ile 2 000 lira para yardımında bulunulması ta
leplerinden ibarettir.)



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

12961/12385 Abdurrahman Van- 
(S. No: 28) türk

Muhtar
Demircili köyünde 
Epiğe

12962/12386 Haşan Arabacı ve 
(S. No: 29) arkadaşları

Sofalıçeşme yanında 
Karagümrük - Fatih 
İstanbul

9894/9529 Rafet Temeltaş 
(S. No: 30) Çankaya Otelinde 

Pınarbaşı - Adana

9895/9530 Mahir Akıllı
(S. No: 31) Merkez Ceza Evi 

Revirinde 
Ankara

9896/9531 Cezayir Salman 
i S. No: 32) Bakanlıklar PTT da

ğıtıcısı İsmail Uysal 
eliyle 
Ankara

9899/9534 İbrahim Tuygun 
(S. No: 33) Saimekadın B ahçe le r 

Üstü NTo: 143 
Ankara

9908/9530 Selâhattiri Arat 
(S. No: 34) Göğüs Hastalıkları 

Servis 8 de 
Tepecik - îzmiı*

12982/12405 Necati Koca ve ar- 
(S. No: 35) kadaşları

Gökdere köyünde 
Çorum

9912/9539 Ali Akın ve Şeriki 
(S. No: 36) İsmail Yılmaz

Marangoz Atölyesi
Mütaahhidi
Maçka

10024/9618 Burhan Özyüksel ve 
(S. No: 37) arkadaşları

Muhtar; Yeniköyde 
Kadirli

(Arzuhal hulâsası : İktisadi ve coğrafi ve içtimai sebep ve 
zaruretler bakımından bağlı bulundukları Espiye’nin kaza ha- 
line getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsdsı : Fatih’in Karagümrük nahiyesi sakinle
rinin temiz sudan mahrum bulunduklarından Sofalıçeşme önün
den geçen terkos borusuna su verilmek suretiyle gayrisıhhi du
rumun izalesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada beyan olunan durumu göz önü
ne alınarak kendisine efradı ailesini geçindirmeye medar olacak 
her hangi bir iş temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan mahkûm ve bu yüzdev 
vereme musabolup cezası muhtelif ¡raporlarla tehir edildiği gibi 
revir tedavisine muhtacolduğu da belirtilmiş bulunmasına rağ 
men; kendisi gibi 40 - 45 hastanın tedavisine ihtimam gösterilme 
diğirıden şikâyeti ve bu durumun ıslahı talebini mutazammandır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine her hangi bir iş temin edilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı olarak aldıkları arazilerin 
ziraate elverişsiz bulunması itibariyle 10 şahıs elinde kalan sulu 
ve kabilizer arazilerin usulüne tevfikan köy halkına taksim olun 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Musabolduğu verem hastalığının tedavi
sine devam olunması ve kendisine bir miktar yardımda bulunul
ması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsasa : İki senedir devam eden kuraklık ve sair 
tabiî sebepler yüzünden halen tohumluk barçlannı ödeyemiyecek 
bir durumda bulunduklarından; haklarındaki takibatın durduru
lup borçlarının harman sonuna kadar tecili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ayni ve nakdî sermaye durumları müsait 
bulunduğu halde kendilerine ticari kredi açılmadığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Şark mültecilerinden bulunduğu halde 
bugüne kadar iskân haklarından istifade ettirilmediğinden bah- 
sile, kendisine bu yolda arazi verilmesi talebinden ibarettir.)



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

10368/9872 Şükrü Erol 
11536/10982 Devlet Hastanesinde 
İS. No: 08) Pansumancı 

İskenderun

10372/9876 Münir Yiieesan ve 
(S. No: 39) arkadaşları 

Esnaftan 
Tonya

9933/9555 Emin İnci 
(S. No: 40"! Maliye Veznedarı 

Taşl ıçay

10037/9631 Silivri kasabası ko- 
(S. No: 41) vuneuları

Silivri - lst;u-!ml

9951/9569 Ali Sarı 
12121/11564 Serdar Sokak No: 
(S. No: 42) 112/A

Yenimahalle - Anka
ra

12794/12220 Mehmet Kocakaya 
12976/12399 Muhtar; i>. P. Ba.s- 
(S. No: 43) kanı

Kalkan

12795/12221 Karagöl Köyü Mulı- 
(S. No: 44) tarlığı ve arkadaşları 

Kangal

12771/12197 İhsan Uslu 
(S. No: 45) Telefon Müdürlüğü 

Tahsilat Şefi 
Ankara

12772/12198 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 46) Kale köyünde 

Erbaa

Arzuhal hulâsası: İskenderun Belediyesince; kendisi gibi 
meskensiz ve az ücretli memurlara da arsa verilmesinin temini 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İstidada yazılı olduğu şekilde keyfî ve 
gayrikanuni hareketlerde bulunan Tonya kazası hâkim muavin> 
Seyfettin Çıplak hakkında gereken tahkikatın ifası talebinden 
■ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şahidolarak, ihzaren celbolunup beklemek
te bulunduğu mahkeme kaleminde kendisine lisanen ve fiilen ha
karette bulunan Taşlıca Sulh Hukuk Hâkimi Kemal Ergin hak 
kında kanuni takibatta bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Hayvancılıkla geçinen kimselerden bulun
dukları halde, mahallî kaymakamlık vc Çiftçi Malları Koruma 
Meclisince, hayvanlarının otlak ihtiyacı nazara ahnmıyarak; kas- 
den kendilerinin müşkül duruma düşürüldüklerinden şikâyeti ve 
eskiden olduğu gibi muayyen bir ücret karşılığı; üzerinde ziraat 
yapılmıyan mera ve otlakıyelerden istifadelerinin temini talebin 
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memleketimizin orman ve maden serveti
ni tahribattan ve heder olmaktan kurtarmak maksadiyle ve bunu 
bir memleket dâvası telâkki ederek; icadedip patentini almış 
bulunduğu yakıt ve cereyanın; gerek arz ettiği dâvanın tahakku
ku; dolayısiyle döviz temini ve turist celbi mevzuunda; gerekse 
gübre tasarrufu vatandaşa sağlıya cağı fayda bakımlarından 
imali için fabrikalar kurulması temenni ve talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: i yıldır asil bir hâkim tâyin kılınmamış 
olan Kalkan Mahkemesine bir hâkim tâyini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Demiryolları 4 ncu İşletme Kara
göl istasyonu demiryolu çavuşu Sahir Çakıl’m istidada belirtilen 
sebep dolayısiyle başka bir mahalle. naklolunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan, Çanakkale ve İstiklâl sa
vaşlarında sebk eden hizmetlerine mukabil istiklâl Madalyam ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa olan ihtiyacına binaen, kendisine 
miktarı kâfi arazi verilmesi veya yardımda bulunulması taleple
rinden ibarettir.)
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12777/12203 Nurettin Karcı 
13619/13039 Göğüs Hastalıkları 
(S. No> 47) Hastanesi 2. bina

Yedikule - İstanbul

12781/12207 Mustafa Bayraktar 
13429/12849 ve arkadaşları 
(S. No: 48) Kızılelma köyünde 

Bartın

lir-83/12209 Mahmut Kiline;
(S. No: 49) Göğüs Hastanesi 

, Sehirkent

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12968/12391 Mustafa Karakaya 
(S. No: 50) Çelik Fabrikasında 

Bekçi 
Kmkkalo

12965/12389 Nuri Canan ve ar- 
(S. No: 51) kadarları 

Çumra

(Arzuhal hulâsası: Verem musabı olup ailecek fakru zaruret 
içerisinde bulunduklarından gereken yardımda bulunulması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası; Kendilerine verilen araziler kifayetsiz vc 
elverişsiz bulunması sebebiyle halen müstahsil bir duruma gele- 
miyen göçmenlerin Ziraat Bankasına olan borçlarının terkin edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kazalarında bulunan sağlık merkezinde 
hava ve yer teşkilâtı olmadığı için görmekte bulundukları Pnömo 
Peritoryum tedavilerinin akim kalmakta olduğundan şikâyeti ve 
kazaları halkının fakru zaruret içerisinde kimseler bulunması iti
bariyle 150 yi bulan hasta mevcudu göz önüne alınarak sağlık 
merkezlerinde de bu teşkilâtın kurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Makine Kimya Endüstrisi Mühimmat De 
posu Müdürlüğünce haksız olarak verilmiş olan i ayrı cezanın 
kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çumra’nın temiz içme suyuna olan ihtiyacı 
nazara alınmak suretiyle Hükümetçe getirtilmesi kararlaştırılıp 
mütaahhidine ihale olunmuş bulunanTımraş Abruğu suyunun; 
belediyece getirtilme sinden sarfınazar olunduğundan- şikâyeti mv- 
tazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin, son kararı almaya yetkili ida
ri makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata ta
allûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve mer
cilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Kanur lfo Karar tariki

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5191 2 . IV . 1957

10022/9616 Salan Muskolla 
(S. No: 52) ikamete memur 

Kahveci Mehmet 
eliyle 
Mardin

10023/9617 Ali Rıza Tuza 
(S. No: 53) Akçeşme mahallesi 

No: 7 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Sürgün cezasının; fabrika ve çalışma im- 
kânları bulunan bir mahalde infaz olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı ailevi sebepler tahtında arzusu ile 
emekliye ayrılmış bulunduğu Devlet Demiryolları İdaresinde 
tekrar vazifeye alınması talebinden ibarettir.)
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10071/9655
(S. No: 54)

9728/9391) 
(S. No: 55)

9726/9397 
(S. No: 56)

Arzuhal
No.

Abdullah Bayar 
Karaca köyünde 
D. Bayazit

Cevdet Sözen 
Dâva vekil i 
Finike

Ali Rıza Çevik ve ar
kadaşları 
Okul hademeleri 
Manisa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı v b  adresi

9720/9392 
(S. No: 57)

9717/9389 
(S. No: 58)

9715/9387 
(S. No: 59)

Şemsettin Obis 
Belediye İtfaiye 
diirlüğünde 
Ankara

Mı'i-

9713/9385 
(S. No: 60)

9712/9384 
(S. No: 61 )

Halil Erguıı 
Alaybcy istasyonu 
Blokevler No: 6 
Karşıyaka - İzmir

Tetep İsmail İbra
him
Uliça Bozolotizata 
No: 31 Kocana 
Makedonya - Yugos
lavya

Halis Kayar 
Hayvan Sağlık Me
muru 
Dinar

Hilmi Karaman
Manifaturacı
Mus

9709/9381 Lûtfi Aydoğan 
(S. No: 62) Kösten köyünde

Pazar - Kızılcaha
mam

9862/9505 Sadık Zokcriya 
(S. No: 63) (Jazi Bulvarı Aksaz 

\ Oteli 
İzmit*

(Arzuhal hulâsası : Saman buhranı yüzünden telef olan hay 
vunkırı yerine yenilerini alabilmek için Hükümetçe gereken yar
dımda bulunması ve kredi temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tescil cdilmiyen birleşmelerden doğan 
çocukların tescili hakkı ndaki 6652 sayılı Kanun tatbikatındaki 
vâki betaelten şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : tdarei Hususiye hizmetlilerinin ücretleri
nin dc Muvazcnei Umumiyeye bağlı hizmetliler gibi 100 liraya 
çıkarılmanı talebinden ibadettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
tazammmdır.)

Terfiinde vâki haksızlıktan şikâyeti mu-

(Arzuhal hulâsası : Disiplinsizlikten emekliye sevk olunmuş 
bulunduğundan, tekrar vazifeye ahmnasu talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Türkiye'de her hangi bir yakınları bulun
madığı için;  bunlar tarafından imzalanmanı lâzımgelen, iskân 
haklarından feragati mutazammm taahhütnameyi vermek imkâ
nım bulamadıklarından; işbu müracaatlerinin bu mahiyette bir 
taahhüdolarak kabulü ile yurda gelmek üzere kendilerine pasa
port verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Bir şahsın arzusunu is’af maksadı ile; 
Afyon Merkez Dispanser memurluğuna yapılan tâyininin kal
dırılması ve 50 liraya terfiini temin edecek müsait kadrolu baş
ka bir yere naklolunması talebinden İbarettir*)

(Arzuhal hulâsası : Muş’ta Sümerbank satış mağazası açılma
sı hususunda valilikçe geçilen teşebbüsün; buradaki tüccarların 
zararına neticeler tevlidedeceği göz önüne alınarak akim bıra
kılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Askerlik vazifesini ifa esnasında mâ- 
lûl kalan kardeşi Lütfi Aydoğan’a maluliyet aylığı bağlan■* 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Esas memleketi olan Sırbistan’ın Pi-
ristine vilâyetine gitmesi irin kendisine pasaport verilmesi ta
lebinden ibarettir.)



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

9860/9503 Hasaıı Basri Güney- 
(S. No: 64) lioğlıı

Turan Mahallesi ¡Ser
vili Sokak No: 55 
Tire

9859/9502 Fahri Turu; ve arka- 
(S. No: 65) dasları

Kuvancılık Köyü I). 
P. Ocak Başkanı 
Kumru - Fatsa

9858/9501 Rüştü Akıcı 
(S. No: 66) Kumru Nahiyesi !). 

P. Başkanı 
Fatsa

9885/9520 Ali Osman Aralan 
(S. No: 67) ve arkadaşları

"  Beykoz Payabahçc 
Plenez yolu ve Topo- 
köy halkı 
İstanbul

9881/9516 İbrahim Bekteş 
(S. No: 68) Levent Kapı durağı 

Emlâkçı Sabri Sal
man eliyle 
Ijevent - İstanbul

9874/9509 Hayri Talay 
(S. No: 69) Kaygana mahalle

sinde 
Mudurnu

13191/12614 Haşan Kara 
(S. No: 70) Pınarcık köyünde 

Serik

13169/12592 Mehmet Uğur 
13514/12934 Göğüs Hastanesinde 
(S. No: 71) Kars

13165/12588 Rasim Çam 
(S. No: 72) Beyoğlu Kasımpaşa 

Sıraberberler sokak 
No: 34 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Sinir hastalığına musap ve muavenete 
muhtaç bir durumda bulunduğundan, tedavi ettirilmesi ve yar
dımda bulunulması taleplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası Ericek Ormanı içerisindeki tapulu ara
zilerine Orman İdaresince tesahup olunup istihsal olunan bil* 
hükümle 40 • 45 senedir yedlerinde bulundurdukları arazile
rin; ellerinden alınmak istendiğinden, buna mahal bırakılma
ması veyahut Devlete ait yerlerden birine yerleştirilmeleri tale
bini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Paşabahçc Tepeköy sâkinlerinin elekt
rik İhtiyaçlarının giderilmesi mevzuundaki müracaatları üze
rine fahi§ bir tesis masrafı talebolunduğundan şikâyeti ve bu 
medeni ihtiyaçlarının giderilmesi esbabının istikmal buyurul'-t 
ması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hükümetçe' mecburi iskâna tâbi tutulduk
ları Kara Çoban köyü eski sakinlerinden istidada adları yazılı 
olan şahıslar tarafından, emniyet, huzur ve sükûnları ihlâl olun
mak suretiyle köyü terke icbar edildiklerinden şikâyeti ve dolayı- 
siyle haklarının himayesi esbabının istikmal buyurulmadı talebini 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mudurnu kazanı Hukuk Ilâkimi İsmail 
Canpolat’m, vatandaş hukukunun ziyama sebebiyet verecek şekil
de yolsuz hareketlerde ve suiistimalde bulunduğundan şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup Pınar
cık köyünde tesbit olunan Hazine arazisinden kendisine miktarı 
kâfi arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Verem hastalığına musabolup tedavi gör
mekte olduğu hastaneden çıktığı vakit maişetini temine medar ol
mak üzere kendisinin lıafif bir hizmete tâyin olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki tecavüzü sebebiyle yıktırılması için 
vakıflar idaresince hüküm istihsal olunan binasının yıkılmasına 
mahal kalmamak üzere; 9 parsel sayılı müddeabih yerin kendisi 
ne satılması veyahut kiraya verilmesi talebinden ibarettir.)



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

13166/12589 Mehmet Dursun ve 
(S. No: 73) arkadaşları

Kabaceviz köyünde 
Çarşamba

13162/12585 Şakir Çam 
(S. No: 74) Garkı köyünde 

Akkuş

13161/12584 Hüseyin Çakır ve 
'S.^No: 75) arkadaşları

Göksu Köyü İhtiyar
Heyeti
Şile

13216/12639 Halil İbrahim De- 
(S- No: 76) mirhan

Dereli Köyünde 
Muhtar

• Dereli - Giresun

13235/12658 Nazif Çalıştıran 
(S. No: 77) Devlet Hastanesi

Verem Paviyonunda
No: 16
Bursa

13248/12671 Mehmet Yavuz 
(S. No: 78) M. Pınar nahiye

sinde 
Suruç

13253/12676 Halil İbrahim Bav- 
.(S. No: 79) ram

K âzı mkarabekir ’d e
Çiftçi
Karaman

13282/12704 Bedir Ahmet Şamlı 
(S. No: 80) Pazar yeri Siptilli 

Adana

9863/9506 Kalo Doğan 
(3. No: 81) Halavun Köyü Muh

tarı
Malatya

(Arzuhal hulâsası : 30 yıldır tahtı tasarruflarında bulunup 
tahrir komisyonunca da adlarına kaydedilmiş emvali metrukeden 
olan arazilerine ait tapuları alabilmeleri için köylerine; bir an ön
ce toprak tevzi komisyonu gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 21 nüfuslu ve araziden mahrum bir aile 
reisi bulu/nduğundan; kendisine miktarı kâfi arazi verihrCesi ve 
yardımda bulunulması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsamı : Şile’nin Göksu Muhtarlığına bağlı adları 
yazılı köylerin tapulu malı olan meralarının; yapılan tahditte 
orman içerisine alınmış bulunması yüzünden köylülerin zaman 
zaman cezai takibata mâruz bırakıldıklarından; bu halin önlen
mesi için orman olmıyan mezkûr yerlerin otlak olarak kendileri
ne tahsis edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Öteden beri köy şahsiyeti mânaviyesinin 
tahtı tasarrufunda bulunan tapulu (Gümüş Ormanı civarındaki) 
kesenek ve biçeneklerinin orman şümulü içerisine girip girmiye- 
ceğinin ve vilâyetlerine ait tahdit muamelesinin yapılıp yapıl
madığının bildirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan’da bulunan efradı ailesinin 
yurda gelmesini teminen gereken muavenette bulunulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İstidada belirttiği sebep dolayısiyle Suri
ye Hükümetince idama mahkûm edilip bütün emlâkine vazıye l 
olunması üzerine memleketimize iltica ile vatandaşlığımıza ka
bul edilmiş bulunduğundan; kendisine toprak, verilmesi ve gere
ken sair yardımlarda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Karaman’ın Kâzımkarabekir nahiyesi
nin toprağa muhtaç halkının; bir an önce topraklandırılma!arı 
esbabının temin buyurulmast talebinden ibarettir')'

(Arzuhal hulâsası: Pasaportunu zayi edenlerin tecziyesi ve 
gelmiş olduğu Lübnan’a iade olunması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerine bağlı «Delihasan yurdu mezra
mın» müstakil köy haline getirilmesi için; Meclis Umumi Âzası. 
Turan Garipoğlunun tesir ve teşviki ile; hilafı hakikat beyanla
ra müsteniden yapılan teşebbüsün durdurulması talebinden iba
rettir.)



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

9853/9496 İlyas Durmuş 
(S. No: 82) Melikli Köyü Muh

tarı
Giresun

9723/9395 Bekir Hışt ve arka- 
(S. No: 83) daşları

Haşan Hişt köyünde 
Malatya

9722/9394 Rabia Yener 
(S. No: 84) Çakallı köyünde 

Halfeti

9977/9582 Kâmil Demirbakan 
10(f34 Tuğren Mahallesin- 

(S. No: 85) de
Sarayköy

9875/9510 Akif Mehmet ve ar- 
(S. No: 86) kadaşları

Grad Strumico Op.şi- 
na
Makedonya - Yugos
lavya

13015/12438 Ömer Çile 
(S. No: 87) îkizdere Gündoğdu 

Mahallesinde 
Rize

13016/12439 Bekir Çerçi 
(S. No: 88) Gül veren Mahallesi 

Maske Yolu No: 347 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Ormanla muhat olan köyler halkının, 
orman teşkilâtı tarafından mübrem ihtiyaçları nazara alınmak
sızın mütemadiyen tecziye ve takiı) korkusu içerisinde bulundu
rulduğundan, dolayısiyle daha fazla tahribata sebebiyet verildi 
ğinden şikâyeti ve bu halin önlenmesini teminen orman nıetru- 
kâtının bu kabil köyler ihtiyacı için satışa çıkarılması talebini 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde bulunan 35 bin dönüm mikta 
rındaki arazinin kendilerine dağıtılması mevzuunda gereken bil
cümle muamele toprak tevzi komisyonunca ikmal edilmiş bulun
duğu bir anda Malatya’da oturan bâzı mütegallibelerin ibraz 
ettikleri tapularla; bu yerler üzerinde hakkı tesahup iddia et
meleri ve Hazine avukatlarının bunları himaye maksadiyle mah
kemeden ihtiyati tedbir kararı almak suretiyle mağduriyetleri 
cihetine gittiklerinden şikâyeti ve ihtiyati tedbir kararı dışında 
kalan 21 parça arazinin köy halkına dağıtılmasının temin bu- 
yurulması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Bir katil suçu hâdisesinin faili olup hali 
firarda bulunan kocası için mahallî karakol komutanı tarafın
dan, kimsesiz bir kadın olduğu halde, geceleri evine baskınlar 
yapılarak masum yavruları ile birlikte kendisine zulum ve iş
kence yapılmakta olduğundan şikâyeti ve bunun önlenmesi tale
bini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Araziye muhtaç bir durumda bulunduk
ları halde Hazine arazisi olmadığından dolayı taleplerinin is’af 
olunamıyocağının bildirildiğinden, halbuki; Menderes civarında 
bulunan 1 000 dönümlük halî Hazine yerinin belediyece temel
lük edinilmek istenildiğinden şikâyeti ve fakrü zaruret içerisinde 
bulundukları göz önüne alınarak, bu yerlerden kendilerine mik
tarı kâfi arazi verilmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Hiçbir kanuni hak iddia talebinde bulun- 
nuyacaşlarını şimdiden taahhüt ve beyan ederek; Yugoslavya’dan 
ana yurda gelmeleri için lâzımgelenlere emir verilmesi talebinden

(Arzuhal hulâsası : Petrol Ofisi acenteliği yapmakta iken hiç
bir kanuni ve muhik sebep olmaksızın buna ait mukavelesinin fesli 
olunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Sıhhi mazaretinc binaen ağır işlerde çalışa- 
mıyacak bir durumda bulunduğundan, efradı ailesinin geçimlerini 
temin edebilmesi için kendisine münasip bir iş temini talebinden 
ibarettir.)



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

13044/12467 Lezgi Kömür 
(S. No: 89) Yukarı Şamlı köyiin-

* de 
Denizli

13045/12468 Faik (Jöker 
(S. No: 90) Aktas Atillâ Mahal

lesi Su Deposu üstü 
No: 58 
Ankara

13046/12469 liifat Güngör 
(S. No: 91) Aksaray kazası Ihla

ra kasabası halkın
dan 
Niğde

13047/12470 İhsan Oktay 
(S. No: 92) Cumhuriyet mahal

lesi No: 66 
Sarıkamış

13053/12476 Beykoz Gümüşsüyü 
<S. No: 93) Mahalle Muhtarlığı 

İstanbul

9807/9457 Mehmet Kocakaya 
{S. No: 94) ve arkadaşları 

Merkez Muhtarı 
Kalkan

9882/9517 Ömer Kuru ve ar- 
<S. No: 95) kadaşı

Yeniceoba nahiye
sinde
Cihanbeyli

10012/9610 Murat Gökülker 
(S. No: 96) Hocabali mahallesi 

Süleymaniye Küçük- 
pazar caddesi No: 6 
Edirne

(Arzuhal hulâsası : Tevzi olunan arazilerini işletebilmeleri irin 
kendilerine kredi temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 yıllık Devlet hizmetinden bir kısmına 
ait kayıtların bulunmaması yüzünden tekaüt aylığından mahrum 
kaldığından şikâyeti mut uzanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Doğramacı olup çalışmakta olduğu iş 
yerinden tahsisat kifayetsizliği sebebiyle çıkarıldığından; kendi
sinin Devlet Demiryollarında bir hizmete alınması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 500 haneyi mütecaviz bulunan Beykoz 
Gümüşsüyü muhtarlığı halkının elektrik ihtiyaçlarının gideril
mesi için yaptıkları müracaatler üzerine, İstanbul Elektrik Mü
dürlüğünce kendilerine 150 bin liralık bir masraf tahmil olun
mak suretiyle müşkülât çıkardığından ve dolayısiyle bu medeni 
ihtiyaçtan mahrum bırakıldıklarından şikâyeti ve civar köyler 
için yapıldığı gibi mahalleleri İçin de gereken masrafın İstanbul 
vilâyeti bütçesinden yapılmasının temini talebini mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada belirtilen sebeplere binaen; Kaş'a 
bağlı bulunan köylerinin Fethiye’ye bağlanması esbabının istilc- 
mal buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 40 numaralı Toprak Tevzi Komisyonun
ca; Cihanbeyli'nin Yeniceoba nahiye merkezinde yapılan arazi 
tevziatımdaki yolsuzluklardan, fuzuli şağiller elinde bulunan Ha
zine toprakları hakkındaki vâki ihbarlarının nazara alınmadığın
dan şikâyeti ve kadastro esaslarına göre yapılacak bir faaliyetle 
kayıtsız Hazine arazilerinin tesbit ve ölçülmesi ve kanunen müs
tahak olmıyanlara verilen toprakların istirdadolunması taleple
rini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kesilen harb malûllüğü aylığının tekrar 
tahsis olunabilmesini teminen; yeniden muayeneye sevk olunması 
talebinden ibarettir.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

10539/10012 Fatma Kaya 
(S. No: 97) 2 nei Aziziye mahal

lesi 1063. sokak 
No: 20 
îzmir

10538/10011 Hüseyin Yaman 
10826/10273 Işık Palas Otelinde 
11234/10680 Gazi caddesi No: 165 
(S. No: 98) Burdur

12676/12103 Ahmet Dumlupmar 
(S. No: 99) Mescit mahallesinde 

Kasap 
Uzunköprü

12673/12100 Ahmet Yurttaş 
(S. No: 100) İnhisarlar Md. Ko

ruyucu M. 1027 
Uşak

12657/12084 Halil Arslaıı 
(S. No: 101) Ballıca köyünde 

Tarsus

12653/12080. Sefer Asal ve arka- 
(S. No: 102) daşları

Yoncalı köyünde 
Kızılcahamam

12646/12073 Mehmet Nefesli 
(S. No: 103) Yeni Camii mahalle

sinde 
Yozgad

10015/9613 Mehmet Durmuş 
10689/10136 PTT Md. eliyle Hive 
'S.No: 104) köyünden 

Göle

10016/9614 Sadettin Uludağ ve 
(S. No: 105) arkadaşları

Mecidiye köyünde
D. P. Ocak Başkanı 
Karaplirçek

(Arzuhal hulâsası : Kendisinin başkası, ile metres hayatı ge
çirdiği iddia olunmasından dolayı; velisi bulunduğu oğlu Recep 
Kaya’nın; devam etmekte olduğu Konya Astsubay Hazırlama 
Okulundan çıkarıldığından ilişik olarak takdim ettiği evlenme 
cüzdanı suretinde de görüleceği üzere kendisinin evli ve iddia 
gayri varit bulunduğundan, oğlunun yeniden okula kabulü tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Orman veya Nafıa teşkilâtında kendisine 
bir vazife temin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 32 senedir çalışmakta olduğu belediye mez
bahası kesim işinden kendisince malûm olmıyan bir sebeple çıka
rılarak sefalete duçar kılındığından şikâyeti ve işine tekrar alın
ması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1949 yılından beri ücretlerinde hiçbir de
ğişiklik yapılmıyarak ellerine geçen 100 küsur lira ile mağdur bir 
durumda bırakılan inhisarlar Teşkilâtı koruyucu memurlarının 
bu müşkül durumdan kurtarılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 16 - 17 senedir ifa ettiği köy imamlığın
dan dolayı kendisine muayyen bir maaş itası talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Kaymakam Arif Tümer ve Özel İdare Me
muru İsmail Özgör’ün istidada belirtildiği şekildeki vâki suiisti
malleri sebebiyle gerekli tahkikatın ifası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Geçirdiği iş kazası sebebiyle iş göremez 
bir durumda bulunduğundan, kendisine; 30 yıl muhtelif iş yer
lerinde geçen emeğine mukabil aylık gelir bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Zirai faaliyetinin âkim kalmaması için 
bankadan kendisine yardım yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiye ile köyleri arahndaki yolun; 
işçilik hariç, diğer masrafları Hükümetçe karşılanmak suretiy
le bir an önce yaptırılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son kararı almaya yetkili 
idari makam ve mericlerce katî karara bağlanmamış husu-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sata taallûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu ma
kam ve mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümeni - 
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

518(2 2 . IV . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Edirne İzmir

A. F. Ağaoğlu A. Doğruyol H. Maksudoğlu A. Güngören

Malatya Mardin
Fj. Doğan B. Erdem

(Arzuhal sayısı : 203)

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  

- 4  Sayı: 104 f r -  

4 .IX .1957 Çcarştunba
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

10026/9620 Asım Deniz 
(S. No: 1) Muhtar

Dere köyünde 
Bozkır

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kaymakamlıkça, sebepsiz yere muhtarlık 
vazifesine son verildiğinden keyfiyetin tahkik ettirilmesi talebin
den ibarettir.)

10042/9634 Mustafa İhsan İnce 
(S. No: 2) İstasyonda Kısım

(Arzuhal hulâsası : üç yıl önce yaptığı vc mütaaddit defalar 
tekrarladığı harç kaçakçılığı ihbarının Gazianteb Defterdarlığın- 

Şefi Zekreiya Alaçık ca takipsiz bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.) 
eliyle 
Horasan

(Arzuhal hulâsası : Borçlandırma senetleri tanzim olunup 
vergileri dahi kendilerince ödenmekte olan arazilerinin ahara 
icara verildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

10045/9637 Ahmet Kaçmaz ve 
(S. No: 3) arkadaşları 

Çiftçi 
Kınkhan

10047/9638 İsa Aygündüz 
(S. No: 4) Karataş köyünde 

Dinar

12638/12065 Behçet Kurnaz 
(S. No: 5) Ebekızı sokak 

No: 53 -1 -3  
Şişli - İstanbul

12642/12069 Sadık Hançebay (Arzuhal hulâsası : Millî Korunma Kanunu tatbikatının ma-
(S. No: 6) Karantina 213. sokak kus neticeler tevlidettiğinden şikâyeti ve mütekaidin üe az ge-

(Arzuhal hulâsası : Dokuma fabrikalarından birinde kendisi
ne bir iş temini talebinden ibarettir.) .

(Arzuhal hulâsası : Kcurdeşi ile birlikte oturmakta İken yeni 
inşa ettiği evine taşınmış bulunduğu, halde kömür istihkakının 
verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

No: 10 
İzmir

lirli kimselerin bu durum dolayısiyle çok müşkül bir durumda 
kaldıklarından, kanunun iyi bir şekilde tatbikinin temini talebi
ni mutazammındır.) „

(Arzuhal hulâsası : Kendisine; durumu üe mütenasip bir va-12645/12072 Mehmet Koşan 
(S. No: 7) Zafer mahallesi Gazi zife verilmesi talebinden ibarettir.) 

bulvarı 48/1 sokak 
No: 35 
Aydın
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10007/9605
10139

(S. No: 8)

Arzuhal
No.

Mustafa Başar vc 
arkadaşları 
Berk köyünde 
Osmancık - Çorum

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

10008/9606 
(S. No: 9)

Sadık Altunkalem 
Eski muhtar Güney- 
demirciler köyünde 
Gerede

10532/10005 M. Sadık Baysan 
(S. No: 10) Kocavezir mahallesi 

38. sokak No: 44 
Adana

10520/9994 Haşan Baysal ve ar- 
(S. No: 11) kadaşları

Selâkan köyünde 
Karlıova

10514/9988 Haşan Kalkan ve ar- 
(S. No: 12) kadaşları

Gündüz mahallesi 
Kanatlı caddesinde 
100 numarada Bak
kal Kemal Yılmaz 
eliyle
Kırıkhan - Hatay

9854/9497 Çitak köyü ve diğer 
(S. No: 13) köyler muhtarları 

Karakoçan

9851/9494 Mehmet Eker ve 
(S. No: 14) Fatma Eker

Ziyaret köyünde 
Altınözü - Hatay

9769/9428 Seydalı Bozkurt ve 
(S. No: 15) arkadaşları

Sıldız köyüne bağlı 
Miko Komu halkın
dan 
Hınıs

'9765/9424 Aliye Dönmez ve ço- 
(S. No: 16) cukları

Eskişehir Sokak No: 
421
Yenidoğan - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Tapulu olarak uzun yıllardır tahtı ta
sarrufunda bulunfm arazilerinden bir kısmının tapu fazlası ola
rak hükümle Hazine adına tescil edilmiş bulunduğundan; mağ
duriyetlerinin telâfisi için kendi yerleri ile münasebeti olan bu 
yerin uzun vâde ve taksitlerle Hâzinece tekrar kendileri adına 
temlik ve tescili hususunda derdest bulunan muamelenin bir an 
önce neticelendirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini darp ve tahkir eden ve keyfî 
olarak vazifesine nihayet veren Gerede Kaymakamı Mehmet ile 
Jandarma Bölük Kumandanı haklarında gereken kanuni tahki
katın ifası talebinden ibarettir.) •

(Arzuhal hulâsası : iktisadi Devlet Teşekküllerinden veya 
Devlet miiesseselerinden birinde ücretli bir vazifeye tâyin kılın
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy muhtarlığına getirilen Ömer'in ken
dilerine haksız yere zarar ziyan tazmin ettirmeye kalkıştığın
dan, kendilerini iş ve güçlerinden alıkoyacalc şekilde keyfî hare
ketlerde bulunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmak
la; bir an evvel araziye kavuşturulmaları esbabının temini ta
lebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Doktor Hayrettin Cizreli’nin kazalarına 
tâyin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası : Hesaplarını tasfiye etmiş oldukları halde 
Altınözü Tarım Kooperatif ince her sene verilmekte olan paranın 
bu yıl verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Halen yerleştirilmiş bulundukları Sıldız 
köyünde de heyelan olduğundan, başka münasip bir mahalde is
kân olunmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâassı : Mâlüliyet maaşı bağlanması için sağlığın
da gereken muameleye tevessül ettiği halde, aylık tahsis olunma
dan vefat eden kocasına ait müterakim istihkakının tediyesi tale
binden ibarettir.)



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

12784/12210 Şükrü Karkaya ve 
(8. No: 17) arkadaşları

Titrik köyünde 
Giresun

12797/12223 Mehmet Ulutaş 
(S. No: 18) Şıkşık Mahallesi No: 

28
Malatya

12798/1224 Ömer Kaynar 
(S. No: 19) 'Eski Eğitmen, Bedii 

köyünde 
Çankırı

10062/9652 Haşan Balcı 
(S. No: 20) Göcek Şirketi made

ninde İşçi 
Fethiye

10057/9647 Mehmet Eftokiıı 
(S. No: 21) Özbcyler Mahallesi 

Yıldırım Sokak No: 
26
Ankara

10055/9645 Hayrettin Büyük- 
.13498/12918 sönmez 
(S. No: 22) Ycşilşıbla Mahallesi 

Kaymakam Nihat 
Caddesi No: 18 
Bursa

10025/96.19 Sabri îlik 
(S. No: 23) Doğaııboy Mahallesi 

Çerkeş Sokak No: 47 
Çay Evi sahibi Ihsan 
Bostancı eliyle 
Ankara

9982/9587 Hüseyin Acar 
(S. No: 24) Zile Caddesi Kundu

racı Salih Mülkçii 
eliyle 
Turhal

9949/9567 Ömer Eraslaı;
(S. No: 25) Ililim köyünde Muh

tar
Tarakşo - Gerger

(Arzuhal hulâsası : Şemail köyünün Keymana mevkiindeki 
tarla, çayır ve baltalıklarının Orman Kanunu şümulüne girip 
girmediğinin, 6831 sayılı Kanunla tanınan hakkı itirazlarına bi
naen tâyin, tesbit ve kendilerine bildirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 18 yaşından aşağı okul talebelerinin kah
vehanelere ve buna benzer yerlere girmemeleri ve oyun oynamala
rının önlenmesi esbabının istikmal buyuruhnası talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 -12 sene başarılı hizmetlerde bulunduk
tan sonra çeşitli yollarla tasfiyeye tâbi tutulup mesleklerinden 
uzaklaştırılmış olan eğitmenlerin; icabederse yeniden bir elemeye 
tâbi tutulmak suretiyle vazifelerine iade olunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kaymakamlık evi bahçesinde bulunan çe
şitli meyva ağaçlarını kestirerek bunlardan menfaat temin eden 
Kaymakam Hüsnü hakkında icabeden kanuni takibatta bulunul
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dedesi ve pederi namına mukayyet gay- 
rimenkullerinin Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü kayıtlarından 
çıkartılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Malul kıdemli astsubaylardan olup icaren 
oturmakta bulunduğu evden çıkarılmaya icbar edildiğinden, ki
ralan ucuz olan evkafa ait binalardan bir tanesinin kendisine 
verilerek müşkül durumdan kurtarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaşının ilerlemiş olması itibariyle ken
disine durumu ile mütenasip bir iş temin edilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 7 yıldır çalışmakta olduğu Turhal Şeker 
Fabrikasında cereyan eden yolsuzluklar hakkında ilgililere ma
lûmat vermiş bulunduğu için bizzarure işinden ayrilmış ve dolu- 
yısiyle fakru zarurete düçour olmuş bulunduğundan tekrar işe 
alınması için emir buyuruhnası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kaymakamlıkça; haksız olarak muhtar
lıktan çıkarıldığından şikâyeti mutazammmdır.)



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

9941/9561 Şükrü Bilbay 
(S. No: 26) Komasur köyünde 

Horasan

9844/9489 Mehmet Sadık Ha- 
(S. No: 27) midi

Şehidiyc Mahallesi 
Kışla Sokak No: 3 
Mardin

9834/9480 Kâmil Yılmaz 
(S. No: 28) D. P. Ocak Başkanı 

ve arkadaşları 
Mercan - Erzincan

9832/9478 Ali Kaya 
(S. No: 29) Muhtar

Yoncalı köyünde 
Şavşat - Artvin

9824/9470 Haşan Saltık 
(S. No: 30) Cibali Hisaraltı 

No: 52
Unkapanı - İstanbul

9816/9465 Haşan Aydoğan 
(S. No: 31) Girbel köyünde Bü

yük Çiftçi 
Kızıltepe - Mardin

9815/9464 Ziya Şarlak 
(S. No: 32) İstasyon caddesi, 

Enstitü kargısında 
Burdur

9740/9407 Mustafa Kale ve ar- 
(S. No: 33) kadaşları

Tuzlu köyünde 
Çankırı

9737/9404 Mehmet Tanrıkıla 
(S. No: 34) ve arkadaşları

Vezirhan caddesi 
No: 47
Çenberlitaş - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Arazi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Suriye'de kalan arazilerine mukabil Su
riyelilerin Türkiye’de bulunan arazilerinden toprak verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki suiistimalleri sebebiyle hakkında 
tahkikat icra olunmakta bulunan Mercan köyü muhtarı Ömer 
Karagül hdkkmdaki işbu tahkikatın tahkik memuru izinli bıra
kılmak suretiyle kaymakamlıkça tatil olunduğundan şikâyeti rnu- 
t azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprak kifayetsizliği sebebi ile bulunduk
ları muhitte kendilerine arazi verilmemesi yüzünden mağdur ve 
perişan bir durumda kaldıklarından; boş arazisi olan Muş'un 
Bulanık kazasının Kekerli ve Rüstemgedik köylerinde iskân olun
maları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisine bir iş temini talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Devam edegelen arazi nizalarının ve bu 
yüzden vukua gelen emniyet ve asayişi muhil birtakım hâdise
lerin önlenmesi için; ellerindeki tapulara ait tahdidatın bir an 
önce yapılması hakkında kazalarında faaliyette bulunan tapu 
kadastro komisyonuna emir verilmesi talebinden ibarettir.)c

(Arzuhal hulâsası: Şimdiye kadar bütün emlâkini satmak sure
tiyle Tıp Fakültesi son sınıfına kadar okutabildiği oğlu Necdet Şar- 
lak’a artık yardımda bulunamıyacak bir duruma geldiğinden ba
kiye tahsil müddetince (10 ay müddetle) burs verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

/

(Arzuhal hulâsası: Muhtaç ve zaruret içerisinde bulunmala
rına binaen; bir an önce topraklandırılmalurı talebinden ibaret
tir.)



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

9735/9402 Niyazi Narludere 
(S. No: 35) Kasımfaki mahal

lesinde 
Delirci

J 0355/9861 Ahmet Ergezer 
(S. No: 36) Eski elbise paza

rında.
Mersin

10006/9604 Ahmet Yalçın 
10151 Berk köyünde 

(S. No: 37) Osmancık - Corum

10075/9659 Ali Yaman 
(S. No: 38) Muhtar

Bükeler köyünde 
Çamlıdere

9929/9551 Tomur Deregöz 
(S. No: 30) Tığcılar caddesi

Rüştüpaşa mahallesi
No: 18
Mercan

9940/9560 İsmail Özdönmez 
(S. No: 40) Güllük mahallesi

Bereket sokak No: 32 
Eskişehir

9950/9568 Mehmet Çınar 
(S. No: 41) Yenimahalle Kara- 

kütük cadde No: 34 
Sarıyer - İstanbul

9955/9573 Abdullah Pirci 
(S. No: 42) İnhisarlar Koruma 

ve Tahsil Memuru 
İnebolu

9957/9575 Mehmet Rızaoğlu 
(S. No: 43) Kiremetçi mahallesi 

Işık sokak No: 7 
Bursa

9986/9591 Süleyman Aker 
(S. No: 44) Mecidiyeköy 2. taş 

.ocağı Bıldırcın Çık
maz sokak No: 20/7 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Uğradıkları yangın felâketi sebebi ve Hü
kümetin emri ile Emlâk Bankasınca kendilerine verilen mesken 
kredilenne ait faizlerin üzerlerinden kaldırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meskensiz ehaliden olmakla kendilerine 
arsa verileceği Mersin Belediyesince ilân olunup zaman kayıp 
vc masraf ihtiyar etmek suretiyle icabeden muamelelerini de ik
mal ettirmiş bulundukları halde; arsaların el’an verilmediğin
den şikâyeti n^utazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu mülkü iken bir lıatayi adü eseri 
olarak Hazine adına temlik olunan arazisinin, takdir olunacak 
bir bedel ve müsait taksitle Hâzinece kendisine devri talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çamlıdere kazasma bağlı Bükeler köyü
nün nahiye haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eskişehir’de vukua gelen seylâp ve zel
zele âfetlerinden mutazarrır bulunmuş olduğundan kendisine 
yardım yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Manifaturacılıkla iştigal etmekte bulun
duğu halde Siimerbankça emsaline yapılan pamuklu mensucat 
tevziatından istifade ettirilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ücretinin arUrilması ve kanuni hakkı 
olan giyim eşyasının bir an evvel verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Vatandaşlığa kabul ve nüfus cüzdanının 
verilmesi için istenilen cezalı harcın kendilerinden alınmaması ta-•* I
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İstanbul Belediyesi fen işleri tamirat 
kadrosunda çalışmakta olup belediye encümenince kendilerine ve
rilmesi kararlaştırılan 50 şer lira zammın tediyesinde ve verilmek
te olan elbiselerde keyfî hareket eden tamirat şefi Süreyya Oün- 
deş’ten şikâyeti mutazammmdır.)_
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9987/9592 Mehmet Varol 
(S. No: 45) Çiftçi

Herzemi köyünde 
Çinra

9988/9593 Muammer Baran 
(S. No: 46) Çeltek mahallesi Za

viye sokak No: 24 
Karaman

9989/9594 Nuri Vardar ve ar- 
(S. No: 47) kadarları

Kumkadı köyünde 
Mustaf akcmal paşıı

9997/9596 Mediha Dar 
(S. No: 48) Moda caddesi Gün- 

doğdu sokak No: 8/2 
Kadıköy - İstanbul

9998/9597 Hacı Bozan Üçkan 
(S. No: 49) Araban köyünde 

Suruç - Urfa

10541/10014 Emin Bülbüle diğer
10687/10134 akrabaları
10827/10274 Ilekimdede mahalle-
10886/10333 sinde
11217/10663 Urfa
11267/10713
11289/10735
11322/10768
11654/11100
(S. No: 50)

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Çok muzdar bir durumda bulundukların
dan bir an önce topraklandırılvıaları talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Müptelâ' olduğu akıl hastalığının tedavisi 
maksadı ile Amerika'ya gitmek üzere kendisine mukimi pasaport 
ve dövizin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal Jıulâsası: Ellerinde bulunan 16 bin dönümlük me
ranın bir an evvel kendilerine tevzi olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Babasının vefaati tarihinde evli bulunma
sı hasebiyle bağlanmamış olan yetim maaşının, halen dul bulun
duğundan; son çıkan kanun gereğince tahsisi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: İstidada adlarını belirttiği kimseler hu
zurunda kendisine hakaret ve tehditte bulunan ve hürriyetini 
tahdidetmek istiyen Urfa Emniyet Müdürü Adnan (iakmak’tan 
şikâye ti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Urfa’da vazife görmekte olan Toprak Tev
zi Komisyonunun halkın isteklerini sürüncemede bıraktığından 
şikâyeti ve toprağa olan hâd derecedeki ihtiyaçlarına binaen bir 
an evvel kendilerine arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hülâsaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili ida
ri makam ve mercilerce katî karara bağlanmamış hususata taal
lûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve mer
cilere müracaattan lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5193 2 . IV . 1957

9887/9522 Remzi Gül 
(S. No: 51) Paşabafyçe Tepeköy 

Polenez Yolu No: 76 
İstanbul

9883/9518 Ahmet Dingayoğlu 
(S. No: 52) Beykoz nak Yazı iş

leri Büro sahibi Sab- 
ri Kıvanç eliyle 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası: İşçi Sigortaları Paşabahçe Dispanser ha
demesi iken haksız olarak işine nihayet verildiğinden şikâyeti mu- 
tazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Çalışmakta olduğu Denizcilik Bankası Is- 
tinye dok ve havuzlarında geçirdiği iş kazasından dolayı mâlûl 
kaldığı halde sigortaca verilmesi lâzımgclen kanuni haklarının 
(maluliyet tazminatının) verilmediğinden, şikâyeti mutazammm- 
dır.).



9878/9513 
(S. No: 53)

Arzuhal
No.

13017/12440 
(S. No: 54)

10032/9626 
(S. No: 55)

Eyüp Akdağ 
Tophane Necatibev 
caddesi No: 380 
İstanbul

Mustafa Neşet 
Kala köyünde 
Yeşilhisar

Nuri Çakır ve arka
daşları
Evsizlere Ev Yaptır
ma Kooperatifi 
İsparta

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

10039/9633 Ekrem Tayfur 
(S. No: 56) Sanyar köyünde 

Rar Şirketi maki- 
• nişti 

Nallıhan

10043/9635 M. İhsan İnce Nal- 
(S. No: 57).bantoğlu

İstasyon kısım şefi 
Zekeriya Alaçık 
eliyle 
Horasan

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz olarak yapılan bir tescil mu
amelesinin iptali ve kanunsuz muameleyi yapanların tecziycsi ta
leplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Kardeşini öldürenlerin tevkifi ve tecziye 
olunmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İdarei hususiyeyc aidolup, plânda mesken 
sahası olarak gösterilmiş olan ve 6188 sayılı Kanuna tevfikan'' bele
diyeye devri; dolayısiyle meskensiz vatandaşlara tahsisi yolun
da belediyece vâki mütaaddit teklifler üzerine kanunun derpiş et
tiği vergi kıymeti diişük görülerek, yeniden çok yüksek bir kıymet 
takdir ettirilmek suretiyle kanun tatbikatnmı akinı bırakıldığm- 
dan ve vekâlete vâki müracaatlerinden de muamelede bir kanun
suzluk bulunmadığının bildirilmiş olduğundan şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Nallıhan İş Mahkemesinde dersdest bulu
nan dâvasının başka muhalle veya şirket merkezine, naklolunması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Karayolları Teşkilâtında görmekte oldu
ğu puvantörlük işinden keyfî olarak ve iş mevzuatına, aykırı bir 
şekilde çıkarıldığından şikâyeti mutazammındır.)

12655/12082 Mustafa Fidan 
(S. No: 58) Baraj inşaatında 

Sanyar

12671/12098 Ahmet Usta 
(S. No: 59) Taşagil nahiye mer

kezinde 
Antalya

(Arzuhal hulâsası: Sanyar baraj inşaatında geçirdiği iş ka
zası sebebiyle tanınması lâzımgelcn kanuni haklannm tanınmadı
ğından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Kanuni iskân hakkından mahrum bırakıl
dığından şikâyeti mutazammındır.)

10531/10004 Yavuz Çetin kal e 
(S. No: 60) Sümer Yeni Mahalle 

No: 42 
Kayseri

(Arzuhal hulâsası: 15 senedir çalışmakta bulunduğu Kayseri 
Sümerbank Bez Fabrikasında gözlerine arız olan hastalık sebe
biyle işinden çıkarılmış bulunduğu halde; kendisine masış bağ
lanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

10535/10008 Mustafa Ocak 
(S. No: 61) Ant köyünde 

Samsun

(Arzuhal hulâsası: Kendisini öldürmek maksadı ile yaralıyan 
Şahin'in, sorgu hâkimliğince tahliyesine karar verildiğinden şikâ
yeti mu t azaminindir.)



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

10540/10013 Ahmet Yüksel 
(S. No: 62) Yukan Ağısı köyün

de
Elâzığ

10011/9600 Puat Çelik 
(S. No: 63) Şehremini Denizab- 

dal Mahallesi Köp
rülü Mehmet Paşa 
Sokak No: 12 
İstanbul

13023/12446 Hakkı özcan 
(S. No: 64) Ceza Evinde hüküm

lü
Ürgüp

13026/12449 Ahmet Toksöz 
(S. No: 65) Em. Md. 24/1422 ya

ka sicilli Polis Me
muru 
Erzincan

13027/12450 Muhsin Bilge 
(S. No: 66) Ekiz köyünde 

Milâs

13028/12451 Mustafa Ayyıldız 
(S. No: 67) Ekiz köyünde 

Milâs

13043/12466 Niyazi Oürkan 
(S. No: 68) Ceza Evinde hüküm

lü
Kastamonu

(Arzuhal hulâsası: Menkul eşhastan olup iskân yoliyle kendi
sine verilip, bir kısmı üzerine tapulanan, bir kısmı hakkındaki 
muamelede derdest bulunan ve 25 yıldır imar ve ihya ettiği 
arazisinin iskân idaresince elinden alınmak istenildiğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: 33 senelik Devlet hizmetine rağmen vazi
fesi başında felç hastalığına tutulup emekliye sevk olunan, fa
kat bu hastalığı sebebiyle kendisine mâlûliyet maaşı bağlanma
dan vefat eden babasına ait vazife mâlûliyet aylığının tahakkuk 
ettirilerek bu suretle kendi haklarının da meydana çıkarılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Haksız olarak verilen 2,5 yıl hapis cezası 
ile ilgili Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 950/81 sayılı dosya
sının tetkik olunup mağduriyetten kurtarılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerinin Rus topraklan içerisinde kal
ması üzerine ecdatlarından müntekil külliyetli emlâk ve arazi
lerini terk ile Kars’ın Susuz nahiyesi merkezine yerleştirildikle
ri halde; iskân haklarından faydalandırılmadıklarmdan ve arazi 
isteğinin de memur olduğu ileri sürülmek suretiyle işar olunma
dığından şikâyeti ve arazi verilmesi vc halen içerisinde oturmak
ta bulunduğu Hâzineye ait evin maliyet fiyatı ile ve taksitle 
kendisine satılması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kanunlarımızın himayesi altında bulu
nan hakkı tasarrufu ihlâl olunmak suretiyle; tarlasının ormanla 
hiçbir guna münasebet ve alâliası bulunmadığı halde Muğla Va
liliğince kendisinin fuzuli şagil durumune konulduğundan şikâ
yeti ve işgal edilen yere ait bedeli istimlâkin ödenebilmesi ve bu 
kabil yolsuz hareketlerin önlenmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu olan tarlasından bir kısmının, 
ilişik olarak takdim ettiği Milâs kaymakamhğmın yazısından 
anlaşılacağı üzere'ormandan açmak suretiyle fuzuli işgal altın
da bulundurulduğu gibi, tamamen yeisiz ve tasar,ruf hakkını mu
hil bir beyanla; yola kalbolunmak üzere ele alınmış bulunduğun
dan şikâyeti ve yeri üzerinde» kanun dairesinde, gereken istim
lâk muamelesi yapılarak bedelinin ödenilmesi talebini mutazanı- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Taammüden katil suçu isnada ile Kasta
monu Ağır Ceza Mahkemesince 18 sene Ağır hapis cezasına 
mahkûmiyetine mütedair kanun yollarından geçmek suretiyle 
katileşen hükmün; müdûfiinin kendisini lâyiki ile müdafaa et
memesi; görgü vc âmme şahitlerinin ifadeleri hilâfına suçu yal
nız kendisinin işlediği kabul- edilmesi ve kuvvetli tahrikin mev
cudiyeti ve hâdisenin âdi bir yaralamadan ibaret bulunduğu 
araştınlmakstzm tesis olunması ile mağdur cdilnıiş bulunduğun-



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

13050/12473 İsmail Güney 
(S. No: 60) Maliye Muhasebe Me

muru 
Bergama

12752/12178 Raşim Taşkın ve ar- 
(S. No: 70) kadarları

Develi köyünde 
Vize

12753/12179 Burhan Coşkun 
(S. No: 71) Maliye 1 nci Daire 

Atlı Tahsildarı 
Boyabat

13051/12474 Cafer özpınar 
(S. No: 72) Cami mahallesinde 

Kemerhisar - Bor

0707/9379 Halil Uğuz 
(S. No: 73) Mııratpaşa mahallesi 

Hacıhalil sokak No:2 
Antalya

9705/9377 Osman Akman 
13602/13022 Saadetli sokak 
(S. No: 74) No: 58

Yeşilköy - İstanbul

9704/9376 Fecire Emre 
(S. No: 75) Hacıabdi mahallesi 

Sığırlık sokak 
No: 13 
Malatya

9996/9595 Halil Köse 
10491 Madan köyünde 

(S. No: 76) Piraziz - Bulancak

dan tazallümü hali ve dolayısiyle mezkûr mahkûmiyet dosyası
nın tetkikiyle adaletin tecelli ettirilmesi talebini mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Başkalarına 25 liraya sattığı bir makina 
kolunu kendisine 40 liraya satan Yaşar Başdemir hakkında müd
deiumumiliğe yaptığı şikâyet üzerine verilen ademitakip kara
rından ve vâki itirafının mesnetsiz olarak reddolunduğundan 
şikâyeti ve mezkûr ihtiloârın tahkik ettirilmesi talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ormanla hiçbir gûna, alâka ve münasebeti 
bulunmadığı halde; mücerret sürülmemiş olduğu için yetişen çam
lık ve fundalık bakımından; köylerinin Bağlarbaşı, Tepeli ve Top- 
çuyölu ve civarındaki arazilerinin orman sahası içerisine alınmak 
istenildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada geçen 11 senelik hizmetinin 
tekaütlük müddet hizmetine ilâve olunmadığından şikâyeti muta- 
zammındır.

(Arzuhal hulâsası : 1950 senesinde, askerlik hizmetini ifa sıra
sında ârız olan bir hastalık yüzünden her iki gözden mahrum ve 
çürüğe çıkarılmış bulunduğu halde, maluliyet aylığı bağlanmadı
ğından şikâyeti mutazammmdır.

(Arzuhal hulâsası : Müddeti kanunisi içerisinde vâki müra
caat üzerine borçlandırılmak suretiyle kabul olunan Ziraat Ban
kasında geçen 9 küsur senelik hizmetine ait borçlanma muamele
sinin; borçlanma bedelini müddetinde göndermediği bahane olun
mak suretiyle iptali 'cihetine gidildiğinden şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Yıpranma zammı ile birlikte 21 küsur se
neye baliğ olan polis meslekindeki feragatli ve dürüst hizmeti na
zara almmıyarak; o tarihte İstanbul Emniyet Müdürü olan Ah
met Demir’in istida da belirttiği şekildeki garezkârlığma kurban 
edilerek meslekten ihraç edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve te
kaütlük hakkını dahi haiz bulunması itibariyle hakkının korun
ması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 13 yıldır çalışmakta olduğu Malatya Pa
muklu Sanayi Müessesinde musâbolduğu hastalık sebebiyle İşçi 
Sigortaları Kurumu Hastanesi tarafından vaktinde gereken mua
melesi yapılmadığından dolayı işine nihayet verilmek suretiyle 
mağdur edildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 80 küsur senedir tahtı tasarruflarında bu
lunan arazilerinin Talât Gedik Ali denilen şahıs tarafından açılan 
tahliye dâvası ile ellerinden alınıp; bu araziler üzerinde kurduk
ları yuvaların dağıtılmasına mahal bırakılmaması talebinden iba
rettir.)
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9985/9590 Bekir Sertçe 
(S. No: 77) Askerî Lise hade

mesi 
Bursa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9857/9500 Musa Bayraktar 
(S. No: 78) Haymana’nın Tutak 

köyünden ve halen 
211 nei Sınır Ala
yının Birinci Tabur 
Karargâh Bölüğü 
erlerinden 
Hopa

9952/9570 Bahri Mithat Yılmaz 
i S. No: 79) Küçiikpazar Hoca 

Giyasettin mahallesi 
Vefa caddesi No: 38 
İstanbul

9946/9564 Musa Meriç 
(S. No: 80) Ceza Evinde Tutuk 

İzmir

9939/9559 Adile Muzaffer öz- 
(S. No: 81) kan

Çivril kazası Merkez 
30 Ağustos Okulu 
öğretmeni 
Denizli

9931/9553 Nedim Kay 
(S. No: 82) Anafartalar caddesi 

Iştmlı sokak No: 15 
Mustafa özel yanın
da
Balıkesir

7924/7854 Mustafa Aygen 
10556/10025 PTT memuru 
11485/10931 Urfa 
13039/12462 
(S. No: 83)

10076/9660 Yusuf Akyıldız 
S. No: 84) Burcun köyünde 

Yenişehir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenlerinden olup müret- 
teb mahalli olan Tavas'ın TJzunpmar köyünde 5 yıl iskân hak
kından mahrum bir vaziyette beklediği ve iskânının da yapılma
dığı dosyasındaki kayıtlarla sabit olup buradan kaymakamlığın 
muvafakati ile ayrılmış bulunduğu halde; iskân hakkından mah
rum bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisini yaralıyan failler hakkında, nakız 
üzerine yeniden yapılan muhakeme neticesinde usul ve kanun 
hilâfına hareket olunmak suretiyle verilen beraet kararma müte
dair Haymana Asliye Ceza Mahkemesinin 955/416 esas ve 956/76 
karar sayılı ilâm dosyası tetkik olunup, hukukunun ziyama ma
hal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Gedikli Astsubay Okulu mezunu ohıp 8ta- 
jiyerliği sırasında malûl kalmış ve bu yüzden çürüğe çıkarılmış 
bulunduğu halde; kanuni tazminatının ve mâlûliyet aylığının ve
rilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 6 -7  Eylül hâdisesine karıştığı iddia ve 
isnadı ile mahkûm olduğu 2 sene 6 ay hapis cezasına ait kararı 
Temyiz etmiş bulunmasına rağmen bir netice alamadığından şi
kâyeti ve bu hususta gereken muamelenin ifası talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Terfiinde zıyaa uğratılan 1 sene 4 m/lık 
müddetinin nazara alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Türk Ceza Kanununun 149 ncu maddesi
ne tevfikan 15 sene hapse mahkûm olup; cezasının 13 küsur 
senesi infaz olunduktan sonra; çıkan A f Kanunundan bilistifade 
tahliye olunduğunu ancak; af; cezasının neticelerini ortadan kal
dırmadığı için tekaüt hakkından mahrum kalmış bir durumda 
bulunmakla cezasının mahiyeti itibariyle emekli maaşının iadesi 
lâzınıgeleceğinden bâhis bulunmamaktadır.)

(Arzuhal hulâsası : Kıs kardeşi Gillsüm’ü üzerine gaz dök
mek suretiyle yakan kocası özel İdare Memuru Mehmet Halkaya 
hakkında cereyan eden ilk tahkikatın himayekâr yapıldığından 
ve mumaileyhin tevkif olunmıyarak delillerin ortadan kalkma
sına- sebebiyet verildiğin şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası 
mutazammındır.)

İskân haklarının verilmediğinden şikâyeti



Arzuhal
No.

10044/9636
(S. No: 85)

9764/9423 
(S. No: 86)

9714/9386 
(S. No: 87)

9721/9393 
(S. No: 88)

9724/9396 
(S. No: 89)

9729/9400 
(S. No: 90)

9966/9579 
(S. No: 91)

9979/9584 
(S. No: 92)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Safittin Arat 
Necatibey Mah. Ni
lüfer sokak No: 4/2 
Ankara

Fuat Günerâl 
Cankurtaran Mah. 
Seyit Haşan sokak 
No: 16/7
Sultanahmet - İstan
bul

Halil Kesat ve arka
daşları
1956 tarih ve 307 
mahreç sayılı tel sa
hibi
Horasan s

Abdullah Şenol 
Alpağut Mah. 
Ulukışla

Rafet Ayan 
DDY sınıf 2. istas
yon şefi 37257 sicilli 
Gazicmir

Sami Erban 
Mithat Paşa caddesi 
Kız Lisesi karşısı 
No: 146 
İzmir

Haşan Karabel 
Cezaevinde mahkûm 
Samsun

Ahmet Sabahrüzgârı 
Haeıkndın mahallesi 
İmaret Sabunhane 
sokak No: 18 
Küçükpazar - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Balıkesir Emlâki Miriye ve Millî Emlâk 
Müdürlüğü kâtipliklerinde, tekaüt aidatı ödemek suretiyle sebk 
eden 1 sene 4 ay 19 günlük maaşlı ve ücretli vazifelerinin, borç
landırılma yoliyle tekaütlük müddetine ilâve olunmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Müdürü, istidada bertafsil açıkladığı se
beplerden dolayı kendisine husumet besliyen üstlerin tesiri nü
fuzu, keyfî ve hissî hareket etmek suretiyle kendisi hakkında Kor
general Nurettin Aknoz tarafından tanzim olunan bir sicile müs
teniden, tekaütlük müddetini doldurmasına 3 sene kala; 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına tevfikan disip
linsizlik sebebiyle sicillen tekaüde sevk olunmuş bulunduğundan; 
rütbe ve bilcümle hukuk iade olunmak suretiyle mezkûr muame
lenin iptali talebini muntazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Nuri Bayrak9 a aidolup icar en tahtı ta
sarruflarında bulunan dükkânlarının belediye reisi tarafından 
garazen istimlâk olunup yıktırılmaya teşebbüs edildiğinden şi
kâyeti ve bir müfettiş gönderilmek suretiyle bunun önlenmesi 
talebini mutazammmdır.)

-  11 -

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Banka borcunun müeccel bulunmasına 
rağmen Ulukışla Ziraat Bankası Ajans Müdürünün keyfî bir 
şekilde çift motoruna haciz vazettirdiğinden şikâyeti ve mezkûr 
borcunun tahsilinin tehiri talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Bir Dıray hâdisesi sebebiyle aradan uzun 
bir zaman geçtikten sonra verilmiş olan 3 kıdem tenzili cezasın
dan dolayı ikramiye, temettü ve maaş farkları ödenmemek sure
tiyle mütaaddit defalar cezalandırılmış bulunduğundan şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: 7 senedir çalışmakta bulunduğu İzmir 
Mithat Paşa Sanat Enstitüsü motor atelyesi usta öğretmenliğin
de; vazife esnasında geçirdiği bir kaza neticesinde mâlûl kalmış 
bulunduğu halde; vazife mâlûlü addolunup emekli hakkı tanın
madığından şikâyeti ve kendisine 4 aylık maaşlarının ödenmesi 
veya münasip bir ikramiye verilmesi taleplerini mutazammmdır.)

(Arzuhal hülâsası: Milletvekili Avukat Hâmid Şevket İnce'- 
den alacaklı bulunduğu paranın kendisine gönderilmesinin temi
ni talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisinin yaralanmasına, mâlûl ve mu
avenete muhtaç bir duruma düşmesine sebebiyet veren şoför hak
kında mahkemece beraat kararı verilip buna ait hükmün tasdik 
edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve hukukunun korunması talebi
ni mutazammmdır.)



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

9966/9580 Ali Alkan 
(S. No: 93) Aksaray Jandarma 

Birliği Birlik kâtibi 
Uzt. Onb. Arif Ünal 
eliyle 
Niğde

9971/9581 Hüseyin Yıldırım 
(S. No: 94) Ekrek köyünde 

Çemişkezek

9980/9585 İbrahim Sürücü ve 
(S. No: 95) arkadaşı

Sarılar köyünde 
Manavgat

10004/9602 Fevzi Er özü 
11385/10831 Suhulet Yazıhane- 
(S. No: 96) sinde arzuhalci 

Akyazı

13231/12654 Haşan Büyük Ak- 
(S. No: 97) yol

Gazi Süleyman Pasa 
Mah. No: 43 
Geyve - Sakarya

9730/9401 Rasim Noyaıı 
(S. No: 98) IV ncü Zh. P. Tb.

1. Bl. Kd. Bşvş. 
Aşkale

10002/9600 Remzi Polat 
(S. No: 99) Sargun köyünde 

Tokad

9938/9558 Sacit Soğan 
(S. No: 100) E. K. 1. Kandilli 

Bölgesi Kömür Tevzi 
Memuru 
Kandilli

10059/9649 Mehmet Kalkan 
(S. No: 101). Balgat Mahallesi 

Bingöl No: 174 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Vazife maluliyeti aylığı bağlanması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Malûl ve ihtiyar bir durumda bulundu
ğundan, birinci devre milletvekillerinden babası ölü Diyap’tan 
emsalleri misillû kendisine aylık bağlanması hakkındaki vâki ta
leplerinin is ’af olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 25 senedir tahtı tasarruflarında bulunan 
tapulu arazilerinden jandarma marifetiyle çıkarılmış ve mezkûr 
ihtilâf; mahallî mahkemede derdest bulunduğundan şikâyeti ve 
adaletin tecellisi için alâka talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 24 küsur senelik devlet hizmetine rağmen 
tekaüt maaşı bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Gümülcüne muhacirlerinden olup 17 parça 
gayrimenkulünü mezkûr yerde terk ederek 1928 yılında yurdu gel
diği ve iskânı için mütaaddit defalar müracaatta bulunduğu 
halde; talebinin is’af olunmadığından şikâyeti ve sıfatı muhacirdi 
kabul olunmadığı takdirde mülteci olarak bu haktan istifade etti
rilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâassı : 5619 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi dikkat 
nazara alınmaksızın Millî Müdafaa Vekâleti aleyhine ikame ettiği 
dâva, Devlet Sûr asınca reddolunmakla istirdat olunan bir senelik 
fark maaşlarından dolayı uğradığı mağduriyetin telâfisi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Menkul eşhastan bulunduğu halde iskân 
hakkından mahrum bırakıldığından şikâyeti ve 5227 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan nüfusu nispetinde kendisine de arazi veril
mesi talebinden ibaretir.)

(Arzuhal Jıulâsası : Karadeniz Ereğlisi Jandarma birliğinde 
temditti onbaşı olarak; vazife görmekte iken birlik kumandanının; 
kendisinin kifayetsizliği hakkında verdiği uydurma bir sicille 
mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve hakkının iadesi tale
bini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ruhsatsız olarak yaptırmış olduğu kanuni 
vasıfları haiz bulunan binasının belediyece yıkılmak istenildiğin
den şikâyeti mutazammınıdır.)
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Arzuhal
No.

9840/9486 
(S. No: 102)

9839/9485 
(S. No: 103)

9838/9484 
(S. No: 104)

0833/0479 
(S. No: 105)

9831/0477 
(S. No: 106)

0827/0473 
(S. No: 107)

0821/9460 
(S. No: 108)

9818/0466 
(S. No: 100)

Dede Arslandağ ve 
arkadaşı
Kavaklıdere Postane 
Caddesi No: 3 
Yenişehir - Ankara

Lûti'i Saryal 
Sakalar İlkokulu öğ 
retmeni Sarıkad ı n 
Sokak No: 18/A 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Halaoğlu Dede Arslandağ’ın bir katil hâ
disesi sebebiyle vâki mahkûmiyetinden dolayı kendilerinin müd- 
detsiz olarak sürgün cezasına mahkum edilmiş bulunduklarından 
şikâyeti ve durumlarının; Tiirk Ceza Kanununun 18 nci madde
si müvacehesinde tetkik buyıırıdması talebini mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası: Halk Partisinden, müzayedeten sattnalıp 25 
yıldır tahtı tasarrufunda bulundurduğu evinin 5830 sayılı Ka
nuna istinaden 'Hazine adına tescil olunması üzerine açmış ol
duğu ve halen mahkemece İncelenmekte olan iptal dâvasının 
aleyhine neticelenmemesi esbabının istikmal buyurıdması tdlebin- 
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 6 -7  Eylül hâdisesi sebebiyle Örfi idare 
Mahkemesince 8 aya mahkûm edilip tevkif müzekkeresi bulunma
dığı için 6.1.1956 tarihinde tahliye olunmuş bulunduğu halde 
aradan iki ay geçtikten sonra tekrar tevkif edildiğinden şikâyeti 
mu tazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Samsun’un Çelikalan köyünün Belen 
mevkiinde 30 yıldır zilycdleri altında- bulunan arazileri üzerin
de, bâzı nüfuzlu şahısların hakkı tasarruf iddiası ile mahkemeye 
müracaat etmeleri yüzünden bu yerlerin toprak tevzi komisyonu, 
tarafından adlarına tevzi ve tescili cihetine gidil eme d iğinden şi
kâyeti mutazammmdır.)

Ayşe Çakar (Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup koca-
Muradiye, Çatı So- sının tekrar Bıdgaristan’a kaçmış olması sebebiyle iskân hakkın- 
kak No: 7 Halil İkiz dan mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammmdır.) 
eliyle 
Bursa

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Aziz Toprağın 
Ceza Evinde hüküm
lü
İzmir

Celâl Yılmaz 
Çelikalan köyiind( 
Samsun

Abdiilkadir Er t um; 
Petrol A. O. İşletme
si Batman Bölge 
Müdürlüğü Garzan 
Petrol Kampında 
SondÖn Muavini Ne
cim Ertum; yanında 
Garzan

Selûhattin Karkış 
Kozma Mahallesi No: 
4
Kilimli

Haşan Depo ve arka
daşı
Eski Şıhlı Mjertekli
Mahallesinde
Erzincan

(Arzuhal hulâsası: İstidada belirttiği şekilde cereyan eden 
bir hâdiseyi ilgililere bildirmiş olduğundan dolayı kanuni tazmi
nat hakkından mahrum bırakılmak suretiyle Batman Türk Pet
rol Anonim Ortaklığındaki işinden çıkarıldığından şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hıdâsası: Murisinin ölümünü mucibolan hastalığın 
meslek hastalığı olarak kabulü ile haklarının ziyama mahal bı
rakılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şıhlar köyü halkı tarafından; tapulu 
arazi ve binalarının gasp ve yıkılmasına tevessül ve hakkı tasar
ruflarının ihlâl olunup valiliğe yaptıkları müracmtlerin de 
nazara alınmadığından §ikâyeti mutazammmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

9739/9406 Alâcttin Şenbulbiil (Arzuhal hulâsası: Devlet Su İşleri 13 ncü Bölge Müdürlüğü
(S. No: 110) ve arkadaşları kontrol teşkilâtında çalışmakta olup; çalışma yönetmeliklerine gö-

Demirköprii 13 ncü re mesai saatleri 8 saat olarak tesbit ve fazla mesai halinde % 50
Arazi Bölge porso- zam verilmesi derpiş edilmiş bulunduğu halde bu haktan mah-
nolleri runı bırakıldıklarından şikâyeti mutazammmdır.)
Salih li Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu

nan vâki müracaatlerde münderiç talep ve şikâyetler; kaza m.9r- 
cilerince infcelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte veyahut 
karara bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte oldukların
dan Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehe
sinde enciimcnimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5194 2 . IV . 1957

10056/9646 Mehmet Eftckin 
(S. No: 111) özbeyler Mah. Yeni- 

yıldınm sokak No: 
26
Ankara

9777/9436 
(S. No: 112)

13153/12576 
(S. No: 113)

13152/12575 
(S. No: 114)

Hamit öcal 
Hoca Abdi Mah. 
Bavazıt Sokak No :3Ü 
Antakya - Hatay
Ali Cengiz 
Ceza evinde hü
kümlü 
Midyat

Halil özalan ve ar
kadaşları
Asm Kurun köyün 
Milâs

13129/12552 Davut Giinçal 
(S. No: 115) Kurbağhdere cadde

si No: 24
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 14 senedir elektrikçi olarak çalışmakta 
olduğu Gazi Orman Çiftliği Devlet üretme Çiftliğinden izzeti 
nefsi ile oyn ınarak istifaya mecbur bırakıldığından ve işine ni
hayet verildiğinden ve alâkalılara müracaatterine rağmen teka
üt aidatının ve sigorta primlerinin ödenmediğinden şikâyeti mu- 
tazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde vâki mâlûliye- 
tine binaen nâlûliyet maaşı bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı garezkârlann tahrik ve tezviratı 
neticesinde; vatandaşlıktan ıskatı ve hududu millî dışına çıka 
rilması için vâki kanunsuz ve sebepsiz muameleden sarfınazar 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân Kanunu hükümlerine tevfikan 
kendilerine tevzi olunan arazilerinin borçlarını ödemeleri için 
hiçbir tebligat yapılmaksızın icraen ellerinden alınıp Hâzineye 
teslim olunmak istendiğinden şikâyeti ve borçlarım ödiyecekle 
rinden tapulvm il-e birlikte kendilerine geriverümesi talebini 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 26 yd; başarı 
menfi hiçbir sicil almamış, kanuni vc 
muhatap olmamış bulunduğu halde; 11 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E 
sizlikten sicillen tekaüde sevk olunn\\ı 
sizlikten şikâyeti vc sicilinin tetkikiyle 
zayi olan haklarının iadesi taleplerini

ile geçen ordu hizmetinde 
inzibati hiçbir muameleye 
Mart 1952 tarihinde 5434 
fıkrasına istinaden yeter- 
j bul tınmasındaki isabet- 
tekrar tavzif olunması ve 
mutazammmdır.)
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10000/9599 Mehmet Kalkan 
(S. No: 116) Balgat Malı. Bingül 

Mevki No: 174 
• Ankara

9916/9543 Armutçuk köyü 
(S. No: 117) muhtar ve ihtiyar 

heyeti 
Ula

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

9841/9487 Abdullah özarıkan 
(S. No: 118) Müftü Mah. 64 sokak 

No: 42 
Tarsus

10522/9996 Rifat Taşönü 
(S. No: 119) Halilrifat Paşa 

cad. No: 348 
îzmir

9710/9382 Arşimandrit Foti 
(S. No: 120) Papayani îkonomo- 

dis Ayayorgi manas
tırında
Heybeliada - İstan
bul

13022/12445 Tahir Kartal 
(S. No: 121) Mccidiyeköy eski Os- 

maıılı caddesi Kır
mızı Gül sokak No: 4 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Ruhsat verilmemesi üzerine bizzarure 
yapfornvuş olduğu fennî şartları haiz 70 bin Hra değerindeki 
imar haricindc kalan binasının belediyece yıktırılmasına karar 
verildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ecdattan nıüntekil ve yüz yıllardır emek 
ve masraf ihtiyarı ile meydana getirip zer’iat ve bina yaptıkları 
arazileri üzerinde Maliye ve Orman İdaresince hakkı tasarruf 
iddia olunarak: bu yerlerinden hükmen çıkarılmaya tevessül 
olduğundan; sahibi bulundukları mezkûr arazilerin ellerinden 
alınması kendilerini telâfisi gayrikabil bir şekilde perişan bir 
duruma düşüreceğinden buna mahal bırakılmaması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal' hulâsası : Müslim doğruöz adındaki şahsın hilesi yü
zünden talalarına ait yanlış olarak çıkarılan tapuların iptali 
için açmış olduğu dâvanın, vereselerden bir kısmı dâvâlı mevki
ine konularak uzatılmakta bulunduğundan şikâyeti ve aldıkları 
taksim ilâmına göre tapularının verilmesi ve bu hususta mahke
meyi şaşırtmaya çalışan adı geçen Müslim ve diğer şahıslar hak
kında cezai takibatta bulunulması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kanuni hakkı olan Millî Mücadele ve yip- 
ranma zamlarının emeklilik müddetinin hesabında nazara alın
mamasından ve açmış olduğu idari dâvanın da vukufsuzluğu se
bebiyle müddeti kanuniyesi içerisinde ikame olunmadığından 
reddedildiğindin şikâyeti ve mağduriyetinin telâfisi talebini 
nıutazammmdvr.)

(Arzuhal hulâsası : Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesine ait; 
Fenerde 've Hcybeliada’da kâin Ayayorgi Kudüs Manastırlarının 
öteden beri mutasarrıfı bulunduğu emlâke Hâzinece vâki müdaha
le ve yapılan tescil üzerine; eskiden olduğu gibi adlarına tescili 
mevzuunda İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinde açmış 
oldukları dâva: Patrikhanenin şahsiyeti hühniyeyi haiz bulun
madığı mucip sebebiyle reddolunup bütün kanun yollarına da 
başvurdukları Jıalde kabul ■olunmamak suretiyle katileşmiş bu
lunduğundan gayrikanuni olan bu durumun ıslahı ve mezkûr 
gayrimenkullerin gene namlarına iade ve ipkası taleplerinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yarbaylık kıdemi ve albaylığa terfi husu
sunda verilen müspet sicillere rağmen; orduda müteamil ve ka
nuni imtihan esaslarına aykırı olarak Kara Kuvvetleri K. lığ: 
odasında iki general tarafından ne maksatla yapıldığını bilme
diği bir imtihana tâbi tutulmak suretiyle 543i sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin E fıkrasına istinaden, haksız bir şekilde ye
tersizlik isnadı ile yapılan tekaütlük muamelesinin iptali vc 
rütbesinin iadesi ve maaş farklarının tesviyesi talebinden iba
rettir. )
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10343/9852 Zeki Tuluk 
(S. No: 122) Ahsunlar köyü muh

tarı
Bayburt

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12654/12081 Mediha Kirman 
(S. No: 123) Cerrahpaşa caddesi 

Kürkçübaşı Malı. 
Semi Molla Çıkmazı 
No: 9
Aksaray - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Çok uzun yıllardır nizasız ve fasılasız 
olarak tahtı tasarruflarında bulundurdukları köy merasının; ka
nunlarla himaye olunan zilyedlik ve tasarruf hakları ihlâl olun
mak suretiyle fidanlık tarafından i§gal olunarak Hazine adına 
tapuya tescil ettirilmesinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Bekçi tahsildarının keyfî hareketi netice
si olarak yıllık 4 lira 20 kuruştan 19 lira 70 kuruşa çıkarılan 
evine ait bekçi parasının âdil bir hadde indirilmesi talep ve şi
kâyetini mutazammmdır.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

12650/12077 Ethem Çetin 
\ (S. No: 124) Camikebir Malı. Sa

bık Belediye Zabıta 
memuru 
Geyve

(Arzuhal hulâsası : Jandarma başçavuşluğunda ve belediye 
zabıta memurluğundu sebk eden 34 yıllık hizmetine ve Hükü
met tabibnce tevsik olunan mâlûliyetine rağmen tekaüt aylığın
dan mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammmdır.)

12649/12076 Ahmet Solmaz 
(S. No: 125) Esat Paşa Malı. Is 

tasyon arkası 1 sc 
kak No: 8 
Menemen

12647/12074 İsmail öztürk ve ar- 
(S.^No:126) kadaşları

Kösreli bucağında 
Ceyhan

(Arzuhal hulâsası : 15 senedir emek vermekte olduğu jandar
ma meslekinden, Alay Kumandanı Yarbay Hayri E sen’in, 
Jandarma erat muameleleri hakkmdaki Kararnamenin 94 ncü 
maddesi hilâfına kendisini mütemadiyen oradan oraya naklet
mesi ve beslediği husumet sebebiyle istifaya mecbur edilmiş bu
lunduğundan şikâyeti vc tekrar vazifeye alınma talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Köy camiine; Doğu kısmı divan yıkılmak 
ve arsa haline getirilmek suretiyle köy ihtiyar heyetince teca
vüzde bulunulduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

12644/12071 Talât Yıldız (Arzuhal hulâsası: 40 yıldır köylerinin tahtı tasarrufunda
(S.No: 127) Paldırvan köyü bulunan Mişko Yaylasına; Ali Güngör vc arkadaşları tarafından

muhtarı elde olunan bir tapuya müsteniden hakkı tesahup iddia olutıdu-
Arpaçay ‘ ğundan şikâyeti mutazammmdır.)

9944/9563 Kemal Paşmakçı (Arzuhal hulâsası: İstanbul’da Evkaf Ziır’iyeden bezzaz Ah-
(S. No: 128) Üsküdar Sultantepe met Ağa Vakfı mütevelli kaymakamı olup, vakıf arazisi üzerin- 

Selvili cadde No: 38 de kâin İngiliz Protestan Kilisesine ait mukatayı zemin; 1939 
İstanbul yılı sonuna kadar kendilerine ödenmiş ise dc, 1940 senesinde

3950 saydı Kanunla mezkûr kiliseye Vakıflar İdaresince konu
lan 375 lira 95 kuruşluk senevi kıymete kilise idaresince hiçbir 
itirazda bulunulmamış olduğu halde; mezkûr istihkakın öden
mesi için 17 yıldır mütemadiyen İngiliz Büyükelçiliğine müra- 
caatte bulunmuş olmalarına rağmen teraküm eden 6391 lira 15 
kuruş mukatayı zemin alacağının vakfa ödetilmesi esbabının te
min buyurulmadı talebinden ibarettir.)
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9788/9443 Kalo Doğan ve ar- 
(S. No: 129) kadaşı

Helevun Köyü Muh
tarı
Malatya

12787/12213 Nazmi Demirtaş 
(S. No: 130) Nuripaşa mahallesi 

56. sokak No: 5 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12786/12212 Halis Dağdan 
(S No: 131) 4. P. Tüm. Muhase

be Mümeyyizi 
Gelibolu

12785/12211 Faruk Ökmen 
(S. No: 132) Başmil sokak 

No: 17/1
Konservatuvar - An
kara

12780/12206 Cemal Aydın 
(S. \o: 133) Lekbudak köyünde 

Hınıs

12779/12205 Rıza Can 
(S. No: 134) 'Bıldırcın köyünde 

Rize

12778/12204 1. Hakkı Çadırcı 
(S. No: 135) Dikilitaş No: 96 

Mütaahhit 
Sivas

12774/12200 Semahattin Cem 
(S. No: 136) Kerestecioğlu

Beşiktaş Has Fırın 
caddesi Garaj sokak 
Yakup Ap. D. 3 
İstanbul

12773/12199 Hakkı Pehlivanlar 
(S. No: 137) Deniz Adamı ömeı- 

abid Han K. 3 
No: 1/3
Galata - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Helevun köyünün Delihasan merasının bu 
köyden ayrılması halikındaki Dahiliye Vekâleti emirlerine itirazı 
mutazammmdır.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Zeytinburnu’nda kâin binalarına ait arsa
lar üzerinde bâzı şahıslarca hakkı tesahup iddia olunup tahliye 
vc men’i müdahale dâvaları ikâme edilerek mağduriyetleri cihe
tine gidilmek istenildiğinden şikâyeti ve sair gece kondu sahip< 
İcri gibi kendilerinin dc 6188 sayılı Kanunun himayesinden isti
fade ettirilip adlarına temlik olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Atatürk Üniversitesi için istimlâk olunup 
kanuni formaliteleri tekemmül ettirilerek bedeli bankaya yatırıl
mış olan arazisine ait istimlâk bedelinin bâzı mülâhazalarla nok
san ödenmesi cihetine gidilmekte olduğundan şikâyeti mııtazavı- 
mmdır.)

(Arzuhal hulâsası: .1915 - 1955 yılları arasında Türk Hava 
Kurumu Uçak Fabrikasında geçen 10 yıllık hizmetinin 6807 sayılı 
Kanundan istifade ettirilmek suretiyle tekaütlük müddeti hizmeti
ne ilâve olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun katilinin Tekman Sorgu Hâkim- 
liğincc serbest bırakılmasındaki isabetsizlikten şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : işçi olarak çalışmakta olduğu E. K. 1 Şir
ketinde iki gözünden hastalanıp çalışamıyocak bir hale geldiği hal
de toptan ödeme yapılıp kendisine maluliyet aylığı bağlanmadı
ğından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ciheti askcriycye vâki lahana taahhüdün
den bakiye 22 tonunu, şiddetli soğuklar yüzünden ve mevsim iti
bariyle teslim edemediğinden dolayı bu mücbir sebep de nazara 
almmıyarak irat kaydolunan 2 250 lira teminatının kendisine ia
desi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Karısı tarafından 'açılmış olan boşanma 
dâvasına, 21 yıldır İstanbul’da ikâmet etmekte bulunmasına iti
razlarına rağmen salahiyetli olmıyan Karamürsel Asliye Hukuk 
Mahkemesince rüiyet olunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yabancı limanlara sefer yapan deniz 
adamlarının her hangi bir döviz talebinde bulunmaksızın hariçten 
yuvaları için temin ettikleri zâti eşyaların ithaline Maliye Vekâ
letince müsaade edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)
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12751/12177 Sebahattin Oyman 
(S. No: 138) Şeker Şirketi Umum 

Md. İnşaat Servisin
de Teknisiyen 
Yenişehir - Ankara

12750/12176 İbrahim Savran 
(S. No: 139) Üsküdar Paşalimanı 

caddesi Kok Kömür 
Deposu Bekçisi 
İstanbul

10533/10006 Ahmet Oğuz 
(S. No: 140) Nacaroğlu mahallesi 

No: 10 
Kilis

: 0010/9608 Ali Yıldırım 
(S. No: 141) Elmaslıbahçe mevki

inde Gazhane ba
şında 
Bursa

10390/9892 Mustafa Alıcı ve ar- 
(S. No: 142) kadaşı

Küçük Teflek kö
yünde 
Çiçekdağ

10364/9870 Emin Sayan ve ar- 
{S. No: 143) kadaşı

A mat köyünden Tiie- 
ear Musa Ak bay 
eliyle 
Ağrı

10362/9868 Kabia Yıldırım 
(S. No: 144) Söğütlübahçe Ma

hallesinde Çayvar 
köyünden
Çarşamba - Samsun

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

10361/9867 Mehmet Kara ve ar- 
(S. No: 145) kadaşı

Gar Ambarında 
Adana

(Arzuhal hulâsası : Şeker Şirketinde (fen memurluğu kadro
sunda) memur olarak çalışmakta iken 1940 yılında ustdbaşilığa 
alınıp barem harici aylık ücretle çalıştırılmaya başlandığından, 
1949 yılına kadar geçen bu 10 yıllık emeğinin; hizmet yûlarına ek
lenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mütaahhit Pasa Tatar ve Hüseyin Dcmi- 
reVden alacaklı bulunduğu 190 lira 20 kuruşun alınması talebin
den ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Gıda maddeleri nizamnamesine mugaye- 
retten sulh ceza mahkemesinde derdest bulunan dâvasına Devlet 
Şûrasınca ruiyet olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mürettep mahallini terk ettiği iddia olun
mak suretiyle iskân hakkından mahrum bırakıldığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuha Ihulâsası: İnhisarlar İdaresi ile aralarında cereyan 
eden bir men'i müdahale dâvasına mevzu teşkil eden arazilerinin, 
bu idarenin 10 dönümlük tapu sahası içerisinde bulunup bulun
madığının incelenilmesi ve mağduriyetlerine mahal bırakılmaması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kanunen müstahak bulundukları arazi ve
rilmediği gibi, mmtakalarındaki toprak tevziatının da bir keşme
keş içerisinde bulunduğundan ve ezcümle babasına ait 8 parça ta
pulu gayrimenkülünün başkalarına tevzi edildiğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: İdare ettiği kamyonu ile; orta mektep ta
lebesi, kızı Fatma’yı kasden ezerek öldüren  ̂Talip Sivrikaya hak
kında, Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde, derdest bulunan dâ
vaya müdahil olarak kabul olunmayıp mahkemeden kovulduğun
dan ve failin ağır cezayı mucibolan bu suça ait dâvaya ancak 
ağır ceza mahkemesinde riâyet olunabileceği halde; bu vazife ci
hetine dikkat olunmayıp kaatilin tahliye edilmiş bulunduğundan 
şikâyeti ve mezkûr dâvanın ve failin tashihi sin dâvasının civar 
vilâyetlerden birine naklolunması ve dâvanın mevkuf en cereyan 
etmesi taleplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 20 sene emek verip mâlîden aynlmış bu
lunduğu Devlet Demiryolları İdaresince vazife malûllüğü aylığı 
bağlanmadığından ve 9 senelik bir hizmetinin; müddeti hizmeti
nin hesabında nazara alınmadığından şikâyeti mutazammındır.)
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10345/9853 
(S. No: 146"i

Arzuhal
No.

10013/9611 
(H. No: 147)

9757/9417 
(S. No: 148)

9756/9416 
uS. No: 149)

9755/9415 
(S. No: 150)

S750/9414 
(S. No: 151)

9749/9413 
y'S. No: 152)

9746/9410 
<S. No: 153)

10029/9623 
(S. No: 154)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve »dreni

Kâzım Kütükçü 
Turgut reis Mahallesi 
Deliler Tepesi No: 
150
Ankaju

izzet .Dereli 
Çoban tsa köyünde 
Matıisa

İbrahim Çay 
245 Snr. P. A. I I .  nei 
T b . K h . B !.
Çıldır * Kars

Hamdi üçok 
Tütün Fabrikasında 
Haşan üçok eliyle 
Malatya

Nihat Dalay
Kuleli Caddesi No,
50
Çengelköy - İstanbul
Emine Haktanır 
Beyoğlu Suterazisi 
Sokak No: 55 
İstanbul

Fevzi Ercan 
Rıza Paşa Hanı No: 
68
Fincancılar • Istan 
bul
Cemal Aksoy ve ar
kadaşları
Çiçekli Köyü Muhta
rı
Ula

Mustafa Galip 
Gaziler Caddesi No: 
55 Köfteci İbrahim 
Aldag eliyle 
femir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Küçük zâbit mektebi mezunu olup ahi 
ren yürürlüğe giren kanunlarla gedikli çavuş unvanım ihzar 
etmiş bulunmasına binaen; bu sıfatla orduda. sebk eden 10 yıJ- 
htk hizmetine mukabil kanuni hakkının v&rü-mesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çanakkale Savağında raporla teyidolv 
iıan vâki mâJ'üliyetine rağmen Lozan Ahitnamesinin meriyete 
girdiği tarihten itibaren 3 sene zarfında vatana dönmediği be
yanı ile mâl,illiyet aylığı bağlanmadığından şikâyeti mutasmn- 
nmıehr.)

<Arzuhal, hulâsası : Devanı etmekte bulunduğu enstitünün 
i ncü sınıfında, hastalığı, sebebiyle sınıfta kalması iizenıu: okul
la ilişiğinin kesilmiş olmasından dolayı istenilen. 1 644 küsur lira 
tazminatın; kendisinin asker, ihtiyar valide vc pederinin de be
lediye yardımı ile geçinmekte bulundukları göz önüne alınarak 
istenümemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Polislikte bulunduğu zamana ait ve adı
na; emanet olarak muhafaza olunmakta bulunan 675 lira aidatı 
yerine 125 lira verilmek vc bu mevzuda açtığı idari dâvada mer
cie tecavüzünden reddolunmak suretiyle mağdur edildiğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Ofisten alacaklı bulunduğu te
mettü ikramiyesin/in ödenilmedi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 17 küsur sene hizmeti sebk etmiş bulu 
nam. müteveffa kocasına ait tekaüt aylığının; J aylık bir müdde
tinin borçlandmlmaması yüzünden bağlanmadığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Dükkânına ait takdir olunan, hatalı kira 
değerine karşı, belediye nezdinde vâki itirazının İstanbul Bele 
diyesince cevapsız bırakıldığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Î00 yıllardır köy halkının elinde bulunan 
tapulu ve tapusuz araziler üzerinde; orman sahası içerisinde bu 
lunduğu iddia, olunmak suretiyle orman idaresi ve maliye tarav 
fından müdahale ve aleyhlerine dâva ikame edildiğinden şİkâ 
yeti ve telâfisi gayrimümUün bir şekilde ağrıyacakları mağdu 
riyetin önlenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 yılındaı yapmış olduğu gecekondu 
sunun btlediycce, yikilmıya tevessül olunduğunda,n şikâyeti mu-
tazammmd»r.)



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

13003/12426 Alâcddin Akçam 
(8. No: 155) Başpmar Mahallesi 

Bostancı Sokak No:
14
Ileııdok

13002/12425 Hikmet Tezcanlı 
(S. No: 156) Kumkapı Kürkçü 

Kuyu sokak No: 17 
İstanbul

12986/12409 Ali Galip Üstün 
(S. No: 157) Marmara caddesi

Mektep sokak No: 47 
Samatya - İstanbul

12984/12407 Duran Mehmet 
(S. No: 15S) Semerci

Taşpınar mahalle
sinde 
Hadim

12985/12408 Burhan Arpaç 
(S. No: 159) Döşeme mahallesi 

141. sokak No: 1 
Adana

12971/12394 Muharrem Kahra- 
(S. No: 160) man ve arkadaşları 

Güdül köyünde 
Dereli * Giresun

12964/12388 İsmet İmral 
(S. N o: 161) Demirkapı malıallevsi 

Hulkibey caddesinde 
Bursa

13004/12427 İsmet Güngör ve ar- 
(S. No: 162) kadaşları

Ormanlı Köyü Muh
tarı
Karacaköy - Çatalca

9910/9538 Hanım Yapıcı 
(S. No: 163) Yenimahalle 5. du

rak Anıl sokak 
No: 18 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : İzmit Kâğıt Fabrikasında Orman Müşa
virliği pir imli isçilerinden olup hastalığı sebebiyle tedaviye alı 
nıp iki ay istirahat verildiği halde bu müddete ait kanuni istih 
kaklarının ödenmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mübadil hakkı olarak adlarına teffiz 
olunan mallardan annesine ait hissesinin kendisine intikali için 
vâki talebi kabul olunmadığı gibi Kumkapı Muhtarı tarafından 
mallarının zaptolunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Müdafaa Vekâletince adına tahak
kuk. ettirilen emeklilik tazminatının I . / . 1950 tarihinde memur 
bulunmadığı için Maliye Vekâletine gönderilmek suretiyle Emekli 
Sandığınca ödenmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlikte musabolduğu kemik veremin
den dolayı vâki mâlûliyet iddiasını zamanında yapmadığı için 
kanuni hakkından mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazam 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Adana’da Çuko Birlik Müessesesinde çalış
makta iken toprak barajının kurulması ile işine nihayet verilip 
mâlûl bir durumda olduğu için tekrar istihdam, olunmadığından 
şikâyeti ve kanuni tazminatının ödenmesi talebini mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazileri üzerindeki hakkı tasar
ruflarının Orman İdaresince selbolunup haklarında ayrıca para 
cezası vcrdirilmcktc bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Iskânen ve irsen kendilerine tahsis ve inti
kal etmiş olup 32 yıldır tahtı tasarruflarında bulundurdukları 
Bursa’nm Gündoğdu köyündeki zeytinliklerinin tahsis fazlası ol
duğu iddia olunmak suretiyle hâzinece ellerinden alınmak iste
nildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : ¡785 saydı Kanunla bedelsiz olarak Dev- 
letleştirüen köyiin tapulu ormanının, 5658 sayılı Kanuna tevfikan 
gerivcrilmesi için yaptıkları müracaat is’af olunmamış bulun
duğundan, 6831 sayılı Kanuna uyarak yapmış oldukları bu 
müracaat nazara alınmak suretiyle mezkur köy ormanının iadesi 
esbabının istikmal buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1 i yaşındaki kızını iğfal edip ırzına ge
çen avukat Necati Tttşbaş’ın, hâdisenin faili olduğu hakkmdaki 
mevcut açık delillere rağmen bcract ettirilmiş bulunduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)



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

9909/9537 İbrahim Solmaz 
(S. No:164) Tatlısu köyünde 

Erdek

9915/9542 Sal İha İnan ve ar- 
(S. No: 165) kadaşları

Taşbaşı mahallesi 
Zeytinlik sokak 
No: 5 
Ordu

9918/9545 Keziban Kayacı 
10714/10161 Kuyumcu mahallesi- 
10656/10107 ne bağlı Tutludere 
10979/10426 köyünde 
11368/10814 Lâçin - Çorum 
11450/10896 
12075/11518 
13518/12938 
(S. No: 166)

9796/9451 Buıhan Arpaç 
10551 Hanedan mahallesi 

i S. No: 167) 173. sokak 26 No: lıı 
evde 
Adana

9804/9454 Nuri Abik 
(S. No: 168) Mototren deposunda 

makinist
Haydarpaşa - İst an
imi

9813/9462 Cemile Kartal 
(S. No: 169) Zonguldak Eczane

sinde Fuat Morca 
yanında 
Zonguldak

9776/9435 Malim Çetinkava 
(S. No: 170) İğdiı* Yazın köyünde 

Kumluca - Finike

(Arzuhal hulâsası: Bir aded koyununu kesmek suretiyle ken 
dişini ızrar edeyi Mustafa Yılmaz hakkında mahallî mahkemede 
açmış olduğu dâvada delil vc müdafaasının nazara alınmadığın
dan şikâyeti vc Temyizen derdesti tetkik bulunun bu dâvada uğ
ratıldığı haksızlığın önlenmesi için durumun bir müfettişe tahkik 
ettirilmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ordu Belediye Muhasibi iken vazifesi ba 
şmda vefat eden koca vc babalarının maaşlı ve tekaüde tâbi ola 
rak geçen hizmetleri; belediyede Tekaüt Sandığına dâhil olarak 
geçen hizmetleri ile birleştirildiği takdirde kendilerine yetim ay
lığı tahsis olunması lâzımgclirken bu haktan mahrum bırakılmış 
olduklarından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Kendilerine irsen intikal edip 50 senedir 
tahtı tasarruflarında olan ve yegâne medarı maişetleri bulunan 
tarlalarının Hâzinece hükmen elkrinden alınmış olması ile peri
şan bir duruma düştüklerinden, bedeli mukabilinde iadesi veya 
Hazine emvalinden münasip bir tarla verilmesi taleplerinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Çalışmakta olduğu çırçır fabrikasında 
sağ gözünden ârızalandığı halde tedavisi ile alâkalanılmadığm 
dan vc İşçi Sigortaları Kanunu hükümlerinden faydalandırıl- 
madığmdan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olduğu hal
de iskân hakkından mahrum bırakılmış bulunduğundan vâki mağ
duriyetinin telâfisini teminen Emlâki Milliycyc ait orsalandın 
bir evlik yer verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ereğli Kömür işletmesi Kozlu Maden 
Ocağında çalışmakta iken işi başında vefat eden kocasından do
layı verilmesi lâzmıgelen kanuni haklarının verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapıdu olan tarlasının; orman tahdidin
den, 11 - 15 yıl gibi uzun bir zaman sonra mahsulâtı ile birlikte 
orman idaresince elinden alındığından şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatleı de münderiç talep ve şikâyetler; kaza 
mercilerince incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte veyahut 
karara bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte oldukların-



Amıltut Arzuhal sahibinin
N o .  adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve »ıe sebepten verildiği

dan Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehe
sinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar ve
rildi.

Karar No Karar tarihi

5195 2 . IV . 1957

13205/12628 Hüseyin Soysal 
(S. No: 171) Bağlarbaşı mahalle

sinde 
Tüccar 
('} ümü.şane

.13158/12581 Kemal Turuğ 
(S. No: 172) Vilâyet Matbaasında 

Mürettip 
Çanakkale

13151/12574 Hüseyin Görüş ve 
(S. No: 173) arkadaşları

C. Ziraat Bankası 
şube memurlarından 
Akhisar

13159/12582 Mehmet Uygur 
i S. No: 174) Frengi Savaş Merkez 

Şubesi sağlık rae- 
mımı 
Ordu

13172/12595 Kefiye Kandöken 
(S. No: 175) Sultantepe Kirişçi 

sokak No: 12 
Üsküdar - İstanbul

13204/12627 Sabri Ava 
(S. No: 176) Çarşı mahallesi 

Eyüpoğlu sokak 
No: 6 
Trabzon

13160/12583 Celâl Özgödek ve er 
(S. No: 177) kadaşlan

Maliye teşkilât me
murlan
Erzurum

13208/12631 Hakkı Tan ve arka 
(S. No: 178) daşlan

Maliye Vergi tahak
• kuk memuru

Sinob

(Arzuhal hulâsası: Mücerret; tahsil kifayetsizliği ve mevzu
ata vukufsuzluğu dolayısiyle ve hiçbir maksada makrun olmaksı
zın işledikleri hatalı hareket sebebi ile mahkûm olan vergi mükel
lefleri için umumi bir af kanunu çıkarılması ta!eltinden ibarettir.)

(Arzuhal, hulâsası : Ücrette geçen 31 yıllık müddeti hizmeti
nin; tamamından dolayı borçlandırılıp fiilî hizmetine ilâve olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal frulâstmn : Turun Kredi Kooperatifi teşkilâtında 
itebk eden hizmetlerinin; halen bulundukları memuriyetteki müd
det hizmetlerine ilâvesini teminen 5434 sayılı T. C. Emekli San 
dığı Kanununda gerekli tadilâtın yapılması talebinden ■ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Menşe tu tahsil dereceleri itibariyle; ken
dilerine tahsis olunan 20 - 25 liralık kadrolarla 40 lir ar ay a dahi 
terfi etmek imkânını bulamıyarak mağdur bir durumda bırakılan 
sağlık memurlannm vâki mağduriyetlerinin telâfisini temin en 
kadro ve intibak kamunu çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsusa : 1950 yılından önce vefat etmiş bulunan 
harb mâln ilerinin dullarına da maa* tahsisi erbabın m iıtik/nuil 
b iLi/uru İm ası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli öğretmenlerin de 6273 saytL Ka
nundan /  ay d a landırd m alan esbab'imn istikmal buyundması ta
lebinden ibarettir.) ' i

(Arzuhal hulâsası : Maliye teşkilâtında çalışan memurlara da; 
geçimlerini temine medar olmak üzere bâzı Devlet teşkilât 
mensuplarına verildiği gibi tazminat verilmesi esbabının istik
mal buyurul ması talebinden ibarettir.)



Amdaal Arzuhal satöbânin
Ne. adı, soyadı ve adresi Kncümen karan ve «e sebepte» verildiği

13244/12667 İbrahim Aydınlıoğlu 
(S. No: 179) Bâlâ mahallesinden

Sarayköy - Denizli

10035/9629 Bekir Güler 
(S. No: 180) 39. ts. Sava§ Tb. tek- 

nisiyen assubay baş
çavuş
Kırıkhan * Hatay

9947/9565 Müzeyyen Karataylı 
(S. No: 181) Bahçelievler 14. so

kak No: 10 
Ankara

13218/12641 A. Remzi Güne,s 
(S. No: 182) Cumhuriyet Müdde

iumumi muavini 
Hacıbektaş

13163/12586 Hakkı Melikoğlu 
(S, No: 183) Asliye J. Hukuk ha

kimi 
Manisiı

0706/9378 Fehmi Kaner ve ar- 
(S. No: 184) kadaşları

Nüfus Kâtibi 
tzmir

0999/9598 Turhan Kıulak 
S. No: 185) T. C. DDY İşletme

si t'mum Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat 
Daireni memurları 
Ankara

0892/9527 Halil Atılgan ve ar 
,8. No: 186) kadaşlan

d. Birliğinde Vv.at
malı Onbaşı 
Denizli

(Arzuhal hulâsası : MüU Mücadelede sebk eden yararlığına vc 
halen hasta ve yoksul bir durumda bulunmasına binaen kendi- 
sine vatani hizmet tertibinden ayhk bağlanman talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Orduda vazife gören Sanat Mektebi mezu
nu astsubaylara da sivil, arkadaşları, gibi 6137 sayılı Kanundan 
istifade ettirilerek yedek subaylık hakkı tanınması ve 5802 sa- 
yılı Kanunun tevhit ettiği şartları haiz Sanat Enstitüsü mezunu 
teknisiyen astsubayların imtihandan muaf tutulmaları vc bun
lara teksiniyen subay unvanı verilip rütbe işaretlerinin de su
bay rütbe işaretinin aynı olarak omuzlarında taşımaları ve ha
len yakalarında, taşımakta oldukları, dişli çark sembolünü yine 
aynen yakalarında, bulundurmaları taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Kanunun 93 ncü maddesin/ 
«Harb malûlleri ile evli olup da evlenmelerinden önce maaşları 
kesilmiş olan kadın ve kızların da maaşları iadeten tahsis olu
nur» şeklinde ilâve olunacak bir fıkra ile mevcut ikiliğin bertaraf 
edilmesi talebinden ibarettir

(Arzuhal hulâsası: Orman müşavir avukatlığında geçen hiz
metinin 6798 saydı Kanunun 70 ve 71 nci maddeleri gereğince 
halen bulunduğu müddeiumumilik vazifesindeki terfi müddetine 
eklenemiyeceği hakkındaki Adliye Vekâletinin isabetsiz noktai 
nazar ve tatbikatının kaldırılmasını t e minen müktesep haklan 
göz önünde bulundurulmak suretiyle mezkûr kamunun tefsiri ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 60 liraya terfiinde kadrosuzluk sebebiyle 
i yıl bekletilmiş bulunduğu gibi, i-598 saydı. Kanunla tanınan 
bir yıllık kıdemden de (daha az beklemiş oUmlarm istifade et
miş bulunmalarına rağmen) kanuni imkânsızlığa binaen, faydalc 
namadujuıdan bahsile; kadrosuzluk yüzünden zayi olan haklan 
mn telâfisi esbabıma istikmaU talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsa*/ : Birinci Cihan Harbi ve İstiklâl Mücadele 
sinde hizmetleri sebk edenlerin de 672i soyda Kanandan faydo. 
landmlmalan talebinden ibarettir.)

(Arzuhal h ulâsası: Askerlik hizmetlerini er olarak yapmış 
olanların da 6724 saydı Kanundan faydalan d iril mala n. talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsam: Uzatmalı jandarma onbaşı ve çavuşları, 
um da, emeklilik ve memurine tanınan bilcümle haklardan fay
dalandırılmaları talebinden ibarettir. )



2* —

12983/12406 Salim Kof* ve arka 
(S. No: 187) daşlan

057 tarih ve 387 
mahreç No: lıı tel sa
hipleri 
Bulancak

0864/9507 Kahmi Vangöl 
(S. No: 188) T. C. Ziraat Bankası 

Ajansı Müdürü 
Tatvan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9855/9498 Ahmet Karahnıı 
(S. No: 1 <S9) Cevizli nahiyesinde 

Cevizli - Akseki

9890/9525 Mihriye Şenlik ve 
(S. No': 190) kızları

Veşildere Mahallesi 
Çamlı Sokağında 
Tortum

9877/9512 Abdullah Çelik 
(S. No: 191) Divan Oteli işçilerin

den
İstanbul

9876/ 9511 Fuat Erensov 
(S. No: 192) 28 ne i Tümen Top.

K. 11 ııci Tb. Srv, 
Bl. K. Kd. Vzb. 
Maltepe - An kura

13013/12436 Sıdıka Ural 
(S. No: 193 ) Levent üst Zerre 

No: 7 
İstanbul

13024/12447 Şiikrii Saraçoğlu 
(S. No: 194)Ziraat Bankası Şubesi 

Şet' muavinlerinden 
Akhisar

13025/12448 Fazıl Ercan ve arka- 
(S. No: 195) daşlan

Maliye Teşkilâtı me
murları 
Samsun

(Arzuhal hulâsası: 6910 sayılı Kamınla ateşli silâhlan bu
lunduran ve taşıyan vatandaşların cezaları af olunduğu halde; 
kendilerinin unutulmuş olmasından üzüntü duyduklarım beyan
la; kendileri hakkında da bir af kanunu çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Millî varlığımızın sembolü olan ay yıldızı 
hâmil bulunan çeşitli renklerde çıkarılan süs bayraklarının, ufak 
yavruların eline verilip yerlere atılmasına, ayaklar altında kal
masına mahal bırakılmamak üzere bir kanunu mahsusla bu kabîl 
bayrakların çıkarılmasının önlenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Mücadelesinde şehidolan oğlun 
dan almakta olup 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesilen ay
lıklarının müterakimleri ile birlikte iadeten tahsis olunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Vefat eden harb mâlûllerinin yetimlerinin 
beyiye ikramiyelerinden faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Almakta bulunduğu cüzi aylık ücretten 
prim ve Gelir Vergisi kesilmemesi taleplerini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası- : 1273 sayüı Kamımın 8 ve 17 nci madde 
terinin tefsiri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Babasının sağlığında 10 yıllığı peşin ve
rilmek suretiyle kesilmiş olan tekaüt aylığının iadeten tahsisi 
esbabının istikmâli talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarım kredi kooperatifinde geçen hizmet
lerinin kıdem ve tekaütlüklerinde nazara alınması için gereken 
kanuni tadilâtın yapılması talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Maliye teşkilât memurlarına da tazminat 
verilmesi talebinden ibarettir.)
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13041/12464 Talıir Karata*
(S. No: 196) Diyanet İşleri Reis

liği Ilademei Hayrat 
Müdürlüğünde Al«1 
m ur 
Ankara

13052/12475 Kemal Ertıırk 
(S. No: 197) Çeşme Meydanı Orta 

Mahalle No: 144 
Sakarya

13239/12662 Zeki Karagiizel
i S. No: 198) Hasanpaşa Mahallesi 

Nazifbey Sokak No:5 
Kadıküv - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Köy eğitmenler inin dc emeklilik 
rından faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ııe sebepten verildiği

hakla

13285/12707 Reşit Turanlı ve ar- 
(S. No: 199) kadaşlan 

Muhtar
Demirciler köyünde 
Borçka

13269/12691 Fevzi Şaşmaz 
(S. No: 200) Maym Gurup K. lığı 

Mayın Ast, Sb. Kd. 
Baş. Çvş. S. 314 
Çanakkale

13236/12659 Meryem Danışman 
(S. No:201) Kuzviraıı köyünde 

Bolu

9836/9482 Yaşar Topeıi 
(S. No:202) II nei Uçs. Top. A. 

36. Tb. 53. Bt.
950 - 201 

''Etimesgut

9820/9468 Asım Dereaıı 
(S. No: 203) üz. Çvş. 1. Or. Mot.

Mu. tşl. Tb. Kh. Bl. 
Yıldız • İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Durumları itibariyle; zayi olan hakları 
nın telâfisi en başta mütalâa ve teemmül olunması icabedcn mâ 
tul emekli öğretmenlerin zıyaas uğramış olan terfi haklarının da; 
çıkarılacak bir intibak kanunu ifo verilmesi esbabının istihnal 
buyurulmam talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Münhasıran, mâliden tekaüde sevk ola 
nanların emekli aylığından istifadelerini derpiş eden 6580 sayıl; 
Kanunun tadilini mutazammm lâyihanın tetkikinde; kendisi gi
bi Düyunu Umumiye idaresinde 19 yıl hizmet ettikten sonra 
inhisarlar idaresine intisabedip 12 sene fiilen vazife görerek 
tahdidi sin sebebiyle ayrılmış; halen malûl durumda olanların 
da. bu kanun/lan faydalandırılmaları esbabının istikmal buyu 
ntlması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhaceret sebebiyle terk ettikleri için, 
ağaçlık bir hale gelen yerlerini büâhara avdet ederek temizleyip 
yıllardır tahtı tasarruflarında bulundurmakta oldukları halde 
hakkı tasarruflarının orman idaresince ihlâl olunmakta bulun 
duğundan, arazilerinin kendilerine bırakılmasını teminen bir 
kanun tedvini talebini mutazammmdır.)

(A rzuhal hulâsam : 67i i sayılı Kanunun meriyetinden önce 
orduya intisap ve hizmet etmiş ve bu kanunda yazılı şartlan 
haiz kıdemli başçavuşların da 70 - 80 lira asli maaşa kadar yük
selmeleri temin buyurulmak suretiyle terfi ve terfihleri esbabı
nın istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : i ncü derece malûl madşı almakta iken 
1949 senesinde vefat eden babalarından kendilerine maaş bağlan 
ınası için vâki müracaatı erinin; 5434, 6216 ve 6740 saydı kanun
ların şümıdü dışında kaldıkları beyan olunmak suretiyle is*a.f 
olunmadığından, mezkûr kanunlardan istifadeleri esbabının te
min buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; 6706 sayılı Tayın Bedeli Kanununun 
uzatmalı çavuşlara da teşmil edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal, hulâsası ; Ordu mensuplarına tayın bedeli verilme
si hakkındaki Kanundan uzman çavuşların da istifade ettirilme
leri talebinden ibarettir.)



Armhii! Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adres» En«nimen kaian ve ite sebepten veriidiği

9814/9463 Cemal Koç 
İS. No:204) Nüfus Kâtibi 

Torul

9708/9380 Celâl Akyürek 
(S. No: 205) Orman İşletmesi 

Avukatı 
Adan»

9846/9191 Mahmut Çavuş Bay- 
<'8. No:206) can

Oedikpaşa Tatlıku.vu 
Hamam sokak No: 34 
İstanbul

10034/9628 Cevdet Canbazoğlu 
(S. No: 207) Babadağ nahiye ilk

okulu öğretmeni 
Sarayköy

12640/12067 Mustafa Erümal 
(S. No: 208) Yenidoğan mahallesi 

Mimarsinan caddesi 
No: 23 
Kırıkkale

1?648/12075 Mehmet Ali Sapak 
("S. No: 209) Ege mahallesi Altay 

caddesi No: 26 
Balıkesir

12651/12078 Şevket Varol ve ar- 
t'S. No: 210) kadaşlan

Çınarlı köyünde 
Niğde

12670/12097 Mehmet Devrim 
CS. No: 211) İlkokul öğretmeni 

İncesu köyünde 
Susuz - Kars

12674/12101 Celâl Aytok 
(.S. No: 212) Mahkeme Başkâtibi 

Bâ kalr

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada temditti olarak geçeri 10 yü- 
hk hizmetinin sivil hizmet müddetine ilâvesini teminen bir bı- 
mm tedvini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal, hulasası : 5434 saytlı T. C. Emekli, 8a,nd,9ğ*. Kanu
nuna bir madde ilâven talebinden ibarettir.)

<Arzuhal hulâsam: 6 net derecc harb mâlûlii sıfatı ile kendi
sine cer ilmekte olan aylığın geçimine- medar olacak miktarda ar
tırılması talebinden ibarettir.

(Arzuhal- hulâsası: 1 Eylül 1-938 tarikinde askere çağnlmtş 
olan öğretmenlerin de 6273 saytlı Kanunda,'» faydalandırılmaları 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mesbuk hizmetlerine binaen vatani hiz
met tertibinden emekli aylığına sam yapılması re maaş tahsis 
olunması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal, hulâsası: Vatani hizmetini ifada sakal ve mâlnl 
kalıp halen de çalışamaz bir durumda bulunduğundan-; kendisine 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 20 yıldır başardı bir şekilde eğitmenlü: 
vazifesini ifa etmekte bulunduğundan; öğretmenlere tanınan hak
lardan kendisinin de faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adliye başkâtiplerinin vasi-fei asUyele- 
rinden başka uhdelerine tevdi olunan çeşitli hizmet ,vazife ve me
suliyetlerine, müddeiumumi ve sorgu hâkimlerine vekâleti etme
lerine rağmen; kendilerine ücreti vekâlet vc ne de fazla, nıesi üc
reti verümiyerek- mağdur edildiklerinden şikâyeti vc hiç olmazsa 
yıpranma zammı ve fazla, mesai ücreti vc dâvavckiüiği gibi hak 
lardcm istifade ettirilmek, suretiyle terfih olunmaları talebini mu 
tasamın ınd-ır.)



12675/12102 Muharrem Bulut ve 
(S. No: 213) arkadaşları

Sağlık Koruma Me
muru 
Kâhta

10513/10016 Nuri Dikkal 
(S. No: 214) Balıkçılar Koopera

tifi Başkanı 
tzmir

10017/9615 Ali Işıkan 
(S. No: 215) Anafartalar caddesi 

Zafer sokak No: S 
Kat 3, Terzi Kafct 
Karaman yanında 
Ankara

9922/9549 Sedat Ülgcn ve ar- 
(S. No: 216) kadaşları

E. K. t. Umumi Mu
hasebe Muamelât 
Servisi Şefi 
Zonguldak

9930/9552 Fethiye özgürda!
(S. No: 217) Molla Fahrettin ma

hallesi Nacibev S i l 

kir sokak No: 17 
Edirne

9932/9554 Abdullah Akgöl 
(S. No: 218) icra daireleri muha

sebecisi 
Adliye Sarayı 
İstanbul

9923/9550 Mehmet Ün 
(S. No: 219) Hükümet caddesi 

No: 130 
Akhisar

10074/9658 Kemal öztürk
(S. No: 220) Ceza Evinde mah

kûm 
Sinob

9849/9492 Haşan Çavuş 
(S. No: 221) Hashoca mahallesi 

131 sokak No: 73 
Akhisar

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Sağlık koruyucuların/m memurin sını
fına ithal olunup ücretlerinin artırılması ve unvanı memuriyet
leri değiştirilmek suretiyle kendilerine bir istikbal temin olun
ması talebinden ibarettir.)
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Zabıt ai S ay diye, Nizamnamesinin; Türk 
balıkçılığının inkişafına mâni olan 29 ncu maddesinin kaldırıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yapılan tadillerle dahi durumları düşü
nülmemiş olan arzuhalcilerin Gelir Vergisi Kanunu muvacehe
sindeki mükellefiyet durumlarının ıslâhı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muvazzaf askerliklerini er olarak ifa 
edenlerin bu hizmetlerinin memuriyet kıdemlerine sayılması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir başkası ile evlenmesi sebebiyle kesi
len dul aylığının; ikinci kocasından ayrılmış bulunduğumdan 
iadesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kısa askerlik hizmetini 30 . IV . 1934 te 
ikmal etmiş bulunanlarının da 6724 sııyıh Kanundan faydalan
dırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kon şehitleri re gaipleri hakkında çıka
rılacağımı istihbar ettiği kanunun bir an önce çıkarılıp şehit ba
balarının mağdur durumlarının ıslahı talebimlen ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Umumi af talebini mutazammındir.)

(Arzuhal hulâsası : Sebk eden vatani hizmetlerine mukabil 
aylık veya ikramiye verilmesi talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Küçümen kararı ve tıe sebepten verildiği

9811/9460 Halit Şinik 
(S. No: 222) Posta Müdürlüğü 

Başşoförü 
Ankara

12972/12395 Ahmet Hüdaverdi 
(S. No: 223) Çiçek Camii şerif 

imamı ve hatibi 
Kemaliye

12973/12396 Memiş Oflas ve arka- 
(S. N o:224) daşlan

Emekli zabıt kâtip
lerinden 
Kayseri

12970/12303 Mefail Tosun 
(S. No: 225) 23 Nisan Okulu 

öğretmeni 
Niğde

12969/12392 M. Eşref înce ve ar- 
(S. No: 226) kadaşlan

Mamak 1 nci geçit 
bekçisi No: 38 
Mamak * Ankara

9748/9412 Mustafa Dizmaıı 
(S. No: 227) Tahrirat kâtibi 

Ayvacık

9747/9411 Numan Köprülü ve 
(S. No: 228) arkadaşları

Yırca hususi orman
hissedarları
Bozüyük

10342/9851 Hüseyin Çeziker 
(S. N o:229) Kurtuluş mahallesi 

Bahçeli sokak No: 10 
Kırıkkale

9766/9425 Hamdi Turşucu 
(S. No: 230) As. Hst. Hs. memuru 

Hadımköy

(Arzuhal hulâsası : Devlet daireleri ücretli kadrolarında 
çalışanların Millî Mücadelede geçen hizmetlerinin de kıdemle
rinde nazara alınmasını teminen Memurin Kanununun 1 nci 
maddesinin tefsiri ve yahut mezkur kanuna bir madde ilâve 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ifademei hayrata tekaütlük hakkı tanın
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 34 senelik Devlet hizmetine mukabil 25 
Hra maaş ile tekaüde sevk olunmuş bulunduğunda/n 17 sene ter- 
fiden mahrum kalması neticesi olan bu mağduriyetinin telâfisi 
zımnında meslekdaşları hakkında çıkarılacak intibak kanununun 
makable teşmili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1939 ve daha sonraki yıllarda mezun 
olan öğretmenlerin de maaşlarında yapılacak bir intibakla vâki 
mağduriyetlerinin giderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Ankara Elektrik ve Havagazı Müessesesinin 
20 - 28 yıllık emektar işçilerinden iken 1942 senesinde tekaüdi- 
yeye tâbi maaşlı kadrolara alınmış olup yaşlarının ilerlemiş ol
ması itibariyle bu kadroda tekaüt hizmetlerini ikmal etmeleri 
mümkün bulunmadığından mağduriyetlerine mahal kalmamak 
üzere geçen yevmiyeli hizmetlerinin de borçlandırılmak sureti 
ile tekaütlük hakkmdan mahrum bir akıtmamaları talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 4598, 788 ve 5917 sayılı kanunlarda, isti
dada yazılı hususları teminen gerekli tadilâtın ifası talebinden 
ibarettir.)

'(Arzuhal hulâsası: 4785 sayılı Kanunla Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa mugayir olarak istimlâk olunan ormanının iaddi veya 
hakiki bedelinin ödenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Jandarma sınıf çavuşlarına da gedikli er
başlara tanındığı gibi emeklilik hakkı tanınması ve bu suretle 
mağduriyetlerinin önlenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Subay, astsubay ve askeri memurlara ve
rilmekte olan tayın bedelinden; sivil hesap ve muamele memur
larının da istifadelerini teminen kanun tedvini talebinden iba
rettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12749/12175 Hadiret Akipek ve 
(S.N o:231) arkadaşları

Paris caddesi Him
met ölçmen Ap. 
14/6
Kavaklıdere - An
kara

12754/12180 Ahmet Zeran ve ar- 
(S. No: 232) kadaşları

Maliye Teşkilât me
murları 
Yozgad

12769/12195 Bahaettin Bor 
(S. No: 233) Alpınaı* mahallesi 

Pastacılar caddesi 
Hayrat sokak No: 33 
Bolu

12782/12208 Nurettin Giineç ve 
(S. Nq: 234) arkadaşları

Devlet Üretme Fi
danlığı Bahçıvan ve 
Makinisti 
Bartın

12792/12218 Mustafa Demiıkan 
(S. No: 235) ve arkadaşları

Orman Umum Mü
dürlüğünde Bekçi 
Ankara

10063/9653 Süleyman Dokuzer 
(S .N o:236) Maarif Dairesi Zat- 

işleri Memuru 
İzmir

Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

10031/9625 
(S. No: 237)

Cevdet Canbazoğlu 
İlkokul Başöğretme
ni
Sarayköy

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan Harbi malûllerinden eşi; 
merhum Mustafa Kadri ile evlendiğinden kısa bir müddet son
ra meriyete giren 551 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi üe; kendi 
durumunda olupta yetim aylıkları alanların bu aylıklarının kat- 
olunmıyacağı derpiş olunduğu halde kanunun makable teşmili 
caiz bulunmaması itibarı ile babasından almakta olduğu maaşın 
kesilmiş bulunduğundan mahrum kaldığı bu aylığın iadeten tah
sisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Midiye teşkilâtında çalışmakta olanlara da 
tazminat verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli, dul ve yetimlerle mâlûline, al
makta oldukları aylıklardan 25 senede ve 3 ayda 100 er lira ke
silmek suretiyle ev verilmesi ve asgari maaş hadlerinin 100 liraya 
çıkarılması temenni ve taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Üretme çiftlikleri Bartın fidanlığında ba
rem dışı ücret almakta ve memurinin almakta bulundukları zam 
ve yardımlardan faydalanamamakta bulunduklarından bir ka
nunu mahsusla kendilerine de bu hakların tanınması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli Sandığı Kanununun, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını doldurmuş olanları, iştirakçi 
sayılmıyacağı hakkmdaki hükmünün kaldırılarak; borçlanma hü
kümlerinden dahi isitfade ettirildikleri halde emeklilik hakkın
dan. mahrum btrakılmamalan suretiyle mağduriyetlerinin gideril
mişi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kısa hizmete tâbi olmıyan orta mektep 
mezunu memurların da 6724 sayılı Kanundan faydalandırılmaları 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 6273 sayılı Kanundan istifade edemiyen; 
Eylül 1938 tarihinde askerlik görevine çağırilcm. öğretmenlerin 
de bu kanun şümulüne alınması talebinden ibarettir.)

10028/9622 Ragıp Batumlu 
(S. No: 238) arkadaşları 

Muakkip 
Adana

(Arzuhal hulâsası : Gelir Vergisi Kanunu tadilâtında, muak
kip durumunda mütalâa olunan serbest meslek erbabının mağ
dur vaziyetlerinin de ıslahı talebinden ibarettir.)



9785/9440 Bekir Çağlar 
(S. No: 239) Uzman Çavııç 6 ııcı 

Zh. Tugay Karargâh 
Bl.
Karabıyık

9786/9441 M. Duran Evecaıı 
(S. No: 240) Karnebi Köyü ilk

okulu Eğitmeni 
Kilis

9790/9445 Muştala Uyumaz 
(S. No: 241) Mania Orupunda 

Geyve Gemisi Kap
tanı 
Beykoz

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Orduda uzman çavuş olarak vazife gö
renlerin de tayın bedelinden faydalandırılmaları talebinden iba
rettir.)

— 30 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Eğitmen ücretlerinin geçimlerine medar 
olacak bir hadde iblâğı talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal lıulâsusı : Geyve askerî gemisi kaptanı olup veril
mekte olan 50 liradan ibaret tayın bedelinin muvazzaf subayla
ra verilmekle olan miktara çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası, yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, 
bu sıfatla tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5196 2 . IV . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya. Çorum Sivas Edirne İzmir Malatya

A. Fahri Ağaoğlu A. Doğruyol H. Maksudoğulu A. Güngören E. Doğan

Mardin
B. Erdem

(Arzuhal sayısı : 254)

» e «

T. B. 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

HS Sayı : 105 U* —

4 .IX .1957 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

717/715 Münire Kutkan
Posta Kutusu 215 
Adana

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kocası tüfekçi ustası merhum İsmail Hakkı’dan 
bağlanıp 1926 sonesinde on seneliği birden verilerek kesilmiş 
olan 76 kuruş maaşının tekrar bağlanması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6740 
sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidolduğu 
makama tekrar müracaatte muhtariyetine binaen vâki talep 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5197 2. IV . 1957

12821/12247 Ömer Hancıoğlu 
Mollabaşı mahalle
sinde Kale caddesi 
No: 19 
Afyon

Dilekçi : istiklâl Harbinde bulunduğu iki sene iki ay hiz
metinin vazifesine eklenmesi hakkında Devlet Şûrasına vâki 
müracaatına cevap alamadığından ve 15 buçuk sene Devlet De
miryollarında çalıştığı halde bu müddetinin de emekli süresine 
eklenmediğinden ve bilâhara hastalığı yüzünden tekaüde sevk 
vs toptan ödeme yapıldığından ve şimdi perişan bir durumda 
bulunduğundan bahsile emekli maaşı bağlanmasını ve Afyon’
dan arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin hizmeti müddetine taallûk 
eden istidasının kaza merciine intikal eylemiş olduğu istidası 
münderecatmdan anlaşılmış ve esasen bu gibi ihtilâflı hususla
rın tetkik olunarak bir karara bağlanması da mezkûr mercün 
vazifeleri cümlesinden bulunmasına göre vâki talep hakkında 
zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve müstedinin bahis mevzuu dâvasını takipte ve 
arazi ineğinden dolayı da usulüne tevfikan ilgili komisyona 
müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5198 2 . IV . 1957



786/784

Arzuhal
No.

1050/1048

1302/1890

Mustafa Tekerek 
Aşkarbeyli köyünde 
İskenderun

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

Dilekçi : Kâmil ve Emin ismindeki şahıslara gûya kendisi
nin birisine 170 ve diğerine de 180 lira borcu olması hasebiyle 
şifahi olarak icraya müracaat ettiklerinden ve icra memuru da 
hakikate muhalif olarak aleyhine icra zaptı tutarak evindeki 
radyosunu haczetmiş bulunduğundan ve dört bin liralık eşya 
bulunan evinin kanunsuz kapatılmış ve icra memurunun bu 
usulsüz hareketleri hakkında ilgili makamata vâki müracaatı 
mn nazara alınmamış ve göz yumulmuş olduğundan şikâyetle 
icabeden kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikat 
neticesinde müstedi aleyhine yapılan icra takibinde icra memu
runun sahte evrak tanzim ettiği anlaşılamadığı gibi alacaklının 
172 lira alacağmm tahsili için icra memurluğuna müracaatı 
üzerine borçluya ödeme emri -tebliğ edilmesinde bir yolsuzluk 
görülmemiş ve bu itibarla icra memuru hakkında muamele ya
pılmasına mahal görülmediği ve keyfiyetin müştekiye tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki şikâyetten dolayı haiz olduğu yet
kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yukarı
ya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5199 2 . IV . 1957

Süleyman Kuru 
DDY Ticari Eşya 
Ambarında Pııvan- 
tör S. 9920 
Malatya

Dilekçi : Devlet Demiryollanndaki vazifesinden tensikat do 
layısiyle ayrılmış ve 1950 tarihinde tekrar işe alınmış ve geç
miş hizmetinin tanınması için vâki müracaatının müddetinde 
yapılmadığından kabul edilmemiş olduğundan bahsile eski müd
detine ait % 5 emekli aidatını fazlasiyle birlikte defaten veril
mek suretiyle geçmiş hizmetinin tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin ahiren yürürlüğe giren 6881 
sayılı Kanun mucibince aidolduğu alâkalı makama müracaat et
mesi lâzımgeleceğine göre bu hususta encümenimizcc muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5200 2 . IV . 1957

Ali Basmacı Türkiye C. Devlet Demiryolları İdaresi İktisadi Devlet Te-
f)DY S.'11 S. 4725<i şekkülü olmakla prim esasını kabul ettiği halde personelini bu 
Kurtalan haktan mahrum bıraktığından şikâyeti mutazammındır.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında: Devlet Demiryol
ları memurları ücret bahsinde 2847 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümlerine tâbi bulundukları cihetle kendilerine aynca prim
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namiyle bir ücret verilmesine imkân olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5201 2 . IV . 1957

1534/1532 Adil Keskin 
DDY Anı dr 
Kızıl çakçak

Dilekçi: 18 sene evvel kendisinden ayrılmış olan Ölii karde
şinin borcundan dolayı maaşından haksız olarak ayda 25 lira 
kesilmekte olduğundan bahsile durumun tetkikiyle bu mağduri
yetten kurtanlmasını istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin maa
şından kesilen mevzuubahis paranın ölen kardeşi Malik Kes- 
kin’e ait borcdan mütevellit ve kendisinin de vâris bulunması 
hasabiyle Zonguldak îcra Memurluğunun 15. V II . 1954 tarihli 
karan gereğince kesilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine ve vekâlet cevabına 
göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5202 2. IV . 1957

1430/1428 Abdurrahman Ba
kıcı
Avutmuş mahalle
sinde
S. Karahisar

Dilekçi: Fatih Camii cüzhanhğında, tahsildarlık, polislik, 
ceza evi başgardiyanlığı ve köy katipliği vazifeleriyle yol in
şaatı işlerinde çalıştığından ve cüzhanlık hizmetini otuz sene
den beri fiilen yaptığı müftülükçe tasdik edildiği halde ücre
tinin verilmediğinden bahsile kendisine ikramiye verilmesi ve 
maaş bağlanması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin talebi hakkında evvelâ son 
karan vermeye yetkili idari mercilere müracaat etmesi ltiiU(4 
muna ve idare ile ihtilâf vukuunda da kaza merciine müraca- 
atte bulunması lâzımgeleceğine göre bu hususta encümenimiz- 
ce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5203 2 . IV . 1957

898/896 İsmail Dik ve arka
daş! an
Atatürk Orman 
Çiftliği işçileri 
Ankara

Dilekçiler : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun muvak
kat 65 nci maddesine istinaden ve borçlanmak suretiyle fiili 
hizmet müddetlerine eklenebilecek eski hizmetlerinin borçlanı
labilmesi için 5434 sayılı Kanuna, 6311 sayılı Kanunla eklenen 
muvakkat 92 nci madde ile yeniden verilen üç aylık müddet
ten, vazifeleri icabı haberdar olmamalan dolayısiyle bu hü-
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kümden istifade edemediklerinden bahsile bu hususta mürara- 
at edebilmeleri için tekrar müddet verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler kendilerini ahiren neşrolunan 
6771 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorlarsa bu bapta 
aidolduğu makama tekrar müracaatte muhtariyetlerine binaen 
vâki talepleri hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5204 2. IV .1957

11857/11300 Mehmet Özkök
DDY Hasılat Rei.s 
ligi Kontrol Büro 
sunda 39437 sicilli 
Ankara

5205 2. IV .1957

Dilekçi : 2 . X .  1944 tarihinde Devlet Demiryollarına inti- 
sabeylediği zaman yüksek mektep mezunu olduğu halde 13 ncü 
derece verildiğini halbuki mezkûr tarihte 12 nci dereceyi alması 
iktiza eylediğine yöre ilk terfiinin iki senede, mütaakı? terfileri
nin ise 3 senede olacağı göz önünde tutularak 2 . X . 1946 da 
(12) nci, 2 . X . 1949 da 10 ncu ve 2 . X . 1952 tarihinde de 
9 ncu dereceyi alması icabettiğini ve bu hususta kazai yola mü
racaat etmiş ise de Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat kararı 
mucibince dâvasının reddolunduğundan bahsile hakkının teş
riî yolla hallini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin .sarahati ve mutlak hiikmü muvacehesinde vâki ta
lep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1298/1296 Emire Gürses 
Portakallık mahalle
sinde Şehit Polis Me. 
Mustafa Fazıl karısı 
Rize

Emekli polis memurlarından müteveffa kocası Mus
tafa Fazıl’dan kendisine tahsis edilen ve 10 seneliği verilmek 
suretiyle kesilen maaşın iadeten bağlanması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 
6740 sayılı Kanunun şumulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aid
olduğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki talebi 
hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5206 2 . IV .1957

13135/12558 Gazi İlik 
13564/129S4 Hacıseyit mahallesi 

Çankaya sokak 
No: 19 
Eskişehir

Dilekçi : Mâlûl olup Çanakkale’de şehit düşen babası Hüse
yin Çavuştan şehit maaşı bağlanması hakkında vâki müraca
atının semeresiz kalmış ve muhtacı muavenet bir durumda bu
lunmuş olduğundan bahsile kendisine müteveffa babasından şe
hit maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi hakkında evvelâ son 
karan vermeye yetkili idari mercilere müracaat etmosi lüaumu-
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na ve idare ile ihtilâf vukuunda da kaza merciine müracaat et
mesi lâzımgeleceğine göre bu hususta encümenimizce bir mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5207 2 . IV . 1957

1340/1338 Halil Alabuğa ve ar
kadaşları
Merkez M. Muhtarı 
Gövniicek

Gizli nüfus vakalanndan dolayı kendilerine verilen cezala
rın alınmaması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler kendilerini ahiren neşrolunan 
6652 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorlarsa bu bapta 
aidolduğu makama tekrar müracaatte muhtariyetlerine binaen 
vâki talebi hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5208 2 . IV . 1057

1341/1339 Müslüm Teber
Vakıflar Müd. Rız- 
vaniye Tahsildarı 
Urfa

Dilekçi : 1934 yılından beri Urfa’da Rizvaniye Vakfının 
tahsildarlığını yaptığından ve mezkûr vakfın yıllık gelirinin 
90 - 100 bin lira raddelerinde bulunduğundan ve hayrat hade
mesine verilen tahsisattan mahrum bırakıldığından bahsile bu 
haktan kendisinin de istifade ettirilmelini istemektedn-.

Başvekâletin cevabi yazısında : Mülhak vakıflar hayrat 
hademesine Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinin 604 ncü 
faslından birer aylık ücretleri miktarında olmak üzere yılda 
üç tahsisat verilmekte ise de, sözü edilen 604 ncü faslından 
yalnız hayrat hademesi istifade edebildikleri cihetle bu kabil 
vakıfların mütevellileriyle kâtip ve tahsildarlarına mezkûr fa
sıldan tahsisat verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Başvekâlet ceva
bına göre bu hususta encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5209 2 . IV . 1957

1029/1027 Nazife Tanaydm 
Karanfil sokak Ada
lar Ap. Daire 4 
Yenişehir - Ankara

Eşi mülâzım Mehmet’ten bağlanıp on seneliği verilmek su
retiyle kesilen maaşının yeniden tahsis edilmesi talebinden iba
rettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 
6740 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta 
aidolduğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki ta
lebi hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5210 2 . IV .1957
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Müteveffa babalan jandarmalıktan emekli Mehmed’s bağ
lanan ve on seneliği birden ödenerek alâkası kesilmiş olan maa
şın kendilerine tahsis edilmesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçüer kendilerini ahiren neşrolunan 
6745 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorlarsa bu bapta 
•aidolduğu makama tekrar müracaatte muhtariyetlerine binaen 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5211 2 . IV 1957

Müteveffa kocası İnhisarlar Satış Memuru Mehmet Necati’
nin dul yetimi olarak kendisiyb mâlûl oğiıı Ihsan özmen’? 
6740 sayılı Kanuna tevfikan maaş tahsis edilmesi talebinden 
ibarettir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin dileği kocasının vefatı tali
hinde mer’i olan kanun hükümlerine tâbi olmasınla göre bu bapta 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5212 2 . IV . 1957

12832/12258 Ömer Taşkıner Dilekçi : Harb mâlûlii olduğundan üç ayda bir almış olduğu
Muhiddin mahallesi az maaşla efradı ailesini geçindirmekte müşkilât çektiğinden 
Arslan sokak No: 17 ev yaptırmak için paraya ihtiyacı bulunduğundan bahsile sayın 
Çorlu mebuslar tarafından kendisine yardım yapılmasını istemekte

dir.
Ger.sği düşünüldü : isteğin mahiyetine göre bu hususta en

cümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5213 2. IV . 1957

1507/1505 Fatma Akman Dilekçi: Satmalmış olduğıı apartıman katında kendisinin
(S. No: 1) Şair Nedim caddesi oturması için evvelce bu katta oturan kiracının çıkması için 

Karakol sokak No: i) Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Mahkemesine açmış olduğıı tab- 
Bê iktaî? - İstanbul Üye dâvasının 10 aydan beri bir neticeye vanlmadığından va 

adaletin yerine getirilmediğinden bahis ve şikâyetle bu tahliye 
karannın uzaması sebebinin sorulmasını ve mağduriyetten 
kurtanlmnsım istemektedir.

12823/12249 Feride özmen
Ilacıilyas mahallesi 
Kocayol caddesi 
No: 2 
Milis

12831/12257 Bakiye ve Gülsüm 
Şalk
Oto Garajında Ke
mal Savraıı yanında 
Muğla
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1532/1530 
(S. No: 2)

12558/11986 
(S. No: 3)

791/780
(S. No: 4)

911/909
(S. No: 5)

12076/11519
(S. No: 6)

1012/1010
(S. No: 7)

12830/12256 
(S. No: 8)

1037/1035
(S. No: 9)

Salah Oktavı! 
Nusratiye Mah.
30£okak No: 28 
Mersin

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Salih Serter 
Hususi İdare Tahsil
darı 
Burdur

Tevfik Tufan 
Meşrutiyet Mah. 
Hoştepe sokak 
No: 22/A

tZonguldak

Ahmet Çakmak 
Yenidoğan Mah. C<v 
malbey sokak No: 
427
Ankara

Ateş Bozduan 
Karaaban köyünde 
Muhtar 
Hınıs

Italil ve Abdullah 
Kösem
Sadiyan köyünde 
Eleşkirt

Battal Keskin 
Iîuriyet Mah. 75 so
kak No: 234 
Adana
Perihan Evcimen 
Pınarbaşı Jandarma 
Birliğinde onbaşı 
Cemal Evcimen eşi 
Kayseri

Sahte damga pulu basımı ve tedavüle çıkarılmasını ihbar 
etmiş olmak sıfatiyle kendisine ikramiye verilmesi talebinden 
ibarettir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Sahte damga pulları, 
dilekçinin ihban üzerine değil pul kontrol memurlarının tet- 
kikatı sırasında meydana çıkarılmış olup bu hususta hizmeti 
görülenlere ikramiye verileceğine dair kanunlarda her hangi 
bir hüküm bulunmamış ve keyfiyetin müstediye tebliği üzerine 
mumaileyhin Şûrayi Devlete vekâletleri aleyhine idari dâva aç
mış ise de bu dâvanın henüz karara bağlanmamış olduğu bil
dirilmektedir.

Dilekçi: Ücretli kadroda çalışması dolayısiyle Millî mücade
ledeki geçen hizmetinin memuriyet hizmetine eklenmediğinden 
ve bu hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddo- 
lunduğundan bahsile Millî Mücadele hizmetinin emeklilik hiz
metine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi: îcadetmiş olduğu kürek makinasma Kasım Avcı 
adındaki şahsı ortak etmiş ve bu sat atölyeden kendisini uzak
laştırması üzerine aleyhine tazminat dâvası açmış ve heticede 
dâvasının reddedilmiş olduğundan bahsile Zonguldak Asliye 2 
nci Hukuk Mahkemesindeki dosyasının tetkik ettirilerek uğra
dığı mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Belediyece evinin usulsüz ve haksız olarak yıktırılmış olma
sından dolayı Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedil
miş ve müşkil bir duruma düşmüş bulunduğundan bahsile be
lediye ve Devlet Şûrası kararının bozulmasını istemektedir.

Köy muhtarı olduğundan jandarma onbaşısı ve erleri tara
fından haksız yere dövüldüğünden şikâyetle bu halin önüne 
geçilmesi ve yapılacak tahkikatın bitaraf kimselere yaptırılma
sı talebinden ibarettir.

35 Haneden ibaret fakir köy halkının rahat ve huzurunu 
bozan ve birçok avaneleriyle etrafa dehşet ve korku saçan ve 
insafsızca muamelede bulunan Bahri, Seyfettin, Maksut ve 
Tahsin kılıç adlarındaki şahıslar hakkında takibat açılması ta
lebinden ibarettir.

Kızını kaçırıp iğfal eden suçlu hakkında açmış olduğu dâ
vaya resmî makamatın alâka göstermediğinden ve suçlunun 
serbest bırakılmış olduğundan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi: Kocasının kendi aleyhine şiddetli geçimsizlik sebe
biyle açılan ve Temyizen tasdik edilmiş bulunan boşanma ka
rarının kanun ve nizamlara aykırı bulunduğundan bahis ve şi
kâyetle dosyasının tetkik ettirilerek mağduriyetinin izalesi için 
boşanma kararının iptal edilmesini istemektedir.

Eneümcn kararı v̂e nc sebepten verildiği
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1133/1131 
(S. No: 10)

1032/1030 
(S. No: 11)

12881/12306 
(S. No: 12)

1271/1269 
(S. No: 13)

12234/11677 
(S. No: 14)

.1269/1267 
(S. No: 15)

Ahmet Kalender 
Dörcklcr köyünde 
Ulus

Hüseyin özcaıı 
Mcrhuk köyünde 
Tekman

Ahmet Çalışkan ve 
arkadaşları 
Kertil köyünde 
Sındırgı

Şerif Ali Demir 
Eğlenhoca köyünde 
Karaburun - îzmir
Haşan Yaman 
Küçük Ziyaret kö
yünde
Suruç - Urfa

Fatma Güneyli 
îshakçelebi Malı 
Tekke sokak No: 6 
Manisa

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesi liman tahmilâtı işle
rinde amele çavuşu olarak çalıştığı sırada vukubulan iş kaza
sında yaralanıp sakat kaldığından ve seneler geçtiği halde iyi
leşmediğinden, Zonguldak İş Mahkemesine açmış olduğu dâva 
neticesinde İ 500 lira tazminata hüküm verilmiş bulunduğun
dan bahsile mâlüliyetinin göz önüne alınarak son yardımın yapıl
masını istemektedir.

Dilekçi : Suç delilleri yok edilmek suretiyle Haşan ismin
deki kardeşini öldüren bir kısım kaatillerin yakalanmadığından 
ve suç delilleri aranılmadığından bahis ve şikâyetle suçun mey
dana tam teferruatiyle çıkarılması için sanıkların kalan kısmı
nın da yakalanması ve cesedin meydana çıkarılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Kendilerinin hayvancılık, ziraat ve ormancılık 
ile iştigal etmekte olduklarından ve arazilerinin orman bölgesi
ne dâhil edildiğinden ve orman mefhumundan çıkarılması için 
açmış oldukları dâvalarının orman idaresi lehine neticelenmiş 
ve bu hal mağduriyetlerini mucip bulunmuş olduğundan balhsi- 
le 6831 sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin tarlalarına şü
mulü olup olmadığının tetkik edilmesini ve gerekli talimatın 
verilmesini ve mezkûr arazilerinin orman mefhumundan çıkarıl
masını istemektedirler.

Hayli emek sarfı suretiyle imar .sttiği zeytinliğinin fuzulen 
işgal edilmesinden şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Büyük Ziyaret ile Küçük Ziyaret köyleri arasında 
vukua gelen bir münakaşa yüzünden iki kişi yaralanmış ve bir 
kişi de ölmüş ve buna mütegallibeden İbrahim Yetkin ve Sü
leyman Gunay adındaki şahıslar sebebiyet vermiş ve bu adam
lar maiyetleri ile birlikte gece evine taarruz etmiş, duvar ve eş
yalarını gasbederek ölümle tehditte bulunmuş ve birçok zarar
lar vermiş ve muhacerete mâruz bırakılmış olduğundan ve sa- 
ireden bahsile uğramış olduğu bu haksızlığın ve zararın telâfi
sini ve hâdisenin tetkik ve tahkikiyle hak ve adaletin bir an ev
vel tecelli ettirilmesini isteme İçtedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İki köy arasında 
bir köpeğin dövülmesi yüzünden çıkan kavga neticesinde Mus
tafa Güven’in öldürüldüğü, ve iki kişinin ağır surett.3 yakalan
dıkları, sekiz suçlunun adalete teslim ve tevkif edildikleri ve 
gasp iddiasının vâridolmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Münazaalı bir gayrimenkul hakkında mahkemece 
aleyhine verilen karar gereğince tahliye etmesi için icraya mü
racaat etmiş olduğu halde kendisinin evde bulunmadığı bir sı
rada icra memurluğunca odasının kapısı kırılmak suretiyle içe
riye girilmiş ve eşyalarının dışarıya atılmış ve bu usulsüz hareket 
hakkında vâki müracaatma «kanuna aykırı bir cihet bulunma-
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dığı cevabı verilmiş» bulunduğundan bahis vs şikâyetle bu bap
taki icra dosyasının bir kere tetkik ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösteril
miş bulunan talep v,3 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 t&tkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5214 2. IV .1957

12588/12016 Mehmet Kart 
(S. No: 16) Yeniceoba kasabasın

da Hüseyinoğlu 
Cihanbeyli

978/976 Saniye Küçük An- 
(S. No: 17) daç.

Tophane Kıhnçali 
Mah. Cami sokak 
No: 2 
İstanbul

665/663 Mustafa Ermenteş 
10650 DDY 3. işletme 

(S. No: 18) Müd. Muhasebe de
netçi 11508 sicilli 
Alsancak - İzmir

12580/12008 İsmail Tekintürk 
(S. No: 19) Ulugazi Mah. Kadı 

caddesi No: 149 
Samsun

12553/11981 Fatma Oğuz ve ar- 
(S. No: 20) k ad aşı

Yeşil ekrek köyünde 
Kemaliye

Dilekçi : Zilyedinde bulunan ve yanlışlıkla muhtaç çiftçilere 
tevzi edilmiş olan 111 dekar arazisinin kendisine iade edilmesi 
hakkında ilgili makama vâki müracaatından bir semere hâsıl 
olamamış bulunduğundan bahsile mezkûr arazinin kendisine 
iadesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Kocası Denizbankta senelerce işçi çavuşu olarak çalışırken 
vefat etmiş olduğundan mumaileyhin bu hizmeti müddeti he- 
sabedilerek kendisine ikramiye verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Sivas İşletmesi muhasebe kalem âmiri bulunduğu 
sırada idari lüzuma binaen 9 ncu dereceden 10 ncu dereceye 
tenzil edilmiş ve bilâhara suçsuz olduğu tebeyyün etmesi üze
rine 9 ncu derece maaşı, iade edilmiş ve terfi derecesini buldur
muş olduğu halde bu hakkının tanınmıyarak 8 nci derece üc
retinin 1950 de alması lâzımgelirken ancak 1953 yılında almış 
ve 7 nci derece ücretini alamamış bir durumda kalmış bulun
duğundan bahsile bu adaletsiz muamelenin yeniden tetkikiyle 
mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Dilekçi : Samsun Liman İşletme Müdürlüğünde bekçilik 
yapmakta olup doğum yardımı verilmediğinden şikâyetle di
ğer memur ve müstahdemler misillû 4620 ve 3173 sayılı kanun
ların tetkikiyle kendisine de doğum parasının verilmesi tale
binden ibarettir.

Dilekçiler : Posta telgraf merkez hat bakıcılığından emekli 
iken 10 senelik emekli maaşını toptan alan ve sonra vefat eden 
Osman Yeğin’in kansı ve kızı olduklarından ve ahiren çıkan 
6740 ve 6745 sayılı kanun gfereğince müteveffadan kendile
rine maaş bağlanması hakkında vâki müracaatlerinin ilişik 
Divanı Muhasebatın 382/166 sayılı karan gereğince (hali ha-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12870/12205 Cafer Özpınar 
(S. No: 21) Cami Mahallesind 

Kemerhisar - Bor

12867/12202" Cuma Nacak vo ar- 
(S. No: Î22> kadaşları

Aeıpmar köyı'i m 1<> 
Çorum

1104/ 1102 Osman l'zun 
i S. No: 23) Hanlı köyünde 

Ka.vadibi - Sivas

1095/1003 Derviş Yazıcı 
(S. No: 24) Reşat bey Mahallesi 

243 ııeii Sokak No: 
50
Adana

1061/1050 Reşat Akeay 
i S. No: 25) Selâhiye Mahallesi 

Uzun Sokak No: 3/1 
Samsun

1338/1336 Halil.Üstün 
(S. No: 26) Yııkanbarakalı Kö

yü İlkokulu öğret
meni 
Taşova

1394/1392 Ramazan İncililer 
*(S. No: 27) Çarşı Mahallesi Bur

sa Caddesi, Saraç* 
Bozüyük

13138/12561 Durmuş Ünsal 
i S. No: 28) K. D. Ereğlisi Alaplı 

nahiyesi Kooaali kö
yünde 
Zonguldak

yatında iken emekli maaşı tesviye olunan bir kimsenin vefa
tından sonra yetimlerine maaş bağlanacağına dair bir hüküm 
mevcudolmadığından tahsis ve tescile imkân görülmediğine) 
karar verilmiş olması mağduriyetlerini mucip bulunmuş oldu
ğundan bahsile, Divanı Muhasebatın bu kararının tetkikiyle 
maaşlarının verilmesinin teminine delâlet buyurulmasını iste
mektedirler.

Dilekçi : Askerî vazifesini ifa ederken gözlerini kaybetmiş 
ve maaş bağlanması hakkında vâki müracaatına vazifeden mü
tevellit olmadığı için maaş bağlanmasına imkân olmadığı ceva
bı verilmiş ve halen perişan bir durumda bulunmuş olduğun
dan bahsile kendisine mâlûliyet maaşı tahsis olunmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Senelerden beri her türlü kanuni vergilerini öde 
dikleri gayrimenkullerini başka köylüler tarafından haksız 
ve desise yoliyle müdahale etmekte olduklarından bahsile vâki 
müdahalelerin önlenmesini istemektedir.

Anne ve babasından intikal eden menkul ve gayrimenkul 
lerinin kardeşi îzzet uzun ve oğullan tarafından fuzulen işgal 
edilmesinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Adana’da İncirlik hava meydanı inşaatında çalış 
makta iken mâruz kaldığı iş kazası neticesinde sol elini kay
bettiği halde her hangi bir surette yardım yapılmadığından 
ve işinden ihracedildiğinden bahsile haklarının korunmasını 
ve haketmiş bulunduğu ateşçi bonservisinin verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi: İrsen intikal eden gayrimenkulüne diğer hissedar
lardan Dursun Yazıcıoğlu tarafından müdahale ve tecavüz edil 
diğinden şikâyetle mezkûr gayrimenkulun kendisine teslim edil
mesi talebinden ibarettir.

Terfi tarihinin düzeltilmesi talebinden ibarettir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Edimede babasından kalan Sultanselim camii altın
daki 379 ada 86 parsel numarasında kayıtlı olan dükkânının 
sahipsiz ve kimsesiz mal addiyle Hazine namına kaydedildiğin
den bahsile bu kaydın adına tashihini istemektedir.

Dilekçi: Ereğli Kömür Havzasında işçi olarak çalışmakta 
iken hastalanmış ve bu yüzden işine son verilmiş ve İşçi Si- 
gortasınca mâlûliyet maaşı bağlanması için vâki müracaatının 
nazara alınmamış olduğundan bahsile mâlûliyet maaşının bağ
lanmasını istemektedir.



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

11943/11386 Mehmet Acar 
(S. No: 29) Dem irso ha sı Mahal

lesi Y'edievler Sokak 
No: 11 
< remlik

13134/12557 Sare Kavas 
i S No: 30) Fabrikalar Mahallesi 

61 nei Sokak No: 1 
Kmkkale

1459/1457 Hakkı Yanık 
(S. No: 31) Çağlar köyünd«- 

Devrek

1478/1476 Salim Umur 
(S. No: 32) Kırk harman köyün

de
Taşova - Destek -
Amasya

1543/1541 ljtitfi Çapoğivı 
(S. No: 33) Keşap Gazetesi Yazı 

İşleri Müdürü 
Giresun

1500/1498 Bolkan Çelikkol 
2592/2586 i. T. Ü. Mimarlık 

fS. No: 34) Fakültesi son sınıf 
öğrencilerinden 
İstanbul

Dilekçi: Marşal yardımı olarak çeşitli ziraat alâtı almış 
muntazaman taksitlerini ödemiş 1951 senesinde arazisinin bir
çok kısmı su baskınına mâruz kalmakta iken Hükümetçe ka
nal açılacağından ve arazi kurutulacağından emin olarak 1953 
senesinde Ziraat Bankasından 20 küsur bin lira almış ve çel
tik ziraati yapmış ve her ne sebepten ise kanal Hükümetçe 
yapılmamış ve bu yüzden yapmış olduğu masraflar tamamen 
mahvolmuş, borçlarını v-9 faizlerini ödiyemenm ve ipotekli 
bulunan çiftliği Ziraat Bankasınca satışa çıkarılmış ve 300 bin 
liralık çiftliğine talip zuhur etmediğinden banka kendi namı
na 12 bin liraya teffiz etmiş ve bilâhara ikinci bir satışla 73 
bin liraya şahıslara satmış iken kendisinden aynca 9 bin lira 
Muamele Vergisi ve 7 500 lira kooperatif ve 2 300 lira da 
borç çıkarılmak suretiyle mağdur ve perişan bir duruma dü
şürülmüş olduğundan bahsile hakikatin tecellisi için önemli 
tahkikatın yapılmasını ve bu müşkül durumdan ve perişanlık
tan vikaye edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Top, Tüfek Fabrikası işçilerinden olup vefat eden 
ve 25 senelik hizmeti bulunan kocası İsmail Kavas’tan emekli 
maaşı bağlanması hakkında vâki müracaatının semeresiz kalmış 
olduğundan bahsile mumaileyhten kendisine maaş bağlanmasını 
istemektedir.

Kömür ocaklarında çalışmakta iken bir iş kazası neticesinde 
bir ayağının kırılmış olduğundan bahsile büyük yardım yapıl 
masını istemektedir.

Dilekçi : 1936 yılında üç nüfuslu bir aile meyamnda Roman
ya’dan göçmen olarak yurda geldiğini, ana ve babasının öldü
ğünü, kendilerine üç nüfus üzerinden 31 dönüm tarla verilmiş 
ise de bu tarlanın halen 13 dönümü mevcudolup diğer kısmının 
başkalarının işgaline geçmiş olduğunu beyanla 31 dönümlük 
arazisinin kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Açık hava sinemasında bağlama çalan sanatkan 
alkışlamasından dolayı hak ve hürriyetini hiçe sayarak polisler 
tarafından usulsüz olarak karakola götürülmüş ve sabaha ka
dar alıkonulmuş olduğundan şikâyetle şeref, haysiyet ve itiba- 
nnı zedelemiş olan komiser muavini ile iki polis haklannda ge
rekli muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : öğrenci olup Urfa Nafıasında yevmiye 22 lira ile 
stajyer olarak çalışmakta ve bu yevmiyelerin Gelir Vergisin
den istisna edilmesi kanunen icabederken bu muamele yapılma
dığından bahsile bu hususun tetkikiyle kesilen vergilerinin iade 
edilmesini istemektedir.
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İ439/1431 
(S. No: 3.1

Arzuhal
No.

Hacı Gürel
Küçük Damlacık kü-
yiinde
Şereflikoçhisar

Arzuhal salıibimu
adı, soyadı ve adresi

12822/12248 Rifat Çomoğlu 
(S. No: 36) Maliye eski tahsil

darı
Darende

Dilekçi : Ziraat Bankası yardımı ile almış olduğu bir aded 
dört disikli pulluğu motor çekmediğinden Zirai Donatım Kuru- 
muna teslim etmiş ise de her hangi bir teknik hatanın bulunma
dığı ve fazla yıpranmış olduğuna dair rapor verilmiş ve bu yüz
den çok zarara ve mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bah
sile mezkûr pulluğun geri alınması ve yerine başka bir pullu
ğun verilmesini veyahut da bankaya olan borcundan pulluğun 
bedelinin mah3ubedilmesini istemektedir.

Dilekçi : Özel İdare namzet tahsildarı iken imtihanla Pötür 
ge maliy.3 tahsildarlığına tâyin edilmiş ve asaletinin tasdiki 
için yapılan inhaya valinin belediye reisi bulunan babasına şah
si kin ve siyasi hisler sebebiyle kendisinin muvaffakıyetsizliği 
ve beceriksizliği ileri sürülerek vazifesine son verilmiş ve bu 
hal usulsüz ve haksızlığı mucip bulunmuş olduğundan bahis 
ve şikâyetle hakkında yapılan kanunsuz muamelenin önlenme
sini ve vazifesine iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatl ar, kaza merciince halli lâzmıgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlerin zikredilen 
sebepten encimenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5215 2. IV . 1957

1414/1412 Davut Zambak 
(S. No: 37) Sarıyer Kuru Yemiş 

sokak No: 19 
İstanbul

1689/1687 Recep Uyanık
1463/1461 Mandıra köyünde 

(S. No: 38) Babaeski

1497/1495 Akif Emiroğlu ve
2171/2166 arkadaşları 

(S. No: 39) Tekfür Ambarı köyü 
Akyol mevkiinde 
Milas

1502/1500 Mehmet Bilke 
(S. No: 40) Karşıyaka Mahallesi 

Alaçam

1519/1517 Halil Elbirlik 
(S. No: 41) Mesudiye caddesi İs

tiklâl Bu7 Fabrikası 
yanında No: 5 
Alsancak - İzmir

Evlerine olsktrik verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğ-undan bahsile 
fıçıcılık yap o 'ak müstahsil hale geçebilmesi için döner sermaye 
kredisi yardımı yapılmasını istemektedir.

Dilekçiter : Göçmen olduklarından ve topraksız bulunduk
larından bah ile toprak verilmesini istemektedirler.

Toprak vı rilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Memleketinde birçok gayrimenkul bırakarak ana
yurda geldiğini 20 - 30 seneden beri metrukâtı mukabilinde em
val verilmesi hakkındaki mütaaddit müracaatlerinin neticesiz 
kaldığını beyanla iskân edilmesini istemektedir.
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Arzuhal

No.

1484/1482 
(S. No: 42)

1462/1460 
1686/1684 

(S. No: 43)

1558/1556 
(S. No: 44)

1581/1579 
(S. No: 45)

1589/15S7 
5049/5040 

8808 
(S. No: 46)

1557/1555 
(S. No: 47)

1553/1551 
(S. No: 48)

1512/1510 
(S. No: 49)

1573/1571 
(S. No: 50)

1579/1577 
(S. No: 51)

1593/1591 
(S. No: 52)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Recep Kurban ve ar
kadaşları
Mengeser köyünde 
Ağrı
Kadir Tutan 
Mandıra köyünde 
Babaeski

Alımet Kaçar ve ar
kadaşları 
Dere Mab. Sıvat 
mevkiinde 
Bandırma
Mustafa Telli 
Çifteler Cad. No: c'9 
Eskişehir

İbrahim Avarkan 
Güney köyünde 
Yalova - İstanbul

Dursun Yıldırım 
Dedcli köyünde 
Ordu

Ali Doğan 
Tepecik mahalle
sinde 
Simav

İhsan Bakacak 
Ceza evinde hü
kümlü 
Alucra

Ali Sait Demir 
Lemas köyünde 
Erdemli
Bayram Mehmet On
başı
Bademye- köyünde 
Ödemiş
A. Rıza Tünay 
Trahom Mücadcle 
Hastanesi sekreter 
yardımcısı 
Gazianteb

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Köylerindeki mevcut Hazine arazisinin ihtiyaçlı çiftçilere 
dağıtılması için toprak komisyonlnun gönderilmesi talebinden 
ibarettir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan bahsile 
marangozluk yaparak müstahsil hale gelmesi için döner serma 
ye kredisi yardımı yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından ve 
şimdiye kadar hiçbir iskân hakkı verilmediğinden bahsile arazi 
verilmek suretiyle iskân edilmelerini istemektedirler.

Dilekçi : Birinci Ordunun telsiz muhabere kursundan me
zun olduğundan ve 24 ay telsiz muhaberesinde çalıştığından 
bahsile telsiz muhaberesinden vazife verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 1942 senesinde yurda geldiğini 6 sene Yozgad kam
pında tutulduktan sonra serbest bırakıldığım, iskân için 
yaptığı müracaatlerin neticesiz kaldığını beyanla kendisine bir 
ev yeri verilmesini istemektedir.

Her nerede olursa olsun bir yuva kurmak için toprak ve
rilmesi ve iskân edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : İcra Vekilleri Heyeti karariyle Simav kazasına 
nakledilen eşhastan olduğunu, şimdiye kadar hiçbir yardım 
görmediğini, oğlunun da askere sevk edildiğini, 65 yaşında, 
yardıma muhtaç -durumda bulunduğunu beyanla gereken yar
dımın yapılmasını istemektedir.

Tehditle pr.ra almak suçundan 4 yıl 8 ay ağır hapse mah
kûm edilmiş, hapishanede perişan bir durumda bulunmuş oldu
ğundan ve iş yurduna tâbi tutulması hakkında vâki müracaa
tının da kabul edilmemiş bulunduğundan şikâyeti mutazam- 
mmdır.

Topraklandırılması için yaptığı mütaaddit müracaatının se
meresiz kaldığından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Vatan emrinde sebk eden hizmeti neticesinde göz 
lerini kaybetmiş olduğundan bahsile muayeneye sevk edilerek
kendisine mâlûl maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Gazianteb Trahom Mücadele Hastanesi sekreter 
yardımcısı olduğundan ve almış olduğu 94 lira ücret aylıkla 
efradı ailesini geçindiremediğinden bahsile ücretinin artırıl
ması veya maaşlı bir daktilo kadrosunun kendisine tahsis edil-
mosini istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1461/1459 Kadir Çağlar 
(S. No: 53) Sakarcalık Göçmen 

köyünde
Osmaniye - Sevhaıı

1574/1572 Abuzer İnaıı 
ı'S. No: 54) Narince nahiyesi D. 

P. Başkanı 
Kâhta

1404/1402 Mazhar İşık 
(S. No: 55) Atın Kalem Malı.

Türk Salilı sokak 
No: 3 
Akşehir

Kazaları jandarma kumandanından şikâyeti mutazammın-

1504/1502
2144/2139
4313/4304

Mustafa Demirci ve 
arkadaşları 
Lefka köyünde

(S. No: 56) Trabzon - Akçaabat

1477/1475 Ali Osman Kocaer- 
ıS. No: 57) kek

Çit Köyü Muhtarı 
Simav

1494/1492 -Hasa» Yeşil 
ı'S. No: 58) Aşağı Nazilli mahal 

lesi Berber Emin 
yanında 
Aydın

1506/1504 Haşan Çakıroğlu 
(S. No: 59) Yenimahalle’de 

Urla

1440/1438 Osman Turan ve ar 
i S. No: 60) kadaşları

Yeni mahallede 
Urla

dır.

Eski ve yeni harflerle okur - yazar ve ilk mektep mezunu 
olan oğullarının Adıyaman merkezinde veya mülhakat kazala
rının birinde münasip bir memuriyete tâyin edilmeleri talebin
den ibarettir.

20 lira asli maaşla Kadınhanı Nüfus Kâtipliğinde çalışmak
ta iken 15 lira kadrosu bulunan Turgutlu Nahiyesi Nüfus me
murluğuna naklen tâyin edilmek suretiyle hukukunun ziyama 
sebebiyet verilmiş olduğundan Yunak Kaymakamlığına hasta 
olup doktoru bulunan bir yere nakli için vâki müracaat ve di
leğinin yerine getirilmemiş ve nahiyede posta memuru bulun
mamış, kırtasiye ve mahrukat verilmemiş ve bu yüzden zara 
ra uğramış bulunduğundan emekliye ayrılması için vermiş ol
duğu dilekçisine bir senedir cevap verilmediğinden şikâyeti 
mutazamnundır.

Dilekçiler. Demir boru ile köylerine içme suyu getirilmesi 
hakkında vâki mütaaddit, müracaatlerinin semeresiz kaldığın
dan ve bu hal her suretle mağduriyetlerini mucip bulunduğun
dan bahsile pek ihtiyaçh bulunan köylerine bir an evvel su bo
rularının verilmesi ve içme suyuna kavuşturulmalarını iste
mektedirler.

Köylerinin Ziraat Bankasına olan borçlarının bir sene daha 
uzatılması talebinden ibarettir.

Dilekçi: Akciğer veremine müptelâ olduğundan kimsesi ol
mayıp perişan bir durumda bulunduğundan bahsile İstanbul 
Yedikule Verem Hastanesinde sıra beklemeden kabulü ile te
davi edilmesini istemektedir.

Dilekçi; Ani çıkan yangında 15 bin lira değerindeki evinin 
eşyaları ile birlikte 45 bin liralık tütünlerinin yanmış ve peri
şan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile emsali misillû 
kendisine de bir mesken temini hususunda gereken muamele
nin ve muktazi yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Komşu evinde çıkan bir yangında evi ile eşyasının 
tamamen yanmış yersiz yurtsuz açıkta kalmış olduğundan bah- 
sile gereken yardımın İçtimai Muavenet kısmından yapılması
nı istemektedir.
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Arzuhal

No.

1555/1553 
(S. No: Gl)

1364/1562 
(S. No: 62)

1410/1408
(S. No: G3)

1539/1537 
(S. No: 64)

1569/1567
(S. No: 65)

1501/1499 
(S. No: 66)

12872/12207 
(S. No: 67)

Veli Gülen 
Araphacı köyünde 
Corum

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Ökes 
Bayazıt Çadırcılar 
Uğurhan Pansiyon 
Oteli No: 27 
İstanbul

Nâzını Parlak 
Kültür mahallesinde 
Bulanık - Mas

Raşit Sert çivi 
Eyüp Taşlılarla 
No: 874/A 
İstanbul

M. Zihni Temci 
Kaptan 
Park Gazinosu 
Gemlik

Kadir Koç 
Telsiz mahallesi so
kak No: 72 ev No: 40 
Bakırköy - İstanbul

Dilekçi: Kazaen çıkan bir yangın neticesi evinin ve eşyası 
mn ve ziraat aletlerinin tamamen yanmış evsiz yurtsuz kalmış 
olduğundan bahsile meccanen miktarı kâfi kerestenin en yakın 
ormandan verilmesini, kabil olmadığı takdirde Devletçe yar
dım yapılarak meskene kavuşturulmasını istemektedir

Dilekçi: Geçimine medar olacak bir iş bulamamış efradı 
ailesi ile birlikte sefalet ve perişan bir duruma düşmüş bulun ] 
duğundan bahsile haline münasip resmi bir hizmete tâyin edil
mesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Kendilerinin Şavşat kazasından gelerek Bulanık 
ilce merkezine yerleştiklerinden ve araziye çok muhtaç bir 
durumda olduklarından bahsile Toprak Komisyonunca kaza 
merkezinin bir an evvel ele alınmasını ve tevziatın yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçi: Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan bahsile 
emsalleri misillû kendisine de bir ev verilmek suretiyle iskâ
nının yapılmasını istemektedir.

Üzerinde kayıtlı bulunan Şahin Giray ve imdat motorları 
ile Zonguldak şilebinin miitaaddit müracaatına rağmen kendi 
sine teslim edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Akciğer veremine müptelâ olduğundan, bakacak 
kimsesi bulunmadığından aç ve sefil bir durumda bulunduğun
dan bahsile her hangi bir hastaneye yatırılarak tedavisinin te
min buyurulmasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr talep ve ve şikâyetler hakkında Dahili Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü 
geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5216 2 . IV . 1957

Gülhanım Çildemir Dilekçi : Şoför olan eşi İhsan’m mahkeme karariyle mah-
Dcvegürmez mahal- kûm edildiği 8 858 lira para cezasının taksitle ödenmesine, bu-
lt\si No: 10 na imkân yoksa Vozgad Nafıasında çalışmasına müsaade edil-
Tokad mesi talebinden ibarettir.



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

-------------- ----- ,------------------
12875/12300 Ali önder 
(S No: 68) Karakayış mahalle

sinde 
Konya

12896/12321 Yusuf Genç 
(S. No: 69) Karaosman mahalle

si Kuvudibi caddesi 
No: 218 
Adapazarı

12880/12305 Vesile Doğan 
(S. No: 70) Karataş mahallesi 

Dutlu sokak No: 8 
Çankırı

12897/12322 H. İbrahim Bintepe 
(S. No: 71) Kültür Derneği Mu

hasibi
Dumlupmar

]2879/12304 Eyüp Erdoğan 
(S No: 72) Muhtar

Tavşanlı köyü 
Karamürsel - Kocaeli

12871/12296 (Jermd M idir vo ar- 
(S. No: 73) kadaşları

Karabahçe - Çar
şamba

12017/11460 Mustafa Bülbül ve 
. (S. No: 74) arkadaşları

Kerkerlu köyünde 
Çiçekdağ

12874/12299 Beyvamil Bulut 
(S. No: 75) Harita Kıtası 2. Bl. 

Çvş.
Söke

Dilekçi : Seyyar olarak 10 seneden beri insan tartmak kan
tarcılığı ile geçinmekte iken bu kere belediyece ücra, insan geç
mez garaj semtine kaldınlmış olması mağduriyetini mucip bu
lunmuş olduğundan bahsile icrayi faaliyetinin temini için Hükü
met ittisalinde bir yer gösterilmesini istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup hiçbir suretle is
kân görmediğinden ve esnaf bulunduğundan bahsile mesken yar
dımının Adapazarı’nda yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hükümet tarafından kendisine meccanen ev yap
tırmak için verilen araziye hâlâ parasızlık yüzünden ev yaptı
ramadığından bahsile 2510 sayılı Kanun gereğince bir an evvel 
-evinin yaptırılmasını veya yapılabilmesi için gerekli yardımda 
bulunulmasını istemektedir.

Dumlupınar’daki Atatürk’ün çadır kurup muharebeyi takib- 
ettiği yerde Türklüğümüze ve tarihimize yakışır bir şekilde öl
mez bir âbidenin yapılması talebinden ibarettir.

Köylerinde 150 den fazla okul çağında talebe bulunduğun
dan bir an evvel bir ilkokulun yaptırılması talebinden ibarettir.

Köylerindeki dört bin dönüm miktanndaki sahipsiz ve Hâ
zineye aidolup evvelce dikenli bulunan bu arazilerini köy ihti
yar heyetinin hilâfı hakikat beyanatına binaen ve katiyen or
manla ilgisi olmadığı halde tapu kadastroca orman bölgesi ola
rak kayda geçirildiğinden şikâyeti mutazammındır.

\

Dilekçiler : Kaza köylerinin mühim bir kısmının ormanlar 
içerisinde bulunup ziraat ve hayvancılıkla maişetlerini temin et
tiklerini, oturduklan mahallin çok yüksek ve ormanla alâkası 
bulunmadığını, köyleri halkına hasmane cephe alan bir kısım 
ihbarcılann teşvikiyle bu yerlerle alâkalarının kesilmesi cihe
tine gidildiğini, hayvanlannı banndırdıklan ağıl ve kömierin
15 sene evvel inşa edilmiş bulunduğunu, oturduklan evlerle 
ağılların 15 gün zarfmda yıkılmasının tebliğ edildiğini beyan
la bu müşkül durumdan kurtarılmalarını istemektedirler.

Dilekçi : 1938 senesinde göçmen olarak Bulgaristan’dan ba- 
basiyle yurda gelmiş olduğundan ve 1952 yılında köylerinde ev
lenmiş v.e bu evlenme muamelesini fakirliği sebebiyle yaptıra- 
mamış ve şimdi asker olup ailesine belediyece gerekli yardımın 
yapılamaması yüzünden ailesi perişan bir duruma düşmüş ve 
nikâh kaydının yapılması hakkında vâki müracaatının neticesiz 
kalmış bulunduğundan bahsile nikâh muamelesinin bir an evvel 
intaç buyurulmasın! ve ailesine yardım yapılmasını istemektedir.



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

1240/1238 Yusuf Sezer 
(S. No: 76) Saray - Tekirdağ

1256/1254 Kamber Hüyüğü kö- 
(S. No: 77) yü ve diğer köy 

muhtarlan 
Tarsus

1267/1265 Bozan Uçkan 
(S. No: 78) Hamamcı Mameye 

eliyle 
Suruç

1274/1272 Ahmet Saçıkara ve 
(S. No: 79) arkadaşları

Saçıkara köyünde 
Konya

1288/1286 Osman Düzoğlu 
(S. No: 80) Şahitishak mahallesi 

No: 36 
Tarsus

1289/1287 Nazire Beklifali 
(S. No: 81) Künlük mahallesin

de No: 22 
Antakya

1300/1298 Fuat Mert 
(S. No: 82) Akçasusurluk kö

yünde 
Karacabey

1280/1278 İsmail Geçit 
(S. No: 83) 8. Tümen 53. A. 2.

Tb. 6. Bl. erlerinden 
Selimiye * İstanbul

1328/1326 Yusuf Doğan ve ar- 
(S. No: 84) kadaşlan 

muhtar
Danzik köyünde 
Pülümür

1330/1328 Ali Demirbilek 
(S. No: 85) Muhtar Mecit kö

yünde 
Pülümür

İskân hakkına mukabil kendisine verilen arazide müstahsil 
duruma geçebilmesi için çok ihtiyaçlı durumda bulunduğu do
natım ve çevirme kredisinin bir an evvel sağlanması talebinden 
ibarettir.

Ziraat Bankasına olan borçlarmm uzun vadeli taksite bağ
lanması talebinden ibarettir.

Suruç tapu sicil memuru Osman Süslü'den şikâyeti muta- 
zammındır.

Aydın aşiretlerinden olup yerleştikleri köyde topraklandı
rılmadan için yaptıklan müracaatlerinin semeresiz kaldığından 
şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi: Selânik’in Karaferya muhacirlerinden olduğunu ve 
kendisine harap bir ev verilmiş ise de bağ, bahçe ve tarla gibi 
bir şey verilmediğini beyanla iskân hakkının tamamlanmasını 
istemektedir.

Altı çocuklu, fakir ve muhtaç bir durumda olduğundan yar
dım yapılması talebinden ibarettir.

Pazarda satmak üzere para ile almış olduğu odunlara ait 
nakliye tezkeresini verniyen ve vazifesini suiistimal eden Ka
racabey Bölge Şefi Halil özlen’den şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : 1938 yılında, Hükümetin gördüğü lüzum üzerine 
Edremit’in Küllüce köyüne iskân edilmiş ve bilâhara 5098 sa
yılı Kanun mucibince eski yerine iade edilmiş ve askerî kısa 
hizmete tâbi tutulmamış olduğundan bahsile 6093 ve 1111 sa
yılı kanonlar gereğince emsalleri gibi kendisinin de kısa hiz
mete tâbi tutulmasını istemektedir.

Ziraat Bankasına olan borçlanmn tecil edilmesi talebinden 
ibarettir. t
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1329/1327 Agâh Tosun ve arka- 
(S. No: 86) daşları

Pancıras köyünde 
Pülümür

1351/1349 Mustafa Karaköy 
(S. No: 87) Beşışıklı köyünde 

Yunak

1349/1347 Hasaıı Hazır 
(S. No: 88) Çamalan köyünde 

Tarsus

1372/1370 Hüseyin Güzger ve 
(S. No: 89) arkadaşları

Nehirvan köyünde 
Cizre

1383/1381 Karaköprü ve diğer 
(S. No: 90) köy muhtarları 

Amasya

1250/1248 Müfti Handemir
1783/1781 Yolüstü mahalle- 

(S. No: 91) sinde
Aleşkirt

1399/1397 Asım Dalgalıdere 
(S. No: 92) Yenidoğan Sinema 

sokak No: 17 
Taşlı t arla - Rami 
İstanbul

172/1270 Hamamkurbu ve di- 
(S. No: 93) ğer köyler muhtar

ları 
Tarsus

1251/1249 Ahmet Akyol 
(S. No: 94) Belediyede odacı 

Gerze

1361/1359 Ali Demirel 
(S. No: 95) Saray köyde 

"* Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesi talebinden
ibarettir.

Köylerindeki Hâzineye ait araziden bir kısmının Muhtar 
Mehmet Yılmaz ve yakınlan tarafından mahkemeye tescil dâ
vası açılmak suretiyle adlarına tapuya bağlandığından ve bir 
kısmının da yine bu kişiler tarafından fuzulen işgal edildiğin
den ve bu halin devamı ise mağduriyetini ve topraksız kalma- 
lannı mucibolacağından şikâyeti mutazammındır.

Çamalan bölgesinde Tekir Orman Depo Memuru Turabi 
Toprak’m açıktan orman nakliyesi vermekten, rüşvet aldığın
dan ve yediemin olarak aldığı keresteleri menfaatine sarf etti
ğinden şikâyeti mutazammındır.

Toprak komisyonunca yapılan arazi dağıtımının yolsuzlu
ğundan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler: Köyleri ve civannı sulamak üzere evvelce açıl
mış olan kanallann halen rusubla dolmuş olduğundan, arazile
rinin kamışlık bir hale geldiğinden şikâyetle gerekli tedbirle
rin bir an evvel alınmasını istemektedirler.

Dilekçi: Gelen seller yüzünden büyük zarara uğramış ve bu 
zarar tesbit edilmiş ise de bir semere elde edilememiş olduğun
dan bahsile zararının ödenmesi için icabedenlere emir verilme^ 
sini istemektedir.

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre toprak 
verilmesi talebinden ibarettir.

Ziraat Bankasına olan borçlanmn ertelenmesi veya vâdeli 
taksite bağlanması talebinden ibarettir.

6188 sayılı Kanun gereğince kendisine bir arsa vsrilerek 
belediyece bu* arsa üzerine ev yaptmlması ve kıymeti mukabi
linde ödenmesinin taksite bağlanması talebinden ibarettir.

1954 tarihinde ödenecek olan traktör borcu taksitinin bir 
yıl tecil edilmesi talebinden ibarettir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1317/1315 
(S. N o: 96)

13137/12560
(S. N o: 97)

13133/12556
(S. N o: 98)

13132/12555 
İS. N o: 99)

E yüp  Akdağ 
S an gü l sokak Abba- 
sın kahvesinde 
N o: 5
Tophane - İstanbul

A bdullah Caııöz 
K üçük Sanat K oope
ratifi üyelerinden 
Antalya

H alid K öprülü 
Hususi orman sahip
leri
Y ırca  - Bozüyük

M ustafa Karpuz 
Karayatak köyünde 
Em irdağ

13126/12549 Osman Yıldız 
(S. No: 100) Uzundere köyünde

* Giresun

13^23/12546 Mehmet Sülüne ve 
(S. No: 101) arkadaşlan

Aşağı Kırıklar kö
yünde 
Bergama

13128/12551 Kâzım Matuf 
(S. No: 102) İkmal Merkez K.

Cvd. Tam. Bl. ma
kinist 
Ankara

13127/12550 İbrahim Doğan ve 
(S. No: 103) arkadaşları

Osmaniye ve Armut
lu köyünde 
Bayramiç - Çanak
kale

1397/1395 Galip Aksaray 
(S. No: 104) Bayraklı 1595 sokak 

No: 45 A. 
tzmiı*

Verilen araziyi işlemek için emsali misillû kendisine de ica- 
beden nakdi yardımın yapılması talebinden ibarettir.

Sandık imalinde kullanılan küçük motörün şimdiye kadar 
Muamele Vergisinden muaf tutulduğu halde şimdi Muamele 
Vergisine tâbi tutulduğundan şikâyeti mutazamnundır.

Dilekçiler: Hususi ormanlarına el konulduğundan bahsile 
ya istimlâk bedelinin tamamen ödenmesi veyahut ormanlan- 
nın kendilerine iadesini istemektedirler.

Dilekçi: Bulgaristan muhacirlerinden olup iskân yoliyle ve
rilen arazinin tapu muamelesi yapılırken elinden alınarak köy
lerine gelen başka bir göçmene verildiğinden ve bilâhara bu 
göçmenin de bu yeri terk ettiğinden bassile mezkûr arazinin 
babası namına kendisine verilmesini ve tescilinin yapılmasını 
istemektedir.

Halen zilyed ve tasarrufunda bulunan kesenekliğinin 3136 
sayılı Kanunun çerçevesine girip girmediğinin ve vilâyetleri
nin tahdidi yapılıp yapılmadığının bildirilmesi talebinden iba
rettir.

Uzun zamandan beri ellerinde bulunan arazilerini tapula
mak üzere tapu ve kadastro komisyonu eski ölçüleri kabul 
etmiyerek yeni ölçü üzerine tapuya raptettiğinden ve bu yüz
den bir kısım arazilerinin ellerinden alındığından şikâyeti mu- 
tazammındır.

180 haneli olan köylerine bir ilkokulun yaptırılması ve köy
lerinin kasabaya giden ve çok bozuk bulunan yolun da yaptı
rılması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Uzun zamandan beri oturduklan köydeki ara
zilerinin orman hududu içine alındığından ve başkaca geçim
lerini temin edecek arazileri de bulunmadığından bahsile Ka
racabey harası civarında veya Çanakkale’deki Ingiliz çiftliği
ne iskân ve nakillerinin bir an evvel temin buyurulmasını iste
mektedirler.

Dilekçi : Evine su verilmesi hakkında vâki miiracaatinin 
semeresiz kalmış ve susuzluktan çok müşkül bir duruma düş
müş olduğundan şikâyetle evine ana borudan emsalleri misillû 
su verilmesini istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1384/1382 Osman özdemir 
(S. No: 105) Sarayatik mahallesi 

Çizmevioğlu sokak 
No: 16 
Trabzon

1237/1235 Haşan Aslan ve ar- 
(S. No: 106) kadaşlan

Liman İşletmesi işçi
mümessili
İskenderun

1238/1236 Mehmet Emin Avcı 
(S. No: 107) Ihsaniye mahallesi 

426 sokak No: 21 
Konva

1241/1239 Zihni Yavuz 
(S. No: 108) Demirci köyünde

Meydancık - Şavşat

Dilekçi : Trabzon Karayollarında gece bekçici olarak istih
dam edilmekte ve almış olduğu beş lira yevmiye ile efradı aile
sini gekindirememekte ve müşkül bir durumda bulunmakta 
olduğundan bahsile yevmiyesinin artmlmasım veya geçilecek 
bir iş verilmesini istemektedir.

İskenderun Liman işletmesinde çalışmakta olan 271 işçinin 
listeye dâhil edilip işlerine son verilmek ihtimalinin önlenmesi 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : Devlet Demiryollan eşya ambarında işçi olarak 
çalışmakta iken haksız olarak uğramış olduğu hakaret, heze
yana tahammül edemiyerek vazifesinden aynlmış ve hiçbir 
yerden geliri bulunmamış olduğundan bahsile mağduriyetine 
mahal bırakılmamak üzere bir müfettişin gönderilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Meydançık nahiyesine giden yolun tarlalarından 
ve bahçesinden geçerek bu emvalinin mahsul vermez bir hale 
sokulmuş ve su harkının da tamamen tahribedilmiş ve bir kı
sım tarlalannın keşfi yapılmamış ve hiçbir suretle bedeli öden
memiş bulunduğundan bahsile bu gayrimenkullerinin yeniden 
keşiflerinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahili Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü 
geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5217 2 . I V . 1957

1015/1013 Mahmut Demir ve İşgalleri altındaki topraklann dağıtılması hakkında yaptık 
(S. No: 109) Koçhisar Mahallesin- lan müracaatlerin semeresiz kaldığından şikâyeti mutazammın- 

de dır.
K. Tepe

Enver Rj 
Îpekpalaî 
Sirkeci • îıtanbul

1028/1026 Enver Raşit Özkan Halen İstanbul İpek Palas’ta müstahdem olup serbest göç
(S. No: 110) İpekpalas Otelinde men vatandaşlığına alınma« talebinden ibarettir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

_  *1 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

12560/11988 Cuma Korkmaz 
(S. No: 111) Çobanbey İstasyo

nunda Makasçı 
Çobanbey - Cenup 
Demiryolları

12592/12020 Dürdane Renda 
(S. No: 112) Aşçıbaşı Mahallesi 

Mektep Sokak No:44 
Üsküdar - İstanbul

12593/12021 Fazlı Bayrak ve ar- 
12594/12022 kadaşları 
(S. No: 113) Şemail köyünde 

Dereli - Giresun

12554/11982 Halim Dağ 
(S. No: 114) Ceza Evi Memura 

Erbaa .

12559/11987 Meryem Moraiti 
(S. No: 115) Yay Meydanı Darül 

Aceze yolu No: 8 
Sadık Benzeroğlu ya
nında
Feriköy - İstanbul

12573/12001 Hasibe özışık 
(S. No: 116) Sultanahmet Fenerli 

Sokak Kapı ağası 
No: 58
Sultanahmet - İstan
bul

12591/12019 Etem Çırak ve arka- 
(S. No: 117) daşlan

Muhtar; Karaveren
köyünde
İskilip

12550/11978 Tevfik Çetin ve ar- 
(S. No: 118) kadaşlan

Nakliyeciler
Ermenek

12575/12003 Mehmet Taşkıran ve 
(S. No: 119) arkadaşları

Gelirye köyünde 
İnebolu

Cenup hattının kaçakçılara karşı korunmak üzere mayın 
lanması neticesi büyük emek sarfiyle yapmış olduğu üzüm ba
ğının fiyat takdiri ve bedelinin ödenmesine kadar geçimine 
pek ziyade faydası olan bu seneki üzüm mahsulünü alabilme
sine müsaade olunması talebinden ibarettir.

Kardeşiyle müştereken yaptırdıkları evin tapu dairesince ih
zar edilmiş ifrazının yapılması için imar müdürlüğünce mahal
len görülerek ifraz muamelesinin yapılması ve meskensiz kal
maktan kurtanlması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Yeni Orman Kanunu mucibince arazilerinin 
orman hududu dâhiline girip girmiyeceği hususunda hâlâ ilgili 
makamca tahdit yapılmadığından bahsile bu tahdidin bir an 
evvel yaptmlması için bir heyetin gönderilmesini istemekte
dirler.

Erbaa Ceza Evi gardiyanı olup almış olduğu 100 lira üc
retle geçinemediğinden ücretinin nispet dairesinde artınlması 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : 1339 senesinde Yanya’da doğmuş ve 1947 yılında 
pasaportla Türkiye’ye gelmiş olduğundan bahsile Türk vatan
daşlığına kabul edilmesini istemektedir.

Postahanede çalışırken bilâsebep haksız olarak işine son ve 
rildiğinden ve kesilen emekli aidatının da toptan kendisine 
ödenmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Köylerinin tam teşkilâtlı nahiye haline getirilmesi talebin
den ibarettir.

Kamyon işletmeleri dolayısiyle defter tutmak mükel
lefiyetinden çıkanlmalan ve yahut miktannm yükseltil
mesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Birçok köylerin, eski isimlerinin yan Arapça ve 
yan Türkçe olarak değiştirilmek üzere olduğundan ve kendi 
köylerinin isminin de Kastamonu Vilâyet Meclisi İdaresinin ka- 
rariyle değiştirilmiş bulunduğundan bahsile bu karann iptal 
edilerek esld isimlerinin baki kalmasını istemektedirler.



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

12563/11991 Veysel Üstün 
(S. No: 120) Yenimahallede 

Serik

12564/11992 İsmail Şahin 
(S. No: 121) Yenimahallede 

Serik

12565/11993 Mustafa Şahin 
(S.No: 122) Yenimahallede 

Serik

12566/11994 Bektaş Aydın 
(S. No: 123) Yenimahallede 

Serik
12567/11995 Mehmet Şahin 
(S. No: 124) Yenimahallede 

Serik

12568/11996 İbrahim Yılmaz 
(S. No: 125) Yenimahallede 

Serik

12569/11997 Ahmet Keser 
(S. No: 126) Yenimahallede 

Serik

12562/11990 Yemliha Erol 
(S. No: 127) Yenimahallede 

Serik

Beytullah Yürükoğ- 
(S. No: 128) lu

Sinanbey mahallesi 
Bahçeler sokak 
No: 21 
İnegöl

886/884 Esat Sakarya 
'S. No: 129) Parmakkapı Aziz so

kak N o :15/1 
Hasköy - İstanbul

883/881 İbrahim Karaöz ve 
(S. No: 130) arkadaşları

Karamustafalı ma
hallesinde 
Erzin - Dörtyol

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal ettiklerinden, arazileri bulun
madığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine bağlı 
M andırlar köyünde Hâzineye ait (4 550) dekar boş araziden 
İskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tescil 
edilmek şartiyle arazi verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi: İskânına tahsis edilen arazinin az ve verimsiz ol
duğundan ve evinin inşaatının da yarım kaldığından bahsile 
ziraate elverişli yerlerden toprak verilmesini ve evinin tamam
lanmasını istemektedir.

Ailesini döven mütecavizler baklandaki müracaatının İs
tanbul Emniyet mensuplan tarafından nazan itibara alınma
dığından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler: Toprak Komisyonunca kendilerine bedel muka-> 
bilinde toprak verilebileceği bildirilmediğinden bahsile toprak
sızlar hakkında yapılan muamelenin kendilerine de tatbikini 
istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

882/880 Azime Kablan 
(S. No: 131) Yenidoğan Çalışkan

lar mahallesi 715/1 
No: da 
Ankara

875/873 Faik Erdoğan ve ar- 
(S. No: 132) kadaşları 

Tüccar 
Baskil

855/853 Asım İleri 
(S. No: 133) Şair Necati sokak 

No: 19
Ortaköy - İstanbul

1027/1025 Mahmut Tablacı 
(S. No: 134) Hurmalı mahallesin

de No: 149 sokak 
No: 35 
Adana

967/965 Fatma Çoşar 
(S. No: 135) Dere mahallesinde 

Muş

1026/1024 Osman Sarıkan 
(S. No: 136) Seyyitahmet kö

yünde
Beşik - Trabzon

1016/1014 Osman Şen ve arka- 
(S.No: 137) daşları

Yenidoğan mahallesi 
Rüstemağa sokak 
No: 48 
Ankara

1024/1022 Yılmaz Çelik 
(S. No: 138) Aşçı Abdullah eliyle 

Şarlı köyünde 
Söke

979/977 Ahmet Yaşar 
(S. No: 139) Ortakarabağ köyün

de
Bolvadin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Evinin belediyece yıktınldığından şikâyeti mutazamnundır.

Dilekçiler: Karayoluna şiddetle ihtiyaçları olduğundan bah
sile Baskil kazasından Elâzığ’a giden yolun bir an evvel yap
tırılması ve muktazi tahsisatın re’sen verilmesini istemektedir
ler.

Dilekçi: Ortaokul mezunu olup telsiz ve elektrikten anladı
ğı gibi otomobil ve motosiklet kullandığından ve halen İstan
bul E.T.T. işletmelerinde montör olduğundan bahsile Emniyet 
teşkilâtında komiser muavinliğine tâyin edilmesini istemekte
dir.

Çiftçi olduğundan tarla ve bu mümkün olmadığı takdirde 
bir ev yeri verilmesi talebinden ibarettir.

1943 tarihinde vefat eden eşi mâlûl er Haleften kendisine 
maaş bağlanması talebinden ibarettir.

Dilekçi: Van vilâyet Jandarma kıtasında iken hastalanmış 
ve bir sene hava tebdili verilmiş ve bu müddetin hitamında 
Samsun valiliği emrine nakli yapılmış ve hastalığı da geçmiş 
ve bilâhara da terhis edilmiş olduğundan bahsile tekrar jandar
maya alınıp uzatmalı olarak istihdam edilmesini istemektedir.

Bulgaristan göçmenlerinden olup Ayaş kazasına iskân edil
mişler ise de burada geçimlerini sağlıyamadıklanndan vilâyet 
merkezine nakil ve iskân edilmeleri talebinden ibarettir.

İlkokul mezunu olup fakir olduğundan parasız yatılı bir 
okula gönderilmesi talebinden ibarettir.

Köyleri muhtarı Ali Sakızcı’nın vazifesini süiistimal etmiş 
olmasından şikâyeti mutazammındır.
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Arzuhal

No.

971/969 
(S. No: 140)

961/959 
(S. No: 141)

939/937 
(S. No: 142)

938/936 
(S. No: 143)

936/934 
(S. No: 144)

930/928 
(S. No: 145)

- 929/927 
(S. No: 146)

694/692 
4058/4050 , 

(S. No: 147)

699/697 
(S. No: 148)

Haşan Tanrıkut 
Türk Lisesi edebiyat 
öğretmeni 
Kıbrıs

İsmail Arlı
Çeşme mahallesinde
Alaçam

Mehmet Şal e 
imam
Karamezar köyünde 
Sadiye - Ceyhan
Habil Dikici ve ar
kadaşları
İstasyon Telsiz ma
hallesi 85/2 sokak 
No: 41
Kazlıçeşme - İstan
bul

Fevzi Dalgıç ve ar
kadaşları
Muhtar Ünlüce kö
yünde
Kazıl viran - Konya

Yusuf Demirsapan 
ve arkadaşları 
Göktepe mahalle
sinde Çonım kö
yünde 
Kırıkhan

Yunus Göztepe 
Kirezlimanı mahal
lesinde kahveci 
Ordu

Şerif Yılmaz 
, Sofıüar mahallesi 
imambayıldı sokak
No: 20
Fatih - İstanbul

Kemal öncelfasıl ve 
arkadaşları 
Çiftçilerden 
Akçakale

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

Evvelce kendisinden alınmış olan ilişik listede isimleri ya
zılı gayrimünteşir kitaplannın iade edilmesi talebinden iba
rettir.

Tütünlerine değer fiyat verilmemesinden şikâyeti mutazam- 
mındır.

On seneden beri ikamet etmekte olduğu Sadiye - Karamezar 
köyüne naklihane muamelesinin yapılması ve kendisine arazi 
verilmesi talebinden ibarettir.

Belediyece evlerinin yıktırılmasına 
şikâyeti mutazammındır.

tevessül edildiğinden

Köylerinde bir Tanm Kredi Kooperatifinin kurulması tale
binden ibarettir.

Köylerinde dağıtıma tâbi arazi olmadığından, Mahmutlu ve 
Saylak köyü ile Karaman Kaşı köyleri arasındaki Hâzineye ait 
araziden toprak verilmesi talebinden ibarettir.

Kahvehanesinin Milli Mücadele sırasında bombardıman ne 
ticesi yıkıldığından ve yeniden inşası için belediyece ruhsat ve
rilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Yunanistan’dan 12 . VII . 1946 tarihinde yurda 
geldiğini ve şimdiye kadar bir yardım talebinde bulunmadığı
nı, vatandaşlığa kabul edilmesi için istenilen 820 lirayı ödeme
ye iktidarı olmadığını beyanla bedel harici vatandaşlığa kabul 
edilmesini istemektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Akçakale ambar şefliğinin, hubu
bat alımlannda müstahsıla güçlük çıkarıldığından şikâyeti mu- 
t azaminindir.
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731/729 Agâh Eraslan 
(S. No: 149) Tapu fen memuru 

Malatya

749/747 Yusuf Yener 
(S. No: 150) Ulus Meydanı Şehir 

Bahçesinde 14 Ma
yıs Çay Evinde Mus
tafa Bayrak nez- 
dinde 
Ankara

735/733 Yemen öztürk 
(S. No: 151) Muhtar Camuşlu kö

yünde 
Kağızman

700/698 Piri Yardımcı 
(S. No: 152) Çiftepınar mahalle

sinde
D. Bayazıt

815/813 Mehmet Ak ve arka- 
(S. No: 153) daşlan

Göçmen misafirha
nesinde 
Mersin

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Yeni Harcırah Kanunu hükümlerine göre emsali memur
larda olduğu gibi tapu fen memurlarının da arazi üzerinde 
çalıştıkları günler için belediye hudutları dâhilinde yevmiye 
verilmesi talebinden ibarettir.

İlkokul mezunu olup askerliğini jandarmada karakol ko
mutanlığında ve yazı işlerinde çalışarak yapmış ve halen mağ 
dur bir durumda bulunmuş olduğundan odacılık ve gece bek 
çiliği gibi bir hizmete tâyin edilmesi talebinden ibarettir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

26. I I I . 1953 tarihli ve 4/433 sayılı îcra Vekilleri Heyeti 
Kararı gereğince köylerinin Taşlıharabe ve încedere mevkiine 
nakli için gerekli tahsisatın verilmesi talebinden ibarettir.

Mevcut bahçesini tevsi etmiş olduğundan Ziraat Bankası 
kredisinin artırılarak 8 800 liraya çıkarılması veya bankanın 
kendisine vermiş olduğu paraya mukabil bahçesinin satılması 
talebinden ibarettir.

îskân edildikleri yerin su içerisinde olup ziraate elverişli 
olmadığından Deliminnet ve Hacıtalep civarındaki yerlerden 
toprak verilmek suretiyle iskânlarının sağlanması talebinden 
ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığın
dan mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde 
sözü geçen makam ve mercilere aynca müraacaatte muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5218 2 . IV . 1957

11715/11161 Necmettin Ulak v( 
. (S. No: 154) arkadaşları

Mahkeme Başkâtibi 
Safranbolu

Dilekçiler : Adliye başkâtip ve zabıt kâtipleri olup bazan ge
ce yanlarına kadar feragatle çalıştıklarından ve bu mesaileri
nin karşılığını alamadıklarından ve adliyenin sağ kolu olduk
larından ve aldıkları maaşla geçinmelerine imkân olmadığından 
ve saireden bahsile yıpranma veya fazla mesai ücretinin ve
rilmesi, dâvavekillik haklarının iadesi, terfilerinin onar lira 
üzerinden yapılması, fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve 
terfi müddetlerine sayılması, memuriyetlerinin vekâlete bağlan-
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

11783/11229 
(S. No: 155)

11797/11243 
(S. No: 156)

11850/11293 
(S. No: 157)

11824/11268 
(S. No: 158)

11843/11286 
(S. No: 159)

.11887/11330 
(S. No: 160)

11902/11345 
(S. No: 161)

11945/11388 
(S. No: 162)

11946/11389 
(S. No: 163)

Sait Aktekin v< 
kadaşlan 
Mahkeme Zabıt 
tibi 
Zara

Kâ-

Murat Karaman ve 
arkadaşları 
Adliye Başkâtibi 
Afyon

Ömer Ateş 
Mahkeme Zabıtkâti- 
bi
îpsile - Hafik

Adliye Başkâtip ve 
Zabıt kâtipleri 
Karakocan

Nurettin Ergen ve 
arkadaşları 
Adliye Başkâtibi ve 
Z. Kâtipleri 
Baskil

Abdüssemet Söyle
mez ve arkadaşları 
Hukuk Başkâtibi 
Muş

Mehmet Aksoy ve 
arkadaşları 
Adliye Başkâtibi 
Yozgad

Tahsin Sümer ve ar
kadaşları 
Adliye Başkâtibi 
Van

Sait Ersoy ve arka
daşları
Mahkeme Başkâtibi 
Yıldızeli

ması, kadro dolayısiyle terfi etmiyen ve senelerce aynı maaşta 
bekliyenler için intibak kanunu yapılması ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini tadil eden 6765 sayılı (Adliye 
başkâtipleri İİ3 kâtipler için tanınmış olan ücretin) üçte ikisi 
ibaresinin dörtte üçü olarak değiştirilmesi ve C. müddeiumumi
liğine ve sorgu hâkimliğine vekâlet eden başkâtiplere bir ücret 
verilmesi talebinden ibarettir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

» > » » > »

» » » > > »



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

11956/11399 Ahmet Ali Çeçen 
(S. No: 164) Mahkeme Başkâtibi 

Kadınhan

11957/11400 
(S. No: 165)

11958/11401 
(S. No: 166)

11959/11402 
(S. No: 167)

11990/11433 
(S. No: 168)

Ahmet Hamdi Bal- 
kaya
Adliye Zabıt Kâtibi 
Kadınhan

İhsan özcan 
Adliye Zabıt Kâtibi 
Kadınhan

t. Hakkı Çizmeci 
Adliye Zabıt Kâtibi 
Kadınhan

Baki Ergincan 
Mahkeme Başkâtibi 
Kemah

11991/11434 
(S. No: 169)

11992/11435 
(S. No: 170)

11993/11436 
(S. No: 171)

11994/11437 
(S. No: 172)

Yaşar Karakaş 
Zabıt Kâtibi 
Varto

Cemal Numanoğlu 
Zabıt Kâtibi 
Varto

Vehbi Bingöl 
Zabıt Kâtibi 
Varto

Cavit Aytaç 
Mahkeme Başkâtibi 
Varto

Dilekçiler : Adliye başkâtip ve zabıt kâtipleri olup bazan ge
ce yanlarına kadar feragatle çalıştıklarından ve bu mesaileri
nin karşılığını alamadıklarından ve adliyenin sağ kolu olduk
larından ve aldıkları maaşla geçinmelerine imkân olmadığından 
ve saireden bahsile yıpranma veya fazla mesai ücretinin ve
rilmesi, dâvavekillik haklarının iadesi, terfilerinin onar lira 
üzerinden yapılması, fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve 
terfi müddetlerine sayılması, memuriyetlerinin vekâlete bağlan
ması, kadro dolayısiyle terfi etmiyen ve senelerce aynı maaşta 
bekliyenler için intibak kanunu yapılması ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini tadil eden 6765 sayılı (Adliye 
başkâtipleri ilâ kâtipler için tanınmış olan ücretin) üçte ikisi 
ibaresinin dörtte üçü olarak değiştirilmesi ve C. müddeiumumi
liğine ve sorgu hâkimliğine vekâlet eden başkâtipler« bir ücret 
verilmesi talebinden ibarettir.

» »

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

12009/11452 Ömer öztan ve ar- 
(S. No: 173) kadaşlan 

Başkâtip 
Elâzığ.

12014/11457 D. Çatalyürek ve ar- 
(S. No: 174) kadaşlan

Adliye 'Başkâtibi 
Tokad.

12054/11497 Osman Derici.
(S. No: 175) Mahkeme Başkâtibi 

Ilgın.

12055/11498 Mustafa Ilkhan 
(S. No: 176) Zabıt Kâtibi 

Ilgın.

12056/11499 M. Cemalettin Anka- 
(S. No: 177) karalı.

Zabıt Kâtibi 
Ilgın.

12057/11500 Hamdi Sönmez.
(S. No. 178) Adliye Zâbıt kâtibi 

Ilgm.

12058/11501 Adliye personelleri. 
(S. No: 179)

Malazgirt.
12059/11502 İbrahim Bostan.
(S. No: 180) Adliye Zabıt Kâtibi 

Ilgın.

12060/11503 Mehmet Ankan.
(S. No: 181) Adliye Zabıt Kâtibi 

Ilgın.

Dilekçiler : Adliye başkâtip ve zabıt kâtipleri olup baz an ge
ce-yanlarına kadar feragatle çalıştıklarından ve bu mesaileri 
nin karşılığını alamadıklanndan ve adliyenin sağ kolu olduk
larından va aldıkları maaşla geçinmelerine imkân olmadığından 
ve saireden bahsile yıpranma veya fazla mesai ücretinin ve
rilmesi, dâvavekillik haklarının iadesi, terfilerinin onar lira 
üzerinden yapılması, fiil! askerlik müddetlerinin emeklilik ve 
terfi müddetlerine sayılması, memuriyetlerinin vekâlete bağlan
ması, kadro dolayısiyle terfi etmiyen ve senelerce aynı maaşta 
bekliyenler için intibak kanunu yapılması ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini tadil eden 6765 sayılı (Adliye 
başkâtipleri il« kâtipler için tanınmış olan ücretin) üçte ikisi 
ibaresinin dörtte üçü olarak değiştirilmesi ve C. müddeiumumi
liğine ve sorgu hâkimliğine vekâlet eden başkâtiplere bir ücret 
verilmesi talebinden ihanettir.

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

12068/11511 Mehmet özcan ve ar- 
(S. No: 182) kadaşları.

Adliye Başkâtibi. 
Sivas.

12082/11525 Şahin Temiz.
(S. No: 183) Sulh Mahkemesi Baş

kâtibi
Hadim - Taşkent.

12083/11526 Cemal Yıldınm ve 
(S. No: 184) arkadaşlan.

Adliye Başkâtibi 
Patsa.

12084/11527 Merkez Mahkemesi 
(S. No: 185) Başkâtip ve zabıt kâ

tipleri.
Bingöl.

12085/11528 Cemal Özkan ve ar- 
(S. No: 186) kadaşlan.

Adliye Başkâtip ve 
Zabıt kâtipleri.
Ş. Karahisar.

12094/11537 Nuri Karamollaoğlu 
(S. No: 187) ve arkadaşlan

Adliye başkâtipleri 
ve Zabıt kâtipleri 
Kangal.

12126/11569 Lûtfi Baydan ve ar- 
(S. No: 188) kadaşlan.

Başkâtip ve zabıt kâ
tipleri.
Sivas.

Dilekçiler : Adliye başkâtip ve zabıt kâtipleri olup bazan ge
ce yanlarına kadar feragatle çalıştıklarından ve bu mesaileri
nin karşılığın; alamadıklarından ve adliyenin sağ kolu olduk
larından v.s aldıklan maaşla geçinmelerine imkân olmadığından 
ve saireden bahsile yıpranma veya fazla mesai ücretinin ve
rilmesi, dâvavekillik haklarının iadesi, terfilerinin onar lira 
üzerinden yapılması, fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve 
terfi müddetlerine sayılması, memuriyetlerinin vekâlete bağlan
ması, kadro dolayısiyle terfi etmiyen ve senelerce aynı maaşta 
bekliyenler için intibak kanunu yapılması ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini tadil eden 6765 sayılı (Adliye 
başkâtipleri ile kâtipler için tanınmış olan ücretin) üçte ikisi 
ibaresinin dörtte üçü olarak değiştirilmesi ve C. müddeiumumi
liğine ve sorgu hâkimliğine vekâlet, eden başkâtiplere bir ücret 
verilmesi talebinden ibarettir.



12166/11609 Mustafa Erden ve 
(S. No: 189) arkadaşları

Adliye kâtipleri 
Bozkır

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12193/11636 Mehmet Arıcan ve 
(S. No: 190) arkadaşları

Adliye Başkâtip ve 
zabıt kâtipleri 
Bolu

12198/11641 Fazıl Kıpçak ve ar- 
(S. No: 191) kadaşları

Ceza Mahkemeleri
Başkâtibi
Trabzon

12213/11656 Bahri Uçar ve arka- 
(S. No: 192) daşları

Adliye mensupları 
Çorum

12240/11683 îsmâü Erkan 
(S. No: 193) Hukuk Mahkemesi 

Başkâtibi 
Kocaeli

Dilekçiler : Adliye başkâtip ve zabıt kâtipleri olup bazan ge
ce yanlarına kadar feragatle çalıştıklarından ve bu mesaileri
nin karşılığını alamadıklanndan ve adliyenin sağ kolu olduk
larından V'3 aldıklan maaşla geçinmelerine imkân olmadığından 
ve saireden bahsile yıpranma veya fazla mesai ücretinin ve
rilmesi, dâvavekillik haklarının iadesi, terfilerinin onar lira 
üzerinden yapılması, fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve 
terfi müddetlerine sayılması, memuriyetlerinin vekâlete bağlan
ması, kadro dolayısiyle terfi etmiyen ve senelerce aynı maaşta 
bekliyenler için intibak kanunu yapılması ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini tadil eden 6765 sayılı (Adliye 
başkâtipleri ile kâtipler için tanınmış olan ücretin) üçte ikisi 
ibaresinin dörtte üçü olarak değiştirilmesi ve C. müddeiumumi
liğine ve sorgu hâkimliğine vekâlet eden başkâtiplere bir ücret 
verilmesi talebinden ibarettir.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

12242/11685 İbrahim Çılikten » » > » » »
(S. No: 194) ve arkadaşları

Adliye mensuplan 
Eskişehir

12346/11788 Ziya Topcuoğlu ve » » » » » »
(S. No: 195) arkadaşları

Adliye mensuplan 
Sandıklı

12364/11805 Ahmet Sait Aydın » > » » » * ■
(S. No: 196) Adliye Başkâtibi 

Hadim



12389/11830 Ziya Topcuoğlu-ve 
(S. No: 197) arkadaşlan

Adliye mensupları 
Sandıklı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12396/11837 
(S. No: 198)

12407/11848 
(S. No: 199)

12459/11894 
(S. No: 200)

12460/11895 
(S. No: 201)

12699/12125 
i S No: 202)

Salih Eriş ve arka
daşları
Adliye mensupları 
Çüngüş

Mehmet Aksoy ve 
arkadaşlan 
Adliye Başkâtibi 
Konya

Muammer Karkılı 
Sulh Mahkemesi 
Başkâtibi 
Bayat

Mecit Kaya ve ar
kadaşları
Mahkeme Başkâtibi 
Hassa

İhsan Yılmaz ve ar
kadaşları
Mahkeme Başkâtibi 
Savur

Dilekçiler : Adliye başkâtip ve zabıt kâtipleri olup bazan ge
ce yanlarına kadar feragatle çalıştıklarından ve bu mesaileri
nin karşılığını alamadıklarından ve adliyenin sağ kolu olduk
larından v.3 aldıklan maaşla geçinmelerine imkân olmadığından 
ve saireden bahsile yıpranma veya fazla mesai ücretinin ve
rilmesi, dâvavekillik haklarının iadesi, terfilerinin onar lira 
üzerinden yapılması, fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve 
t.3rfi müddetlerine sayılması, memuriyetlerinin vekâlete bağlan
ması, kadro dolayısiyle terfi etmiyen ve senelerce aynı maaşta 
bekliyenler için intibak kanunu yapılması ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesini tadil eden 6765 sayılı (Adliye 
başkâtipleri ile kâtipler için tanınmış olan ücretin) üçte ikisi 
ibaresinin dörtte üçü olarak değiştirilmesi ve C. müddeiumumi
liğine ve sorgu hâkimliğine vekâlet eden başkâtiplere bir ücret 
verilmesi talebinden ibarettir.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri 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

5219 2. IV . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

12899/123Ît Mustafa Kocadağ ve 
(S. No: 203) arkadaşları

Yenimahallede
Serik

12900/12325 Mehmet Nehoş 
(S. No: 204) Yenimahallede 

Serik

12901/12326 Ali Aydın 
(S. No: 205) Kürüş köyünde 

Serik'

12902/12327 İbrahim Aktaş
(S. No: 206) Kürüş köyünde 

Serik

12903/12328 Ali Kocadağ 
(S. No: 207) Yenimahallede 

Serik

12904/12329 Ahmet Kazmacı 
(S. No: 208) Yenimahallede

Serik

12905/12330 Ahmet Aytaç 
(S. No: 209) Yenimahallede 

Serik

12906/12331 Mehmet Aydınlı 
(S. No: 210) Yenimahallede 

Serik

12907/12332 Haşan Yılmaz 
(S. No: 211) Yenimahalle 

Serik

12908/12333 Ahmet Biçer
(S. No: 212) Kürüş köyünde 

Serik

12909/12334 Ilabip Aytaç 
(S. No: 213) Yenimahallede 

Serik

12910/12385 Ali Nehoş 
(S. No: 214) Yenimahallede 

Serik

12911/12336 İbrahim Nehoş 
(S. No: 215) Yenimahallede 

Serik

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal eylediklerinden, arazileri bu
lunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı aMndırlar köyünde Hâzineye ait 4 550 dekar boş arazi
den İskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tes
cil edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.

» » » »

» »

» »

» »



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

*
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

12912/12337 Veli Aydın 
(S. No: 216) Kürüş köyünde 

Serik

12913/12338 İbrahim Torun 
(S. No: 217) Yenimahallede 

Serik

12914/12339 Haşan Alp 
(S. No: 218) Kürüş köyünde 

Serik

12862/12288 Haşan Eroğlu 
(S. No: 219) Esnaf Kefalet Kredi 

Kooperatifi M. H. 
Fahri Başkanı 
Suşehri

12865/12291 Bekir Polat ve arka- 
(S. No: 220) daşları

Gelengere köyünde 
Erbaa

12807/12233 Nadir Kurt ve arka- 
(S. No: 221) daşları

Çalı Dibinde 
Erbaa

12868/12293 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 222) Kargapazar köyünde 

Karlıova

1143/1141 Salih Tanyeri 
(S. No: 223) Cedit M. Kandıra C.

Erenler sokak No:97 
İzmit

1213/1211 İbrahim Sakallıoğlu 
(S. No: 224) Nasulı Paşa mahalle

si No: 14 
Nallıhan

1180/1178 Kadir Hoylu ve ar- 
(S. No: 225) kadaşlan

Karşıyaka mahallesi
muhtarı
Gaziaııteb

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal eylediklerinden, arazileri bu
lunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4 550 dekar boş arazi
den îskân Kanununa göre baçlanmak ve namlarına tapuya tes
cil edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler. 

» » » » » »

» » » » » »

Dilekçi : Kooperatiflerine kanunen verilmesi lâzımgelen 
kredinin henüz bütçeye para konulmamış olması sebebiyle 
Halk Bankasınca kredi açılmamakta olduğundan bahsile ko
nulması icabeden paranın bir an evvel bütçeye konulması ve 
kalkınmalarının temin buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Perişan bir durumda olduklarından bahsile ef
radı ailelerinin iaşelerini temin için yirmi senede ödenmek şar
tiyle kendilerine arazi verilmesini ve yardım yapılmasını iste
mektedirler.

Dilekçiler : Efradı aileleri ile birlikte kış mevsiminde çadır 
altında yaşamak suretiyle perişan bir durumda bulundukların
dan bahsile mesken sahibi olmak üzere 20 senede ödemek şar
tiyle yardım yapılmasını ve arazi verilmesini istemektedirler.

istidada isimleri yazılı Hüseyin Atlı ve arkadaşları eski ağa 
ve derebeyi familyasından olduklarından ve bunlar kendileri
ni hükümetten daha kuvvet ve kudretli görmekte ve türlü hâ
diseler çıkarmakta ve köy halkına zulüm ve fenalık yapmakta 
olduklarından şikâyetle bu halin önüne geçilmesi için adaletin 
tecelli ettirilmesi talebinden ibarettir.

1938 tarihinde Romanya’dan yurda geldiğinden iskân hak
kının tanınması talebini muhtevidir.

Tarım okulu mezunu olduğundan 4486 sayılı Kanun gere
ğince istidada parselleri gösterilen ve Hâzineye ait bulunan 
yerlerden arazi verilmesi talebinden ibarettir.

Karşıyaka mahallesinin önünden ve İstasyon civarından 
geçmekte olan ipek yolun fen heyetinin tesbit ettiği yerden 
geçmesinin temin buyurulması ve mahallelerini şehre bağlıya
cak köprünün bir an evvel açılması talebinden ibarettir.



Arzuhal
No.

869/867 
(S. No: 226)

918/916 
(S. No: 227)

12827/12253 
(S. No:228)

1046/1044
(S. No: 229)

1047/1045
(S. No:230)

1033/1031 
(S. No: 231)

1064/1062
(S. No: 232)

1065/1063 
(S. No:233)

1066/1064 
(S. No:234)

1108/1106
(S. No: 235)

M
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

Mustafa Algın ve 
arkadaşları 
Akarbaşı mahallesi 
Yalçin sokak No: 1 
Eskişehir

Faik Tezel 
Kocamustai'apaşa 
Ycdişehitler 13/1 
Saıııatya - İstanbul

İsmail Araz ve ar
kadaşları
Mahmutlu köyünde 
Kırıkhan

İbrahim Doğan 
Derince İstasyon 
mahallesinde 
İzmit

Şükrü Ar 
Derince İstasyon 
mahallesinde 
İzmit

H. İbrahim Gönül- 
taş
Hacıhamza mahalle
sinde
Urfa 4

Cenali Şahin ve ar
kadaşlara 
Sihke köyünde 
Van

Mecit Keser 
Sihke köyünde 
Van

Mustafa Güngöralp 
ve arkadaşları 
Sihke köyünde 
Van

Kahraman Yüksel 
ve arkadaşları 
Hıdruz köyünde 
Çemişkezek
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Pancar fiyatlarının hâlâ beş kuruş olması ken
disi gibi müstahsılları çok mutazarrır ve müteessir etmekte ve 
pancar ekmemeye doğru bir temayül belirmiş bulunmakta ol
duğundan bahsile pancar fiyatlanmn yükseltilmesini istemek
tedirler.

Tavukçuluk yapmak üzere Şile - Tuzla - İzmir mıntıkasın
dan Devlete ait araziden bedelini taksitle ödemek şartiyle 50-60 
dönüm toprak verilmesi talebinden ibarettir.

Çiftçi olup topraksız olduklarından 4753 sayılı Kanun ge
reğince kendilerine toprak komisyonu tarafından arazi veri! 
mesi talebinden ibarettir.

Göçmen olup iskân mevzuatı muvacehesinde Derince'de 
Hâzineye ait araziden nüfuslarına göre bir an evvel toprak ve
rilmesi talebinden ibarettir.

» » » » » »

Saz salonu işletmesine müsaade edilmediğinden şikâyeti mu- 
tazamnundır.

Hak sahibi çiftçilerden oldukları halde toprak komisyonun
ca kendilerine toprak verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

» » » » » »

Köylerinde yapılan tevziatta kendilerine toprak verilmedi
ğinden şikâyeti mutazammındır.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1129/1127 Musağa Köyü Ilıt i- 
(S. No:236) yar Heyeti 

Kiği - Çerine

1142/1140 Şükrü Uzun ve ar- 
(S. No: 237) kada§ları

Derince İstasyon 
mahallesinde •
İzmit

1219/1217 Hamdi Demirlıan 
(S. No: 238) Tutmaç köyünde 

Ulaş - Sivas

12820/12246 Mevlut Çemek ve 
(S. No: 239) arkadaşları 

Muhtar
Dağcı köyünde 
Kürkçüler

850/848 Kâzını Talazoğlu 
(S. No: 240) Borasit Madeni işçi

lerinden Deınirkapı 
köyünde 
Susurluk

12800/12226 Veysel Tahtacı 
(S. No: 241) YenimahaJlede 

Serikliçesi

12806/12232 Adil Ortak 
(S. No:242) DDY Şube 41 Şefli

ğinde Telefoncu 
Samsun

1239/1237 Ali Gcncbakan 
(S. No: 243) Kara Mustafapaşa 

(haddesi Kahveci 
Fevzi Dikmen eliyle 
Galata - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Kiği kazasının Çerme nahiyesine bağlı 6 köyün her türlü 
ilgi ve münasebetleri bakımından Çat kazasına bağlanması ta
lebinden ibarettir.

Bulgaristan göçmenlerinden olup Kırklareli vilâyetinden 
Derince İstasyon mahallesine nakledilmeleri ve kanuni hakla
rının verilmesi talebinden ibarettir.

Toprak komisyonunca kendisine ve kardeşine noksan 
ve verimsiz arazi verildiğinden ve kendilerine ait 56 dö
nüm topraklannın da Sivas’ta memur olan bir şahsın çiftçilik
le alâkası bulunmıyan karısına dağıtıldığından ve bir kısım top- 
raklanna da müdahale edildiğinden şikâyeti mutazammmdır.

Devlet Demiryollarına ait Kürkçüler istasyon binasının 
yeniden inşa edileceğini öğrenmiş olduklarından bu bina
nın yerinin bedelsiz olarak köyleri tarafından verileceğin
den yapılacak bu istasyon binasının köylerine yakın bir mahal
de inşa edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Borasit madeni işçilerinden olduğundan ve 28 se
neden beri aynı madende ağır işçi olarak çalıştığından bahsile 
ihtiyarlık aylığı tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Çiftçilikle iştigal ettiğinden arazisi bulunmadığın
dan baJhsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine bağlı Mandır- 
lar köyünde Hâzineye ait (4 550) dekar boş araziden İskân Ka
nununa göre borçlanmak ve namlanna tapuya tescil edilmek 
şartiyle arazi verilmesi talebinden ibarettir.

Devlet Demiryollarında telefoncu olup . almış olduğu 
maaşla geçinemediğinden emsali misillû derece tazminatı
nın yapılması ve terfiinin sağlanması talebinden ibarettir.

Dilekçi: Bulgaristan’dan beş nüfusla yurda geldiklerini ev, 
zeytinlik ve tarla verilmek suretiyle Söke’ye iskân edildikleri
ni ana ve babalarının ölümü ve Söke’nin işgali üzerine iskân - 
y erlerini terkle Afyon’a geldiklerini ve Kurtuluş’da Söke’deki 
gayrimenkullerinin başkalan tarafından zaptedilmiş ve iadesi 
için vâki müracaatlerinin semeresiz kalmış olduğunu beyania 
iskân hakkının tanınmasını istemektedir.

12863/12289 Emin Çakır 
(S. No: 244) Kargı köyünde 

Akkus

Meçhul şahıs tarafından evinin ve hayvanlarının yanması 
sebebiyle perişan bir duruma düşmüş olduğundan yardım pa- 
pılması talebinden ibarettir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

12808/ 12234 Salih Yıldırım  ve ar- 
(S. No: 245) kudasları

(ielengele köyünde 
Erbaa

12802/12228 Emine Ay ve e.şi 
(S. N o: 246) Kılıedede Rahmibey 

Sokak N o: 34 
Samsun

12861/12287 Hüseyin Biiyüksa- 
(S. N o: 247) hin

6 noı Zırhlı Tugay 
Zırhlı Piyade Tabu
ru 1. Bl. Tak. K.
Ast (.'¿men 
Kandilli - Aşkale

1122/1120 Mustafa ökez
1734/1732 Çadırcılar Caddesi 

(S. N o: 248) rğurluııı Pansiyonu 
Otel N o: 27 
Bavazıt - İstanbul

I 141/1 13!) Ömer Karagöz 
(S. N o : 249) Sıtma Savaş sürfe 

işçisi 
Hendek

862/860» Nuri Keleş 
(S. N o: 250) Anafartalar Caddesi 

Vardarlı Han Terzi 
Şükrü Akgül nezdiıı- 
de
Ankara

837/835 Ticaret Odası 
i S. N o : 251) Mersin

1155/1153 11 asan Y azar 
(S. N o: 252) Cedit Mahallesi Dik 

Sokak No: 11 
İzmit

Dilekçiler: Perişan bir durumda olduklarından bahsile ef
radı ailelerinin iaşelerini temin için yirmi senede ödemek şar- 
tiyle kendilerine arazi verilmesini ve yardım yapılmasını iste
mektedirler.

Karı - koca Samsun Tekel Tütün İdaresinde işçi olarak ça
lışmalarına emir verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi: öğretmen olup görevinden, kumar oynamak yüzün
den ayrılmış ve halen yedek subay bulunmuş ve terhisine de 
az kalmış olduğundan bahsile tekrar öğretmenlik meslekine 
alınmasını istemektedir. .

Dilekçi: Ticaret yapmak ve efradı ailesini geçindirmek 
üzere bir sene vâde ile Kredi Bankasından iki bin lira borç 
istemiş verilen cevapta kefil göstermesinin icabettiği bildiril
miş, kefil göstermek de mümkün olamamış, sefalet içinde kalmış 
olduğundan bahsile duçar kaldığı müşkül durumdan kurtul
mak için istediği paranın verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan ailesinin 
hasta bulunmasından dolayı köyde iskânen verilen araziden 
sarfınazar ettiğinden bahsile sadece kaza merkezinde bir ev 
parası verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Trabzon Nafıa Müdürlüğü emrinde yollarda amele 
üzerinde puvantör olarak yevmiye 6 lira ile çalışmakta ikan 
tahsisatın bitmiş olması hasebiyle işine sen verilmiş ve bu yüz
den sefalete düşmüş olduğundan bahsile eski hizmetine veya 
bunun gibi bir işe tâyin edilmesini istemektedir.

Bir Temmuzdan itibaren Devlet Demiryolları kömürsüzlük 
yüzünden bütün istikametlere sebze kabul edemiyeceğini bil
dirmiş olması yüzlerce sebze müstahsilinin ve tacirlerin 
ölçüsüz derecede kayıplarını mucibolacağından bu halin önlen
mesi için. işletmeler müdürlüğüne süratle emir verilmesi tale
binden ibarettir.

Dilekçi : Aslan Bulgaristan’ın Mestanlı kasabası halkından 
olup Bulgar ordusunda askerlik yapmakta iken anayurda ilti
ca eylediğini, bidayeten iskân edilmek üzere sevk ve tertibedil- 
miş olduğu Diyarbakır’ın Ergani Madeni kazasının bakır ma
denlerindi beş ay kadar çalıştıktan sonra havasiyle imtizaç- 
ödemediğinden bu yeri terkle İzmit’teki yakınlarının yanma
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Arzuhal
No.

1048/1046
(S. N o: 253)

1045/1043
(S. N o: 254)

1002/1000
1303/1301

(S. N o : 255)

1067/1065
(S. N o: 256)

1100/1098
(S. N o: 257)

1131/1129 
(S. N o: 258)

1204/1202 
N o :259)

1198/1196 
(S. N o :260)

1207/1205 
(S. N o: 261)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Domirtaş 
lliildim et Caddesi 
N o: 21 Kâzım Kara- 
vuva eliyle 
Samvıuı

Y usu f Sezer 
Ahımehmet köyünde 
Saray

Ziilâl Demir 
Pa m  köyünde 
Mesudiye - Ordu

Mehmet A r  ve arka
daşları
1 i  ay ı rl ar k öy ı'i n d e 
Karacabey

Ahmet Eğilmez ve
arkadaşları
Muhtar
Zivaettin köyünde 
Mut.

Sadık Akçay. 
Çukurbağ mahallesi 
Terzibayırı N o: 52 
İzmit.

Haşan B irinci. 
M aden bucağında. 
Bayburt.

Muharrem Karagü- 
zel.
K ozluca köyünde 
Vakfıkebir.

Murat Yiğit.
Park Gazinosunda 
Y akup öze l eliyle 
Düzce.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gittiğini halen Kâğıt Fabrikasında çalıştığını beyanla kendisine 
de emsali muhacirler ve mülteciler gibi bir ev verilmek sure 
tiyle yerleştirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Samsun Tütün Bakım ve İşleme Evinde iki ay ça
lıştıktan sonra işine nihayet verildiğinden bahsils mağduriyet
ten vikayesi için daimî bir kadroya alınmasını istemektedir.

Türkiye C. Ziraat Bankasınca lehine kredi açılması talebin
den ibarettir.

Yoksul ve kimsesiz olduğundan barınabilmesi için Hükü
metçe bir mesken temin edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : İskânlarına tahsis edilen arazinin çok az ve 
ziraate elverişsiz olduğundan bahsile oturdukları köyde mev- 
cudolan Hâzineye ait araziden noksan toprak istihkaklarının 
tamamlanmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Topraksız olduklarından ve Ziyabey çiftliğinde 
senelerden beri ortakçılıkla iştigal ettiklerinden bahsile, Top
raklandırma Kanunu gereğince topraklandırılmalannı istemek
tedirler.

1946 senesinde Bulgaristan’dan kaçak olarak yurda gelen 
mültecilerden olması hasebiyle emsali muhacir ve mülteciler 
gibi kendisinin de iskân edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Of felâketzedelerinden bulunduğunu, jandarma 
meslekinde 15 sene kaldıktan sonra terhis edildiğini, halen köy 
kâtipliğinde aldığı cüzi ücretle geçinemediğini beyanla kendi
sinin de Of felâketzedeleri gibi topraklandınlmasını istemek
tedir.

İlkokul mezunu olup eskerliğini yapmış ve seri daktilo ya
zar kabiliyette bulunmuş olduğundan bahsile bir şirkette ve
ya fabrikada her hangi bir yerde bir iş verilmesi talebinden 
ibarettir.

Dilekçi : Düzce ortaokuldan iyi derece ile mezun olduğun
dan, nihari olarak okumaya malî durumunun müsait bulunma
dığından bahsile Devlet tarafından bir okulda okutulmasını is
temektedir.
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1201/1199 A li Durmuş ve arka- 
(S. Xo.- 262) kadaşları 

Muhtar
Boğue köyünde 
Maçka - Trabzon.

1099/1097 Mehmet A li Çamlibel 
(»S. N o: 263) Bayram  verinde De- 

deli Handa 
Denizli.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Köylerinin dağlık olup ziraate salih arazisi bu
lunmadığından bahsile müsait bir mahale yerleştirilmelerini 
istemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Sol ayağındaki siyatik hastalığının Denizli mem
leket ve İstanbul Guraba hastanelerinde muayene ve tedavi 
edildiği halde çaresi bulunmamış ve ıstırap çekmekte bulunmuş 
olduğundan bahsile istikbali bakımından ayağının tedavisi için 
Amerika’ya gönderilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından in
celenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde 
sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5220 2 . IV . 1957

11606/11052 Mehmet Akman 
(S. N o: 264) İstasyon Takım 3415 

N o: Çavuşu 24677 
sicilli 
Dinar

11974/11417 Süleyman Yaman 
(S. N o: 265) D D Y  Yol Çavuşu 

ödem iş

11662/11108 Halil Duman 
(S. N o: 266) İhtiyat Yol Çavuşu 

N o: 17582 
Gar - A fyon

11663/11109 Bekir Savın 
(S. N o: 267) T. 3531 de Yol Baş

çavuşu 1.1344 
A fy on

11664/11110 B ekir Pazurat 
(S. N o: 268) Gar İhtiyat Y ol Ça

vuşu 18306 sicilli 
A fv on

Dilekçiler: 9. I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlanmn İş
çi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler..
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11665/11111 Mehmet Ertopçu 
(S. No: 269) T. 3526 ihtiyat yol 

çavuşu 16909 sicilli 
Gar - Afyon

11666/11112 Abdullah ¿\letin 
(S. No:270) DDY îshaklı yol ça

vuşu
İshaklı - Afyon

11667/11113 İbrahim Balauyan 
(S. No: 271) DDY Gelek Hamamı, 

çavuşu 
Afyon

11668/11114 İbrahim Kornean 
(S. No: 272) DDY takım çavuşu 

Afyon

11669/11115 İbrahim ivılınç 
(S. No: 273) DDY vol çavuşu. 

Afyon

11676/11122 Hakkı Çoban 
(S. No: 274) DDY Yol Çavuşu 

Gar - Afyon

11687/11133 Hüseyin Sevimli 
(S. No: 275) Takım 3542 Yol Ça

vuşu 11877 sicilli 
Sandıkla

11688/11134 Ali liman 
(S. No: 276) DDY 3 ncii İşletme 

Yol Çavuşu 
Cıımaovası

11689/11135 Ali Tekin 
(S. No: 277) Tk. 3411 Yol Çavuşu 

12260 sicilli 
Afyon

11690/11136 Himmet Barış 
(S. No: 278) DDY Takım 3211 

Çavuşu 25142 sicilli 
Torbalı

11711/11157 Ahmet Karaçor 
(S. No: 279) DDY Takım 3134 

Yedek Yol Çovuşu 
22740 sicilli 
Torbalı

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler: 9. I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının îş<- 
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklili^ 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

11712/11158 Arslan Günaydın 
(S. No: 280) DDY Takım 3134 

Çavuşu 26029 sieiili 
Torbalı

11756/11202 Mehmet Kayan 
(S. No: 281) DDY 3 ncü İşletmo 

Yol Çavuşu 33888 
sicilli 
Gaziemir

11759/11205 Abdullah Çoban 
(S.No:282) DDY 6111 Takım 

Çavuşu 23071 
Afyon

11781/11227 Hulûsi Gürpınar 
(S. No: 283) Takım 3542 Yedek 

Yol Çavuşu 25762 
sicilli 
Sandıklı

11782/11228 Ali Gezginalp 
(S. No: 284) DDY Yol Çavuşu 

22742 sicilli 
Derebaşı - İstasyonu 
İzmir

11793/11239 Ali Önkol 
(S. No: 285) Takım 1432 Yol Ça

vuşu 27250 sicilli 
Döğer İstasyonu 
Afyon

11795/11241 Yusuf Uzun 
(S. No: 286) 3 ncü İşletme Yol 

Çavuşu
Çatal İstasyonu

11808/11252 Ali Yılmaz 
(S. No: 287) Takım 3541 Yol Ça

vuşu 24694 sicilli 
Sandıklı İstasyonu

11810/11254 İbrahim Çoban 
(S. No: 288) Gündoğmuş mahal

lesi No: 17 
Afyon

11821/11265 Ali Çim 
(S. No': 289) DDY Yol Çovıışu 

Alunetli

Dilekçiler: 9. I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının iş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

11822/11266 Halil Erenğil 
(S. No: 290) Takım 6111 Yol Ça

vuşu 28615 sicilli ' 
Afyon

11851/11294 Yaşır Yıldızlar 
(S.N o:291) Takım 1312 Merkez 

Çavuşu 6870 sicilli 
Eskişehir

11852/11295 Halit Demirkaya 
(S. No: 292) Takım 1314 Merkez 

Çavuşu 4739 sicilli 
Eskişehir

11853/11296 Ferhat Şahin 
(S. No: 293) 17422 Şube 13, Kı

sım 131 
Eskişehir

11866/11309 İbrahim Konca 
(S. No: 294) DDY Şube 13, ICı- .

sim 131 Yol Çavuşu 
Eskişehir

11868/11311 Osman Akyüz 
(S. No: 295) Takım 3533 Yol Ça

vuşu 33602 sicilli 
Kocatepe istasyonu

11869/11312 Süleyman Dülger 
(S. No: 296) Takım 3534 Yol Ça

vuşu 16297 sicilli 
Afyon

11896/11339 Süleyman Özkök 
(S. No: 297) Şube 13, Kısım 131 

Yol Başçavuşu 9698 
sicilli 
Eskişehir

11911/11354 Rasim Demiralay 
(S. No: 298) DDY Takım 3611 

Yol Çavuşu 23806 
sicilli 
Alaşehir

11912/11355 Mustafa Tekin 
(S. No: 299) Takım 3616 Çavuşu

16894 sicilli 
Eşme

Dilekçiler: 9 . III. 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının İş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler.

» » » »

» » ' » » »

» » »
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Arzuhal Arzuîıal sahibinin

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

11913/11356 Yusuf Doğan 
(S. No: 300) Kısım 361, Takım 

3615 Yol Çavuşu 
23807 sicilli 
Güneyköy 
Uşak - Alaşehir

11914/11357 Hüseyin Kök 
(S. No: 301) Takım 3616, İhtiyat 

Çavuş 16890 sicilli 
Eşme

11915/11358 Cemal Gürefe 
(S.N o:302) Takım 3734 Çavuşu 

10915 sicilli 
Urganlı • Alaşehir

11916/11359 Ali Gençdoğmuş 
(S. No 303) T. 3611 Yol Çavuşu 

10878 sicilli 
Alaşehir

11995/11438 Fettah Akdağ 
(S. No: 304) Kavaklıdere Köy İs

tasyonunda DDY 
Hat Çavuşu 
Alaşehir - Manisa

11996/11439 İsa Anar 
(S. No: 305) DDY 13 Şube Yol 

Çavuşu 28486 sicilli 
Eskişehir

11988/11431 Nadir Durak 
(S. No: 306) DDY Yol Çavuşu 

22737 sicilli 
Tire

12018/11461 İsmail Tekin 
(S. No: 307) DDY Şube 13, Kı

sım 131 Takım Yol 
Çavuşu No: 8747 
Eskişehir

12021/11464 Haşan Kayhan 
(S. No: 308) Takım Çavuşu DDY 

16622 sicilli 
Halkapınar - İzmir

Dilekçiler: 9.UI.1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının İş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetroektedirler.



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

12030/11473 Halil Aytaç 
(S. No: 309) DDY. Yol Çavuşu 

6531 sicilli 
Döğerik
Konya - Ereğli arası

12033/11476 Abdullah Kaya 
(S. No:310) DDY. 3. İşletme Şu

be 33 K. 374 Takım 
3742 Yol Başçavuşu 
Salihli

12038/11481 İhsan özen 
(S. No: 311) DDY. 3. işletme Şu

be 37 Kısım 374 Ta- 
• kım 3742 yedek Yol 
Çavuşu 16100 sicilli

• Salihli

12039/11482 Mustafa Erkan 
(S. No:312) DDY. 3. işletme Şu

be 37 Kısım 374 Ta
kım 3742 yedek Yol 
Çavuşu 16916 sicilli 
Salihli

12049/11492 İbrahim Şahin.
(S. No: 313) Takım 3613 Yol Ça

vuşu 16882 sicilli 
Konuklar istasyonu

12050/11493 Nuri Topçu 
(S. No: 314) DDY. Yol Çavuşu 

16812 sicilli 
Banaz istasyonunda

12051/11494 Karabey Sayan 
(S. No: 315) DDY. Şube 13 te 

Yol Çavuşu 20965 
sicilli 
Eskişehir

12052/11495 Nuri Altuğ 
(S. No: 316) Takım 3625 Çavuşu

16895 sicilli 
IJlubey

12053/11496 Ali Şahin 
(S. No: 317) DDY. Takım 3612 

Yol Çavuşu 16918 si
cilli
Killik istasyonunda 
Alaşehir

Dilekçiler: 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının İş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler.

» » » » » »

» 3> » » » »

» » » » » »

« « « « « «

« « « « « «
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12105/11548 Mustafa Satır 
(S. No: 318) DDY Şube 13 te Yol 

Çavuşu 30689 sicilli 
Alpıköy İstasyonun
da

12109/11552 Yusuf Ergel 
(S. No: 319) DDY. Şube .13 te Yol 

Başçavuşu 6820 si
cilli
Al pıköy İstasyonıı

12110/11553 Mustafa Teoman 
(S. No: 320) DDY. Şube 14 te Yol 

Başçavuşu 10048 si
cilli
Kütahya

12124/11567 İsmail Gezdir 
(S. No: 321) DDY. 3. İşletme Şu

be 37, Kısım 374, 
Takım 3742 yedek 
Yol C'avusıı 10881 si-

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler: 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının îşf 
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Salihli

12125/11568 İbrahim Konak 
(S. No: 322) DDY. 3. İşletme Yol 

% Çavuşu 10870 sicilli
Basmahane - İzmir

12152/11595 İT asan özgiil 
.(S. No: 323 Takım 3512 Yol Çavu-

Oturak İstasyonunda 
Dumlupınar

12168/11611 Hüseyin Sayın 
(S. No: 324) DDY. Şube 36 da 

Yol Başçavuşu 
l'sak

12169/11612 Sefer Güzel 
(S. No: 325) I)DY. Takım 

Yol Başçavuşu 
I 'sak

3631

12186/11629 Mustafa Çatalkava 
(S. No: 326) DDY. 14. Kısım 141.

Takım 1411, Yol Ça
vuşu 
Kütahya
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1‘2210/11653 Ati Topçu 
(S. No: 327) DDY. Takım 3626 

Çavuşu
M arhk istasyonu

12214/11657 Mehmet Akvıl 
(S. No: 328) DDY. Yol çavuşu 

.10898 sicilli
Menemen.

12215/11658 Ali Zığın. 
(S. No:329) DDY. Yol 

1089 sicilli 
Menemen.

Cavusıı

12226/11669 Ahmet Kahraman 
(S. No: 330) DDY. Şube 14 do 

Yol Çavuşu 29389 
sicilli 
Tavşanlı.

12227/11670 Mehmet Ersoy.
(S. No: 331) DDY Şube 14 do Yol 

Başçavuşu 8775 
Kütahya.

12228/11671 Hüsmen Akşar.
(S. No: 332) DDY Şube 14 de Yol 

Başçavuşu 8709 si
cilli.
Kütahya.

12229/11672 Bekir Çoşkun.
(S. No: 333) DDY Şube 14 Yol 

Başçavuşu 18 881 si
cilli
Kütahya.

12239/11682 İsmail Küçükkılavuz 
(S. No: 334) DDY Şube 14 de Yol 

Başçavuşu 8757 si
cilli
Alayuııt.

12265/11708 Abbas Onaran. ,
(S. No: 335) 7133 Takım Yol Baş

çavuşu 17369 sicilli 
Küçükçckmeee - İs
tanbul,

Dilekçiler: 9 . III. 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının İş
çi Emeldi Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki âandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını talebetmektedirler.



12264/11707 Ali Çetin.
(S. Xo. 3u6) DDY Şube 1 de Yol 

Başçavuşu 8738 sicil
li
A layım t.

12263/11706 Mustafa Akdemir. 
(S. No: 337) DDY Şube 14 de Yol 

Başçavuşu 1625i). 
Kütahya.

12244/11687 İbrahim Güçlü.
(fS. No: 338) Takım 1322,Çavuşu 

16437 sicilli 
Ağa pınar.

12243/11686 İsmail Kök.
( S. No: 339) DDY Şube 61 de Ye

dek Yol Ça vuşa 6923 
sicilli 
At'von.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler: 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının iş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıkdaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını taJebetmektedirler.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce m u
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5221 2 . IV .1957

12282/11725 Mahmut Aslankaya 
(S. No:340) Takım 3514 Yol Ça

vuşu DDY 16820 
sicilli

• Drmlupınar

12283/11726 Mahmut Birsen 
(S. No: 341) DDY Şube 71 Şefli

ğinde Yol Başçavuşu 
17377 
Yedikule

12284/11727 Yaşar Erdoğan 
(S. No: 342) DDY Şube 14, Kı

sım 141, Takım 1411 
Çavuşu 29330 
Kütahya

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının, 
işçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet 
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

t
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12296/11739 Bayram Kumral 
(S. No: 343) DDY 7 nci İşletme 

Yol Çavuşu 17378 
Zeytinburuu İstas
yonu

12297/11740 Recep Peker 
(S. No: 344) 7. İşletme 1633 Ta

kım Çavuşu 17365 
Hadımköy

12298/11741 Ahmet Erduraıı 
(S. No: 345) DDY Şube 13 Yol 

Çavuşu 28488 
Yunus Emre - Eski
şehir

12323/11766 Zeynel Codıır 
(S. No: 346) 7 nci İşletme 71 >Sn- 

be Çavuş 8871. si
cilli 
Afyon

12324/11767 Mustafa Seç 
(S. No: 347 ) 25334 sicilli Yol Ça

vuşu
Karpuzlu - İzmir

12325/11768 Ahmet Rüştü Turan 
(S. No: 348) DDY Yol Başçavuşu 

15183 sicilli 
Incirliova - Aydın

12336/11779 Kadir özer 
(S. No: 349) Cumhuriyet mahal

lesinde 
Dumlupıııar

12339/11782 Hüseyin Yalçınkaya 
(S. No:350) DDYr Kısım 151de 

Yol Başçavuşu 16153 
sicilli
Kütahya - Balıkesir 
hattı

12347/11789 Hüseyin Gürpınar 
(S. No: 351) DDY Kısım 611,

Yol Başçavuşu 22614
sicilli
Afyon

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

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
İşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklannuı tanınmasını istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

•12348/11790 Mahmut Başaran 
(S.No:352) Kısım 151 de Sınıf 

1 Yol Çavuşu 9770 
sicilli
Tavşanlı - Gar

12394/11835 Hüseyin Sarıkaya 
(S. No:353) Şube 32 Yedek Yol 

Çavuşu 12251 sicilli 
Aydın

12405/11846 Halil Böllü 
(S. No: 354) İstasyon Yol Çavuşu 

Köşk - Aydın

12431/11867 İbrahim Demir 
(S. No: 355) DDY Yol Çavuşu 

20226 sicilli 
Nazilli

12432/11868 Ahmet Aytekin 
(S. No: 356) DDY Yol Başçavuşu 

18565 sicilli 
Ortaklar istasyo
nunda

12433/11869 Mustafa Türkoğlu 
(S. No: 357) DDY 3. İşletme Şu

be 32 Kısım 322 Ta
kım 3223 Çavuşu 
22730 
Söke

12434/11870 İbrahim özfiliz 
(S. No: 358) 3 ncü İşletme Şb.

311 Kısım 3113 S. 1. 
Yol Çavuşu 12232 
sicilli 
Bornova

12435/11871 Ahmet Erdem 
(S. No: 359) Takım 4141 Yol Ça

vuşu 
Amasya

12436/11872 Haşan Özkan 
(S. No: 360) Takım 4141 Yol Ça

vuşu 
Amasya

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
İşçi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.



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

12437/11873 Kadir Yıldırım 
(S. No: 361) DDY Yedek Yol Ça

vuşu 
Aydın

12438/11874 Süleyman Sanak 
(S. No: 362) Takım 4324 Yol Ça

vuşu 38187 sicilli 
Bagıştaş İstasyo
nunda

12442/11877 Behzat Taşkıranlar 
(S. No: 363) DDY Yol 3 ncü İş

letme Takım 3143 
Yol Çavuşu 25328 
sicilli
Bayındır - İzmir

12443/11878 Rıza Güçlü 
(S. No: 364) DDY 39483 sicilli 

Yol Çavuşu 
Kuyucak

12461/11896 Emin Dinçel 
(S. No: 365) DDY 3. İşletme Şb.

32 Kısım 322 Çavu
şu 17543 sicilli 
Morali

12462/11897 Musa Koç
(9. No: 366) Pancar köyünden

Takım Çavuşu 12188 
Tepeköy - İzmir

12463/11898 Ahmet Boz 
(S. No:367) Pancar köyü İstas

yonunda Yol Bekçisi 
25329 sicilli 
İzmir

12464/11899 Abdurralıman Ka- 
(S. No: 368) rakaş

DDY 3232 Yol Ça
vuşu 22748 sicilli 
Aydın

12476/11908 Halil Yılmaz 
(S. Noj 369) DDY Kim. 225 te 

Yol Çavuşu 
Aydın - Denizli hattı 
Sarayköy istasyonu

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
işçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.
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12478/11910 İsmail üzkaya 
(S. No: 370) DDY Yol Çavuşu

12235 sicilli 
Nazilli

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

12492/11924 Mahmut Eren
(S. No: 371) Tk. 4153 Çavuşu 

18787 sicilli 
Zile

12493/11925 Mehmet Evdoğmuş
(S. No: 372) Tk. 4152 Çavuşu 

16719 sicilli 
Zile

12494/11926 Haşan Boyalı.
(S. No: 373) DDY Yol Başçavu

şu 17544 sicilli 
Sarayköy istasyonu.

12495/11927 İsmail Arslan
(S. No: 374) DDY Takım 4323 

Çavuş 29190 sicilli 
Çaltı istasyonu.

12546/11974 Ali özçelik.
(S. No: 375) Takım 3314 Çavuşu. 

12272 sicilli 
Horsunlu - Nazilli.

12547/11975 Mehmet Özkar.
(S. No: 376) Takım 3214 Çavuş

12236 sicilli 
Gemlik istasyonu.

12561/11989 Süleyman Topçu.
(S. No: 377) Yol Çavuşu

Sincanköy - Ankara
12576/12004 İsmail Vardar.
(S. No: 378) Şube 33 Yol Çavuşu 

Nazilli.

12577/12005 Eifat Evren.
(S .N o:379) DDY Yol Çavuşu

Siııcanköy - Ankara
12578/12006 M. Nuri Sakarya
(S. No: 380) Güllük mahallesi

Efeler Sokak Bak
kal Mehmet eliyle 
Eski§ehir.

Dilekçiler : 9 . İÜ . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
İşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

Encümen karan ve ae sebepten verildiği
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12579/12007 Mehmet Kurt.
(S. No: 381) 3 İşletme Şube 33 

Kısım 331 DDY Ye
dek Yol Çavuşu 
Nazilli.

12612/12040 Ömer Meydanoğiu.
(S .N o:382) Takım 3724 Çavuşu 

10917 sicilli 
Manisa - Ishakçe.

12613/12041 Halil Pektaşlı.
(S. No: 383) DDY Yol Çavuşu 

5403 sicilli 
Sincanköy - Ankara

12614/12042 Satılmış Erol
(S. No: 384) Takım 2122 Güver

cin istasyonunda 
Yol Çavuşu 
Ankara.

12620/12048 Hüseyin Atak.
(S. N o:385) 2116 Yol Başçavuşu 

8009 sicilli 
Sincanköy - Ankara

12621/12049 İbrahim Uysal
<S. No:386) Vagon Atelyesi Tek

nik Bürosu 47423 si
cilli
Adapazarı

12622/12050 Hüsmen Fıçımoğlu
(S.No:387) Vagon Atelyesi is

tihsal Bürosunda 
32882 sicilli 
Adapazarı

12623/12051 Zekeriya Çeiincr
(S.No:388) Vagon Atelyesi De

ğerlendirme Bürosu 
25688 sioilli 
Adapazarı

12624/12052 Şükrü Dağa
(S. No: 389) Vagon Atelyesi Kont

rol Grupunda 15528 
sicilli 
Adapazarı

Aranıha.1 Argııhal sahihin in
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 9. I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
tşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.
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Arzuhal

N<̂
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adressi

12656/12083 Bayram Şahiner 
(S. No: 390) Takım 4144 Çavuşu 

20235 sicilli 
Amasya

13264/12686 Mehmet Saatkaya 
(S. No:391) DDY. Kısım 711 

Şefliği Başçavuşu 
Sirkeci - Gar

13284/12706 Emin Çiğdem 
(S. No: 392) 22 nci Şube emrinde 

35167 sicilli 
Kırıkkale

13325/12746 Mustafa Ulaş 
(S. No: 393) DDY. Bölge Atelyesi 

Ustabaşısı
Haydarpaşa - İstan
bul

13340/12761 Halil Metin 
(S. No: 394) DDY İstasyon Takım 

3423 Yol Başçavuşu 
Keçiborlu

13351/12772 Mehmet Cengiz 
(S. No:395) Takım 3422 Sınıf 2 

Yol Çavuşu 25626 si
cilli
Keçiborlu

13382/12803 Ilalit Sezgin 
(S. No: 396) 3422 Takım Çavuşu 

25579 sicilli 
Keçiborlu

13383/12801 Mustafa Keskin 
(S. No: 397) DDY. Takım 3423 

Yol Çavuşu 12263 
Keçiborlu

13386/12807 Mehmet Işık 
(S. No: 398) Takım 3421 Yol Ça

vuşu 22735 sicilli 
Keçiborlu

12658/120S5 Fikret Şahlıoğlu 
(S. No: 399) Vagon Atelyesi Tek

nik Bürosu 31563 
Adapazarı

Dilekçiler : 9. I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
İşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

Encümen karan re ne sebepte« verildiği
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12659/12086 Mehmet Tekin 
(S. No: 400) Vagon Atelyesi is

tihsal Bürosunda 
25647 
Adapazarı

12662/12089 Halim Demirel 
(S. No: 401) Vagon Atelyesi is

tihsal Bürosunda 
15580 
Adapazarı

12661/12088 Fadıl Dilben 
(S. No: 402) Vagon Atölyesinde 

\  Teknik Bürosu 21368 
Adapazarı

12660/12087 Mustafa Devrimer 
(S. No: 403) Vagon Atölyesinde 

18224 
Adapazarı

12713/12139 ismet Emre 
(S. No: 404) Vagon Atelyesiııde 

Teknik Bürosu 
25649 
Adapazarı

12714/12140 Necmi Arık
(S. No:405) Vagon Atölyesinde 

Takımhane Şubesi 
27145 
Adapazarı

12715/12141 Turgut Nir 
(S. No: 406) Vagon Atelyesi İs

tihsal Bürosu 35903 
Adapazarı

12716/12142 Cemalettin Cömerter 
(S. No: 407) Vagon Atelyesi Va

gon Bürosu 19318 
Adapazarı

12717/12143 Muzaffer Demirel 
(S. No: 408) Vagon Atelyesi 

35518 
Adapazarı

12718/12144 R. Hayri Alaz 
(S. No:409) Vagon Atelyesi Hz.

II. Şubesinde 
Adapazarı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
îşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



— 54 —

12719/12145 Hüseyin Tanyürek 
(S. No:410) Vagon Atelyesi Hz.

III. Ş. 1045 
Adapazarı

I
12720/12146 Nazif Soyer 
(S. No: 411) Vagon Atelyesi Re- 

simhanesi 35520 
Adapazarı

12721/12147 İhsan Kocacan 
(S. No: 412) Vagon Atelyesi Şo- 

faj Ş. 14941 
Adapazarı

12722/12148 Mehmet Ertunç 
(S. No: 413) Vagon Atelyesi Ta- 

kımhane Ş. 25646 
Adapazarı

12723/12J40 Asaf Edizdoğan 
(S. No: 414) Vagon Atelyesi Ok

sijen Ş. 6436 
Adapazarı

12745/12171 Salih Geneer 
(S. No: 415) Vagon Atelyesi Va

gon Bürosu 1319 
Adapazarı

12746/12172 Fuat Özbek 
(S. No:416) Vagon Atelyesi Re- 

simhanesinde 31662 
Adapazarı

12747/12173 Mustafa Çınar 
(S. No: 417) 3. İş. ş. 32 K. 3233 

S. 12185
Umurlu - Aydın

12770/12196 Mevlût Yıldız 
(S. No:418) Batı istasyon mahal

lesi No: 19 S. 10195 
Savayönü

12817/12243 Abdullah Şahin 
(S. No: 419) Yol Başçavuşu

S. 18571 
Tavşanlı

12829/12255 Mehmet Ayval 
(S. No: 420) Kısım 4014 Şefliğin

de Yol Çavuşu 
. Amasya

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

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
işçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

» » » » » »

» »



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

12796/12222 Hüseyin Özbek 
(S. No:421) DDY Vagon Atölye

sinde Başdesinatör 
No: 39283 
Adapazarı

13481/12901 Fahrettin Boyuneğ- 
(S. No:422) mez

DDY 1. İş. Deposun
da Ustabaşı 
Haydarpaşa - İstan
bul

13482/12902 Veli Demiröz 
(S. No: 423) Amele Çavuşu S. 

22734 
Kaklık

13355/12776 Abdülhalim öz 
(S. No:424) DDY I. İş. S. I. us

talarından 26098 
Haydarpaşa - İstan
bul

13426/12846 Necmi Alkan 
(S. No: 425) DDY I. î§. Başrevi- 

zörlerinden 35504 
Haydarpaşa - İst an- 

' bul

12882/12307 H. Çakar 
(S. No:426) Takım 2116 Aç. 9104 

Sincanköy - Ankara

12883/12308 Süleyman Seyyar 
(S. No: 427) DDY Kısım 213 Ş.

2131 Yol Çavuşu 
Ankara

12915/12340 M. Ali Karaman 
(S. No: 428) 12255 Yol Başçavuşu 

Böceli - Aydın hattı

12934/12359 Mehmet 
(S. No:429) DDY Yol Çavuşu 

Maliköy istasyo
nunda

12975/12398 Ziya Gülgün 
(8. No: 430) Takım Çavuşu 3812 

Akhisar

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
İşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet 
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklannın tanınmasını istemektedirler.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

12987/12410 Şerif Yücel 
(S. No:431) DDY Yol Çavuşu 

Gar - Polatlı

12988/12411 Mevlût Dcmirdizcn
(S. No: 432) DDY Ş. 21 Takım 

2123 Yol Çavuşu 
GfTr - Ankara

12989/12412 Haşan Sapmaz
(S. No:433) No: 10922

3814 Takım Çavuşu 
Harta *

13031/12454 Mehmet Konuk
(S. No: 434) DDY Takım 3723 

Çavuşu 16264 istas
yonda 
Saruhan

13054/12477 Mehmet Düzdemir.
(S. No: 435) T. C. DDY Takır» 

3332 Çavuş 22743 
İstasyonda - Koca- 
kaş.

13055/12478 Hamdi Horuzoğlu.
(S. No: 436) No: 21080 Takım  

6141 Yol Çavuşu 
Ilgm.

13056/12479 Fazlı Karadeınir.
(S. No: 437) Tk. DDY Yol Ça

vuşu Tk. 4211 
Ulusulu İstasyonun
da

. Samsun - Sivas arası

13083/12506 Osman Konanç
(S. No: 438) 3811 Takım Çavuşu 

Çiftlik - Akhisar.

13107/12530 Mehmet Biçer
(S. No: 439) DDY T. 3816 Yol 

Başçavuşu 15895 
Soma.

13108/12531 Hüseyin Kartay.
(S. No :440) DDY Yol Başçavu

şu 10935 
Soma.

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
îşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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13139/12562 Süleyman Başat 
(S. No: 441) DDY Başçavuşu 

16286 
Soma

13140/12563 Bekir Yılmaz 
(S. Nö: 442) 26445 Yol Çavuşu 

Denizli
13157/12580 Mustafa özder 
(S. No: 443) DDY Yol Çavuşu 

İstasyonda 
Üzerlik - Aydm

13225/12648 Ahmet Eryurt 
(S. No: 444) Kısım 233, Takım 

2333 Yol Çavuşu 
İstasyonda - Kur
şunlu

13228/12651 İsmail Güngör 
(S. No:445) 12193 Yol Çavuşu 

Denizli
13245/12668 Mehmet Can 
(S. No: 446) 3. İş. Takım 3815 

Çavuş No: 15898 
Kırkağaç - Manisa

13262/12684 Hali*. Çetintaş 
(S. No: 447) DDY Kısım 711 Şef

liği Başçavuşu 
Sirkeci • Gar

13263/12685 Esat Bayraktar 
(S. No:448) DDY. Kısım 711 

Şefliği Başçavuşu 
Gar - Sirkeci

13352/12773 Ramazan Su 
(S. No:449) DDY T. 3423 S. 2 

Çavuş 46717 
Keçiborlu

13353/12774 Mustafa Aytun 
(S. No: 450) Yol Çavuşu 3424 

22732 
Baladız

13357/12778 Ahmet. Gökçay 
(S. No: 451) DDY. Deposunda 

12809
Haydarpaşa - İstan
bul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
îşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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13366/12787 Osman Kuru han 
(S. N o: 452) 3. İş. 33. Ş. 334 K. 

Takım Çavuşu 
Dazkırı

13381/12802 M uzaffer Akyav 
(S. N o :453) Dem oda Pompalar 

Başrevizörü 28606 
Haydarpaşa - İstan
bul

13384/12805 Mehmet Söney 
(S. N o: 454) 5844 Bölge A tölye

sinde
Haydarpaşa - İstan
bul

13385/12806 İsmail Turan 
(S. N o: 455) 3421 Y ol S. İki Ça

vuş S. 25764 
Keçiborlu

13404/12825 Muazzez A tadil 
(S. N o: 456) T C D D  Revizörlüğü 

üstabaşısı S. 18268 
Haydarpaşa - İstan
bul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının 
îşçi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki sandıktaki aidat ve hizmet
lerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının tanınmasını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5222 2 .IV .1957

Reis Mazbata M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Edirne İzmir Malatya

A. F. Ağaoğlu A. Doğruyol II. Mdksudoğlu A. Güngören E. Doğan

Mardin
B. Erdem

(Arzuhal sayısı: 486)

T. B. 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

—*  Sayı : 106 &►—

6 . IX.  1957 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

6822/68.11 Süleym an Şen 
10759/30206 Balçıkhisar köyündı 

Şuhut - A fyon

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan harbinde Çanakkale’de 
yaralanarak mâlûl kaldığt'tidan dolayı kendisine maaş tahsis edil
miş ise de; müracaatı tarihinden evvelki senelere ait maaşlarının 
da verilmesi hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1331 yılında 
sol kolundan yaralanarak mâlûl kaldığı tesbit edilen müstediye 
3107 sayılı Kanuna tevfikan ilk müracaatını takibeden ay başı 
olan 1 . V . 1952 tarihinden itibaren maaş tahsis edildiği ve 
bunun da Divanı Muhasebatça tescil olunduğu ve bu duruma 
göre; müracaat tarihinden evvelki zamana ait maaşlarının ve
rilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, mevzuat ükümle- 
rine ve Millî Müdafaa Vekâletinin işarına göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5223 16 . IV . 1957

6963/6952 H atice Gümüş 
Fabrika dem iryolu 
kenarı Yenimahalle 
sokak 1 N o: 23 /8  
Nazilli

(Arzuhal hulâsası : Nazilli basma fabrikasında işçi olarak 
çalışmakta iken hastalanması sebebiyle işten çıkarıldığından ken
disine gelir tahsis edilmesi veya primlerinin iadesi hakkında.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Sigortalıların, İhti
yarlık sigortası primlerinin toptan ödenmesi şeklinin 5417 sa
yılı Kanunun 6391 sayılı Kanunla muaddel 9 ve 10 ncu mad
delerinde gösterildiği ve müstedinin durumu mezkûr maddeler 
hükmüne tevafuk etmediği gibi ihtiyarlık sigortası-nizamname- 
sinin 16 ncı maddesine göre de çalışma gücünü % 75 kaybet
miş vaziyette bulunmaması sebebiyle yardım yapılmasına da 
kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Çalışma Vekâleti
nin işarına ve mevzuat hükümlerine göre; encümenimizce ya
pılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5224 16 . IV . 1957



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

7122/7*410 Adem Pckesinci ve 
arkadaşı
Zeytinburnu Mey
dan sokak No: 47 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Amatör Mehmet Uzun’un vergi kaçakçı
lığı yaptığı hususundaki ihbarları tahkikatla da teeyyüdettiğı 
halde hakkında kanuni takibat yapılmadiğma dair.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İhbar mevzuunun 
İstanbul Defterdarlığınca ve kontrol memuru marifetiyle tet 
kik ettirildiği ve Mehmet Uzun’un vergi tevkif atı mevzuunda 
kaçakçılık yaptığı iddiasının tebeyyün etmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İhbarın mahiyetiyle Maliye Vekâletinin 
işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5225 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : ( ’. Müddeiumumileri ile sorgu hâkimleri
nin her hangi bir sebeple gaybubetleri halinde bunlara vekâlet 
eden başkâtiplere de vekâlet nıaası veya tahsisat verilmesi hak
kında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : C. Müddeiumumileri 
ile sorgu hâkimlerinin her hangi bir sebeple gaybubetleri esna
sında 981 sayılı Kanun gereğince bu vazifeleri ifa eden başkâ
tipler tarafından vukubulan işbu taleplerin mevcut ve mer’i 
mevzuat hükümlerine uygun görülmediği ve Devlet Şûrası emsal 
kararlariyle Maliye Vekâleti mütalâalarının da mezkûr görüşü 
müeyyit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, Adliye Vekâleti
nin yukarda hülâsaten beyan olunan işanna göre; encümenimiz
ce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5226 16 . IV . 1957

8268/8148 Felımi Kaya
Adalet I )airesi Baş
kâtibi 
Tutak

6777/6766 Veli Solak (Arzuhal hulâsası : Katle tam derecede teşebbüs fiilinden mah-
Ceza Evinde malı- hamiyetine dair verilip kafileşmiş karar yerinde olmakla beraber; 
kûm o tarihte hâdiseyi inkâr ederek tahrik bulunduğunu ileri sürme-
Bursa diğinden fazla ceza ile mahkûm edilmiş olup muhakemesinin yeni

den icrasiyle cezasının indirilmesi hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ali Çakmak’ı öldür
meye tam derecede teşebbüsten maznun müstedinin Balıkesir 
Ağır Ceza Mahkemesince icra kılınan muhakemesi sonunda; 
mahkûmiyetine dair ittihaz edilen kararın Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesince de tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği 
ve hükümde bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Fiilin mahiyetiyle Adliye Vekâletinin 
işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına
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Arzuhal

No.

8172/8064

4

8183/8073

ve müstedi muhakemesinin yeniden yapılmasını talebetmekte bu
lunduğundan bu hususta salahiyetli adlî makamlara müracaat 
etmesi gerektiğinin de mumaileyhe tebliğine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5227 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası' : 18 seneden beri dişçi teknisyenliği ile iş-
1 tigal ettiğinden müstakilen çalışması için kurs ve imtihana tâbi 

tutulması hakkında.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
1219 sayılı Kanunun 30 - 32 nci maddelerinde yazılı ve kanuni 
vasıflan haiz olmıyan müstedinin talebi veçhile her hangi 
bir kurs veya imtihan açılmasına imkân ve lüzum olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümle
rine ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletnin işarına göre; 
encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5228 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Devlet lise bitirme imtihanlarında bir kaç 
defa muvaffak olamamışsa da; kendisine yeniden imtihana girme 
hakkı verilmesine dair.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet lise imtihan- 
lannı muayyen müddeti içerisinde başaraı^yanlaran son defa 
değiştirilen 858 sayılı tebliğler derğisinde neşredilen 102 sayılı 
Talim Terbiye Kurulu karan gereğince isterlerse yine dörder 
dönemlik devreler halinde yeni baştan Devlet lise imtihanla
rına girebilecekleri ve müstedinin vesaiki ile birlikte istediği 
okul müdürlüğüne müracaat ettiği takdirde imtihanlara alına
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Maarif Vekâletinin 
yukanda hulâsatan beyan olunan işanna göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ve işar dairesinde hareket 
etmesi lüzumunun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Haşan Aslan 
Defterdarlık Hazine 
Avukatı Nebahat, 
Atasoy eliyle 
Bursa

Mevlût Güler 
Cahi mahallesi -No: 
Ereğli - Konya

5229 2 . IV . 1957
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Arzulıal Arzuhal sahibinin

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

8074/7982 Emin Ydermez (Arzuhal hulâsası: Sava§tepe tlköğrctmen Okulu Resim ue
Savaştepe Öğretmen İş Öğretmeni Kasım Gülcür’ün yolsuz vc keyfi hareketlerde bu-
Okulu sabık Küt. lunduğu ve ahengi bozduğu ve bu dertlerine bir çare bulunması
Memuru hakkında).
Santral - Palas 
Adana Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Emin Yelermez’in 

vâki şikâyeti üzerine öğretmen Kasım Gülçür hakkında icra 
kılınan tahkikat neticesinde; mumaileyhin adlî veya idari ta
kibatı müstelzim bir fiiline rastlanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyetin mahiyetiyle, salâhiyetti Maarif 
Vekâletinin işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5230 16 . IV . 1957

8121/8023 Siirive özyurt (Arzuhal hulâsası: Kocasının şehid olduğuna dair Ordu Asli-
Burhanettiıı kö- t/c Hukuk Mahkemesine açtığı dâvanın kanunsuz olarak reddine
yünde karar verildiğinden bu hususta hüküm istihsal ederfk maaş bağ-
Ordu lannıası için nereye müracaat etmesi lâzım,geldiği hakkında.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Ordu Asliye 
Hukuk Mahkemesince bu gibi dâvaların ruiyeti idari kazaya 
aidolduğundan salâhiyet bakımından dâvanın reddine karar 
verilmiş olduğu ve bu durum karşısında müstedinin M. Mü
dafaa Vekâleti aleyhine Devlet Şûrasına dâva açmak suretiyle 
kocasının şehitliğinin tesbitiyle maaş bağlanmasını talebetmesi 
gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle Milli Müdafaa Ve
kâletinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına ve işar dairesinde idari kaza merciine başvurma
sı lüzumunun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5231 16 . IV . 1957

8007/7923 Mustafa Tosun 
Aşir Efendi caddesi 
Dilsizzade Haıı 
No: 5 
îstanbu'

(Arzuhal hulâsası: Kadıköy eski Sulh Hukuk Hâkimi Namık 
Kemal Ilgazer hakkında yaptığı şikâyetten aradan bir sene geç
miş olmasına rağmen bir netice alamadığından tahkikatın bir an 
evvel intacı hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Vâki şikâyeti üzerine 
Kadıköy eski Sulh Hukuk Hâkimi Namık Kemal Ilgazer hak
kında yaptırılan tahkikat sonunda; mumaileyhe bâzı yolsuz 
muamelelerinden dolayı ihtar cezası verildiği ve aleyhindeki 
şayialarla uygunsuz hallerinden dolayı evrakının înzıbat Mec
lisine tevdi edildiği ve 4237 sayılı Kanuna tevfikan da hak
kında takibat icrasına izin verilmişse de, Kocaeli Ağır Ceza



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

Mahkemesince men’i muhakemesine karar verildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Talep ve şikâyetin mahiyetiyle Adjliye 
Vekâletinin yukarda hulâsatan beyan olunan işarına göre; 
encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5232 16. IV . 1957

(¡712/6701 Şükrü Uicay 
Birinci Oı'ta sokak 
No: 1
Göztepe - Erenköy 
İstanbul

(Arzuhal- hulâsası : D D Yollan idaresinden emekliye ayrılmış 
olup Millî Mücadelede geçen hizmeti sebebiyle Memurin Kanunu
nun mnzeyyel maddesi hükmünden istifade ettirilmcdiğinden bv 
hükmün kendi durumunda olanlara da teşmili hususunda bir ka
rar ittihazı hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 788 sayılı Memurin Ka
nununun müzeyyel maddesinde, Milli Orduya dâhil olup da bi- 
lâhara mmuriyete avdet denler veya bilâhara memur olanların 
bu madde hükmünden istifade edecekleri kabul edilmiş olduğun
dan Devlet memuriyetinde ve 788 sayılı Kanuna tâbi hizmette 
hiç çalışmamış olan ve Devlet Demiryolu İdaresinden emekliye 
ayrılan müstedinin işbu hükümden faydalanmasına imkân bu
lunmadığı ve esasen bu hükmün 5434 sayılı Kanunla da meri
yetten kaldırıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle müstdinin yukarda 
izah olunan durumuna, mevzuat hükümlerine ve Maliye Vekâ
letinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5233 1 6 .IV . 1957

(>744/6733 Sakil- Çalık
Scferli köyünde 
Akkuş - Ordu

(Arzuhal hulâsası : Umumi Harbde ve istiklâl Harbinde aklı
ğı yaralarla rııâlül hale gelmiş olup ârızası dcrcceye girmediği 
cihetlc mâlıdiyct maaşı bağlanmadığından ve yaşı sebebiyle de 
(•alışamıyacak vaziyete girdiğinden kendisine maaş bağlanması 
hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tara
fından 1949 yılında aynı talepleri muhtevi dilekçe ile vukubulan 
müracaat üzerine durumu tetkik edilerek raporlarında yazılı 
ârızası 1325 ve 551 sayılı Kanunun emraz cetveline girmediğin
den derece üzerinden mâlûliyet maaşı bağlanmasına imkân bu
lunmadığının kendisine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, Milli Müdafaa Vc-
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Arzuhal Arzuhal salıibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kâletinin işarına ve mevzuat hükümlerine göre; encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5234 16 . IV . 1057

7076/7085 Tlasan Sofi 
Muhtar
Polat - Doğanşehir

(Arzuhal hulâsası : 1950 yılından evvel vukubulan nüfus vu
kuatlarım bildirmediklerinden dolayı kaza idare heyetince takdir 
edilen para cezalarının aff ı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin ileri sürdüğü muamelâtla 
alâkalı para cezalarının 6652 sayılı Kanunun muvakkat madde
siyle kaldırılmış olması itibariyle, encümenimizce bu mevzuda 
yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5235 16 . IV . 1957

7356/7337 Remzi Kdıçyaldır. (Arzuhal hulâsası : Adana mâliyesinden salınaldığt iki par-
Sugediği mahallesi ça arazinin namına tescili ve Adana Defterdarı ile alâkalı liğer 
79 sokak No: 10. memurlar haklarında takibat yapılması hakkında.)
Adiiııa. Gereği düşünüldü : Müstedinin bahis mevzuu talep ve şi

kâyeti önce de vukubulan müracaatı üzerine encümenimizce 
tetkik olunarak 2 . VI . 1952 tarih ve 4464 sayı ile karara bağ
lanmış olduğu anlaşıldığından aynı mevzudaki müracaatından 
dolayı yeniden muamele yapılmasına mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5236 16 . IV . 1957

747G / 7 4 H m i n  Bülbül.
Hckimdede mahalli 
sinde 
Ur fa.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ile karde
şinin sâf vatandaşların yollarını bekliyerek resmî dairelerde 
işlerini kolayca yaptıracaklarından bahsile menfat temin ettik
leri ve sâf vtandaşlan dolandırdıkları tesbit edilerek gayri
meşru hareketlerine emniyet müdürlüğü ve askerlik şube reis 
liğince alınan tedbirler sayesinde meydan verilmediği ve işbu 
gayrimeşru kazançlarını temin edemiyen müstedi ile kardeşi
nin mesnetsiz iddialarda bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetüı mahiyetiyle Dahiliye Vekâle
tinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulun-

(Arzuhal hulâsası : Devlet dairelerine, askerlik şubesine işi 
dıışentvatandaşlara yol gösterip yardım etmelerine mâni ulan ve 
kardeşiyle kendisine hakaret ve tehditte bulunan Vrfa Valisi, 
Emniyet Müdürü ve Askerlik Şube Reisi haklarında takibat ya
pılmasına dair.)
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madığına ve gayrikanuni bir muameleye mâruz kaldıkları tak
dirde salâhiyetti kaza mercilerine müracaatte muhtar bulun
duklarının müstedilere tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5237 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Vilâyet merkezinde yapılan her hangi 
bir tamirat için belediyece hariçten bir mühendisin kroki tanzim 
etmesi mecburiyetinde tutularak gerek kendilerinin, gerekse iş 
sahiplerinin mutazarrır edildikleri hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2290 sayılı Belediye 
Yapı ve Yollar Kanununa göre, müsaadeyi icabettirmiyen tami
rat işlerinde plân v.3 ruhsat istenmediği ve bu yoldaki iddianın 
yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine, mevzuat hükümleri
ne ve Dahiliye Vekâletinin mezkûr işarına göre; encümenimiz- 
cs yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No.' Karar tarihi

5238 16 . IV . 1957

7628/750:» Abdiirrczzak Tatlı- 
dil vc arkadaşları 
Yapıcı esnaftan 
Urfü. '

6799/6788 Hacer Tuna. 
Buğdaypazarı ma
hallesi Maııici sokak 
No: 1.
Çankırı.

(Arzuhal hulâsası: Kore'de kaybolan oğlu İbrahim Tuna’nm 
dul \'c yetimlerine aylık bağlanması hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin oğlu İbra
him Tuna’m dul ve yetimlerine maaş bağlanabilmesi için gaip
liğine hükmedildiği 1. X . 1954 tarihinden itibaren; 5434 sayı
lı Kanunun 78 nci maddesi gereğince beş sene teklemesi lâzım- 
geldiğinden halen tahsisin yapılamadığı ve ancak Emekli San
dığı Kanununda yapılacak umumi tadiller meyanında 78 nci 
madde hükmünün de yeniden tetkika tâbi tutulacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümle
rine ve Maliye Vekâletinin işarına göre; encümenimizce yapı
lacak muamele bulunmadığına ittifakla karar-verildi.

Karar No. Karar tarihi

323(J 16 . IV . 1957

7524/7502 Ahmet Fikri Atatuğ 
İstasyon Caddesi 
X o: 6/1.
Kızıltoprak - İstan
bul.

(Arzuhal hulâsası : İnhisarlar idaresinde vazife görmekte iken 
1952 senesinde re 'sen emekliye sevk edilmiş olup bilâhara 30 se 
neyi doldurmadığı tesbit edilerek yeniden vazifeye başlatılarak 
işbu müddet hitamında tekrar emekliye ayrıldığı ve bu defa bi
rinci defa emekliye ayrıldığı sırada verilmiş olan 3 senelik emek
li aylığının istirdadı cihetine gidildiği vc bu hal mağduriyetim
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mucibolduğundan; ya bu üç seneye ait ücret, ikramiye ve terfi 
zamlarının verilmeni veya bu borcunun kaldırılması hakkında.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müste
dinin ilk defa emekliye ayrıldığı tarih ile tekrar vazifeye alın
dığı tarih arasında geçen müddete ait maaş, ikramiye ve terfi 
zammı farklarının verilmesine (bu müddet zarfında fiilen va
zife görmesi itibariyle) Maaş Kanunu ahkâmı muvacehesinde 
imkân görülemediği ve yine bu müddet zarfında aldığı emekli 
maaşlarının geri alınmaması hususundaki dileği hakkında da 
vekâletçe yapılacak muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyeti ile İnhisarlar Vekâle
tinin işarma göre, bu mevzuda encümenimizce yapılacak mua
mele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5240 16.IV . 1957

Samsun.

6769/6758 Yahya Seyhan (*a- (Arzuhal hulâsası: Birinci Cilıan Harbinde yaralanarak sa
vuş. kat kaldığından dolayı kendisine maluliyet maaşı bağlanması 
19 Mayıs mahallesi hakkında.)
Çiftlik C,iddesi X<>. 2VL Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 

iddiasını teyidedebilecek kâfi derecede vesaik ve bu hususta 
rapor veya her hangi bir kayıt ibraz edememesi sebebiyle 1325 
sayılı Tekaütlük Kanununun 24 ve 25 nci maddeleriyle Yük
sek Meclisin 2/1004 sayılı karan gereğince mâlüliyet maaşı 
bağlanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle M. Müdafaa Vekâ
letinin işanna göre, encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5241 16 . IV . 1957

6826/6815 Mahmut fîüelti 
Sarıyar kttyünd 
Nallıhan

(Arzuhal hulâsası: Kore savaşlarında yaralanmış olduğu hal
de mâlüliyet aylık ve derecesi verilmediği hakkında.)

M. M. Vekâletinin cevabi yazısında: Müstediye mâlüliyet 
maaşı bağlanabilmesi için tekemmül ettirilen dosyasının T. C. 
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne intikal ettirildiği ve mez
kûr makamın yazılannda; «Ânzası mâlûllüğünü gerektirecek 
derecede olmadığından vazife mâlûllüğünü icabettirmez-» şeklin
de cevap verildiğinden keyfiyetin kendisine tebliğ olunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle M. M. Vekaletinin 
yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ve talebinde ısrar ettiği



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

takdirde salahiyetli mercilere dâva açmakta muhtar bulundu
ğunun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi. s

Karar No. Karar tarihi

5242 ‘ 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Ereğli Kömürleri işletmesi Deniz Servisin
de çalışmakta olup hastalığı bir türlü teşhis ve tedavi edilemi- 
yen karısının tam teşkilâtlı bir hastaneye sevk edilerek tedavi 
olunması ve hususi tedavi dolayısiyle borçlandığı ROO liranın da 
işletme tarafından ödenmesi hakkında.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin eşi Nafıa 
Kartal’ın hastalığı sebebiyle Ereğli Kömürleri İşletmesi Mües- 
sesesince tedavisinin yapıldığı ve son olarak hastaneye müra
caat etmesinin tebliğine rağmen bugüne kadar davete icabet 
etmediği ve şahsan sarf ettiğini bildirdiği 800 liranın evrakı 
müsbiteye istinadetmemesi ve müessese kanalından da geçme
miş olması hasabiyle. ödenmesine kanunen imkân görülemediği 
hususunun müstediye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle, Çalışma Vekâleti
nin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre; encümenimiz- 
ce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5243 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Ayrı yaşadığı karısının yanında bulunan 
dört yaşındaki oğlunun ani ölümünden şüphelenerek keyfiyeti 
İvrindi Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ihbar etmesine rağmen 
işe lâytkı veçhile ehemmiyet verilmiyerek delillerin zıyaa uğra
dığı ve hakkının meydana çıkarılmadığı hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ihbarı üze
rine İvrindi C. Müddeiumumiliğince icra kılınan tahkikat sonun
da küçük Mustafa Cengiz’in eceliyle öldüğü anlaşıldığına bina
en Muzaffer Küçükoğlu hakkında takipsizlik kanan verilerek 
keyfiyetin müştekiye tebliğ: edildiği ve ancak hazırlık tahkika
tında vâki olan gecikmede alâkalı C. Müddeiumumisinin kayıtsız
lık gösterdiği tesbit edildiğinden Hâkimler Kanununun 87 nci 
maddesine tevfikan mumaileyhe ihtar cezası verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Adliye Vekâleti
nin yukarıda hulâsaten beyan olunan işanna göre encümeni- 
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ve ittihaz edüen ta
kipsizlik kararını tatminkâr görmediği takdirde salahiyetli

7‘’’64/7808 Ali Hikmet Küeük- 
oğlu
Camii Atik Mahalle 
si Zorbaz Aralığı 
No: 7
TCepsut - Balıkesir

7105/7183 Hüseyin Kartal
Meşrutiyet- Mahallesi 
Sütliyen Sokak No: 
16
Zonguldak



— 10 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

kaza mercilerine müracaatte muhtar bulunduğunun müştekiye 
tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5244 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Nakle tâbi eşhastan olup 50.98 sayılı Ka
nuna tevfikan eski yeri olan Erzincan’a dönmüş, 5826 ve 6093 sayılı 
kanunlar mucibince de iskân talebinde bulunmuş ise de; şahsi para- 
siyle 14 dönüm arazi aldığından bahsile talebi reddedildiğinden 
iskân edilmesi hakkında.)

Toprak ve İskân Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
ihtiyaçlı durumda olmadığı anlaşılan müstedi hakkında 5826 
ve 6093 sayılı kanunlar muvacehesinde iskân yolu ile bir mua
mele yapılmasına imkân bulunmadığı ve ancak muhtaç çiftçi
lerden ise 4753 sayılı Kanunun bu köyde uygulanması sırasın
da umum meyanında toprak talebinde bulunması gerektiğinin 
kendisine tebliği hususunun mahalline yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine; Toprak ve iskân 
işleri Umum Müdürlüğünün yukarıda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5245 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Birliklerinde bâzı yolsuzluklar yapıldığı 
ve haksız muameleye mâruz kaldıkları hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : ihbarnamede 
gösterilen adreste Sinan Topçu namında bir kimse bulunmayıp 
ihbann namımüstearla yapıldığı ve buna rağmen mahallinde 
icra kılman tahkikat neticesinde ihbann tahakkuk etmediği, 
yalnız kantinde satılan etmiadan bir kısmı talimatnamenin 
tesbit ettiği kâr haddinden fazla fiyatla satıldığı görüldüğün
den bu vaziyetin de ıslah edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : ihbann mahiyetiyle Millî Müdafaa Ve
kâletinin işanna göre, encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6999/6988 Süleyman Tuğcu
57. Tüm. 1. Tugay
1. Eğitim Tb. Er. 
Manisa

67.19/6708 Hasaıı Düzgün
8415 Meydanda Manil'atu- 
9992 raeı Selim Demir 

eliyle 
Erzincan

5246 16. IV . 1957



7468/7447

Arzuhal
No.

Turizm vc Seyahat
Bürosu
İstiklâl Caddesi No: 
!)
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yabancı hava şirketlerinin seyahat bilet
lerini satmak ve yolcularg, gereken malûmatı vermek ve tavassut
ta bulunmakta olan müesseseler inden, yabancı hava şirketleri
nin bilet satış hakkını geri almak teşebbüsünde bulundukları ve 
bundan da mutazarrır oldukları cihetle hukuklarının korunması 
hakkında.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Zikri geçen seya
hat bürosunun yaptığı iş hususi hukuk hükümlerine tâbi bir 
hizmet olup bu hizmetin şartlan taraflar arasında hususi bir 
anlaşma ile tesbit edildiği ve taraflar işbu anlaşma hükümleri 
dairesinde hak ve vecibelerini yerine getirmekle mükellef bu- 
lunduklan cihetle Hükümetçe yapılacak muamele bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Münakalât Vekâle
tinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre; encümeni- 
mizce yapılacak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

-  11 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5247 16 . IV . 1957

7483/7461 Faik Şahinler (Arzuhal hulâsası : Hissedar bulunduğu manganez mâdeni iş-
Kbuhcmşhı köyünde letmesi imtiyazı kendisiyle şirketlerine verilmiş ise de; şcrikleriy- 
Viçe - Hopa le arasında mevcut ailevi ihtilâf sebebiyle ve 6309 sayılı Kanun

hükmü gereğince kendisine müşkülât çıkarılmakta olduğundan bu 
halin önlenmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Yukarda hulâsaten; beyan olunan tale
bin şahsi ihtilâfa taallûk etmesi ve mevzuat hükümleri ile alâ
kalı olması itibariyle, encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5248 1 6 .IV . 1957

6540/6529 İbrahim Tecer 
9598 Kuşdili mahallesi 

11408/10854 D. P. Ocak Başkanı 
13194/12617 Kırşehir

(Arzuhal hulâsası : Orduda geçen hizmetinin jandarmada ge
çen hizmetiyle birleştirilmesi vc Mülî Mücadele zammının da ilâ
vesi suretiyle emekli maaşının artırılması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelce aynı hususta vâki 
müracaatı üzerine encümenimizce keyfiyet tetkik olunarak; ta
lebin mahiyetine göre kaza merciine müracaatte muhtar bulun
duğunun kendisine tebliğine 11 . X I . 1953 tarih 2827 sayı ile ka
rar verildiği anlaşıldığından tekrar olunan mezkûr talebinden 
dolayı yeniden yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5249 16. IV . 1957



6942/6931 Mustafa Gizer 
9155 Ceza Evinde hii- 

10717/10164 kümlü
Toptaşı - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12

(Arzuhal hulâsası: Müessir fiil neticesinde sebebolduğu ölüm 
fiilinden dolayı mahkumiyetin e dair verilen cezanın yaşhhğı se
bebiyle affı hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiil neticesin- 
d3 ölüme sebebolmaktan maznun müitedi Mustafa Gizer” in İs
tanbul 3 ncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması ne
ticesinde T.C. Kanununun 452/2 ve 56 ncı maddeleri gereğince 
4 sene 2 ay müddetle ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetine dair 
v.srilen 12 . I I . 1955 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi 1 nci 
Ceza Dairesince tasdik edilerek kesinleştiği ve kanun yolların
dan geçmek suretiyle katileşen mezkûr hükümde bir isabetsiz 
lik görülmediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince ve Adliye 
Vekâleti temsilcisi huzuriyle yapılan içtima ve tetkikat sonun 
da, gereği düşünüldü :

Fiilin'mahiyetine ve hükmün kanun' yolundan geçmek su
retiyle katileşmiş olmasma ve Adliye Vekâletinin işarına gö
re oszanın affını icabettirecek bir sebep bulunmadığı nazarı 
itibare alınarak, bu husustaki talebin is’afına mahal olmadığına 
ve ancak yaşlılık sebebiyle af talebinde bulunduğundan Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 62 nci maddesi mucibince müstedinin 
Hükümete müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar ^o . Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5250 16 . IV . 1957

N079/7987 Mehmet Demir (Arzuhal hulâsası : Kore harbinde kaybolan oğlunun dul ve
Gedikli köyünde yetimlerine maaş bağlanması hakkında.)

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün osvabi yazısın
da : Kozan Asliye Hukuk Hâkimliğince 20.IV.1954 tarih 
954/86 esas ve İ68 karar sayılı ilâmla gaipliğine hükmedilen 
Mehmet Demir’in dul ve yetimlerine maaş bağlanması için; 
5434 sayılı Kanunun 78 nci maddesine tevfikan hüküm tarihin 
den itibaren beş s.sne beklemeleri lâzımgeldiğinden halen tah 
sisin yapılamadığı ve ancak bu gibi kimselerin mağduriyetlerine 
sebebolduğu kanaati ile mezkûr maddenin tadiline tevessül edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle T. C. Emekli San 
dığı Umum Müdürlüğünün yukarda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5251 1 6 . I V .1957
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7917/7850 fimin Bülbül
Tlekimdedo mahalle
sinde 
tlrfn

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyada ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Gece saat 24 sıralarında bir yaralının 
hastaneye yatırılması için idare tarafından 550 kuruş alındığı 
hususunun Urfa ('. Müddeiumumisine haber verdiği halde; ha
karete mâruz kalıp daireden kovulduğu hakkında)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaralı Mahmud’un 
hastaneye kabulü için para aldığı iddiasından dolayı Devlet 
Hastanesinin alâkalı memurları haklarında kanuni gereğinin 
ifası zımnında dosyanın mahalline gönderildiği ve müştekiyi 
tahkir ederek daireden kovduğuna dair hiçbir delil elde edile
mediğinden alâkalı Urfa C. Mmüddeiumumisi hakkında mua- 
meb tâyin edilmediği bildirilmelstedir.

Gereği düşünüldü : İddianın mahiyetiyle Adliye Vekâletinin 
yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5252 16 . IV . 1957

6711/6700 Veyis Seval 
Güvenlik Park biti
şiğindeki büfe No:29 
Kızılay - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Jandarma astsubay adayı iken atış esna
sında yaralanarak adaylıktan çıkarıldığı cihetle bu staj ve kurslar
da ve okulda geçen hizmetlerinin muvazzaf askerlik hizmetine 
mahsubcdilmesi hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5802 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine göre; astsubay adaylarının okullarda, 
stajda ve kursta geçen müddetleri muvazzaflık hizmetlerinden 
sayılamıyacağından müstedinin de emsali gibi mükellef hizmeti 
yapması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, mevzuat hükümle
rine ve Millî Müdafaa Vekâletinin işarına göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5253 16 . IV . 1957

6768/6757 Sabri Tutumel
J. K. lığı 11 nci Şu
be Müdürü Bnb. 
Hakkâri

(Arzuhal hulâsası : 1944 yılı sicili düzeltilerek emsal nasbi 
olan 30 . VIII . 1945 tarihinden itibaren yüzbaşılığa ve 30 . VIII . 
1954 ten sayılmak üzere de binbaşılığa terfii»in yapılması hak
kında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 1944 yılın
da jandarma kıtasında almış olduğu sicili menfi olarak katiyet 
kesbettiğinden o yıl emsali ile birlikte staja çıkarılmadığı ve bu 
sebeple de emsalinden bir sene sonra ve müspet sicil almasını 
mütaakıp terfi ettirildiği ve yapılan muamelede şekil ve salâhi
yet bakımlarından mevzuata aykın bir cihet bulunmadığı gibi



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  14 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sicil âmirleri hakkmdaki iddiaların da vârit bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümle
rine ve Dahiliye Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5254 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Bafra Asliye Hnhuk Mahkemesinde aley
hine açılan nıen’i müdahale dâvasında; hâkimin çok zengin olan 
davacının tesir ve nüfuzu altında kalarak yolsuz ve usvhüz ka
rar vermekte olduğu ve müdafaalarını dahi dinlemeden hüküm 
tesis ettiği hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bahis mevzuu dâvanın 
rüyeti sırasında ittihaz olunan kararın Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Hukuk Dairesince bozularak iadesini mütaakıp taraflarca 
tahrik edilmediğinden halen muhakeme icrasına başlanmadığı 
ve dâvayı rüyet eden hâkimin; zengin olan davacıyı himaye 
ettiği onun nüfuz ve tesiri altında kaldığı vekillerinin iddia 
ve defilerini dahi bildirmesine müsaade etmediği hususundaki 
iddialar teeyyüt etmediğinden hâkim hakkında muamele tâyi
nine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyetin mahiyetiyle Adliye Vekâleti
nin işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ve dâvasını usulü dairesinde kaza mercilerinden takib- 
etmesi gerektiğinin de müstediye tebliğine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5255 16 . IV . 1957

8272/8152 Mustafa Oiilpe (Arzuhal hulâsası: Kızı Ay şeyi kasten öldürmekten maznun
Sarrmsfik koründe kocası Mehmı t Beşikçi’nin Fatsa C. Müddeiumumisine temin ettiği 
Fatsa menfaat mukabilinde serbest bırakıldığı, tahkikatın doğru ve bi-

tarafane yapılmadığı ve işin mahkemeye intikalinden sonra da 
kızının intihar ettiğine dair alınan hilâfı hakikat raporlara müs
teniden maznunun beraet ettirildiği ve kanuna muhalif olan 
mezkûr kararın Ünye C. Müddeiumumiliğinec Temyiz dahi edil
mediği hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin kızı Ayşe’
nin 25 . I I . 1955 gecesi kocası tarafından öldürüldüğünün ihbar 
edilmesi üzerne Fatsa C. Müddeiumumiliğince hâdiseye el konu
larak icra kılınan hazırlık tahkikatı sırasında mâznun Ahmet 
Beşikci’nin tevkifi talebiyle Sulh Hâkimliğine sevk olunduğu 
ve hâkim tarafından hazırlık evrakı münderecatiyle otopsi za-

6716/6705 Ali Uzun ve arkadaş
ları
K menli köyünde 
Ba İra
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Ai’zuhal
No.

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

bit varakası sarahatine binaen tevkife mahal olmadığına karar 
verildiği ve her ne kadar maznun Ahmet Beşikçi ile Necmet
tin Beşikçi haklannda Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde âmme 
dâvası açılmışsa da; yapılan muhakeme sonunda fiilin intihar 
olduğu neticesine varılarak beraet kararı verildiği ve karann 
Temyiz edilmeksizin kesinletşiği ve yapılan muamelelerde ve 
ittihaz edilen kararlar da usul ve kanuna uymıyan bir cihet 
bulunmadığı gibi Fatsa C. Müddeiumumisinin maznundan menfa
at temin ederek serbest bırakılmasını temin ettiğine ve tahkikatı 
doğru ve bitaraf yapmadığına dair iddiayı teyidedebilecek de
lil mevcudolmadığından mumaileyh hakkında da muamele tâ
yinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyetin mahiyetiyle, işin kaza merci
ince halledilmiş bulunmasına ve Adliye Vekâletinin yukarda 
hulâsastan beyan olunan işanna göre encümenimizce yapılacak 
muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5256 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Düzce Emniyet Âmiri iken 6422 sayılı 
Kanuna tevfikan bilâ sebep emekliye çıkarıldığından işbu kara
rın iptali ve vazife sırasında şahsen sarf etliği 1 000 liranın da 
ödcnrnesi halikında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 28 sene 
8 ay 7 gün hizmeti tesbit edilerek 6422 sayılı Kanun gereğince 
ve Vekâletin kanuni salâhiyetine ve takdir hakkına müsteniden 
emekliye sevk edildiği ve bu itibarla cari muamelede kanuna 
aykın bir cihet görülemediği gibi vazife sırasında sarf ettiğini 
ileri sürdüğü 1 000 lira için de resmî bir kayda tesadüf edile
mediğinden mezkûr paranın ödenmesine imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet ve talebinin mahiyetiyle, Dahi
liye Vekâletinin işarına göre encümenimizce yapılacak muame
le bulunmadığına ve iddia ettiği sarfiyatı hakkında kaza mer
cilerine müracaatte muhtar bulunduğunun müstediye tebliğine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ahmet Cani Yusuf 
oğl u
Şekerli Mahallesinde 
Ma niş

5257 16 . IV . 1957



8317/8360 Şeref Erdem (Arzuhal hulâsası : Mahkeme kararlarına müsteniden tapu
Dava vekil i idarelerince yapılacak tescil muamelelerinde mahkemece takdir
Tercan olunan kıymetin harca matrah ittihaz edilmesi lâzımken ayrıca

kıymet takdiri cihetine gidildiği ve bu suretle vatandaşların mu
tazarrır dilekleri hakkında.)

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında - 
5887 sayllı Harçlar Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 5 - 6 ncı 
sıralarında gösterilen ve mahkemelerce verilen karara müste
niden tescil olunacak gayrimenkullerle «takdir olunan kıymet, 
üzerinden harcın hesabedileceği tarifede acıkl anmakla beraber 
113 ncü maddesinde de bu kıymetin 5432 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 66 - 68 nci maddeleri mucibince servet takdiri iş
lerine bakan komisyon tarafından takdir edileceği ve binaen
aleyh mutlak olan işbu hükmün nazarı itibare alınmıyarak 
mahkemelerce takdir olunan kıymetin bahsi geçen gayrimen- 
kullerin tescili sebebiyle alınacak harca matrah olarak kabul 
edilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, mevzuat ükümle- 
rine ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün yukarıda beyan 
olunan işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 16 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 110 sebepten verildiği

5258 16 . IV . 1957

8274/8154 Mehmet Koyunlu (Arzuhal hulâsası : Köylerinde işlenmiş olayı bir çok katil ve
Kızılcakışla köyünde yaralama hâdiselerinin failleri hakktndaki şikâyetleri nazarı iti- 
Polatlı hare alınmadığından ve failleri yakalanmadıklarından korku

içerisinde yaşadıkları cihetle bu vaziyetin bir an evvel önlenmesi 
ve mahallî zabıtasınca gerekli tedbirlerin alınması hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçede bahis 
mevzuu edilen öldürme ve yaralama hâdiseleri faillerinin ya
pılan sıkı takibat neticesinde yakalanarak Adliyeye teslim 
edildikleri ve Kızılca köyünde zabıtaca gerekli emniyet ted. 
birlerinin alınmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talep ve şikâyetin mahiyetiyle Dahili
ye Vekâletinin yukarıda hnlâsaten beyan olunan işarına göre 
encümenimzce yapılacak muamele bulunmadığına ve alâkalı 
olduğu hâdiselere ait dâvalarını Adli mercilerden takibetmeai 
gerektiğinin müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5269 16 . IV . 1957
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Arzuhal

No.

G596/658Ö

8068/7976

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Edirne'de arzuhalcthkla. iştigal ederken, 
arzuhal yazmak hakkından mahrum ve aynı zamanda cezai taki
bata mâruz bırakılarak para cezasına mahkûm edildiğinden, işbu 
yersiz tatbikatın izale edilmesi hakkmda.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinm Avukat
lık Kanununun 23 ncü maddesine aykırı olarak dâva evrakı 
tanzim ettiğinden dolayı C. Müddeiumumiliğince aynı kanunun 
50/2 ve 56 ncı maddelerine tevfikan Asliye Ceza Mahkemesine 
ikame olunan dâva neticesinde sucu sabit görülerek 25 lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve cezasının teciline karar 
verildiği ve hükmün katileştiği ve arzuhalcılar haklarında tat
bik edilen meni muamelesinin de avukatlara aidiyeti kanunda 
tasrih edilen haklara münhasır olun bunun şümulü dışında ka
lan işlerde arzuhalcilik yapabilecekleri bu itibarla cari muame
lede kanuna uymıyan bir cihet görülmediği bildirilmektedir..

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümle
rine ve Adliye Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre, bu mevzuda encümenimizce yapılacak bir muame
le bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5260 16. IV . 1957

Eteni Görgülü (Arzuhal hulâsası : Ifarbde kaybolan oğlunun yetimlerine nıa-
Ilulil Ağa Mahnll«'- aş bağlanması hakkında.)

VU<*' T. C. Emeldi Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Van Asliye Hukuk Hâkimliğinin 25 . I I . 1955 tarih 954/439 
esas ve 955/56 karar sayılı ilâmı ile gaipliğine hükmedilen Ke
mal Görgülü’nün dul ve yetimlerine maaş tahsisi için 5434 sa
yılı Kanunun 78 nci maddesine tevfikan hüküm tarihinden iti
baren beş sene beklemeleri lâzımgeldiğinden halen tahsisin yapı
lamadığı ve ancak bu gibi kimselerin mağduriyetine sebeboldu- 
ğu kanaatiyle mezkûr maddenin tadiline tevessül edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle T. C. Emekli San
dığı Umum Müdürlüğünün yukarda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

M oh met Takan 
il Caddesi No: 
Kdirno

5261 16 . IV . 1957
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6703/6692 
(S. No: 1)

67.17/6706 
(S. No: 2)

Arzuhal
No.

6737/6726
8697

(S. No: 3)

6850/6839 
(S. No: 4)

7165/7153 
(S. No: 5)

7629/7594 
(S. No: 6)

7630/7595 
(S. No: 7)

7631/7596 
(S. No: 8)

7791/7741
(S. No: 9)

7257/7239 
(S. No: 10)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Jandarma uzatmalı eratın da memur sta
tüsüne tâbi tutulmaları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1945 senesinde vefat eden kocası Balkan 
Harbi mâlûUcrinden Sadık'tan kendisine maaş bağlanması husu
sundaki talepleri reddedildiğinden 5134 sayılı Kanuna bu husus
ta bir madde ilâve edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evlenmek vadiyle kendisiyle birleşen Kâ
mil Çeker’den dünyaya gelen nesebi gayrisahih çocuğunu mu
maileyhin evli olması sebebiyle nüfusa tescil ettirmediğinden bun
ların nüfusa tescili hususunda Büyük Miİlet Meclisince karar alın
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6452 sayılı Kanun gereğince işçiler için 
tahakkuk ettirilen ikramiyelerin geri alınması sebebiyle mutazar
rır olduklarından, mezkûr paraların iadesi hakkında.)

» » »

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Hıdır
D. P. Bucak Başkanı
Çanakçı - Görele

Şükriye Doğrul 
Cebrail mahallesi 
Göbelek sokak 
No: 22 
Kastamonu

Meliha Özkan 
Alidede mahallesi 49 
ucu sokak No: 4 
Adana

Mahmut Yatmcnes 
!). Bölge işletme 
postası sakaları adı
na işçi mümessili 
Malatya

A. Kemal Akınete 
Niyazi mahallesi Ni- 
yazi sokak No: 42 
Malatya

Abdiilkadir Zengin 
ve arkadaşları 
9. Bölge Karayolları 
işçisi
Diyarbakır

Kadri Karadağlı 
9. Bölge Karayolları 
işçisi-
Diyarbakır

Nazif Durulman 
Karayolları 9. Bölge 
isçisi
Diyarbakır

Mehmet Girgiei 
Karayolları 9. Bölge 
müstahdemleri adına 
Diyarbakır

Osman Gezgel ve ar
kadaşları 
İşçi Sendikası 9. 
Bölge Balkanı 
Diyarbakır

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »
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Arzuhal

No.

7357/7338 
(S. No: 11:

7363/7344 
(S. No: 12)

8223/8103 
(S. JsTo: 13)

8180/8070
(S. N o: 14)

V

8011/7927 
(S. No: 15)

7936/7865 
(S. No: 16)

7910/7843 
(S. No: 17)

7852/7796 
(S. No: 18)

8319/8190 
(S. No: 19)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Omer Sağlık ve ar
kadaşları
Karayolları proje
sinde işçi 
Perşembe 
Ahmet Canbolat 
Mustafapaşa mahal
lesi iğdeli sokak 
No: 3 
Elâzığ
Celâl Apaydın 
Hamamönti Sarıka- 
dın sokak No: 2 
Ankara

A. Sabri Avkal 
öğretmenler Derneği 
Başkam 
Bursa

Ahmet özboyacı ve 
arkadaşları 
D. P. Ocak Başkanı 
Ortaköy - Mecitözü 
Nafıa İşçileri Sendi
kası İdare Heyeti 
Başkanı 
Konya

Cavit Tevfik Okva-
vuz
Vali
İçel
Abdürrahman Baş- 
ören
Köprübaşı Parlak 
sokak No: 1/A  
Eskişehir

Haşan Meşeli 
Kemeraltındu Ragıp- 
paşa Otelinde Kırta
siyeci Mehmet Kon
ca nezdindc 
îzmii*

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6152 saydı Kanun gcreğincc işçiler için 
tahakkuk ettirilen ikramiyelerin geri alınması sebebiyle mutazar
rır olduklarından, mezkûr paraların iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Maliye Vekâleti teşkilâtında çalışmakta 
iken emekliye sevk edilerek 30 lira maaş üzerinden emekli aylığı 
bağlandığı ve halbuki bu maaşta terfi müddetini doldurmuş ol
duğu ve bağlanmış olan aylık da geçimine kâfi gelmediğinden 
Emekli Kanununda yapılacak değişiklikte durumunun nazarı 
itibare alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 6273 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle 
husule gelen aksaklıkların telâfisi ile alâkalı Devlet Şûrası 5 nci • 
Dairesinin 25.XI.1955 tarih ve 1955/50-119 sayılı tevhidi içtihat 
kararının uygulanmasında bâzı malî güçlükler husule geldiği ve 
ikinci bir defu mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için ye
ni bir kadro alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Mecitözü kazasına bağlı Ortaköy nahiye
sinin kaza haline getirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Teşkilâta mensup ve işçi vasfını haiz bir 
kısım personelin; Divanı Muhasebat Umumi Heyeti kararma is
tinaden 6452 sayılı Kanun gereğince verilmesi lâzımgelen ikrami
yeden faydalandırılmadıkları ve bu halden mutazarrır oldukları 
cihetle meselenin tefsir yoliyle halledilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Anatyur, Gülnar, Mut ve Silifke kazala
rından müteşekkil eski «İçel» vilâyetinin yeniden ihyası hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: Yugoslavya’da kalan emval ve nıatlubat- 
larının tazmini hususundaki kanunun bir an evvel çıkarılması 
hakkında.)

» » » » » »
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7441/7420 Mehmet Dölen 
(S. No: 20) İşçi Sendikası Birlik 

Reisi 
Bursa

7176/7164 Vahit Şanlı ve arka* 
(S. No: 21) daşları

Merkez Ceza Evinde
mahkûm
Ankara

7068/7057 Haşan Karapınar ve 
(S. No: 22) arkadaşları

Merkez Ceza Evinde 
Ankara

7087/7075 Ali Çinar 
(S. No: 23) Ceza Evinde mah

kûm 
Keskin

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

(Arzuhal hulâsası: îşçi sendikalariyle iş verenler arasında 
kolektif iş mukavelesi yapabilme salâhiyetinin sendikalara ve* 
rilmesi ve bu suretle işbu müesseselerinin daha müessir bir hale 
getirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Islâhmefis ettiklerinden umumi bir af 
kanunu çıkarılması hakkında.)

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin her biri tarafından ayn, ay- 
n  ileri sürüp münderecatı yukarda hulâsaten beyan olunan 
istidalarla vâla taleplerin yeni bir kanun veya tefsir mevzuu 
ile alâkalı hususata taallûk etmeleri itibariyle mezkûr istekler 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5262 16. IV . 1957

6465/6454 Bekir Gülbahçe 
(S. No: 24) Barbaros mahallesi 

Kocatepe sokak 
No: 16 
Antalya

6460/6449 M. Ali Kurt 
(S. No: 25) Alâcttin mahalle

sinde
Bucak - Burdur

6446/6435 Ahmet Akarçay 
(S. No: 26) Ceza Evinde mahkûm 

Hasköy Muhtarı ve 
D. P. Ocak Başkanı 
Bayındır

6510/6499 Hüseyin Yalçınkaya 
(S. No: 27) Dere köyünde 

Samsun

(Arzuhal hulâsası: Sahte olan bir tapunun iptaline dair aç
tığı dâvanın evvelce intacedümiş bulunan bir tahliye dâvasına 
istinaden tetkik cdümeksizin reddolunduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Kazaları etrafındaki ormandan usulsüz 
katiyat yapanlar arasında bizzat bakım memurunun bulunduğu 
vc mumaileyhin aleyhine, hilâfı hakikat evrak tanzim edip mah
kûmiyetine sebep verdiği ve işbu cezayı ödiyecek vaziyette bu
lunmadığından müşkül vaziyetten kurtarılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Memnu silâh taşımaktan ve memura ifa 
ettiği vazifeden dolayı hakarette bulunmaktan haksız yere mah
kûm edildiğine dair.)

Mahkemece namlarına tespit edilen arazinin tapusunu alacağı 
sırada orman idaresince aleyhine acılan dâva neticesinde ormanla 
alâkası bulunmıyan bu yer elinden alındığından yeniden keşif 
yapılması hakkında.)



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

6535/0524 
(S. No: 28)

6555/6544
9616

(S. No: 29')

6565/6554 
(S. No: 30)

4478/4469
(S. No: 31)

6656/6645 
9245 

(S. No: 32)

6660/6649 
(S. No: 33)

6648/6637 
9568 

(S. No: 34)

6714/6703
(S. No: 35)

6718/6707
(S. No: 36)

Niyazi Şeııhelvaeı 
Ceza Evinde mevkuf 
Eskişehir

Şerafettin Akbaş 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Kocaeli

Recep Karahan 
Susuz ören köyünde 
Uşak

Ali Şükrü Yeniyıldız 
Çinar caddesi Keva- 
kipzade çıkmazı 
No: 1
ütküdar - İstanbul

Mustafa Kalın 
Karabağlâr Yediköy 
yolu No: 70 
İzmir

Kâmil Tosun (Kuş- 
tanoğlu)
Orta Bakım Bl. de 
Teknisiyen Astsubay 
Çavuş 
Erzurum

Mehmet Lokay 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Bursa
Şevki özel ve arka
daşları
17 . 11 . 1955 gün 
ve 1379 sayılı tel 
sahibi 
Siird
Nihat Ergon 
Demirlibalıço Şafak- 
tepe Bölge 2 No: 64 
Ankara .

(Arzuhal hulâsası Esrar bulundurmak fiilinden haksız yere 
mahkum edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası. : Vazife sıras-mda memura hakaret ve sar
hoşluk suçlarından haksız yere mahkum edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan haksız yere mahkûm edil
diğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : 1 Mart 1952 tarihinden itibaren müezzin
likte geçen hizmetinin 1683 sayılı Kanunun 14 ncil maddesi ge
reğince evvelce ikramiye itasına esas olan hizmetiyle birleştiril
mesi ve 1 . VI . 1927 ve 28 . IX  . 1928 tarihleri arasımda geçen 
hizmetlerinin de borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmetlerine ilâ
vesi suretiyle emekli maaşı bağlanması hakkında.) • •

(Arzuhal hulâsası : Haksızlığı âşikâr olan hasmi tarafından 
aşılan dâvanın aleyhine neticelendiği ve Temyiz mahkemesince 
de tetkik edilmediğinden tasdik olunduğu ve işbu dâva sırasında 
yalan yere yemin eden dâvacı hakkında ademitakip kararı ve
rildiği, ve reddedilen iadei muhakeme talebinin keza tasdik edil
diği ve nihayet ilâmın icrasında borcundan fazla diğeri olan 
kavaklığının usulsüz olarak satıld\ğı hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâleti hesabıma tahsil ettiği Uşak Erkek 
Sanat Okulunda muvaffak olamaması sebebiyle hükmen kendi
sinden talebedilen okul masraflarımın alınmaması ve hükmün 
ortadan kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Esrar bulundurmak suçundan haksız 
yere mahkûm edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Siirt’te yapılan belediye seçiminin müs
takiller tarafından kazanılması üzerine Demokrat Partiye men
sup bâzıı şahısların Seçim Kurutu Başkanını tazyik ederek leh
lerine karar atmaya çalıştıklarından bu hallerin önlenmesi hak
kında.)
\

(Arzuhal hulâsası : Aleyhine açılan men'i müdahale dâvasın
da iyi tetkik ve tahkik yapVvıadığmdan aleyhine karar verildiği 
ve kanuni müddeti içinde Temyii dilekçesi vermişse de; bir ay 
zarfında lâyihasını vermediğinden dosya incelenerek neticeye 
bağlandığı ve bu vaziyete göre yüksek dereceli mahkemenin dc 
işin üzerinde hassasiyetle durmadığı hakkında.)
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

0786/67.75 Sevk iye Şefika 
(S. No: 37) Sultanahmet Tovos 

sokak No: 22 
İstanbul

6779/6768 Sabri Destan 
(S. No: 38) Ceza Evinde'hü

kümlü 
Bursa

7351/7332 Ayşe Artuş 
(S. No: 31)) Kasımpaşa Mahmut- 

ağa yokuşu Mektep 
sokak No: 5 
İstanbul

7587/7559 M. Emin Ahmetçi- 
oğlu.

(S. No: 40) Baysan.
ceza evinde hüküm

lü. ' 
ödemiş.

10756/10203 Mehmet Gül.
8376/ Bağlarbaşı ıııahalle-
6815/6804 sinde
(S. No: 41)

Gümüşaııe.

7887/7820 Mehmet Kesimoğlu
(S. No: 42) Tuşdibi mahallesinde 

Kemaliye.

7935/7864 Serafettiıı Akan. 
13699/13117 Karşıyaka 1763 so- 
(S. No: 43) kak No: 30/C. 

İzmir.

8233/8113 Fevzi Güneş.
(S. No: 44) Ceza Evinde hii- *

kümlii
Erbaa. ‘

(Arzuhal hulâsamı : Selanik'te bıraktığı evine mukabil bir 
mesken verilmesi için hazırladığı beyanname ile tasarruf belge
lerini İstanbul Vilâyet makamına verdiği halde kendisine tahsis 
edilen gayrimenkullerin diğer bir mübadile temlik edildiği re vâ
ki müracaatleri nazara alınmadığından Devlet Şûrasına ikame 
ettiği dâvanın da- reddolunduğu ve taleplerinin yerine getirilmesi 
hakkında.) ’

(Arzuhal hulâsası: Hakiki fail kendisi olmadığı halde; katil 
suçundan haksız yere mahkûm edildiğine detir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kocasının vefatından evvel hissedar bu
lunduğu iki evdeki hakkını kendisi namına tescil ettirmek iste
mesi üzerine aynı evlerde hissesi bulunan mahkeme başkâtibinin 
işe müdahale ettiği ve hisseler i cüzi bir bedel mukabilinde satın- 
alıp mahkeme kararı ile. de kendisini evden çıkarmak istediği ve 
avukatının cehaleti sebebiı/le de diğer bir dâvanın aleyhine ne
ticelendiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ilıcak taşımak 
mahkûm edildiğine dair.)

suçundan haksız yere

(Arzuhal hulâsası : Geceleyin mesken masuniyetini ihlâl ve 
mütecaviz sarhoşluk fiillerinden haksız yere mahkûm edildiğine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : Tapu iptali ve tescil hakkında açmış ol
duğu dâvalarının reddine mütaaUik kararı temyiz etmiş ise de; 
evrakı lıarc noksanlığı bakımından gerekti tetkikat yapılmadan 
iade edildiğinden kararın yazılı emirle bozulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara 3 ncü Asliye Hukuk Mahkeme
sinin 1954/44 sayılı dosya,siyle görülen boşanma dâvasında, usul
süz ve yersiz muameleler neticesinde ve vukııbulan talepleri na
zara alınmaksızın lıüküm verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsa.ş : Kaçakçılık suçundan haksız yere mahkûm, 
edildiğine dair.)



-  ââ -

7939/7868 Ahmet Durmuş. 
13740/13158 Haeımiktat mahal- 
(S. No: 45) leşi Y6ni sokak No: 

16.
Giresun.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kırıkkale Top Fabrikasında müstahdem 
iken duçar olduğu hastalığı sebebiyle çeılışamıyacak hale geldi
ğinden vazife mâlûlü addedilmesi lâzımken bu husus nazara 
alınmıyor ak tazminat vermekle iktifa olduğundan keyfiyetin 
tetkikiyle ıslahı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin kstza mercilerince 
tetkik edilip karara bağlanmış olan hususata taallûk etmekte 
bulunmaları itibariyle encümenimize tetkik mevzuu yapılamı- 
yacaklarma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5263 16 .IV . 1957

2462/2456 Ali Kaı ;-^üzel. 
2032/2028 Hoşarlı köyünde 

.11292/10730 
12101/11544 
(S. No: 46)

Tonya.

2037/2033 Fahrettin Dumlu ve 
(S. No: 47) arkadaşları

Sıtavuk köyünde 
Erzurum.

3573/3566 Mustafa özel ve ar- 
(S. No: 48) kadaşı

Muhtar Saatli kö
yünde
Şefaatli - Yozgad.

4179/4170 Mustafa Çıracıoğlu. 
(S. No: 49) Alpağut köyünde 

Bolu.

3637/3630 Salih Özen 
(S. No: 50) Kazlıçeşme Yeııido- 

ğaıı 42 ııci Sokak 
No: 15
Bakırköy - İstanbul

3628/3621 Hüseyin Bulut ve 
(S. No: 51) arkadaşları

Zankirek köyünde 
Iiozat

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbi sırasında üşütme ve donma 
neticesinde ayak parmakları kesildiğinden kendisine maluliyet 
merası bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu muci
bince kendilerine toprak verilmesi ve toprak dağıtımına kadar ela 
araziyi kiralamalarına imkân verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Şefaatli kazalının saatli köyü ile İbrahim
II acılı köyü arasındaki arazi ihtilâfı birçok hâdiselere ve arılaş-* 
mazlığa meydan verdiğinden bu husustaki ihtilâfın halline tavas
sut edilmesi hakkında.) *

('Arzuhal hulâsası : liirinci Cihan Harbinde muhtelif cepheler
de muharebelere iştirak edip bombardıman sırasında gözlerinden 
yaralanarak esir düştüğü ve mütareke sonunda, Millî Mücadeleye 
de iştirak ettiği ve halen malûl vaziyette bulunduğu cihetle kendi
sine emekli mâl fil gazi maaşı bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası •: Lüks makarna fabrikasında işçi olarak ça
lışmakta iken gözlerinden mâl iti olması sebebiyle kendisine mâlû- 
liyet geliri tahsis'edilmesi hakkında.)

/
(Arzuhal hulâsası : 193# yılı askerî harekâtı sırasında evleri 

yanmış ve topraksız kalmış olduklarından; iskân yaliyle veya 
toprak tevzi komisyon unca kendilerine arazi verilmesi hakkında.)



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

4204/4195 Mustafa Asker ve 
(S. No: 52) arkadaşları

Abdürrahmanlar kö
yünde
Serik - Antalya

4319/4310 Mustafa Kanarya ve 
(S. No: 53) arkadaşları

Mühyo Yolu No: 9 
Küeükesat - Ankaı-a

4328/4319 Lııtfi Yılmaz ve aı- 
(S. No: 54) kadaşlan

Yavrucuk köyünde 
Çankaya

4737/4728 Hüsnü Avdın 
(S. No: 55) Sebzeciler içinde 

Yorgancı Salâhattiıı 
Baydur eliyle 
Adapazarı

4416/4407 Bahattin Yenioğlu 
(S. No: 56) Teknik Ziraat öğret

meni 
Niğde

4887/4878 Halim Ünlü
(S. No: 57) Kestemen Karaağaç 

köyünde
Mudurnu - Bolu

5161/5152* A. Ragıp Dikmen 
(S. No: 58) Noter Muavini 

Alaçam

5159/5150 İbrahim Katan 
(S. No: 59) Limanda Mâlul No: 

284
İskenderun

5029/5020 Kâzını Balkan ve ar- 
(S. No: 60) kadaşı

Defterdarlık Muha
sebe Memuru 
Maraş

5012/5003 Mustafa İkinci 
(S. No: 61) îhtiyarettin Mahal

lesi No: 29 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Evvclce Toprak Kanunu mucibince kendi
lerine verilmiş olan yerlerin sahipli olması hasebiyle tapıdan iptal 
edildiğinden ve topraksız kaldıklarından kendilerine yeniden top
rak verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Birçok müşkülâtla ve borçla hâli Hazine 
arazisinde inşa ettikleri gece, kondu evlerinin ne muameleye tâbi 
tutulacağının ve 6188 saydı Kanundan istifade edip ctmiyeccklc- 
rinin bildirilmesi re bu suretle huzura kavuşturulmaları hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde bulunan topraksız 14 aileye 
komşu köylerden veya her hangi bir suretle toprak verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vasisi bulunduğu, Kemal Ulumlu’ya ba
basının vefalı üzerine bağlanmış olan yetim aylığının 19 yaşma 
girdiğinden dolayı kesildiği ve mâl İd vaziyetle bulunan çocuğa 
yeniden yetim aylığı bağlanması ve müterakim aylıklarının dit 
iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6245 sayılı Kanun gereğince köy teknik 
ziraat öğretmenlerine verilen tazminatın maaş tutarı üzerinden 
tediyesi haki, ında.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma birliğinde müstahdem iken 
hataen yaralanarak sakat kaldığı cihetle kendisine mâlul maaşı 
bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Alaçam Ziraat Bankası ajans müdürü 
tarafından Hâzinenin zararını mucibolçn muameleler yapılmak
ta olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife sırasında sağ ayağından sakatlan
dığı cihetle almakta olduğu ücretlerinin Gelir Vergisinden istis
na edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Maraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürü 
vekâletini ifa etmekte iken memur ve müstahdemlerden kesilen 
emekli keseneklerini kanuni müddeti içerisinde göndermedikle
rinden dolayı namlarına tahakkuk ettirilen % 10 gecikme zam 
cezasının kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : On sekiz sene Devlet hizmetinde bulun
muş olduğundan kendisine mâlul maaşı bağlanması hakkında.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 2 5 -  .
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4917/4908
(S. No: 62)

6626/6615 
7938/7867 

(S. No: 63)

6613/6602 
(S. No: 64)

6512/6501 
(S. No: 65)

6435/6424 
(S. No: 66)

Sabri Tezcan 
İş Bankası karşısın
da Terzi Ali Selçuk* 
oğlu eliyle 
Uzunköprü

Ali Kahraman ve ar
kadaşları 
Bfıyükraangit kö
yünde
Ceyhan ^

İbrahim özdemir 
Veşildere 1090/A 
sokak No: 9 
İzmir

Ali Canavar ve ar
kadaştan
Duraklı Divanı Muh
tarlığı
Oebze

İsmet Onar 
Ceza Evinde mah
kûm 
Erbaa

6334/6323 Mustafa özaltın ve 
(S. No: 67) arkadaşları

Ağaçağ köyünde 
muhtar
Çerkeş - Çankın

6724/6713 İbrahim Demir 
(S. No: 68) Karakcnt köyünde 

D. Bayazıt

6726/6715 Sabahattin Karanfil- 
10843/10290 oğlu 
(S. No: 69) Maarif Müdürlü

ğünde Kâtip 
Erzurum

8179/8069 Ali Rıza Diizdemir 
(S. No: 70) Çakırcılar arasında 

kalaycı 
Merzifon

(Arzuhal hulâsası : 1947 senesinde anavatana gelmiş olup 
henüz nüfusa kaydedilmediklerinden tescil muamelelerinin ya
pılması hakkında,)

(Arzuhal hulâsası: T er fibed ildikleri ('eylıan kazasının Kaldı
rım köyünde, iskân edilmeleri, mümkün olmadığı takdirde çalış
makta olduktan Mangit köyünde iskânlarının temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 6014 saydı Kanundan istifade ettirilerek 
geçmiş hizmetleri için kendisine toptan ödeme yapılması hak
kında.)

(Arzuhal 'hulâsası: Orman tahdit komisyonunca yap,lan leş
ini sırasında ormanlarının komşu vilâyet hududunda kaldığı ve 
bu sebeple ormanlardan istifade edemedikleri cihetle: istifadele
rinin temini vc başka mahalle nakilleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Konya Astsubay Okulundan başarısızlığı 
dolayısiyle çıkmış onlp bilâhara askere alınarak 19 ay fazla as
kerlik yaptırıldığı ve bu arada bir kazaya sebebiyet vererek 
mahkûm olduğundan fazla askerlik hizmetinin işbu cezasından 
tenzili hakkında.)

(Arzuhal hulâsasıi Çerkeş kazasında kurulması mutasavver 
bulunun Devirt Üretme Çiftliği için arazilerinin ellerinden alın
mak istenildiği ve bu halin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: tranlı çapulcular tarafından 1950 senesin
de çalınan 1050 baş koyununum geri alınması hakkmda.)

(Arzuhal hulâsası: 1910 yılında Suriye’ye gidip 1914 yılında 
orada vefat eden Bekiroğlu Ahmed’in vârisi olduğundan müte
veffanın bıraktığı 17 bin İngiliz lirası ile iki apartmanın ken
disine intikal ettirilmesinin temini hakkında.)

•

(Arzuhal hulâsası: Kayalar mübadillerinden Akif Cumalı’ya 
ve Nihad Cumalı’ya istihkaklarına mukabil Merzifonda iskânca 
tefviz edilen gayrimenkullerdeki fazlalığın ölçülerek tesbitiyle 
müdahalelerinin men’i hakkında.)
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Arzuhal
No.

8038/7951 
(S. No: 71)

7656/7621 
(S. No: 72)

6431/6420 
İS. No: 73)

6686/6675 
(S. No: 74)

7857/7801 
(S. No: 75)

8188/8078 
(S. No: 76)

1991/1987 
(S. No: 77)

2034/2030 
(S. No: 78)

Mehmet Özkan ve 
arkadaşları 
Boyasın köyünde 
Karacasu

Mehmet Gül ve ar
kadaşları
Sarıkaya köyünde 
Tercan

Mehmet Badem /e
arkadaşları
Muhtar
Beylerbeyi köyünde 
Denizli

Mehmet İşbilir 
Ohtıırum köyünde 
Hafik - Sivas

Mehmet Polat ve ar
kadaşları
A dı yama n Ç i itliğin
de '
Bor

Dedo Aksakal
Bakkal
Gerger

Mehmet Deniz ve ar
kadaşları
Kızıl ziyaret köyünde 
Musun - Doğubayazıt

Ömer Oral 
Muhtar; Bcytarlası 
köyünde 
Torul

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

(Arzuhal hulâsası: Tapulu olan yerlerinin orman idaresince 
istimlâki cihetine gidildiğinden işbu muameleden vazgeçilmesi
nin temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Çiftçiyi topraklandırma Kanunu gereğin
ce verilen topraklara vâki tecavüzün önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Denizli^ vilâyeti merkez kazasına bağlı 
«Bcylerli» köyünün Burdur vilâyetinin Yeşilova kazasına bağ
lanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hafik kazasının, tpsile nahiyesine bağlı 
Ohturum köyünde yeniden nahiye teşkilâtı kurulmasına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Bor kazasının Bahçeli köyü huduttan dâ
hilinde bulunan Adıyaman çiftliğinin bağımsız bir köy haline 
getirilmesi hakkında.7

(Arzuhal hulâsası : Başka mahalle nakledilmesine tc.febbüs 
olunan Gerger kazası merkezinin yerinde bırakılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Doğubayazıt kazasının Musun nahiyesine 
bağlı Kızılziyaret köyü ve mahallelerinin Taşlıçay kazasına bağ
lanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Torul kazasının Kürtün nahiyesine bağlı 
«Beytarla» köyünün Alucra kazasına bağlanması hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münd-erecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarla vâki -talep ve şikâyetlerin son kararı almaya 
salâhiyetti idari makam ve merciler tarafından henüz kati bir 
karara bağlanmamış olan hususata taallûk etmeleri itibariyle 
encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ve müst.3di
lerin mezkûr makam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtar 
bulunduklarının kendilerine tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5264 16 .IV .1957
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•
8077/7985 

(S. No: 79)

8028/7941 
(S. No..- 80.)

Arzuhal
No.

8080/7988 
(S. No: 81.)

8099/8005
(S. No: 82)

8098/8004 
(S. No: 83)

8093/7999 
(S. No: 84)

8089/7995 
(S. No: 85)

8171/8063. 
(S. No: 86)

8168/8060 
(S. No: 87)

8123/8025 
(S. No: 88)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Akbulııt 
Mıısalı köyünde 
Mosıuliyo

Osman Şirin 
Şerefiye Mahallesi 
No: 28 Bakkal 
Van

11. Çınar ve arkadaş
ları
Akeadağ kazası Eli- 
eak ve 9 köy muh
tarlıkları 
Malatya

Kanber Türkoğlu 
Bornova Kâzım Di
rik mahallesi Barba
ros sokak No: 34 
İzmir

Haşan Aydın ve ar
kadaşları
Tuzhisar köyünün
Soğukpmar
Hafik

Derviş Şahbaz 
Köşke köyünde 
Kuruçay - Erzincan

Mehmet Ali Yıldız 
Ömerli köyünde 
Beykoz - İstanbul

Ziya Kurtulmuş 
747 sokak No: 4 
Ballıkuyu - İzmir

Dursun Erdem 
Küçüktopaç köyünde 
Sivas - Şarkışla

Yılmaz Tanırcan
6. Zh. Tuğ. 1. Tank. 
Bl. K. Kd. Yzb. 
Kandilli

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kendisine kamyon tahsis edilmesi hak 
kında.)

\

(Arzuhal hulâsası : 6136 sayılı Kanuna tevfikan elinden alın
mış olan 427 aded bıçak bedellerinin emniyet makamlarınca hâlâ 
iade edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Akçadağ Sultansuyu lfarası arazisinin 
topraksız bulunan köylülere tevzi edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup evvel
ce kur’a neticesinde kendisine isabet eden ev geri alındığından 
iade edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup noksan 
verilen toprak istihkaklarının tamamlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Firari ve mütegayyip eşhastan Hâzineye 
intikal etmiş olup imar ve ihya etmek suretiyle tasarrufunda 
bulundurduğu 9 parça arazinin kendisine verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Orman emvalini satmakla maişetlerini 
temin edenlere satılan, odun ve kömür fiyatlarının indirilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evvelce kur ’a neticesinde kendisine 
isabet edip bilâhara geri alınan evin iadesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Dolu neticesinde hayvanları telef oldu
ğundan bu vaziyetin telâfisi için T. C. Ziraat Bankasından 
kendilerine kredi verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kara llarb Akademisinin 1954 - 1955 
ders yılında; usulsüz yapılan imtihanlar sonunda muvaffak ola
madığından bahsile kurmay subaylık hakkı verilmediğinden 
yeniden kurulacak bir heyet tarafından evrakının tetkiki ve 
tekrar imtihana tâbi tutulması hakkında.)



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

8109/8011 Dursun Kusutoğlu.
(S. No: 89) Holumezere köyün

de
Köprübaşı - Sürme
ne.

8107/8009 Mehmet Paydaş.
(S. No: 90) Çiftçiler adına 

Hilvan.
8173/8065 Mehmet Bay kut.

(S. No: 91) İnanlı köyü Tüzel 
Kişiliği adına 
Muratlı.

8277/8157 Mahmut Yazıcı.
(S. No: 92) Beretan aşiretinden 

70 hane namına 
Viranşehir.

8275/8155 Süreyya Demirkan.
(S. No: 93 Kurtuluş Okulu öğ 

retmeni 
Adapazarı.

8186/8076 Selâhattin Deliça-
9258/ kan.

(S. No: 94) Muratpaşa mahalle
si Çıkmaz sokak 
No: 45 
Erzurum.

8346/8214 Mustafa Böke.
(S. No: 95) Kartal - Yakacık 

Çarşı Mevki Deniz 
Emekli Sub.
İstanbul.

8336/8207 Kemal Yeşildağ.
(S. No: 96) Aksaray Haseki 

Hastane Caddesi 
Tevfikfikret soklk 
Zafer Ap. 54/1 
İstanbul.

8389/8247 Arman îzmirciyaıı
(S. No: 97) Ark Ticaret Evi Ka

dıköy Serasker cad
desi No: 80 
İstanbul.

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği kaza neticesinde malûl olup; 
yetim kalan beş kardeşine de bakmak mecburiyetinde bulundu
ğundan imaline çalıştığı küçük sanat tezgâhını ikmal için bir 
defaya mahsus olmak üzere kendisine nakdi yardım yapılması, 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ofiste mevcudohnasına rağmen; iyi 
evsaftı buğdaylar saklanarak tohumluk olarak kötü buğday 
verileceği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinden bir kısım şahsa; tevzi edilen 
toprakların az olduğu ve bir kısım şahsa da hiç toprak verile* 
mediği cihetle ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ziraat Vekâletine 
ait topraklardan kendilerine verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Göçebe hayatı yaşamakta olan 70 hanelik 
aşiretlerine bir an evvel arazi verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ek vazife ücretinden mütevellit alaca
ğının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Polis Okulunun 70 nci ders dev
resi imtihanında muvaffak olamadığından tekrar bir heyet huzu
runda imtihana tâbi tutulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yakacık köyü Çarşı mevkiinde bulunan si
nemasının sebepsiz ve usulsüz olarak kapatılıp filim göstermesine 
müsaade edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hakkmdaki müstafi kararının iptaline, ko
miser veya başkomiser olarak memuriyete alınması ve parti uğru
na çıkardığı «Menderes» isimli gazete için sarf ettiği paranın hiç 
olmazsa yazısının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6/7 Eylül gecesi vuku bulan hâdiselerden 
zarara mâruz kaldığı cihetle kendisine yardım yapılması hakkın
da.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8350/8218 İhsan Göze.
10105/ Selmanağa mahalle- 
(S. No: 98) si Şehcamii sokak 

No :35
Üsküdar - İstanbul.

7948/7877 Rahmi Buzcu ve ar- 
8536/ kadaşları 

(S. No: 99) Meydan Camii kar
şısında vakıflara ait 
arsa müstecirleri 
Sivas.

7950/7879 Mehmet Yazıcıoğlu 
(S. No: 100) ve arkadaşları

Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi No: 
4493 
Ankara

7978/7901 Halil öztürk ve ar- 
(S. No: 101) kadaşlan

Sarıköy nahiyesi
halktan
Gönen.

8001/7917 Sabri İşcanlı 
(S. No: 102) Yıldız Garajı 

Diyarbakır.

8027/7940 İsmail Maçka 
(S. No: 103) Kaynaşlı köyünde 

Düzce

7574/7546 İsmail Yaman 
(S. No: 104) Haydarçavuş Camii 

halkından 
Bandırma

7482/7460 Muhittin Seyfeli 
(S. No: 105) Çiftçi Malları Koru

ma Meclisi 
Kırşehir

7432/7411 Avni Gündüz ve ar- 
(S. No: 106) kadaşları

Çınaraltı halkı 
Emirgân - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Evinin bitişiğindeki demirci atelyesinin 
faaliyetinden meydana gelen koku ve gürültü sıhhatini bozduğun
dan ve huzurunu ihlâl ettiğinden işbu atelyenin kaldırılması hak
kında.)

(Arzuhal hülâsası : Vakıf arsalar üzerine vakfa terk ve teber
ru etmek üzere inşa ettikleri dükkânların 6570 sayılı gayrimenkul 
kiralan hakkmdaki Kanunun tâyin ettiği esaslar dairesinde ken
dilerine kiraya verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 - 1955 ders yılında Ankara Üniversi
tesi Dil ve Tarih - Cağ ruf ya Fakültesine kaydolunnan talebelere 
yeni talimatname ile tanınan üç imtihan hakkının eski talebelere 
de tanınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : (¡öne'nin Sarıköy nahiyesinden geçen Kc- 
çidere ve köy deresine 1953 yılında kanal açılmak üzere kısmen 
istimlâk edilen tarlalarına kıymet takdir edilmekle iktifa olunarak 
bedellerinin halen ödenmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mardin Belediyesine ait bütün vasıtalara 
lâstik verildiği halde kendi kamyonu için tahsis yapılmadığından 
işbu haksızlığın önlenmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Çift hayvana temin etmek üzere T. C. 
Ziraat Bankası Düzce Şubesinden talebettiği kredinin verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bandırma müftüsü ile Haydarçavuş ca
mii ikinci imamının yolsuz hareketlerde olduklarından vezifelc- 
rine son verilmesi veya başka mahalle nakilleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Münfesih belediye meclisi tarafından 
seçilen Çiftçi Mallarımı Koruma Meclisi üyelerinin vazifesine son 
verilerek 5856 sayılı Kanuna tevfikan seçilen koruma meclisinin 
işe başlatılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emirgân - Çinaraltı semtinde açılan sa
hil yolu plânının değiştirilmesi yüzünden burada ikamet, eden 
ev vc dükkân sahiplerinin mutazarrır oldukları ve keyfiyetin 
fen heyeti marifetiyle tetkik edilerek hukuklarının korunması 
hakkında.)



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

7474/7453 Bucak Köyü İhtiyar 
(S. No: 107) Heyeti

Kuyucak - Aydın

4468/4459 Ayşe Uygun 
(S. No: 108) Şehzadebaşı Mahmu

diye Çeşme sokak 
No: 20 
İstanbul

7579/7551 Adem Ciddi 
(S. No: 109) Belediye Bahçeler 

Müdürlüğünde 
müstahdem 
Ankara

7659/7624 Zeynel Esen 
(S. No: 110) Cumhuriyet mahal

lesinde 
Çan

7633/7598 Fahri Ulukaya 
(S. No: 111) ve arkadaşları

Kurtuluş mahallesi 
Tire

7769/7722 Mehmet Yılmaz 
(S. No: 112) Terakki mahallesi 

eski Adliye sokak 
12/F evde 
Zonguldak

771,6/7669 Mustafa Güreşçioğlu 
(S. 'No: 113) Depoda Revizör 

Bandırma

7712/7665 Saadet Erpolat 
(S. No: 114) Kozalıan No: 134 

Posta Kutusu 
No: 48 
Bursa

7701/7656 Kadir Benson 
(S. No: 115) Illugazi mahallesi

Güney sokak No: 18 
Samsun

7652/7617 Recep Karadaş 
(S. No: 116) Alibeyli mahallesi

Adana asfaltı No: 22 
Osmaniye

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta oldukları çiftliğin köylüle
re dağıtılması, olmadığı takdirde başka mahalle nakledilerek 
kendilerine toprak verilmesi vc köylerinde okul açılmasa hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : 2 nci derecede harb mâlûlü iken 1944 
yılında vefat eden kocası Zahir JJygun’dan kendisine maaş bağ
lanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup iskân 
yardımlarından faydalandırılması hal.kmda.)

(Arzuhal hulâsası : Emlâk Kredi Bankasından temin ettik
leri kredinin müddeti mahfuz kalmak suretiyle borçlarımın yan
ıl arıya tenzil edilmesi hakkında.)*

(Arzuhal hulâsası : Tütün fiyatlartnın maliyetlerine göre 
yükseltilmesi veya müstahsil a prim verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 5 . VII . 19.55 tarihinde vukua gelen sel
den zarar gördüğünden kendisine münasip yardımın yapılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : D D Y idaresince gece mesevi yapan iş
çilerle hareket memurlarına yıpranma zammı verildiği halde, 
revizörler bu haktan istifade ettirümediklerinden kendilerine 
de bu yardımın yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî birlikler tarafından işgal edileni 
Nuriye Otelinin tahribinden mütevellit ve ilâma müstenit 
bulunan alacaklanmn verilmemesinden dolayı mutazarrır ol
duklarından mezkûr paranın bir an evvel tediyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ailesinin hastalığı sebebiyle istifa ver
mek suretiyle ayrıldığı memuriyetine yeniden tâyin edilmiş- 
sede, harcırah verilmediğinden kabul edemediği cihetle tekrar 
vazife verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskenderun - Kaman yeraltı petrol bo
rularının döşenmesindeki noksanlıklar hakkında.)



—  31 —

7783/773-1 Talıir Karakaş 
(S. N o: 117) Karaayvat köyünde 

Horasan - Erzurum

7777/7730 Avııi Gündüz 
(S. N o: 118) Boğaziçi Emirgân

Dönüm  sokak N o: 17 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7843/7788 Şerafettiıı A kay 
(S. N o: 119) Tarak.ı Hacımurat 

mahallesi eski M al
müdürü
Geyve Taraklı 
Sakarya

7804/7754 Nâzım R. Olcay t o 
(S. N o: 120) Nişantaşı Valikonağı 

caddesi N o: 90 /2  
Şişli - İstanbul

7906/7839 Murat Gök 
(S. N o: 121) Güney Malı. 1186 

sokak N o: 32 
İzmir

7900/7833 Fethi Onay 
(S. N o: 122) Kadıncık Tepe N o: 

30
Kırklareli

7891/7824 Haindi Baskı ran 
(S. N o: 123) arkadaşları

Çeşme Malı. A ltın 
taş sokak N o: 14 
Ankara

7789/7740 Osman K ocatiirk ve 
(S. N o: 124) arkadaşları

Belediye Otobüs İs
letmesi İşçi Mümes
silliği 
Ankara

7944/7873 İbrahim K ıpık 
(S. N o: 125) İstasyonda Gazete 

Bayii 
Eskişehir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
— 1--------— — --------------— T------ — “ — "— — ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------—

(Arzulıal hulâsası : Hayvanlan karşılığında T C Ziraat
Bankasınca açılan 8 600 liralık kredinin bir kısmı verilmiş
olup mütebakisi verilmediğinden bunun da verilmesi hakkında.) 

i
(Arzuhal hulâsası : Nüfuzlu kimselerin işgalleri altında bu

lunup milyonlar değerindeki Hâzineye ait gayrimenkülleriu 
tesbit ve tasfiye edilmesi ve bu mey anda İstanbul'da Emirgân’da 
ve Balta Limanı mevkiindeki 1 000 dönüm arazi ile diğer vi
lâyet ve kazalarda mevcut Millî Emlâke ait yerlerin satılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Geyve kazasına bağlı Taraklı kasabası
nın elektrik tesisatı santral ve şebeke kısımlarının 2490 sayılı 
Kanuna aykırı şekilde ihale edildiği ve tesisatta noksanlar bu
lunduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Adalar ve Boğaziçi koruluklarının be
lediyenin tasarruf ve idaresinde bırakılarak Orman İşletmesinin 
müdahalesinden kurtarılması ve» orman bölge şefliklerinin bu 
yerlerden kaldırılması hakkında:)

(Arzuhal hulâsası : Sonelerden beri ihmal edilen mahallerin
de su, kanalizasyon re eletkrik gibi belediye hizmetleri ifa edil
mediğinden bu hususların temini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Garp ırkından bir vatandaşı öldürmekten 
hükümlü kardeşi Nurettin Onay’m Trakya vilâyet ceza evlerin
den birine nakledilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Senelerden beri susuz bulunan sokakları
na su verilmesi için Ankara Bele(liıjesine vâki müracaatlerinin 
müspet bir neticeye bağlanmadığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6412 sayılı Kanuna tevfikan kendilerine 
bir maaş tutarında ikramiye verilmesi lâzımgelen 6212 sayılı Ka
nunun tatbiki suretiyle 1954 temettü % 10 nispetinde tevzi edil
diğinden haklarının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: I)DY Umum Müdürlüğünce motorlu 
irenlerde gazete bayilerine tanınmış olan ve bu meyanda evvelce 
kendisine verilin 110 kiloluk kontenjan hakkının iade edilmesi 
hakkında.)
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7937/7866 
9427 

(S. No: 126)

Arzuhal
No.

Lûtfi Çiçek ve arka
daşları
Harun köyünde 
Şarkışla

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7931/7860 Asiye Dalgıç 
(S. No: 127) Toptaşı Kür Bakkal 

Çıkmazı No: 11 
Üsküdar - İstanbul

7926/7856 
(S. No: 128)

Nusret Yenilmez 
İtfaiye Meydanı Ak
şehir Otelinde 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: T. C. Ziraat Bankası vasıtasiyle kendile
rine çevirme ve donatım kredisi verilmesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Muhtaç vaziyette olduğundan 4109 sayılı 
Kanun gereğince kendisine yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Antik Amorion şehri kalıntıları üzerin
de bulunan tapulu arazisinde araştırma yapmasına müsaade edil
mediğinden bu hususu temin için mütehassıs eleman tahsis edil
mesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hu-, 
lâsalan yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin, mahiyet
lerine ve salahiyetli idari makam ve mercilerce halli gereken 
veya hal ve is'af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte ol
malarına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi. t

Karar No. Karar tarihi

5265 16 . IV . 1957

6713/6702 Cemil Ergahin 
(S. No: 129) Çaışıkapı Lekeciler 

sokak No: 16 
Bayazıt - İstanbul

6720/6709 İsmail Şaban Şa- 
(S. No: 130) hiner

Fabrikalar mahallesi 
İstasyon caddesi 
No: 71 
Kırıkkale

6729/6718 Mehmet Albayrak 
(S. No: 131) Güven Dikimevi sa

hibi Vahit Akgümiiş 
nezdinde 
Zonguldak

6728/6717 Veli Kovan 
(S. No: 132) Erkmen mahalle

sinde 
Bolvadin

(Arzuhal hulâsası: Başkasını öldürmekten ve kendisini de 
yaralamaktan maznun ve firari Derviş Ayyüdız’m bir an evvel 
yakalanması hakkında. )

(Arzuhal hulâsası: Memuriyette 20 seneyi doldurmadığından 
maaşstz olarak ve yaş haddi sebebiyle emekliye çıkarıldığı ve 
Millî Mücadelede geçen hizmetlerinin ilâvesi halinde yirmi sene
yi dolduracağından bu hizmeti de ilâve edilerek emekli maaşı 
bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Ereğli kömür işletmesinde çalışmakta iken 
haksız yere işinden çıkarıldığına dair.)

(Arzuhal hulâsası: Kızını, kaçırıp ırzına geçmeye teşebbüsten, 
maznun Abdil Çelik'in yakalanması hakkında.)



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

&

6721/6710 İsmail Hakkı Üncü 
7692 Küplüce Tefarik so- 

11758/11204 kak No: 9 
(S?No: 133) Beylerbeyi - İstanbul

6745/6734 İbrahim  Çoban 
12328/11771 Gündoğmuş mahal- 
(S. N o: 134) leşi N o: 17 

A fyon

6742/6731 Haşan Niyazi Kara- 
(S. No: 135) gözoğlu

Tapu S. Memuru 
Emet - Kütahya

6739/6728 Fikri Acar 
(S. No: 136) Yenimahalle Adile 

sokak No: 29 
Samsun

6784/6773 Niyazi Bıçakkaya 
(S. No: 137) Halil Rifatpaşa 195 

sokak N$: 2 ' 
İzmir

6782/6771 Zeki îşgören 
(8. No: 138) Doktor1 Ömer Yaşa

tan torunu 
Elmalı

6747/6736 Sait Özkök ve ai’ka- 
(S. No: 139) daşlan

Çardak köyünde 
Denizli

6819/6808 Kadriye Pekyalçm 
(S. No: 140) Saraç tslıak mahalle

si Değirmen sokak 
No: 10
Kumkapı - İstanbul

6809/6798 Osman Gökçe 
(S. No: 141) Ceza Evinde mah

kûm 
Çorum

(Arzuhal hulâsası: Vazife esnasında geçirdiği kaza neticesin
de yaralanıp mâlul kaldığı halde bu husus nazara almmıyarak 
adi mâlul olarak muameleye tâbi tutulduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: D D yolları Adana İşletmesi emrinde iken 
emekliye sevk edilmiş olup Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı 
ile alâkalı hizmetlilerinin mütaakiben T. C. Emekli Sandığı ile 
ilgili hizmetleriyle birleştirilerek kendisine maaş tahsis edilmesi 
ve ikramiye verilmesi lâzımgeldiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Yalvaç tapu sicil memuru iken Emet ka
zasına nakli dolayısiyle almadığı zâti ve aile harcırahı ile has
talıkları sebebiyle Haydarpaşa ve Antalya nümune hastaneleri
ne gidip gelme harcırah ve masraflarının tediyesi için ve sekiz 
senedir terfi edemediğinden dolayı Devlet Şûrasına açmış oldu
ğu dâvasına cevap verilmediğinden işbu dâvanın bir karara bağ
lanmasına emir verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Samsun İnhisarlar idaresinde işçi olarak 
çalışmakta iken hastalanarak çalışamıyacak vaziyete düştüğü hal
de, sosyal haklarından mahrum edildiği ve sigorta haklarının 
verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hıdâsası : Kayseri Tayyare Montaj atelyesinde işçi 
iken ayaklarından hastalanmasına ve verilen rapor üzerine, fab
rikada altı sene hizmet ederek «Z?» sınıfı işçiliğine geçmiş olması
na rağmen, « A »  sınıfı işçisi olarak tazminat verilmeden emekliye 
sevk edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Finike Belediyesince yolsuz istimlâkler ve 
bâzı nüfuzlu şahıslar adına usulsüz tesciller yapılmakta olduğu 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Dedelerinden kendilerine intikal etmiş 
olup çiftlik haline getirdikleri arazilerinin askerî makamlarca el
lerinden alındığı ve halen de boş tutulduğu cihetle kendilerine ia
de edilmesi hakkında.)

(Arzuhal, hulâsası : Muhacir '<olarak yurda gelmiş olup 27 sene 
evvel iskânına tahsis edilen evin uhdesine tapulanması lâzımken 
Evkaf İdaresince kendilerine aidiyetinden bahsile tcscü muamele
si durdurularak tahliye etmesi lüzumu tebliğ edildiğinden işbu 
muamelenin durdurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : A f Kanunu sebebiyle cezasından indirme 
yapılırken yanlış hesap neticesinde bir sene noksan indirme ya
pıldığı hakkında.)
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6800/6789 Osman Kılar 
(S. N o: 142) D oy ran köyünde 

Antalya

6787/6776 Aziz A ldem ir 
(S. N o : 143) Bayram şap köyünde 

Keşap - Giresun

69G0/6949 Rüştü Bahtiyar 
(S. N o: 144) Pazarsuyu köyünde 

Bulancak

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6863/6852 M ustafa özgen  
(S. N o: 145) Sülükiye mahallesi 

Lâle sokak N o: 9 
D iyarbakır

6824/6813 İsmail Uzar 
(S. N o: 146) Şarlıüyük mahallesi 

M uttailp caddesi 
N Mezarlıkucu bilâ 

numara 
Eskişehir

7291/7273 Rainiz («ökçe 
(S. N o: 147) Yenimahalle Gazi 

caddesi N o: 198 
Elâzığ

7185/7173 M ustafa Şahlan 
(S. N o: 148) D D  Yolları Hastane

sinde odacı 
Ankara

7167/7155 Mehmet P ınar ve ar- 
(S. N o: 149) kadaşları

Yenimahallede
Şarkışla

6997/6986 A li Varol %
(S. N o: 150) Hekim ata sokak 

N o: 53
Boyaeıköv - Emir- 
gân
İstanbul

6996/6985 Ahm et Selek 
(S. N o: 151) M ahmut köyünde 

Şuh üt - A fy on

(Arzuhal hulâsası : imar ve iliya ederek tarla haline getirdi
ği arazinin orman okluğundan bahsile müdahalesinin men’ine dair 
verilen kararın ortadan kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Ahmet’in öldürülmesi hâdisesiyle 
alâkalı bulunan hakiki faillerin meydana çıkarılması ve tahkika
tın yeniden yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Haşan Tirali ve arkadaşları tarafından 
aleyhine açılan mıen’i müdahale dâvasında Bulancak hâkiminin; 
dâvac-ılan iltizam ederek tapudan gelen kayıtları nazara almadan 
ve dâvacılarm iddialarına göre aleyhine karar verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır Belediye Reisliğine seçilen Nu
ri Onur’un işe başlar başlamaz haksız ve kanunsuz muamelelerde 
b ulunduğu hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arsası üzerine yaptırdığı evinin 
ruhsata bağlanmastı için vâki müracaatı nazarı itibara alınmıya- 
rak yıkılması cihetine gidildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Murisinden intikal elvıiş olan ve 'Toprak 
Komisyonunca göçmen ve yerli halka tevzi edilen arazisi bedel
lerinin ödenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evinin kapu kilidini kırarak bir kısım 
eşyasının ziyama sebebiyet verenler hakkında takibat yapılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ağcakışla - Tunus yolu inşaatında çalış
makta olan işçilerin tahakkuk eden yevmiyeleri mütaahhit tara
fından verilmediğinden haklarının verilmesiyle alâkalılar hakla
rında takibat yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekliye sevkı hususunda bidayeten yap- 
tıiğı müracaatından bilâhara vazgeçtiği halde; bu cihet nazara 
alınmayarak usulsüz ve kanunsuz şekilde emekliye sevk edildiğin
den mezkûr muamelenin iptali hakkında.)

(Arzuhal, hulâsası : Bir hırsızlık hâdisesinin tahkiki bahane
siyle Şuhut jandarma karakol kumandanı tarafından dövdürül' 
düğü hakkında.)



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

7300/7282 Ahmet Kulabcr 
(S. No: 152) Ceza Evinde hü

kümlü 
Hendek

7349/7330 M ümin Çalışkan 
(S. N o: 153) 1313. sokak N o: 8 

Suluhan - İzmir

7366/7347 İsmail Bııl 
(S. N o: 154) Ceza Evinde mah

kûm
Eskişehir

73§,7/7348 H. İbrahim Yakan 
(S. N o: 155) Kemalpaşa mahallesi 

Kanarya sokak 
No- 23 *
hıegol

7375/7356 Haşan Fçar 
(S. No: 156) Göçmen köyünde 

Ak kal e - Erdemli

7583/7555 Recep Bakar ve aı- 
(S. N o: 157) kadaşları

Köy İhtiyar Heyeti 
Çamçukur köyü 
Karamürsel

7423/7402 Mahmut Dayan ve 
(S. No: 158) arkadaşları

A rdıl köyünde 
Pazarcık

7668/7633 Yenice Köyü Muh- 
(S. No: 159) tar ve İhtiyar Heyeti

S. Karaağaç - İsparta

7662/7627 F ikri Tirkeş 
(S. N o: 160) Cumhuriyet Ote

linde 
Sivas

7778/7731 Hüsevin Nazlı 
(S. N o: 161) Sorgun köyünde 

Sorgun Yozgad

(Arzuhal, hulâsanı : Başkaları, tarafından, kaçırılarak kaybo
lan nikâhlı karısı Fahriye Kulaber’in bulunması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Karayolları taraflından istimlâk 
(dilen arsasının bedeli verilmediğinden mezkûr paranın verilme
si hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Esrar kullanmak ve satmak fiillerinden 
haksız yere mahkûm edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Eskişehir'de almak, üzere Sivas D. Demir
yolları ambarına teslim ettiği 500 lira değerindeki sandık ve eş
yasının tazmin veya bulunarak teslim (dilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Maliye veznedarı Ahmet, Ozcan tara
fından iğfal edilerek iki çocuğunu, bırakıp mumaileyhin yanma 
(/iden dul gelini Fatma TJçar'la Ahmet özemi haklarında ka
nuni (içreğinin yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulasam : Köyleri muhtarı Recep İhlamurun yol
suz vı usulsüz hareketlerde bulunduğu ve kaza kaymakamı tara
fından vazifelerine son verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bakır Dayan t öldürmekten maznun 
İsmet Cingöz ve mç ortaklarının tevkif edilmedikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İrsen kendilerine intikal etmiş olun 
yaylalarına Karakoyunlu aşireti tarafından tecavüz ve müdahale 
edildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tapu ile mutasarrıf ve zilyed bulunduğu 
iki mezru tarlasının köye yol açnıak maksadiylc tebligata 
lüzum görülmeden ortadan bölündüğü ve kendisiyle birlikte bir 
kısım vatandaşlar da ızrar edildikten sonra işin terk edildiği vr 
bilâhara• menafii umumiye kararı alınarak işin formaliteye bağ 
landığı vc takdir edilen bedelin de bir türlü verilmediği hak
kında. )

(Arzuhal hulâsası : İlk öğretmen okulunda parasız yatılı 
olarak okumakta iken muvaffak olamaması sebebiyle kendisinden 
talebcdilen tazminat fan ve hu husustaki dâvadan vazgeçilmesi 
hakkında.)



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

5130/5121  
(8 . N o: 162)

8181/8071  
7416/7395  

(S. X o : 163)

6846/6835  
(S. N o: 164)

(»586/6575  
(S. N o: 165)

715)0/7178 
(S. No: 166)

7946/7875  
(S. N o: 167)

7940/7869  
(S. No: 168)

7797/7747  
(S. N o: 169)

7981/7904  
(S. No: 170)

8451/8306  
(S. N o: 171)

8273/8153  
(S. No: 172)

Selim öktem  
Büyük Geredeli kö
yü tuh;
Edirne

Ahmet Sarı ve arka
daşları
Ocak Başkanı 
Şıhlar - İslâhiye

A li Yavuz 
DDY T. Md. Ticaret 
ve Hasılat Dairesin
de Şube M üdür M u
avini 
Ankara

Emine A y gar 
Keskin Müneccim 
sokak No: 2 
Incirköy - Paşabahec

Tevl'ik Doğuişıker 
Taiıir ve M ccit Di
kici vekilleri 
Van

Bilâl Koşar 
Ismetpasa mahalle
sinde 
Sungur) u

Hüseyin Özkara 
Doğanlar köyünde 
tseehisar

Mihralı Gürler 
X V . ö lç . Tb. Klı. Bl. 
erlerinden 
Gebze

Sabri Kuşbaş 
Ceza Evinde 
Turhal

Osman Güryavuz 
Neviye köyünde 
Sapanca

Y ıısuf Gürkan 
Bulanık

(Arzuhal hulâsası : Büyük Oerdelli köyüne iskân edilen 
ailelere tevzi olunan topraklar tecavüze mâruz kaldığından işbu 
tecavüzün men ’i ve alâkalılara bir an evvel tapularının veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal lıulâş'ası : İslâhiye kaymakamı Ut C. M. Umumisi
nin döğülmelcri hâdisesinin tertip eseri olduğu ve C. M. inim
in isinin iltizamkâr hareket etliği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : ¡908 sayılı Kanun hükmü. yanlış tatbik 
olunmak suretiyle mutazarrır edildiğinden bu durumunun ve de
recesinin tashihi ile tahakkuk edecek maaş farklarının ödenmesine 
disir.)

(Arzuhal hulâsası : irsen kendisine intikal etmiş olan tapulu 
arazisine Orman idaresince plân dâhiline alındığından bahsile 
müdahale edildiğinden vâki müdahalenin önlenmesi haklında.)

(Arzuhal hulâsası : Müvekkilleri T ahir Dikici ite Mccit Diki
li'ye ait gayrimenkullerle birlikte istimlâk muameleleri yürütüle
rek intacedilmis olan başka şahısların istimlâk bedelleri ödenme
diği halde, müvekkillerine aidolan istimlâk bedeli verilmediğinden 
işbu kanuni istihkaklarının tediyesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlunu öldürmekten maznun ve mevkuf 
bulunanların tahliye edileceklerinden endişe etmekte olduğu re 
adaletin tecelli ettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kızım kaçırmaktan maznun bulunanların 
tevkif edilme diki eri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kacak orman emvali sakladığından bahsi
le babasının, evinde yapılan arama sırasında bâzı ziynet eşyasının 
çalındığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müessir fiil neticesinde ölüme sebebiyet 
vermekten mahkûm olup meşrutun tahliye, talebinin haksız olarak 
reddedildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Arif iye llköğretmen okulu adına usulsüz 
olarak istimlâk edilen arazisinin iadesi ve bundan mütevellit zarar 
ve ziyanının tazmini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hayvanının çalınmasından dolayı ya
pılmakta olan tahkikat neticelenmediğinden işin bir an evvel 
mahkemeye intikal ettirilmesi hakkında.)
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Arzuhal

No.

8156/8050 
(S. N o: 173)

8082/7990 
8083/.7991 
8084/7992 
8085/7993 
8086/7994 

(S. N o: 174)

N002/7918 
(S. N o : 175)

6679/6668 
(S. N o: 176)

6681/6670 
(S. No: 177)

6687/6676 
(S. N o: 178)

6699/6688 
(S. N o: 179)

liasaiıı Çakır 
Caferağa mahallesi 
Mülıiirdaı'bağı sok.t!; 
N o: 7 /2
Kadıköy - İstanbul

M ustafa San , Ilyas 
Göktaş ve arkadaş
ları
Tulumbacı 
Karadoıı - Zoııgul- 
dak

Baki Erkoç 
Göl köyünde 
Ordu

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

(Arzuhal hulâsası : Kadıköy - Caferağa Mahallesi Mühür- 
darbağı sokağında cvvelce tesbit edilen parsellere göre in̂ a 
edilen gayrimenkıdler nazarı itibara alınmvyaruk büûhani 
mütaaddit fen erbabı tarafından yapılan etüdlerle parseller bir
birine karıştığından nud sahipleri arasında ihtilâfa meydan ve
ren bu vaziyetin düzeltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1955 senesi Eylül ayının onbeşinden 
itibaren mesai saatleri günde 12 saate çıkarılarak fazla çalıştı- 
nldtklan halde bu kısma ait istihkaklarının verilmediği hak
kında.)

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

(Arzuhal, hulâsası : Ay bastı nahiye müdür vekili ve bu 
yer tapu sicil memuru Süleyman Erci’in, yolsuz ve keyfi hare
ketlerde bulunduğu, nahiye halkına, angarya kabilinden çalış
tırdığı, yerli halktan olduğu ve ev yaptırkğı ve değirmen sa
tın aldığı ve bu suretle servet sahibi hale geldiği cihetle keyfi
yetin tahkik edilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten be
yan olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; salâhiyetli 
kaza mercilerince tetkik edilerek bir karara bağlanması lâzım- 
gelen veya bu merciler tarafından tetkik edilmekte olan hu- 
susuta taallûk etmekte bulunmaları itibariyle encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacaklanna ittifakla karar ve
rildi. *

Karar No. Karar tarihi

5266 16 . IV . 1957

İbrahim Küçük 
Köm ürcü köyünde 
Balâ

Nâzını Zırhlıoğlu 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Elâzığ

Ali Tümer %
Arm utlu nahiyesi 
halkı adına 
Gemlik

İsmail Durmuş 
özel İdare Aygır 
Deposu Seyisi 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Civar köylülerin esastan âri bir hudut 
name ile Hâzineye ait araziyi kendi to]>raklarma kattıkları vc 
toprak tevzi komisyonunda buna göre muamele yaparak ellerin
deki araziyi diğer köylülere dağıtmakta oldukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Elâzığ Ceza Evi Müdür Muavinin yol
suz ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : demlik kazasının Armutlu nahiyesi, kay 
hcast Uf bıı nahiyeye tabi}» tâyin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası, : İstanbul Özel, tdarc Aygır Deposunda *< 
yis iken haksız yere isinden çıkarıldığına dair.)



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

6661/6650 Necati Komanovalı 
(S.No: 180) Çınarlı mahallesi 55. 

sokak No: 24 
Bandırma

6632/6621 Vahram Gcsaı- ve 
(S. No 181) ortakları

B eyoğlu - İstanbul

6647/6636 Melek Dikkaye 
(S. No: 182) Şairnigâr sokak Pa- 

şakay Ap. 61/6 
Şişli - Osmanbev 
İstanbul

6690/6679 Zeliha Okyalaz 
(S. No: 183) Eskibahçe sokak 

No: 59
Ortaköy - İstanbul

6688/6677 Ayşe Atılal 
(S. No: 184) Taş Merdiven Kaba

lak sokak No: 22 
Ortaköy - İstanbul

6677/6666 Yıldız - Barkan 
(S. No: 185) Perihan sokak Gül- 

çelik Ap.
Şişli - İstanbul

6673/6662 Nuran Bozer 
(S. No: 186) Kışlak sokak No: 10 

Rumelihisarı - İstan
bul

6646/6635 Hayrettin Çolak 
8373 Maslahat köyünde 

(S. No-.187) Horasan
6643/6632 Mustafa Bulut 

(S. No: 188) Say mahallesi 
Silifke

6641/6630 Haşan Çepik ve ar- 
(S. No: 189) kadaşlan

Burhaniye mahalle
sinde 
İslâhiye

6639/6628 Ali Mete 
12600/12028 Camiikebir mahalle- 
(S.No: 190) sinde Şoför 

Erciş (Van)

(Arzuhal hulâsası : Bandırma - İzmir ekzpres treninden dv 
şen ateşle yanan ağdı ile 57 adcd koyununun bir an evvel tazmin 
edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İthal edilen mallar tevzin fonuna tâbi 
olmadığı halde; Gümrük ve, İnhisarlar Vekâletinin emri ile tevzin 
fonu üzerinden Muavıde Vergisi istenilmekte olduğundan işbu 
yolsuz muamelenin iptali hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Harbiye Ceza Evinde bulunan mevkuf
ların Orhaniye"dc gayri sıhhi bir yere nakledildikleri ve mucip 
bir sebep yok iken ziyaret müddetinin 10 dakikaya indirildiği ve 
yemek pişirmelerine müsaade edilmediği hakkında.)

» » » » » »

» » » » » »

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Sakat ve yoksul olduğundan kendisine 
yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Nebi Bulut'un usulsüz olarak 2 nci 
Astsubay Hazırlık 'Ortaokuluna alınmadığı hakkında.')

(Arzuhal hulâsası : Kifayetsiz olan İslahiye Ortaokulunun 
tevsii için gerekli yardımın yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Devletçe şoförlere verilecek olan kam
yonlardan bir adedinin bedeli mukabilinde kendisine tahsisi 
hakkında.)



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

0609/6598 Osman Karagöz ve 
7322/7303 arkadaşları

8552 Bulanık Köyü Mulı- 
(S. Xo: İDİ) tarı

Göynük

6003/6592 Salih Akbulut 
(S. No: 192) Delilyas köyünde 

Şarkışla

0631/6620 R'anmi Saatçi 
(S. No: 193) Ankara Palas 

İzmir

« 0630/6619 Mehmet Gündoğdıı 
, (S. No: 194) vc arkadaşları

İkbal Yazıhanesinde
Akeakaleli
Urfa

6612/6601 Zühtü Karakullukçu 
(S. No: 195) Merhaba Yokuşu 

Hacıkadın caddesi 
No: 109
Samatya - İstanbul

6610/6599 Mehmet Yavuz 
7994 Devlet Hastanesi 

(S. No: 196) Ost Kat Koğ. 39 
Yat. No: 10 
Balıkesir

6652/6641 Muhittin Şcndur 
(S. No: 197) Nahiye Müdürü 

Beykaıı - Minar 
Siird

6654/6643 Hilmi Surat 
(S. No: 198) Oibali İnhisarlar Tü

tün Sigara Fab. Pa
ket Makina Şubesi 
No: 396
Fnkapanı - İstanbul

6564/6553 Haralambo Bııçka ve 
(S. No: 199) arkadaşları

Biiy Ukden1 Kefeli- 
köy Bağlar Yolu 
No: 1 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait mera ve tarlalara diğer 
köyler tecavüz ettiklerinden ve zarar verdiklerinden işbu hallerin 
önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasına olan müeccel borçlann- 
dan dolayı traktör ve sair makinaları haciz edildiğinden işbu mu
amelenin durdurulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Uçuş ruhsatı olmadan ve muayeneleri ta
mamlanmamış tayyarelerle uçuşa müsaade edilmemesi hakkında.)

(Arzuha Ihulâsası : Ziraat mevsimi geçmekte olduğundan to
humluklarının bir an evvel verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Altmış yaşında zaruret içinde bulunup 
Samatya,'da Evkafa ait bir camiin imam ve müezzinlere ait kıs
mından çıkarılmakta olduğundan bu yerde ikâmetine müsaade 
edilmesi veya bir odalık yer yaptıracak veya alacak kadar bir 
yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hasta ve yoksul olduğundan tedavi gör
mekte olduğu hastaneden çıktıktan sonra haline uygun bir iş ve
ril m e si h ak kı nda.)

,(Arzuhal hulâsası : Nahiye müdürlerine nakil vasıtası ve si
lâh taşıma hakkı verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : iyi çalışmasına rağmen eline geçen para 
az olduğundan ücretine % 50 zam yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6 - 7 Eylül hâdisesinde gösterdiği feda
kârlık ve cesaretten dolayı polis memuru Ali Fehmi Orhun'un 
taltif edilmesi hakkında.)



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

6579/656S Remzi Koçdağ
9165 Ortaokul Sınıf II A.

(S. Xo: 200) No: 130 
Şarkışla

6578/6567 Haşan Bola.vır 
(S. No: 201) Utku Malı. No: 28 

Manisa

6577/6566 Nurettin Yetişkin 
(8. No: 202) Denizaltı Filosu

Erkin Gemisi Kurs 
Tbb. Tek. Ast. Sİ).
(> ş .
.Gölcük

15583/6572 Süleyman Yıldırın) (Arzuhal hulâsası: Zirai ihtiyaçlarım karşılamak üzere Zira-
(S. No: 203) Belediye caddesi al Bankasından kredi verilmesi hakkında.) ,

Yazıcı Emin önlü
eliyle
Antalya

6659/6648 Ziya Uysal » » » » » »
(S. No: 204) Evci köyünde 

Alaca

6601/6590 Halil Okçu (Arzuhal hulâsası: Köylerinde bâzı mütegallibe eşhasın teca-
(S. No: 205) Lehimli köyünde vüziine mânız kaldıklarından bu ailenin dağıtılması hakkında.) 

Hoçvan
6602/6591 İbrahim Lâle ve aı 

(S. No: 206) kadaşlan
Hasköyündc 
Hocovan - Ardahan

6520/6509 Haşan Ay 
(S. No: 207) Ceza Evinde hü 

kümlii 
Mersin

6518/6507 Aziz Yıldırım (Arzuhal hulâsası: 5968 sayılı Kanuna tevfikan askerlik miid-
10066 VIII. Kor. Tb. İşi. detince kömür işçisi olarak çalıştırılması hakkında.)
10654 Bl. Er.

(S. No: 208) Kayseri

6517/6506 Fatin Kona (Arzuhal hulâsası: Talebi üzerine emekliye çıkarılmış ise de;
(S. No: 209) Tarlabaşı caddesi memleketine hizmet edecek bir yaşta bulunduğundan tekrar or- 

Fmdık sokak No: 11 duya alınması hakkında.)
Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Katilden hükümlü ve halen hasta oldu
ğundan Tıbbı Adliye sevk edilerek muayenesinin ve gerekli mu
amelenin yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde bulunan Hâzineye ait çayırın 
kendilerine verilmesi ve bu husustaki taleplerinin neticesiz kal
dığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Polis memurluğuna tâyin edilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: Maarif Müdürü Raif Altunok’un Cum
huriyet Bayramı merasiminde zengin çocuklarını iştirak ettirip 
yavrukurt elbisesi olmıyan diğer çocukları geçit resmine almadığı 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 1941 senesinden beri Bakırköy Akıl Has
tanesinde tedavi edilmekte bulunan babasının zararsız bir hale 
gelmiş olması dolayısiyle kendilerine teslimi hakkında.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6531/6520 Hikmet Rua (Arzuhal hulâsası: Yarbaylıkta hizmet müddetini noksansız
(S. No: 210) Samatya Kumsal so- ikmal etmiş olup albaylığa terfii icabederken bilâsebcp terfi etti- 

kak No: 49 rilmediği hakkında.)
İstanbul

6530/6519 Binali Pirli (Arzuhal hulâsası: Refahiye kazasının Söğütlü köyü dcresin-
(S. No: 211) Devlet Hastanesinde de bulunup ihbar ettiği kömür madenlerinin tetkik ettirilmesi 

Hastabakıcı ve bu hususta gereğiyim ifası hakkında.)
Erzincan

6521/6510 Fevzi Yıldız (Arzuhal hulâsası: Un değirmeni yaptırmak üzere Ziraat Ban-
6561/6550 Çapalıasan mahal- kasından kredi verilmesinin temini hakkında.)

(S. No.- 212) lesi Arap Fatma’nın 
evinde 
Nazilli

(»532/6521 Osman Tevfik De- (Arzuhal hulâsası: Emeklilik muamelesinin iptaliyle mııvaz-
(S. No: 213) deoğlu saf subay .alarak tekrar orduya alınması hakkında.)

Sııltantepe Yeşilbaş 
Bayırı N o :  10 
Üsküdar - İstanbul

6551/6540 Ömer Bayrak (Arzuhal hulâsası: 1955 yılında iyi mahsul alamadıkların -
(S. No: 214) Azap Köyü Muhtarı dan Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesi hakkında.) 

Horasan

6536/6525 Cemal Yenicelen ve (Arzuhal hulâsası: Serbest muhacir olarak Yugoslavyadan gcl- 
(S. No: 215) arkadaşları dikleri cihetle iskân yardımlarından faydalandırılmaları hakkın-

Yukan Mithat paşa * da.) 
mahallesi Derbent 
caddesinde 
Salihli

6624/6613 Aziz Çamlıca (Arzuhal hulâsanı: Müptelâ olduğu hastalığının nıeslo î. sayı-
(S. No:216) Yeni çarşıda Ankara larak buna göre tahsisat bağlanması hakkında.)

Köprüsü yanında 
Hamam sokak elbi- 
seci Ahmet Sarıcı 
yanında 
Zonguldak

6534/6523 Sabri Ertekin » » » » » »
(S. No: 217) Eceler köyünde 

Zonguldak

6553/6542 Mustafa Büyüközer (Arzuhal hulâsası : Emniyet teşkilâtında bir vazifeye tâyin
(S. No: 218) Muratpnsa mahallesi edilmesi hakkında.)

Arsa sokak No: 2 
Antalya
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6552/6541 Ömer Akeay ve ar- 
(S. No: 219) kadaşları

Mcngencik köyünde 
Düzce

6-560/6549 Ahmet Çizmeci 
(S. No: 220) Yenice mahallesi H’i- 

mayeietfal cadde
sinde 
Alaşehir

6554/6543 Nazif Arat 
(S. No: 221) Bayraklı 1644. sokak 

No: 58 
İzmir

• 6573/6562 fi asan Erdoğan 
(S. No: 222) Cumhuriyet mahal

lesi Manifaturacı 
Bay Memduh Kor- 
altan eliyle 
Sivas

6568/6557 Niyazi Demirav 
(S. No: 223) Sinan mahallesi

Uyun Geçidi sokak 
No: 2/2 
Antalya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsasa •' Bulgaristan muhacirlerinden olup şimdi 
ye kadar iskân edilmediklerinden, iskân edilmeleri hakkmda.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbinde göstermiş olduğu feda 
kârlığm karşıtlığı nakdî yardim yapılması veya maaş tahsis edil
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 3015 ve 5700 sayılı kanunlara muhalif 
hareketlerde bulunarak İzmir Gümrük Muhafaza Deniz Müdür
lüğü, Kumandanlığımn lâğvine sebebotan Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanı Tümgeneral Hayali Ataker hakkında kanuni 
takibat icram ve yanlış muamelelerin tashihi hakkmda.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçi Donatım kirlisi olarak Ziraat Ban
kasından talebettiği 2 000 liranın verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde arazi kadastrosu yapılmış ol
masına ve birçok ihtilâf bulunmasına rağmen, kadastro hâkimi 
bulunmadığından işlerin yüzüstü kalmakta olduğu ve bir an ev
vel kadastro hâkimi tâyin edilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hu
lâsaları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin mahiyetle 
rine ve salâhiyetli idari makam ve mercilerce halli gereken ve
ya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olma
larına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5267 16 . IV . 1957

7189/7177 Şükrü Kaptan 
(S. No: 224) Efirli köyünde 

Perşembe

7184/7122 Süleyman Türkmen- 
(S. No: 225) oğlu ve arkadaşı 

Buldan kazasında 
dokumacı 
Denizli

(Arzuhal hulâsası : 20 kuruş üzerinden tevzi edilen buğday
lardan faydaIandmlmadığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine iplik satılmadığı ve bu nıeim
zadaki müracaatı erine cevap verilmediği gibi iplik talepleri 
de derhal yerine getirilmiyerek sıraya konulduğundan muta
zarrır oldukları ve bu halin önlenmesi hakkmda.)



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

7174/7162 Ali Dağlı ve arka
(8. No:226) daşları

Karakuvu köyünde
Değirmendere - İz

mir

7177/7165 Murat Parlakgün
7178/7166 Tütün İşçileri Sen

(8. No: 227) dikası Keisi
Bursa

7267/7249 Ramazan Girgin
10069 Beykoz Ömerli kö

(8. No: 228) yünde
İstanbul

7352/7333 Hal it Sancak
869t> Terakki M ah,. Gazi

(S. No: 229) pınar sokak No: 20
Zonguldak

7361/7342 Vahap Alkas ve ar
(8. No: 230) kadaşları

Çiftçiler adına
Siverek

7365/7346 İrfan Dündar
(S. No: 231) Emekli PTT Mü

dürü
Gemlik

7417/7396 Masan İğneci ve ar 
(S. No: 232) kadarları

Belediye âzası 
İğdır.

7475/7454 İbrahim Küçük 
(S. No: 233) Kömürcü köyünde 

Bâlâ

. 7424/7403 Ahmet Ateş ve arka: 
(S. No: 234) dağları

Hoeabaliğ mahallesi 
Bostan pazarı cadde
si
Edirne

6947/6936 Burhan Er gün 
(S. No: 235) Cevatbey İlkokulu 

öğretmeni 
Düzcc

(Arzuhal hulâsası : T. Ziraat Bankasına olan borçlarının 
tecili hakkında.) .

(Arzuhal hulâsası : ts kollarında tesbit olunan asgari ücretin 
kifayetsizliği sebebiyle ücretlerinin artırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tedavisi hususunda İstanbul Sıhhat Mü
dürlüğüne emir verildiği halde tedavisinin yapılmadığı hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Zonguldak’ ta vukubulan seylâp netice
sinde hasara uğrrayan evinin tamiri için bankalardan usun 
vâdeli kredi verilmesinin temini hakkında.)

(Aruzhal hulâsası: T. ('. Ziraat Bankasına olan borçlarının 
taksite bağlanması ve haklarındaki haciz muamelesinin durdu
rulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kifayetsizliği ileri sürülerek haksız ye
re emekliye, sevk edildiğinden işbu idari tasarrufun iptaliyle 
tekrar vazifeye tâyin edilmesi hakkında,)

(Arzuhal hulâsası : Belediye meclis üye seçimini müstakil 
olarak kazandıkları ve bu husus yüksek seçim kurulu kararı 
He de şahit olduğu halde; 45 günden beri içtimaa davet edil
medikleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak dağtımı sırasında kendisine nok
san toprak verildiği hakkmda.)

(Arzuhal hulâsası : Evleri yanmış olduğundan kendilerine 
yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köy enstitüleri isminin öğretmen okulu 
haline- getirilmesinden sonra .bu mektep mezunlan yedek subay 
olarak askere alındıklarından hindisinin Yedek Subay Okuluna 
kabul edilmesi hakkında.)



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

6909/6898 
i S. No; 236)

6894/6883 
7929 
9976 

13663/13082 
9295 

(S No: 237)
7066/7055

(S. No: 238)

6992/6981 
(S. No: 239)

6964/6953 
(S. No:240)

7161/7149 
(S. No: 241)

7067/7056 
(S. No: 242)

7164/7152 
(S. No: 243)

7172/7160 
(S. No: 244)

6709/6698 
(S. No: 245)

Ahmet Bozkurt 
Atelyede Demirci 
47553 sicilli 
Karkamış

Mustafa Orakçı 
Oaybaşı mahallesi 
Abban sokak No: 55 
Denizli

Lutfi Büyükdışaıı 
Ortaokul Fen Orupıı 
Öğretmeni
Yalvaç

Haşan Kılıç 
Bakkal
Barak - Karkamış

Ahmet Tar
Ceza Evinde mah-
kftm
Sinob

Selim Tannverdi 
Soğuksu caddesi 
No: 172 
Mersin

Yutıus Bayram ve 
arkadaşları 
1 No: lu Askerî Fe
za Evinde 
Yıldız - Orhanive

Ahmet özay 
Sağlık Merkezi Sıh
hat Memuru 
Boyabat

Ahmet Erol 
Muayene ve Tedavi 
Evi Sağlık Memuru 
Daday

Hamdi Yılmaz ve
arkadaşları
Tuzla - Hasırağaeı «
köyünde
Adana

(Arzuhal hulâsası : DDY Karkamış atelyesi şefinin suiistimal
de bulunduğu ve bu halleri meydana çıkardığından işine nihayet 
verilmiş olup tekrar vazifeye alınarak mağduriyetine son verilme
si halkında.)

(Arzuhal, hulâsası : Askerlik vazifesini ifa sırasında hastalan
dığından ve vukubulan miiracaatlcrine rağmen kendisine iş veril
mediğinden Devlet mvesseselerin.de sıhhatiyle münasip bir iş ve
rilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Öğretmen olan karısı İsparta’ya tâyin 
edildiğinden kendi naklinin de yapılması hakkında.)

(Arzuhal, hulâsası : 19 . II . 1951 tarihinden itibaren malulen 
emekliye sevk edilmiş olmasına rağmen; gerekli muamele yapıla
rak istihkakı, verilmediğinden bir an evvel verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müptelâ olduğu hastalığının tedavi edilme
diği re bir akıl hastanesinde, tedavisini)) yaptırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mersin'de kadastro yapılarak vatandaşla
rın müşkül, vaziyetten kurtarılmaları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : ti - 7 Eylül hâdiselerinden dolayı tevkif 
edilip Demirkapı’daki ceza evine konuldukları halde bil âhara baş
ka mahalle nakil edilmek suretiyle arkadaşlarından ayrı ve keyfi 
muameleye tâbi tutulduklarından bu vaziyetin önlenmesi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk yüzünden terfii geciktiğindi ıı 
kadro tenlini suretiyle terfiinin yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ganime nahiyesinde tesbit edilen 1 '>00 
dönüm toprağın kendilerine verilmesi hakkında.)
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6702/6691 Merih Demirkan 
(S. No: 246) .Şair Nigâr sokak l'a- 

sakay Ap. No: 61/6 
Osmanbev

6701/6690 Hüseyin Bozacı 
7780 Meşrutiyet mahalle- 

10433 si Halâskârgazi cad- 
(S. No: 247) desi No: 272 

Şişli - İstanbul

7256/7238 Bahattin Sandağ 
(S. No: 248) Mustafa Yaver nez- 

dinde 
Viranşehir

7266/7248 Sabahattin Yurda- 
ı S. Xo : 249 ) kul

(J öğiis 1 last a 11 k la rı 
Hastanesi Krkekler 
Paviyonuııda 
Tepecik - İzmir

7197/718') Şefik Bilgin 
(S. No: 250) Haşan Halil'i Mahal

lesi Bfdipaşa Cadde
si No: 61, Kat (i 
Fatih - İstanbul

7196/7184 .Şahin Ali Demirer 
(S. No : 251) Kemalpaşa Mahal

lesi Çimen Sokak 
No: 9 
İnegöl

6732/6721 Şerafettin Ayaz 
(S. No: 252) İmam - Hatip Okulu 

öğrencil erinden 
İzmir

6733/6722 Mehmet Yiğit ve ar- 
(S. No: 253) kadaşları

İmam - Hatip Oku
lunda 
İzmir

6735/6724 Nuri Gümüş ve ar- 
(S. No: 254) kadaşlan

imanı - Hatip Oku
lu
İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Komünistlik suçundan mevkuf kocasının
O r haniye kışlasına nakledildiği ve bu yerin gayrisihhi ve ceza 
evi müdürünün keyfine göre idare edilmekte olduğu, ziyaret 
müddetinin kısaltıldığı ve yemek verilmesinde müşkülât çıkarıl
dığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1.946 senesinde yurda gelmiş olup kanuni 
müddeti içerisinde müraraat etmediğinden bahsUe iskân talebi
nin reddedildiği ve bıı hakkının verilmesi hakkında.)

Encümen kararı Ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Her zaman haıji'unlariyle barındıkları 
kışlakiyeyc gitmelerine müsaade edilmediğinden ve bu halden 
mutazarrır olduklarından otlak ve kumsal olan yerlere kadar 
gönderilmelerine müsaade edilmesi haklında.)

(Arzuhal hulâsası : Müptelâ bulunduğu hastalığı sebebiyle 
tedavi edilmekte olup kendisine giyecek elbise vc memleketine 
avdetinin temin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşı ite efradı ailesini geçindi- 
r enlediğinden maişetlerini temin edebilecek bir işe tâyin edilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 200 dönümlük arazisinde kavaklık tesis 
etmek üzere kendisine kredi teinin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İmanı - hâtip mektebinde okumak isteme
dikleri halde tasdiknameleri verilmediğinden bu halin önlenmesi 
hakkmda.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

07154/6723 Süleyman O&ııtlu ve (Arzuhal hulâsası : imam - hatip mektebinde okumak isteme- 
(S. No: 255) arkadaşları dikleri halde tasdiknameleri verilmediğinden bu halin önlenmesi

İmam - Hatip Oku- haklında.) 
lu
İzmir

6757/6746 Abdullah Öz bey ve » » » » .». »
i S. X o: 256) a rkadaşları

İmam - Hatip Okıılu 
İzmir

6758/6747 Halil üstün t aş ve » » » > » »
(S. No: 257) arkadaşları

İmam - Hatip Oku
lu
İzmir

6759, 6748 Arif Biçer ve arka- » » » » * *
(S. No: 258) daşları

imam - Hatip Oku
lu
İzmir

6760/6749 Yaşar Yıldız vo ar- » » » » » »
(S. No : 259) kadaşları

İmam - Hatip Oku
lu
İzmir

6761/6750 Selâhattin ünal ve » » > » * »
(S. No: 260) arkadaşları

imam - Ilatip Oku
lu
•İzmir

6762/6751 Abdürrahman Bulut > » » » » »
(S. No: 261) ve arkadaşları

İmam - Hatip Oku
lu
İzmir

6770/6759 Orhan Çetin ve ar- » » * > * »
(S. No : 262) kadaşları

\ İmam - Hatip Oku
lu
İzmir

6788/6777 Nihat Ergin ve ar- » » » » » *
(S. No: 263) kadaşları

İmam - Hatip Okulu 
İzmir



Arzuhal
N o .

6789/6778 
(S. No: 264)

6795/6784
(S. No: 265)

6803/6792 
(S. No: 266)

6813/6802 
(S. No: 267)

6763/6752 
(S. No: 268)

6740/6729 
(S. No: 269)

6738/6727 
(S. No: 270)

6781/6770 
(S. No: 271)

6772/6761
{S. No: 272)

6766/6755 
(S. No: 273)

6764/6753 
(S. No: 274)
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Seyit Ali Ulutaş 
İmam - Hatip Okulu 
İzmir

Hali] Ülkü
İmam - Hatip Okulu
İzmir

Burhanettin Gürses 
İmam - Hatip Okulu 
İzmir

Şeraf ettin Dülger 
ve arkadaşları 
İmam - Hatip Okulu 
İzmir

Cemal Olgun 
Merkez 23 Temmuz 
İlkokulu öğretmeni 
Bursa

Ali Mahmut ("anlı 
Erzenüs köyünde 
Erbaa

Hilmi Ottekin 
Çiftçi 
K. Ereğli

Süleyman Şıhlı Ba
hadır
D. P. Başkanı 
Reyhanlı

Nihat Berkay 
Verem Hastanesi 
hastalan adına 
Bursa

Reşat Topaloğlu 
Savaş mahallesi Kes
kin sokak No: 11 
İskenderun

Sadettin özmen 
Yeldeğirmeni Kara- 
kolhane caddesi 
No: 21/2
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : t m a rn - hatip mektebinde okumak isteme
dikleri, halde tasdiknameleri verilmediğinden bu halin önlenmesi 
hakkında.) *

(Arzuhal hulâsası. : Ya§ haddi dolay isiyle emekliye sevk 
edildiğinden 80 liralık kadro tahsisiyle maaşının 100 liraya 
yükseltil m e si hak kınd a.)

(Arzuhal hulâsası : Tokad vilâyeti dâhilinde serpiştirmeye tâ
bi tutulup aynı aüeden olrnı kardeşi İsmail Canlı iskân muame
lesinden istifade ettirildiği halde kendisine bir yardım yapılma
dığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Ziraat Bankasına olan borcundan 
dolayı kendisinden fazla faiz alındığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hayvanlarının başka mahalle nakledilme
sinde kendilerine müşkülât gösterilerek müsaade edilmediğinden 
bu. vaziyetin önlenmesi haklında.)

(Arzuhal hulâsası : Hursa Göğüs Hastalıkları Hastanesinin, 
iyi, vaziyette olmadığı, verilen yiyeceklerin bozıık ve az olduğu 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edil
miş olup müracaatına rağmen tahsis muamelesi vaktinde yapıl
madığından mutazarrır olduğu cihetle işbu muamelenin bir an 
evvel yapılması hakkında..)

( (Arzuhal hulâsası : İstanbul Belediyesi Zeynepkânıif 
Doğum Evinde başasistan olarak çalışmakta iken bilâsebep baş
ka, mahalle tâyin edildiğinden işbu tâyin emrinin durdurulması 
ve İstanbul'da her hangi bir vazifede istihdamı hakkında.)
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Arzuhal

No.

6797/6786 
(S. No: 275)

6796/6785 
(S. No: 276)

6792/678J 
(S. No: 277)

6788/6772 
11574/11020 
13430/12850 
(S. No: 278)

6827/6816 
(S. No: 279)

6823/6812 
(S. No:280)

6818/6807 
(S. No: 281)

6802/6791 
ı 8. No: 282)

6798/6787
(S. No: 283)

Arzuhal sahibinin ^
adı, soyadı ve adresi T Encümen karan çv o ne sebepten verildiği

Kadriye Kâmil ve i (Arzuhal hulâsam : Akrubalariyle birlikte Kıbrıs'la sahi-
arkadaşları bolduğu, evi kıymetinden çok aşağıya istimlâk edilmek t* olcluğun-
Brenler yolu No: 10 dun alâkalı makamlara bildirilerek işbu haksızlığın önlenme-
Magusa - Kıbrıs si hakkında.)

Ali Macar 
Cumhuriyet nıalıal 
lesi yeni göçmen 
mahallesinde 
Yıldızeli

Recep Yılmaz ’ (Arzuhal hulâsası : Kiracı sıfatiyUoturmakta, olduğu vakıf
Vakıflar Başmüdür- evin yirmi sene müddetle ve ı/irmi taksitte ödenmek üzere ken- 
liiğü 4. Vakıf Han (/isine saf ılınası hakkında.)
İdare Memuru 
İstanbul

Üzevir Arsoy 
Kasımpaşa mahall 
Yörükefe sokak 
No: 13 
Menemen

Çelil Demirci 
Asri Fırıncı Ömer 
Aras eliyle Çatak 
Köyü öğretmeni 
Çatak - Sarıkamış

Bilâl Benli ve arl 
daşı
Yavruturna malıa 
lesi Sel sokak 
No: 128 
Çorum

Zeynel Bozkuıl (Arzuhal hulâsası : Erzurum Ceza Evinden memleketi olan
Merkez Ceza Evinde Tekirdağ Ceza Evine nakli hususundaki talebinin, yerine getiril- 
Erzurum mesi hakkında.)

Asım Uygur (Arzuhal hulâsası : Kazalarında mevcut nakil vasıtalarına
Şoförler Esnafı Der- yapılan lâstik tahsisi kâfi yelmediğinden gerekli yardımın yapıl- 
nek Başkanı ması hakkında.)
Nizip

Halil Tekin (Arzuhal, hulâsası : Pasinler kazasının *JIırtcv köyünde eğit-
llei’tev köyü Öğret- men iken talebe azlığı sebebiyle, işine nihayet verildiğinden tek
meni rar vazifeye tâyin edilmesi, hakkında.)
Pasinler

(Arzuhal hulâsası : T. C. Ziraat Hankası Menemen şubesinde 
‘si bekri iken bilâscbcp işine nihayet verilerek perişan bir vaziyetle 

bırakıldığı ve. işbu banka sabisinde usulsüz ve yolsuz muameleler 
yapıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 11)52 ydındanbcri düyuna kalan 75 lira 
harcırahının bir an evvel verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1954 - 1955 ders yıllarında öğretmen ve
killiği yaptıkları halde; bu defa kendilerine vazife verilmediği 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan mnhaeirderindcn olup ara
zisinden. aldığı mahsul ihtiyacım, temin edemediğinden bir bak
kal. dükkânı açmak üzeri kredi yardımı yapılması hakkında.)



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6881/6870 Bekir S ıtk ı Akyazan  
7147/7135 Devlet Su  İşlerinde  

8480 Neşriyat Müdürlüğü  
(S. No: 284) isçilerinden 

Ankara.

6893/6882 Kâm ım ın  İlte r  
(S. No: 285) 61. Tüm en Muhasebe 

Kâtib i
Hoşdero - İstanbul

6891/6880 Şak ir Özkan ve ar 
(S. N o: 286) kadaşları

122 No: lı tel sahip
leri
( 'ekerek

(Arzuhal hulâsası : 6435 sayılı Kanunun tatbikr suretiyle vc 
sebepsiz ¡/¿re. emekliye sevk edildiğinden■ durumu, tetkik edilerek 
inhisarlar idaresinde tekrar vazifeye tâyin edilmesi hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Arkadaşından, kendisine devredilen me
mur evinin başkusnna verilmek islendiği ve bu sebeple- kuman
danları tarafından tazyika re cebre mâruz bırakıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Çekerek Belediye Reisliği seçiminde mev
cut on âzadan altısının reyini aldıkları halde; kanunsuz alarak 
seçimin iptali cihetine gidildiği hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hu
lâsaları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin mahiyetle
rine ve salâhiyetli idari makam ve mercilerce halli gereken ve
ya hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte ol
malarına binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5268 16. I V . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Afyon K. Bolu

J. F. Ağaoğlu. H. Ortakcıoğlu A. Doğruyol U. Tiryakioğlu M. Daytoğlu

M ardin M ardin Seyhan Trabzon
B. Erdem R. K. Timuroğlu S. Serçe S. Karayavnz

(Arzuhal sayısı : 352)



ß. M. M. Matbaam



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

M  Sayı : 1 0 7  P* 

6 . IX.  1957 Cuma
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin 

adı, soyadı ve adresi

12693/12119 Ökkâ.ş ■Çokgüngör ve 
13103/12526 eşi

Seferpaşa mahallesi 
Çamui’cıı sokak 
No: 27 
Gazianteb

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Cezanın afj'% hakkında.)

Dilekçilerden Ökkâş Çokgüngör; firar suçundan dolayı 
hakkında hükmedilen cezanın, istidasında beyan eylediği se
beplerden dolayı affını istemekte, karısı Özgen Çokgüngör de, 
bu talebe iştirak etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
iki aylık er iken 15 Myıs 1947 tarihinde firar ederek, 1 Hazrian
1955 tarihine kadar hali firarda kaldığı kıtası kumandanlığının 
yazısı ve kendi ikrariyle sabit olduğundan, Askerî Caza Ka
nununun 66/1 - A ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddeleri 
gereğince beş ay müddetle hapsine ve yenibaştan asker edil
mesine ve mezkûr 59 ncu madde ile yapılan indirmenin bu ci
hete de teşmiline Askerî Mahkemece 14 . VI . 1955 
tarihinde karar verildiği ve bu kararın Askerî Temyizin tas
dikiyle katileştiği ve bu durum karşısında bakanlıkçp. yapıla
cak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

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

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden, mezkûr talebin bu sebep
ten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5269 16 . IV . 1957

12922/12347 İsmail Demirkol (Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)
Ceza Evinde mah
kûm
Akyazı

Dilekçi : Tamamen mâsum olduğunu beyanla, cezasının af
fını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir hırsızlık suçun
dan dolayı hakkında yapılan tahkikat sırasında jandarma on
başısı Yaşar Demir’e hakaret ve müessir fiil ika etmekten ve 
ayrıca Osman Aytekin’i dövmekten ve bu şahsa hakarette bu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lunmaktan maznun İsmail Demirkol’un Akyazı Asliye Ceza 
Mahkemesince yapılan duruşması sonunda; suçu sabit görüle
rek Türk Ceza Kanununun hâdise ile ilgüi maddelerine tevfi
kan beş ay yirmi yedi gün müddetle hapsine ve 200 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen hükmün Temyizen 
tasdik edilmesi üzerine 17 . 1 . 1957 tarihinden itibaren infazına 
başlandığı ve kanun yolundan geçmek suretiyle katileşen bu 
hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin 
tetkiki sırasında hazır bulundurulan Vekâlet temsilcisi de; affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini beyan ve ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi, dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden mezkûr talebin bu sebep
ten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5270 16 . IV . 1957

13255/12678 Celâl Gürsel Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğini beyanla, cezasının
6. Tüm. Top. K. I. affını istemektedir.
Tb. Eğt. Sb. Topçu Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi bin- 
Bnb. başı Celâl Gürsel’in oda hapis cezasını çekmekte olduğu yeri
Bursa terk etmek suçundan Askerî Mahkemece 20 . I . 1943 tarihli

ilâmla Askerî Ceza Kanununun 77 nci maddesine tevfikan üç 
gün hapse mahkûm edildiği ve bu baptaki hükmün Askerî Tem
yiz Mahkemesince 9 . III . 1943 tarihinde tasdik edilmek sure
tiyle katileştiği ve sözü geçen mahkûmiyet 5677 sayılı Af Ka
nununun şümulüne girdiğinden vâki talep münasebetiyle Ve
kâletçe yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince, bu işin 
tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti 
mümessili de; suç ve cezanın 5677 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin şümulü içine girdiği cihetle hususi af talebi hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığını beyan ve ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Hâdisedeki suç ve cezanın, 5677 sayılı 
Kanunun birinci maddesi mucibince neticeleriyle birlikte affa 
uğramış olduğu anlaşıldığından, dilekçinin vâki isteği hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve ik
tizasının mezkûr kanun hükümleri dairesinde alâkalı Vekâlet
çe ifası lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5271 16 . I V . 1957
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12381/11822 Bahriye Arslan
Kuşhane köyünde 
Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal, hulâsası : Cezanın affı hakkında.)

Dilekçi : Oğlu Kemal Arslan’in tamamen mâsum olduğu hal
de adam öldürmek suçundan hapse mahkûm edildiğini beyanla, 
oğlu hakkında hükmedilen cezanın affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmekten 
maznun Kemal Arslan’m fiili bilmuhakeme sabidolmasmdan do
layı Türk Ceza Kanunun 448, 51/1, 56, 31 ve 33 ncü maddeleri
ne tevfikan on bir sene sekiz ay ağır hapse ve diğer fer’î cezala
ra mahkûm edildiği ve bu baptaki hükmün Temyizen tasdiki 
ile katileşmesi üzerine infazına başlandığı ve bu hükümde bir 
isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin tet
kik ve müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet temsilcisi de; 
affı mucip bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, oğlu Kemal Arslan’a râci af 
talebi dikkate alıncak değer ve mahiyette görülmediğinden, mez
kûr talebin bu sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5272 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsanı : 4539 ve 4545 sayılı encümen kararları hak- 
o- kında.)

Dilekçi : Evvelce vâki müracaatı üzerine Arzuhal Encüme
nince ittihaz ve tarafına tebliğ edilen 57/4539 ve 57/4545 sayı
lı kararlarda maddi hata bulunduğundan bahsile, bu hatanın du
ruşma yapılarak düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, yukarda numaralan gösteri
len encümen kararlarına mâtuf beyanı itirazı tazammun eder 
mahiyette olmasına ve Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesinde 
itiraz hakkı yalnız mebuslara tanınmış bulunmasına binaen, vâ
ki son talep hakkında da zikredilen sebepten muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5273 16 . IV . 1957

32960/12384 İsmail Şahin Dilekçi : Müsadere edilen orman emvalinin 6831 sayılı Ka-
Beyce köyünde nunun 5 nci maddesi mucibince tarafına iadesi hakkındaki mah-,
Simav keme kararının Orman İdaresince yerine getirilmemekte oldu

ğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Mezkûr emvalin müstediye iadesi için 

mahalline talimat verildiği Ziraat Vekâletinin bu baptaki ceva-

] 3580/13000 Lûtfi Evren
Duatepe («örgülü s 
kak 8/6 
Ankara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

bmdan anlaşılmış olmasına göre vâki talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5274 16 . IV . 1957

34(iO/' 1Ü8JS0 İlahini özoğıız Dilekçi : ikametgâhına bir aded şehir telefonu bağlanması
1673/13091 < /ifı.-cim ler eadd -si için mütaaddit defalar aidolduğu makama ve Münakalât Ve- 

(ierdaıılık  sokak kâletine müracaat ettiğini ve bu miiracaatlerinden birine ve-
Nd: "i Ka l :  4 rilen cevapta, Lâleli tevziatından istifade ettirileceği bildiril-
Knmkapı - İstanbul diği halde, bu tevziattan şimdiye kadar faydalandınlmadı- 

ğını beyanla, gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu husus
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5275 16. IV . 1957

Dilekçi : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünden istifade ederek dâva takibetmekte iken 
mahallî ceza hâkiminin kendisini ceza dâvalarını deruhde 
eylemekten menettiğini, bu baptaki karar aleyhine Adliye Ve
kâletine müracaatte bulunmuş ise de Vekâletçe bu müracaa
tının nazara alınmadığını beyanla, eskisi gibi ceza dâvalarını 
da takibetmesine müsaade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisinde kanuni bir hak 
görüyorsa mezkûr meni karan aleyhine üst mahkemeye mü- 
racaatle itirazda bulunabileceğine göre bu hususta encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5276 16 . IV . 1957

13572/1.2992 Osman Özkaya Dilekçi : Kore’de mâlûl kaldığını, tahsis edilen yüz lira ay-
Kunduzhan mahailo- lıkla kendi ve ailesi efradının maişetlerini sağlıyamadığım, ki
şi Develıane sokak ra evinde oturduklarından bir ev almak için de altı bin liraya 
No: 107 ihtiyacı bulunduğunu beyanla, mâlûl aylığının artmlmasını ve
Çorum ev parası olmak üzere kendisine, altı bin lira verilmesini iste

mektedir.
Gereği düşünüldü : Miktarları kanunen tâyin edilmiş olan 

mâlûl aylıklannın bir nispet dâhilinde artırılabilmesi için alâ
kalı kanunda değişiklik yapılması lâzımgeleceğine ve bu yolda

• bir teklif dernvîyanı ise Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci
maddesinde kendilerine yetki verilmiş olanlann takdirlerine

.13492/12912 Mehmet Kaplan 
I )âvavekili 
Şarkikaraağaç



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

■’-72/9544 Muştala Eker ve ar 
kadaslan
Yenimelımetli Köyii 
ihtiyar Heyetinde') 

PolatlI

bağlı olup encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif ser- 
dine salahiyetli bulunmamasına ve mâlûllsre ev parası verilebi- 
leceğiııe dair de mevzuatımızda bir hükme raslanmamasına gö 
re dilekçinin bu cihetlere matuf isteği hakkında muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5277 16. IV. 1957

Gereği düşünüldü : Polatlı kazasının Yenimehmetli köyü 
İhtiyar Heyetinden Mustafa Eker ve arkadaşları tarafından 25 
numaralı Toprak Tevzi Komisyonundan şikâyeti mutazammm 
olarak verilen dilekçenin Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü Teftiş Heyeti Bürosunda bir daktilo tarafından imza kar
şılığında tesellüm edildiği halde bulunamadığı ve bu daktilonun 
14.VIII.1953 tarihinde istifa etmiş olması hasebiyle hakkında 
Memurin Kanunu hükümlerine göre yapılacak muamele olma
dığı, Devlet Vekâletinin bu baptaki yazısından anlaşılmasına ve 
zıyaa uğrıyan mezkûr dilekçenin yenilendiği takdirdo icabının 
yapılacağı müstedilere bir yazı ile bildirilmiş olmasına binaen, 
vâki talep hakkında zikredilen sebepten encümenimizce filhal 
muamele tâyinin? mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5278 16 . IV . 1957

12011/11454 Şükrü Şimşek ve ar- Dilekçiler: Köylerindeki toprakların muhtaç çiftçilere dağı- 
kadaşları tılması lâzımgelirken köy muhtarının menfaat mukabili Toprak
Karaçalı köyünde komisyonuna yanlış beyanda bulunması dolayısiyle başkalau- 
Köycoğiz na verildiğini ve tevzi işinde yolsuzluk yapıldığım beyanla,

muamelenin ıslâhını ve icabedenlerin de cezalandırılmasını is
temektedirler.

Gereği düşünüldü: Köy muhtarı Hakkı Ege hakkında ica- 
beden tahkikata tevessül edildiği ve fakat bahis mevzuu dağı
tımın tamamen kanun hükümleri dairesinde yapılarak tescil 
muamelesinin de icra ve ikmal olunduğu Devlet Vekâletinin 
bu baptaki cevabından anlaşılmasına göre vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve 
dilekçilerin tevzi işine taallûk eden iddialarında ısrar ettikle
ri ve dâva hakkına da sahibolduklan takdirde bu iddiaların
dan dolayı usulü dairesinde kaza merciine müracaatte muhta
riyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5279 16. IV . 1957
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Arzuhal

No.

13 !ü!.'/ 12889

13491/J 2911

13582/13002

Müzeyyen Seyhan 
Yenicimi a Malı. C-ı- 
ıııi Çıkmaz 1 2 /1  
No.: da 
Trabzon

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

Dilekçi: Şehit kocasından tahsis edilen ve on seneliği ve
rilmek suretiyle kesilmiş olan yetim maaşının, son kanun mu« 
cibince tekrar bağlanması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin durumu 6740 sayılı Kanun 
hükümlerine uyduğu takdirde aidolduğu makama müracaatle 
iadeten maaş tahsisi hakkındaki talebini bu makama karşı 
dermeyan etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5280 1 6 .IV . 1957

Kemal özhan Dilekçi: Sanat Enstitüsü mezunu olup askerliğini yedek
Savurkapı mahallesi subay olarak yaptığını, terhisinden sonra muvazzaf subaylığa
38 sokak N o: 10 nakledilerek orduda istihdamı halikında müracaatte bulunduğu 
Mardin halde bu müracaatının Millî Müdafaa Vekâletince kabul edil

mediğini beyanla, isteğinin yerine getirilmesi hususunun sağ
lanmasını rica etmektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine nazaran bu bapta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
bahis mevzuu vekâlet muamelesi aleyhinde dilerse kaza merci
ine müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5281 16 . IV . 1957

Saide Tosun Dilekçi : Kıdemli yüzbaşı İbrahim Tosun’un karısı olduğu-
Ahmctpaşa mahalle- nu, kocasının on bir sene hizmetten sonra vefat ettiğini ve top- 
si Hanci sokak tan ödenen üç bin lira ile şimdiye kadar ancak idamei hayat
N o: 29 edebildiklerini ve kanunun müsait olmamasından dolayı kendi
li ursa siyle çocuklarına aylık bağlanamadığını beyanla, gereğinin ya

pılmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Müteveffanın hizmet müddeti müsait 

olmamasından dolayı yetimlerine aylık bağlanamıyarak toptan 
ödeme yapıldığı anlaşılmasına ve meriyette bulunan kanun hü
kümleri de bu merkezde olmasına göre vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5282 16 . IV . 1957
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No.
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne seböpten verildiği

Nazif Arat (Arzuhal hulâsası : Eski Gümrük Muhafaza (¡cne! Kuman-
1644 sokak N o: 58 dam hakkında.)
Bayraklı Dilekçi : Eski Gümrük Muhafaza Umum Kumandanı Tüm

general Hayati Ataker’in teftiş maksadiyle yaptığı seyahatler
de makam arabasından istifade ettiği ve bâzı yerlerde devlete 
ait binalarda ikamet eylediği halde harcırah ve yevmiyesini 
tam olarak almış bulunduğunu ve bu suretle haksız menfaat 
sağladığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adlî âmir sıfatiyle Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisliğine bu hususta yaptırılan tahkikat neticesin
de adı geçen tümgeneralin suç teşkil eden bir hal ve hareketine 
rastlanmadığından hakkında Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 86/5 nci maddesi gereğince ademitakip karan verilmiş 
bulunmasına göre vâki ihbar münasebetiyle encümenimizce. mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5283 16 . IV . 1957

A. İhsan Demirci (Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında
Merkezde1 Kahveci
Suat Demirci eliyle 
Çemişkezek - Tııııee-

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı ce
zasının bütün neticeleriyle birlikte affı lâzımgeleceğinden 
bahsile, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkında 
iftira suçundan dolayı Müddeiumumilikçe açılan âmme dâ
vası üzerine yapılan muhakemesi sonunda, suçu sabit görüle
rek Türk Ceza Kanununun hâdise ile ilgili maddelerine tev
fikan 4 ay yirmi gün müddetle hapse mahkûm edildiği ve 
bu baptaki hükmün temyizin tasdikiyle katileştiği ve bu 
hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildiribnetkedir.

Dahalî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet temsilcisi de; affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini beyan ve ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden, mezkûr talebin hu sebep
ten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5284 16 . IV . 1957

Ömer Sevmen Dilekçi : Eyüp’teki Maltaoğulları Mensucat Fabrikasında
Bahriye Caddesi sekiz seneden beri demirci ustası olarak çalışmakta iken 
Set üstü N o: 45 bir iş kazasında mâlûl kaldığını, bu baptaki raporlara müs-
Eyiip - İstanbul teniden İşçi Sigortalan Kurumu aleyhine asliye mahkemesin

de daimi gelir bağlanması talebiyle dâva açmış ise de mah-



Arzuhal
No.

12 1 7  ( i  ■ 11  (> 1 fl
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kemenin Adlî Tıp Müessesesinin raporuna dayanarak bu dâ
vasını reddettiğini, temyiz ve iadei muhakeme talep ve dâ
vasının da keza reddolunduğunu beyanla, Adlî Tıp Müesse- 
sesinden başka sağlık kurullarından lehinde verilen raporların 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni ve hukuki cihetlerin 
de Adliye Komisyonu taraflarından incelenerek lehindeki 
mezkûr raporlar mucibince kendisine daimi gelir bağlanma
sını ve aleyhindeki hükmün da adlî hata sebebiyle iptalini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi aleyhinde Asliye Mahkemesin
den verilen hüküm kanun yollarından geçmek suretiyle ka
tileşmiş bulunmasına ve bir hukuk dâvası hakkında verilen 
hüküm ve karara raci adlî hata iddiası ancak kanun yollarına 
müracaat suretiyle dermeyan edilebileceğine ve müstedinin 
bahsedilen kanun yollarına müracaat eylemiş olduğu da ken
di ifadesinden anlaşılmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumu
zun 54 ncü maddesinin açık ve kesin hükmüne nazaran teşriî 
uzvun mahkeme kararlarına müdahale hakkı mevcudolmama- 
sına binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5285 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsam : Dileğinin, tevhidi içtihat veya ı/azılt emir 
yahut kanun yollarından biriyle is'a fi hakkında.)

Dilekçi : Ölü kocasının, sağlığında kötü niyetle açtığı boşan
ma dâvasını, ilânen tebliğat yaptırmak suretiyle hükme bağ
lattığını ve lâhik olan boşanma hükmünün yine aynı yolla ke
sinleşmesini sağlıyarak, öteden beri gayrimeşru münasebette 
bulunduğu Emine Nihal isminde bir kadınla evlendiğini ve bu 
evlenmeye kendisi ancak nikâhtan sonra muttali olduğundan 
derhal iadei muhakeme dâvası ikame eylediğini, neticede hak 
kındaki boşanma dâvasının salâhiyetli mahkemece reddine ka
rar verildiğini, bu baptaki kararın katileşmesini mütaakıp 
Emine Nihal’e raci evliliğin butlanına karar verilmesi talebiyle 
dâva açmış ise de mahkemece bu dâvanın reddi ve Temyiz Mah
kemesince de bu ret kararının tasdiki cihetine gidildiğini, tas
hihi karar talebinin de kabul olunmadığını beyanla, mezkûr iki 
hüküm dolayısiyle hâdis olan ihtilâfın ve hukuki durumun ya 
tevhidi içtihat yahut yazılı emir yoliyle veya bir kanunla 
halledilmesini ve binnetice Emine Nihal’in evliliğinin bâtıl ve 
hükümsüz addolunması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Adliye Veekâletininn cevabi yazısında ezcümle : Kesinleş 
mis olnn bu iki hükümden dolayı iadei muhakeme mümkün

Şahende A ki ıığ 
Alsaııeak Mesudiye 
('midesi \<>: 41 
İzmir



Arzuhal
No.

1014.') 070:}
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

olup olmadığının tetkik ve halli kaza merciine ait bulunduğun 
dan, dilekçinin, lüzumuna kaani ise bu yolda bir müra- 
caatte bulunabileceği ve diğer taraftan, kanun nef’ine boz
mayı mucip sebepler görüldüğü takdirde, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 427 nci maddesi mucibince keyfiyetin 
Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğine iblâğı lâzımgeleceğinin ma
hallî C. Müddeiumumiliğine yazıldığı ve binnetice vekâletin bu 
işte idareten yapacağı başkaca bir muamele bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kazai yollardan geçmek suretiyle kati
leşmiş olan mezkûr iki hüküm münasebetiyle, teşriî bir uzuv 
olan encümenimizin mukteza beyan etmesi veya alâkalı adli 
makam ve mercilere şu veya bu şekilde tavsiyede ve binnetice 
bu hâdiseye müdahalede bulunması, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 54 ncü maddesinin açık ve kesin hükmü muvacehesin
de asla caiz olamıyacağından, vâki talep hakkında bu sebepler
den muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin, vekâlet 
cevabı dairesinde iadei muhakeme gibi kanun yoluna müraca- 
atte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5286 16 . IV . .1957

(A rzu  ha hulâsası : Yanlış tahkikata m üsteniden, vatandaş
lıktan ıskatı hakkında verilmiş olan İcra V e k il in i  H eye t i  kuran  
nnı iptali  mevzuunda armış olduğu idari dâva mürur m üddetten  
reddedilmiş bulunduğundan Devlet Şûrasının ilişik mezkûr ret 
kararında ela görüldüğü üzere bu muamelei tasarruf iyenin isti- 
nadetmekte bulunduğu şekilde, efradı  ailesi • tarafından küçül: 
yaşta getirilmiş bulunduğu İran'da her hangi bir suretle asker
lik yapmamış oduğundan; yeniden Türk vatandaşlığına labıı!  
olunması talebinden ibare tt ir .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Rızaiye Konsoloslu
ğumuzdan alınan cevapta, İran’ın Çiçek köyü nüfusunda bu 
devlet tebaası olarak kayıtlı bulunan müstedinin iki sene müd
detle Şehpur’de muvazzaf askerlik yapmış bulunduğunun bil 
dirilmiş olduğu açıklandıktan sonra; 1312 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesin.? uygun olarak vatandaşlığımızdan ıskat olunan
ların yeniden vatandaşlığımıza kabul edileceklerine dair mev
zuatımızda müsait bir hüküm mevcudolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhtilâfın tetkik ve halli kaza merciine 
ait bulunmasına ve vekâlet cevabına göre vâki müracaat üzere
ne encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

.Melnnet Ç içek  

İske le  köyünde 
V an

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5287 16.I V .1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

12212/11655 Hüseyin Çakır (Arzuhal hulâsası : Hırsızlık isnat ve iftirası ile, müdafaa
Ceza Evinde hiikühı- delilleri nazara alınmaksızın haksız olarak mahkûm edilmiş bu
lu lunduğu 2 sene 8 aylık hapis cezasından başka aynı suçtan ikinci 
Nevşehir defa olarak yine aynı müddet hapse mahkûm edildiğinden şikâ

yeti ve adlî hata ile muallel bulunan mahkûmiyet dosyaları tet
kik olunarak mağduriyetinin telâfisi talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ayrı ayrı zamanlarda 
muhtelif şahıslara ait kamyonlardan çuval çaldığı bilmuhakeme 
sabit olan müstedi hakkında Aksaray Asliye Ceza Mahkemesi
nin 24.VI.1955 tarihli 2 sene 8 aylık mahkûmiyet karan ile; 
aynı yer Sulh Ceza Mahkemesinin 22.V.1956 tarihli ve aynı 
müddet hapis cezası ile mahkûmiyetine mütedair bulunan hük
mün Temyizen tasdik olunmak suretiyl.3 katileştiği ve her iki 
hükümde de bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran; kabule şayan bulunmıyan 
talep hakkında bu bakımdan encümsnimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

5288 16. IV . 1957

11394/10840 Abubekiı* Sert (Arzuhal hulâsası : Bahaddin Aktaşla birlikte Mustafa Ak
is. o\ ut a. köyünde taş’ı yaralamış olmaktan İliç Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm 
Refahiye edilmiş bulunduğu 8 ay hapis cezasının, failin Bahaddin Aktaş

olması ve kendisinin bu işte masum ve alâkası bulunmaması se
bebiyle mahkûmiyet dosyası tetkik buyurulamk af edilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1 . I . 1954 tarihinde, 
arkadaşı Bahaddin ile birlikte müstakil faili belli olmayacak 
surette Mustafa Aktaş’ı yaralayıp kolunu kırdığı ve 20 gün 
iş ve gücünden geri kalmasına sebebolduğu bilmuhakeme sa
bit olan müstedi hakkünda mezkûr mahkemece verilmiş olan 
18 . VII . 1955 tarihli mahkûmiyet karanmn müstediye ait 
kısmının temyizen tasdik edildiği ve hükümde, bir isabetsizlik 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunma
yan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5289 16. I V . 1957
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Arzuhal

No,

10:î9il./9895

545(1/5440

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Alt 
227. P. 
Evinde 
eri 
Muş

mor
A. As. Ceza 
tutuklu .J.

(Arzuhal hulâsası : Azakpujr karakolunda jandarma eri ola
rak hizmeti askeriyesini ifa etmekte iken 26 . XII . 1954 günü 
arkadaşı Osman ile birlikte vazifeten Kışlan köyünden döndük
leri sırada; önlerine çıkan 5 silâhlı şahıstan, daha önce kendisi 
ile silâhlı müsademede bulunan Ali Mutlu tarafından meslek re 
şahıslarına karşı hakarette bulunulması üzerine bir delil temini 
maksadiyle bunlardan bir tanesinin üzerindeki mernıi kolonu çe
kip almak istediği zaman, arkadaşının üzerine çullanan diğerle
rini korkutmak ve zaptettikleri silâhı kurtarmak için ayakların
dan yaralamak maksadiyle silâhını istimal edip karşılıklı müsa
demede; tanzim olunan raporla da sabit bulunduğu üzere arazi
nin çok arızalı bulunması yüzünden Sadullah’ın yaralanıp ölü
müne sebebiyet verdiğinden dolayı Muş Ağır Ceza Mahkemesin
ce, lehine olan delillere iltifat olunmaksazm ve nefis müdafaası 
ve şahitlerin kâffesinin evvelce kendileri ile mücadelede bulun
duğu nazara alınmadan verilen 22 sene 6 ay 5 gün hapis ceza
sından doğan mağduriyetinin telâfisi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 26 . XII . 1954 tari
hinde Muş’un Hibyan köyünden Sadullah Sayılgan’ı vazife sı
rasında kasten öldürdüğü sabit görülüp mezkûr mahkemece, 
Türk Ceza Kanununun 448, 251, 51/1, 81/3, 31 ve 33 ncü mad
deleri gereğince ittihaz olunan 26 . İÜ . 1956 tarihli mahkûmi
yet kararının Temyizen tetkik ve tasdik olunmak suretiyle ka
tileştiği ve hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve temsilcinin vâki 
izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan talep hakkında, 
bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5290 16. I V . 1957

Eyüp Demir ve ar- (Arzuhal hulâsası : Devlet ormanından izinsiz Kestane ağacı 
kadaşları kestikleri isnadı ile, Tirebolu Sulh Ceza Mahkemesince hakla-
Sınır köyünde nnda hükmolunan birer hafta hapis ve 3 150 şer lira para ceza~
Tirebolu lannm, mahkemece; ellerindeki gayrimenkul!erde kestane ağacı

bulunduğunu bilen diğer veresenin yalan şahadetine istinaden ve 
mahallen keşif icra olunmaksızın verilmiş bulunması ve fakru 
zaruret içerisinde bulunan kimselerden olmaları itibariyle affo
lunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 18 . II . 1953 tarihin
de; Devlet koru ormanından ruhsatsız 18, 780 metre küb 126 
aded kestane ağacı kestikleri bilmuhakeme sabit görülerek Ti
rebolu Sulh Ceza Mahkemesince Orman Kanununun değişik 
105/2 nci maddesi gereğince mahkûm edilen müstediler hakkın-
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daki 14 . II . 1954 tarihli mezkûr mahkûmiyet kararının Temyiz 
şartı kanunu müddeti içerisinde yerine getirilmediği için vâki 
Temyiz talebi reddedilmek suretiyle katileştiği, hapis cezası in
faz olunmuş ise de para cezalarının henüz infaz olunmadığı ve 
kaçak emvalin miktarı itibariyle affı derpiş eden 6385 ve ‘6831 
sayılı kanunlardan da istifade edemedikleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin Vekâlet işarını müeyyit bulunan izahat ve mütalâ
asına göre; dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan vâki af ta
lebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5291 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Çan'da kasaplıkla iştigal etmekle olup, 
dükkânının kalabalık re yalnız olduğu bir günde; bir belediye me
muru ile Meclisi Umumi azanına satmış olduğu yirmişer iki o sığır 
etinden iO ar kuruş fazla para aldığından dolayı mahkûm edil
miş bulunduğu 3 ay hapis ve I 1(10 lira para cezasının, bu hare
ketinin mücerret ihtiyarlık, yalnızlık re yorgunluk sebebiyle ko
yun eli listesine bakmak suretiyle yapılmış bir hatadan ibaret bu
lunulası itibariyle af edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 270 kuruştan satılması 
lâzımgelen dana etini; 350 kuruşa satmak suretiyle Millî Korun
ma Kanununa muhalefeti bilmuhakeme sabit olan müstedi hak- 
kındaki bu kanunun değişik 31/1 - 2 ve 574 ve mütaaddit şahıs
lara satması itibariyle Türk Ceza Kanununun 80 nci maddesine 
göre tezyiden verilen 30 . VI . 1956 tarihli mahkûmiyet karan 
Temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5292 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası ; !)(i23 sayılı arzuhalinde dé belirtildiği gibi, 
f) senelik bir hizmetten dolayı yapılan borçlanma muamelesinin 
Emekli Sandığınca bil âh ara iptal olunarak emekli aylığından 
mahrum bırakılmak suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan şi
kâyeti mutazammmdtr.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr müracaat üzerine 6441 sayılı bir 
karar verilmiş olup bu kararda da açıklandığı üzerıe; müstedi

Movdankapı Mahal
lesi Karagülle So
kak X o : 9 /A  
Sinob

( ’u m ln ıriye t M ah a l
lesi fîö ç ıne ıı S o kak  
Ç a ıı



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

kanuni hakkının muhtel kılındığında musir bulunduğu takdirde, 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzım- 
gelmekte bulunduğundan vâki şikâyet üzerine bu bakımdan en- 
ciimenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5293 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Taşımakta oldukları silâhlardan dolayı 
(¡130 sayılı Kanuna muhalefetten mahkum edilmiş bulunduklar) 
6 sar ay hapis cezalarının; cehaletleri sebebiyle kanunların fâ
nin ettiği mehiller içerisinde ruhsat için miiracaatte bulunama
mış oldukları ve cezalarının infazı halinde kesiriU nüfus olaıı 
efradı ailelerinin fakıu sefalete duçar olacakları re zirai faali
yetlerinin akim kalacağı göz önünde bulundurularak affedilmeni 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedilerden 7 sinin 
ruhsatsız tabanca ve bıçak taşıdıkları bilmuhakeme sabit gö
rülerek; 6136 sayılı Kanunun 13 ve 15 nci maddelerine göre 
Amasya ve Erbaa asliye ceza mahkemelerince yerilmiş olan 
hükümlerin Temyizen tetkik ve tasdik olunmak suretiyle veya 
Temyiz olunmaksızın katileştiği; diğerlerinin de keza ruhsat
sız silâh ve bıçak taşımak; hakaret ve yaralama gibi çeşitli 
suçlardan 5 ay ile 2 sene 8 ay arasında muhtelif cezalara çarp
tırılıp haklarındaki hükümlerin kesbi katiyet etmiş bulunduğu 
ve hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Ahiren yürürlüğe girmiş olan 6190 sa
yılı Kanunla tesbit olunan müddetler içerisinde işlenmiş olan 
bu kabil suçlara ait cezalar neticeleriyle birlikte ortadan kal
dırılmıştır. Bu bakımdan bu mevzua taallûk eden af talepleri 
hakkında tetkikat ifasına mahal görülmediğine ve diğer ceza
ların affı için de temsilcinin vâki izahatine ve incelenen dosya
ya nazaran muhik bir sebep görülmediğinden tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5294 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Mal müdürlüğünce müzayeden* çıkarılıp 
■ihtiyacı olm t yanlara satılan y erle re ait ihalenin feshi ile, hu iler
lerin hakiki ihtiyaç sahiplerine satılması esbabının İçinin huyu-* 
ruhnası talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Maliye Vekâleitnin müracaatle ilgili Ce
vabına göre; belediye hudutlan dâhilinde olup öteden beri 
kasaba halkı tarafından otlakıye ve yaylak olarak ve ziraat

11134/10580 Necip Oümüştekin 
ve arkadaşları 
Aşağı ve Orta ma
hallesinde 
İğdır

11702/1 l'JÜS Hasaıı Durak ve ar
kadaşları 
Evyaba köyünden 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Erbaa



edilmek sureti ile; intifa edilmekte bulunan ve bu itibarla, 
2490 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak cereyan eden 
satışların iptali cihetine gidilmiş olduğ-u anlaşılmış bulundu
ğundan vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  14 —

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

5295 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Bir mukadderat neticesi; Alman olan 
şimdiki ailesi ile evlenmiş bulunduğu için taahhüdü hilâfına, 
hareket ettiğinden dolayı kendisini yurt dışına gönderen Demir
yolları İdaresince; istihsal olunan bir hükme istinaden talebolu- 
nan tahsil tazminatının affı veya ödiyebileceği bir esas ve şekle 
bağlanmak sureliyle yurtta hizmet ifasının mümkün kılınması 
i alebinden ibare t tir.)

Gereği düşünüldü: Münakalât Vekâletinin şikâyetle ilgili 
cevabi yazısında; müstedi ile hizmet anlaşmasına varıldığı tak
dirde hükmolunan 18 küsur bin liralık tahsil tazminatının ic- 
raen takibinden sarfı nazar olunacağı bildirilmiş bulunduğun
dan vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.)

Karar No. Karar tarihi

5296 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : İzmit Kâğıt Fabrkası tarafından kulla
nılmakta bulunan 327 küsur metre karelik tapulu arazisine ait 
istimlâk muamelesinin yapamadığından ve bedelinin ödenmedi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Gereğ düşünüldü : işletmeler Vekâletinin şikâyetle ilgili 
yazısına nazaran; mezkûr arsa* 3 . X . 1956 tarihinde m)aen 
satılıp bedelinin alınmış bulunduğu anlaşılmasına ve bu mev
zuda doğacak olan ihtilâfın halli de vazifeli kaza mercileri
ne ait bulunmuş olmasına binaen; vâki müracaat üzerine, bu 
bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5297 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Mübadil hakkı olarak verilip bilâhara 
başkalarına, teffiz olunan gayrimenkulle ri yerine başka gayri
menkul verilmesi için yapmış olduğu müracaatı üzerine cerc- 
yan eden muameleden bilgi verilmesi talebine mütedairdir.)

13323/12744 Hüseyin Yeşilkaya 
Kiirkçüçeşme cad
desi No: 68 - 70 
Balat - İstanbul

10058/9648 İsmail Budak 
Gülüstan sokak 
No: 43
Kozluk - İzmit

.12278/11721 Cavit Olcay 
Yük. Müh. 
Augsburg 
Stadbaclıstr. 7 
M. A. N. - Vf. 
Deutschland - Al
manya

Gereği düşünüldü : Kalî karar vermeye yetkili idari ma
kam ve mercilere müracaatı gerektiren müracaat üzerine; bu
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

mucip sebeple tâyini muameleye mahal olmadığına dair 4273 
sayılı bir karar verilmiş bulunmasına binaen ayrıca bir mu 
amele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5298 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Açmış olduğu tapu iptal dâvasına riıyet 
eden birinci vc ikinci asliye hukuk ve kadastro hâkimlerinin il- 
tizamkâr bir şekilde verdikleri kararları temyiz edip bozdur
muş vc reddi hâkim talebinde bulunmuş olduğurmdan dolayı 
kasten aleyhine kararlar verip yine aynı kasdî hareketle reddi 
hâkim talebini reddederek 800 Hra cezai nakdîye mahkûm edilmiş 
bulunduğundan şikâyeti ve mezkûr cezai nakdînin affı talebini 
mut azaminindir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediler tarafından 
Eskişehir 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış olan tapu 
iptal dâvasının reddine hüküm veren Hâkim Fazlı Onat in; 
Temyizin nakız kararlarına rağmen noktai nazarında ısrar edip 
dâvaya bakmaktan istinkâfı üzerine 2 nci asliye hukuk mahke
mesine ; bu mahkemeden de bölgede kadastronun başlamış olma 
sı itibariyle kadastro mahkemesine.devrolunan mezkûr dâva
ya bakan Hâkim Nayman Aytekin tarafından usulü dairesinde 
yapılan keşfe müsteniden ret ve hükmün temyizen tasdik olun 
duğu açıklandıktan sonra; müştekilerce yapılan reddi hâkim 
talebinin reddi üzerine cezayı nakdîye hükmolunduğu ve ya
pılan muamelelerde adı geçen hâkimlerin muahezelerini mucip 
bir cihet görülmiyerek keyfiyetin müştekilere de tebliğ olundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan izahatına 
nazaran; kabule şayan görülmiyen talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi. .

Karar No. Karar tarihi

5299 16 . IV . 1957

(Arzuhal İt ilâ,sası : Hiçbir delil vc suç unsuru bulunmadığı 
halde; Temyiz / ncii Ceza Dairi sinin zina suçunun tekevvünü ile 
ilgili müstakar kararlarına mugayir olarak, zina suçundan dolayı; 
Ankara 3 tıcü Asliye M etlik eme sinin indî bir kararı ile mahkûm 
edilmiş bulunduğu 7 ay hapis cezasının vâki adlî hata sebebi ile 
affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 2 . II . 1956 tarihinde 
tezkerede adı yazılı şahsın karısı ile zina ettiği bilmuhakeme sa
bit görülerek Türk Ceza Kanununun 440 ve 80 nci maddelerine

.12429/11865 Burhan Cahit Eriş 
Merkez Ceza Evinde 
Ankara

9207/8976 Veli Atmaca 
11339/10785 Aşağı Çağlan kö

yünde 
Eskişehir



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 16 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tevfikan 7 ay hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 22 . II .
1956 tarihli mezkûr hükmün Temyizen tetkik ve tasdik olunarak 
katileştiği, tashih ve iade taleplerinin de reddedilmiş bulundu
ğu ve kararda bir isabetsizlik görülemediği bildirlmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
talep hakkında bu bakımdan muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5300 16 . IV . 1957

>105/12528 Osman Ağır (Arzuhal hulâsası : Mâruz kaldığı bir iftira, müddeiumumi ve
Ceza Evinde lıü- hâkimin karakolda jandarmalara emir vererek kendisini dayak 
kümlü tehdidi altında, ikrara icbar etmiş bulunmaları yüzünden haksız
Kulu olarak mahkûm edilmiş bulunduğu 7 sene hapis eczasının kaldı

rılması ve bunu teminen durumun bir müfettişe tahkik ettirilme
si ve arz ettiği şekildi gayrikanuni harekette bulunan hâkim ve 
müddeiumumi haklarında. da kanuni muamele yapılması taliple
rinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 17 . II . 1956 tarihinde 
iki ev ve bir samanlıktan ev eşyası ve yağ çaldığı bilmuhakeme 
sabit görülüp Kulu Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanu
nunun 492/1, 522 ve 525 nci maddelerine tevfikan; içtimaen ve 
neticeten 3 sene 16 ay hapse ve bu kadar müddet Emniyeti Umu
miye nezareti altında bulundurulmaya mahkûm edilen müstedi 
hakkındaki 14 . XII . 1956 tarihli hükmün Temyizen tasdik olun
mak suretiyle katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik bulunma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen af 
talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedinin, hâkim ve müddeiumumi hak
larındaki vâki iddia ve şikâyetlerinden dolayı da bu hususta 
yetkili bulunan Adliye Vekâletine müracaatte muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi
V -V - ' 4*".'' T??'' ___________________  _______________________

•' * 5301 16. IV . 1957

13049/12472 Rifat Sorarlı
Yenimahalle Kurul
tay sokak No: 3 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Bir trafik kazası sebebiyle bir kişinin 
ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiğinden 
dolayı tahtı muhakemeye alınıp, trafik mahkemesinin bulunma
yışı yüzünden ve vâki müdafaaları lâyıkiyle kıymetlendir ilinek- 
sizin 3 sene i ay hapse mahkûm edilmiş bulunan damadının, 'J
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Arzuhal
No.

13344/12765

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

nüfuslu efradı aileyi geçindiren yegâne bir şahıs olduğu, göz 
önünde bulundurularak affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 21.VIII.1954 tarihinde, 
sevk ve idare ettiği kamyonla karşı istikametten gelmekte olan 
diğer bir kamyona çarparak Mustafa Alemdar’ın ölümüne ve 
Necati Aldanmaz’m yüzünde, sabit eser kalacak şekilde yara
lanmasına sebebiyet verdiği bilmuhakeme sabit olması üzerine, 
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 
455/2 ve 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan 
müstedinin damadı hakkmdaki 5.III.1956 tarihli hükmün Tem- 
yizen tetkik ve tasdik olunarak katileştiği ve kararda bir isa
betsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5302 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Orman bakım memurlarının tuttukları 
hilafı hakikat bir zapta istinaden Orflıan Kanununa muhalefet
ten haksız oturak 0 OOO lira para cezasına mahkûm edilmiş bu
lunduğundan; bu şahısların bu kabil yolsuzluklarının tevali ede- 
geldiğinden şikâyeti w bir tahkik memuru gönderilmesi ve bu 
meganda kendi hukukunun da aranılması talebini mut azaminin
dir.)

Gereği düşünüldü : Keyfî ve gayrikanuni muameleler yap
tıklarından şikâyet olunan vazifeli memurlar hakkında gereken 
kanuni tahkikat ve takibatı yapmaya yetkili idari makamlara 
müracaat olunması lâzımgelmekte ve müstedinin hakkındaki 
mahkûmiyet kararından dolayı kanun yollarına müracaat hakkı 
mahfuz bulunmasına binaen; vâki müracaat ve şikâyet üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ali Akka.s 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Seyitgazi

5303 16 . IV . 1957



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

(Arzuhal hulâsası : Musap bulundukları kemik hastalıkları
nın tedavisi için hastane operatörünün gönderilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirildiği 
anlaşılan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar varildi.

Karar No. Karar tarihi

5304 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Peynir için tesbit olunan fiyatın; mali
yet unsurları nazara alınmadan maliyet fiyatından 85 kuruş 
eksik tesbit edilmiş bulunmakla; yapılan hatanın ıslahı tale
binden ibarettir.)

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Süt ve süt 
mamulleri fiyatlarının K/982, K/1035 ve 1049 sayılı kararlar
la tesbit edilmiş bulunduğu, bölgeler itibariyle yapılacak tes- 
bitler için de çalışılmakta bulunulduğa bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimize tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5305 16 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Buldan Maliycsincc; gayrikanuni olarak 
adına tahakkuk ettirilip tahsil edilmiş bulunan Gelir Vergisi; 
Vergi Temyiz Komisyonu vc Devlet Şûrasının ilişik kararları 
ile terkin olunmuş bulunmasına rağmen, kazıyei muhkeme 
halini alan mezkûr ilâmata ittiba olunmadığından şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin vâki işarına na
zaran; fuzulen tarh ve tahsil olunan verginin Şûra ilâmı dai
resinde müstediye reddolunduğ-u anlaşılmış bulunmasına bina
en bu suretle yerine getirilmiş olan talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi. ' 1

Karar No. Karar tarihi

5306 16 . IV . 1957

12042/11485 Mesut Ersoy (Arzuhal hulâsası : Orman Bölge Şefi Necdet Savaşkan’m
12178/11621 Kırkpmar köyünde gayrikanuni hareket ve fend muamelelerinden şikâyeti ve bilâha- 
12727/12153 Sapanca ra yapfilan bir miiracaatle de bu şikâyetten sarfınazar olunduğu

beyanını mutazammmdır.)

7040/7029 Şakir özcan
Sağlık Merkezi Sağ
lık memuru 
Buldan

12793/12219 Ege Bölgesi Peynir 
ve Süt Mamulleri 
İmalâtçıları ve 
Toptancıları Ce
miyeti 
İzmir

11878/11321 Ömer Dinçkol ve ar
kadaşları
Kemik Hastalıkları 
Hastanesi Deniz vc 
(Hinci} Tedavi Ens
titüsünde 
Eğridir

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, mahalline müfet-



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

11941/11384 Reşit Yücelen
Emekli Lv. Albayı 
Taşkasap Molla Gü- 
rani caddesi No: 38 
Kat: 2
Aksaray - İstanbul

tiş gönderilip yaptırılan, inceleme sonunda, şikâyetin gayrivârit 
bulunduğu anlaşılmış ve alâkalıların yapılan gayrikanunilik se
bebiyle aynca yetkili mercilere de müracaat etmesi lâzımgel- 
mekte bulunmasına binaen vâki müracaat üzerine bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5307 16. IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Emekli muamelesinin kaldırılması hak
kında.)

Dilekçi : 18 nci Kolordu levazım şubesi müdürü iken vazi
fe başında geçirdiği hastalık neticesi 45 gün tedaviden sonra
14 ay hava tebdili aldığını ve bu müddet geçmeden Millî Mü
dafaa Vekâletince 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B 
fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini, fiilî ve itibari 44 se
nelik hizmeti esnasında hiçbir muahezeye mâruz kalmadığını 
ve 1956 yılında da 125 lira asli maaşa yükseltildiğini ve geri 
hizmet talimatına göre bulunduğu rütbede iki senelik bir te
daviden sonra hakkında katî muamele yapılması gerekirken 
bu prensibe riayet edilmiyerek almış olduğu hava değişimi sü
resi hitam bulmadan ve rapor hükümlerine göre muayene edil
meden emekliye ayrılmış olması hakkaniyet ve madelete aykı
rı görülmekte olduğunu beyanla, hakkında tesis edilen muame
lenin incelenerek mağduriyetine mahal bırakılmamasını taleb- 
etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Trablusgarp 
1317 doğumlu müstedinin 1949 tarihinde albaylığa terfi etti
ği ve bu rütbede bekleme müddetinin iki mislini ikmal etmiş 
olması hasebiyle asli maaşının 125 liraya çıkarıldığı ve sonra
dan mumaileyhin görülen lüzum üzerine 5434 sayılı Kanunun
39 ncu maddesinin B fıkrasiyle emekliye sevk edildiği ve emek
liye şevkinde mücerret sıhhi durumu nazara alınmış olmayıp 
rütbe ve maaşına göre işgal etmesi gereken makamın görevi 
göz önünde tutularak ona göre muamele yapılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinden mümessil olarak gönderilen 
Kara Kuvvetleri personel başkan muavini Kurmay Albay Fe
ridun Aktürk dilekçi hakkında mahrem dosya münderecatına 
atfen verdiği izahat dinlendikten sonra gereği görüşülüp dü 
şünüldü : Dilekçi Reşit Yücelen'in 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin B fıkrasına tevfikan emekliye sevkı hakkındaki ka
rar ve muamelede bir isabetsizlik ve kanunsuzluk bulunmadığı



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

13474/12884 
(S. No: 1)

13494/12914 
(S. No: 2)

13538/12958 
(S. No: 3)

13570/12990 
(S. No: 4)

13577/12997
(S. No: 5)

bu bapta yapılan tetkikat ile Vekâlet temsilcisinin vermiş oldu
ğu izahattan anlaşılmış olduğundan mumaileyh müstedinin vâ- 
rit görülmiyen talebinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5308 16 . IV . 1957

Vehbi Yılmazgil 
Hacıkadııı Mahallesi 
Muabbir Sokak No: 
21 Bahri Bayram 
nczdinde
Küçükpazar - İstan
bul

İsmail Yanoğlu 
Doğanca Mahallesin
de Hacılarküi'tler 
köyünde 
Bafra

Tayyar Ertuğal 
202. Piyade Alayı 
Karargâh Bölüğü 
astsubaylarından 
kıdemli başçavuş 
Toparlak - Erzurum

Dilekçi : Hakkında men'i muhakeme karan verilmiş ol
masına rağmen memuriyetinin henüz iade edilmediğini ve bu 
yüzden çok mağdur olduğunu beyanla, tekrar tavzifi hususu
nun teminini istemektedir.

Dilekçi - Kırk seneden beri kullanmakta olduğu arazinin 
köy orta malı addedilerek kaymakamlıkça o yolda muameleye 
tâbi tutulmasında isabet bulunmadığını beyanla, durumunun 
ıslahını istemektedir.

Dilekçi : On sekiz aylık maaş farkının Maliye Vekâletince 
verilmemekte olduğunu beyanla, itası hususunun teminini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri her birinin ismi hizasında ayı̂ ı ayrı gösterilmiş bulu
nan talepler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek kara
ra bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk ettiğinden, mezkûr 
taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesinin 
1 nci bendinin C fıkrasına tevfikan encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5309 16 . IV . 1957

Gülbey Kocaman 
Ceza Evinde hüküm
lü
Karasu

Asiye Çubukçu 
Kılıçdede Mahallesi 
Abdülhakhaıııit So
kak No: 11 de Nec
det Deniz eliyle 
Samsun

Dilekçi: Cezalann infazı sisteminde yapılan değişikliğin 
kendisi gibi eski mahkûmlara teşmil edilmemesi lâzımgeldiğini 
beyanla, iktizasının müstacelen ifasını istemektedir.

Dilekçi: Emniyet âmirliğinden emekli oğlu Salih Çubukçu’- 
nun vefatı tarihinden itibaren bir sene içinde müracaatte bu
lunamadığı için kendisine yetim aylığı bağlanamadığını ve ha
len doksan yaşında ve mâlûl bir durumda olduğunu beyanla, 
5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde gösterilen müracaat 
müddetinin kaldırılmasını ve bu suretle istihkakı olan maaşın 
tahsisi hususunun sağlanmasını istemektedir.
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Arzuhal

No.

13489/12909 
(S. No: 6)

13473/12893 
(S. No: 7)

13462/12882 
(S. No: 8)

13475/12895 
(S. No: 9)

13537/12957 
(S. No: 10)

13583/13003 
(S. No: 11)

13569/12989 
(S. No: 12)

Mehmet İpekçioğlu 
Mühimmat Fabrika- 
sı Tapa İşletmesinde 
No: 12829 
Kırıkkale

Sabahattin Duman 
Hacı Memiş köyün
de
Ereğli - Konya

Etem Çokşakar 
Harmantepe kö
yünde
Adapazarı - Sakarya

Saime Bülsel 
Çakırağa Mahallesi 
Namıkkemal Cad
desi Cami Sokak 
No: 23
Aksaray - İstanbul

Salih Sugün 
Deniz İkmal Merke
zi Genel Müdürlü
ğünde Ambar Me
muru
Gölcük - Kocaeli

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı 5521 
sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin tefsiri lâzımgeleceğini be
yanla, gereğinin müstacelen yapılmasını ve neticenin kendisi
ne bildirilmesini istemektedir.

Dilekçi: İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı kendi
sine maluliyet hakkı tanınması için ya ilgili kanunda değişik
lik yapılmasını yahut şahsına raöi yeni bir kanun çıkarılma
sını istemektedir.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı kendi
sine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması lâzımgeleceği- 
ni beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Dilekçi: Birinci kocasından bağlanıp on seneliği defaten* 
verilmek suretiyle kesilen dul maaşının, sonradan ikinci bir 
kocaya varmış olmasından dolayı tekrar tahsis edilmemekte 
olduğunu, halbuki 2 nci kocasının da vefat etmiş bulunduğunu 
beyanla, ilk kocasından kendisine yeniden aylık bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi: Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı emrinde müstah
dem bulunduğunu beyanla, kendisinin de çocuk zammından, 
ölüm ve doğum yardımlarından ve saireden istifade ettirilme
sini ve tayın bedelinin artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
taleplerin yeni bir tefsir ve kanun teklifi mevzuu ile ilgili bu
lunduğu anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında yalnız bu. 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5310 16 . IV . 1957

Mustafa Akın ve ar
kadaşları
48. sokak No: 197 
Zeytinburnu - İstan
bul

Aziz Damar ve ar
kadaşları 
Küçük Boğazive 
köyünde
Kızıltepe - Derbesiye

Dilekçiler : İstanbul’da Zeytinburnu’nda ticaret ve sanatla 
iştigal etmek istiyen esnafa, mahallî belediyesince küşat ruh
satnamesi verilmemekte olduğunu ve benzeri bir işte Devlet 
Şûrasından verilen kararın küşat ruhsatının itası icabedeceği 
merkezinde bulunmasına rağmen bu kararın da nazara alınma  ̂
dığını beyanla, Zeytinburnu Belediyesinin müracaat sahibi es
nafa küşat ruhsatnamesi vermesi hususunun sağlanmasını iste 
inektedirler.

Dilekçiler : İskân yoliyle kendilerine verilen arazinin son 
radan toprak tevzi komisyonunca başkalarına tahsis olunduğu
nu ve bu suretle mağdur edildiklerini beyanla, keyfiyetin tah 
kik ve tetkik ettirilerek haklarının korunmasını istemektedirler.
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13575/12995 Ali Çelik ve urka- 
(S. No: 13) daşları

Dede Çınar köyünde 
Hıtışa mahallesi 
Kırıkhan

13579/12999 Feyzullah Saraç ve 
(S. No: 14) arkadaşları

Ardos Köyü Mtılı-
1 arı
Kars

13581/13001 Osman Halûk Baş- 
(S. No: 15) eğmez

Tapu Sicil Memuru 
Kurucaşile - Bartın

13584/13004 Ramazan Çördük v<> 
(S. No: 16) Karcı Durmuş

Çamalan köyünde 
Çarşamba

13463/12883 Mehmet Saçak ve 
(S. No: 17) arkadaşları

Ağaç Kövü İhtiyar
Heyeti
Bayramiç

13472/12892 Mustafa Girgin 
(S. No: 18) işçi Sigortaları Sii- 

reyyapaşa Sanator
yumu A. S. No: 10 
Yt. 44 
İstanbul

13468/12888 Turgut Uğur 
(S. No: 19) Erenler Köyü ilk

okulu Başöğretmeni 
Çayeli - Rize

13536/12956 Memiş Gölge 
(S. No: 20) Salihpaşalar kö

yünde 
Muğla

13539/12959 Ahmet Yalçın 
(S. No: 21) Hükümet caddesi 

gazete ve kitap sa
tış yeri Yahya Ye- 
ner eliyle 
İskenderun

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduklarını beyan
la, bu yıl içinde kendilerine de arazi tevziini istemektedirler. /

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : : Tevzi edilen araziye fazla kıymet takdir edil
miş olmasından dolayı köylünün ödemeye muktedir olamıya- 
cağı derecede borçlandırılmış olduğunu beyanla, mağduriyet  ̂
ten kurtarılmalarını istemektedirler.

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde geçen hizmetinin 
3656 sayılı Kanuna tâbi tutulmasını ve îşçi Sigortalan Kuru- 
munda toplanan sigorta primlerinin Emekli Sandığına devrini 
ve gerekirse borçlandınlmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendisine ihtiyacını karşılıyacak 
verilmesini istemektedir.

miktarda arazi

Dilekçiler : Tayyare meydanı yapılmak üzere yirmi beş yıl 
evvel ellerinden alınan beş yüz dönüm kadar arazinin henüz 
maksada tahsis edilmediğini beyanla, kendilerine iadesi husu
sunun teminini istemektedirler..

Dilekçi : Denizyollarında işçi iken hastalanarak berayı te
davi, hastaneye yatmldığını ve bu sebepten 156 günlük ücreti
nin verilmediğini beyanla, ödenmesi hususunun teminini iste
mektedir.

Dilekçi : Köy öğretmenliğinden Amasya vilâyetine bir öğret
menliğe naklini istemektedir,

Dilekçi : Askerlik vazifesini yaparken tüberküloza müptela 
olduğunu ve bu yüzden de ihracedildiğini beyanla, emsalleri gibi 
kendisine de aylık bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları ve Liman İşletmesi tahmil ve 
tahliye işlerinde çalışırken bir kaza neticesi sakat kaldığı halde 
bu cihet nazara alınmaksızın işinden çıkanldığını beyanla, tek
rar tavzif edilmesi-hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan ta
lep ve şikâyetlerin, son kararı almaya yetkili idari makam ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

merclerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımg-elen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talep ve şikâ
yetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
sinin 2 nci bendine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5311 16 . IV . 1957

Eskişehir 
13337/12758 Kadri Tedik 
(S. No: 22) Eski Hususi Muha

sebe memurlarından

13327/12748 Yunus Baykal 
(S. No: 23) Sahip köyünde

Kuzkaya - Kasta-

13522/12942 Mehmet Kutlu 
(S. No: 24) Yenimahalle Ceza 

Evi Emekli Gar
diyanı 
Çerkeş

13290/12712 Enver Zırh 
(S. No: 25) C. Müddeiumumi 

Muavini 
Giresun

13292/12714 Mustafa Muslu 
(S. No: 26) özel îdare 3 ncü 

Daire Tahsildarı 
Çumra

13293/12715 Şefik Aslan ve arka- 
(S. No: 27) daşları

Maliye Teşkilfıtı me
murları 
Muş

13300/12722 Mustafa Bozcan 
(S. No: 28) Millî Kalkınma Par

tisi Başkanı 
Trfa

(Arzuhal hulâsam : IFuvusi muhasebelerden tekaüt maaşı 
almakta olun öğretmen ve memurların da aylıklarını çekle alabil
melerini teminen gerekli kanunun çıkarılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci dünya harbine ve İstiklâl sava
şına. iştirak edip 32 yıl jandarma meslekinde hizmet ettikten 
sonra yaş haddi sebebiyle tekaüde sevk olunurken sair sivil 
memuriyetlerde çalışan arkadaşları için kabul olunduğu halde 
kendisinin bu hizmetleri tekaütlük hizmetine ilâve olunmıyaraJ; 
mağdur edildiğinden şikâyeti ve bu bâriz haksızlığın bertaraf 
edilmesi esbabının istikmal buyuruhnası talebini mutazam- 
nıındı r.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Emekli Sandığı Kanununun me
riyete girmesinden ancak, birkaç ay önce yaş haddi sebebiyle 
tekaüde ayrılmış bulunduğu için bu kanun hükümlerinden fay
dalan amıy atak; 35 senelik hizmetine rağmen emeklilik hakkın
dan mahrum kalmış olduğundan mağduriyetinin telâfisi esbabı
nın istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsamı : Devlet teşkilâtında vazife görmekte iken 
hukuk tahsillerim ikmal edip dun derece İle adalet meslekine 
intisabetmiş bulunanların vâki mağduriyetlerinin telâfisini
teminen bir intibak kanunu tedvin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada geçen temditti hizmetinin 
tekaütlük fiilî hizmetine ilâve olunması esbabının istikmali tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçim sıkıntılarını tehvin için 
memurlarına det tazminat verilmesi talebinden ibarettir.)

maliye

(Arzuhal hulâsası : Kaza, ve kader kurbanı olarak hafif ceza
lara çarptırılmış olanların, ceza evlerinin zararlı muhitinden, 
uzaklaştırılıp âmme iş yer ve müesseselerinde çalıştırılmaları ve 
bu suretle infazın kendileri için faydalı ve maksada uygun bir 
şekilde yerine getirilmesi talebinden ibarettir.)



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

13339/12760 Mehmet Tekin (Arzuhal hulâsası : Maliye memurlarına da tazminat veril-
(S. No: 29) Maliye Tahakkuk mesi esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

Servis Şefi 
Erzincan

13342/12763 Elife Altmtığ 
(S. No: 30) Tepebaşı mahallesi 

Köprülüler caddesi 
No: 38 
Kırıkkale

13504/12924 Hanefi Irküren (Arzuhal hulâsası : 0137 sayılı Kanunla;  tahsil dereceleri
(S. No: 31) Hayvan Sağlık Me- aynı olan sanat enstitü ve mümasil okullar mezunlarına yedek 

murıı subay olma hakkı tanındığı halde hayvan sağlık memurlarının
Gerze bu haktan mahrum bırakıldıklarından şikâyeti ve yapılan hata

nın ıslahı talebini mutazammındır.)

13302/12724 Celâl Bingöl (Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan-
(S. No: 32) Ulugazi mahallesi ması talebinden ibarettir.)

Yeni Karakol Geoi
di No: 5 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Bir mayın infilâkı neticesinde vazifesi 
başında şehit düşen kocası istihkâm kıdemli yüzbaşı Mehmet 
Korkmaz’ın şehitlik sıfatının kabulünü t emin en bir kanun ted
vin edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarda münderiç talep ve şikâyetler üzerine; yeni 
bir kanun teklif, tadil ve tefsiri ile ilgili bulunmaları itibari 
ile, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi muvacehe
sinde, bu mevzuda yetkili ve vazifedar bulunmıyan encüme
nimizce bu sıfatla muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5312 16. IV . 1957

13506/12926 Rafet Korkmaz 
(S. No: 33) 39 ncu Tümen İstih

kâm Savuş Tabur 
Subay Evlerinde 
Kırıkhan - Antak/a

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde şehidolan oğ
lundan bağlanıp 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesilmiş 

. olan aylığının;  iadeten tahsisi talebinden ibarettir.)

13510/12930 Mavi Çakır 
(S. No: 34) Kuloğlu mahallesi 

Bahçe sokak No: 23 
Erzurum

11787/11233 Cevat Üyegil 
(S. No: 35) Necatibey mahallesi 

Alataş sokak Cevher 
Ap. No: 10/7 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Vazife başında sakatlandığı halde ka
nuni hakkı olan maluliyet aylığının bağlanmadığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlett Demiryolları Kayseri 4 ncü İş
letmesinde 7 nci derece mesul muhasibi iken bu derece ve 
ücretinin bir alt derece ve ücreti üe\ Ankara’ya nakli sebebi ile, 
bu hatalı muamelenin ıslahına mâtuf vâki müracaatlerinin no 
İdare Meclisince ve ne de TJmum Müdürlükçe nazara almmı-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13320/12741 Şerafettin Karahan 
(S. No: 36) Unkapanı Musabey 

sokak No: 4 
İstanbul

13343/12764 Durmuş Ünsal 
(S. No: 37) Alaplı nahiyesi Ko- 

eaali köyünde 
Karadeniz - Ereğli

13324/12745 Ali Kasapoğlu 
(S. No: 38) Park Otelinde 

Aydm

13322/12743 Naciye Güven 
(S. No: 39) Hocagiyasettin Mah.

Mektep sokal̂  No: 10 
Küç.ükpazar - İstan
bul

13507/12927 Mirza Çakal 
(S. No: 40) Altındağ Kapalıçeş- 

me Ertürk mahallesi 
8 nci Muhtarlık 
No: 98 
Ankara

13301/12723 Azize Göksunar 
(S. No: 41) Üsküdar Bağlarbaşı 

îcadiye Dırama cad
desi No: 21 
İstanbul

13294/12716 Emine Barışçıl 
(S. No: 42) Ülkü sokak No: 9 

Bornova - İzmir

13341/12762 Mustafa Ülker 
(S. No: 43) Jandarma Umum 

Kumandanlığı Sa- 
tınalma Komisyo
nunda Hesap Me
muru 
Ankara

yarak, bu mevzuda açmış olduğu dâva lehine neticelenmiş bu
lunduğundan bahsile kabul edilmediğinden ,halbuki; istihsal et
tiği hükümde; ücret tenzili tecviz edilmemiş bulunmakla, yapı
lan muamelenin isabetsizliğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 5677 sayılı Umumi Af Kanunu şumulü 
içerisine giren ve bilmiyerek işlediği bir suç ve hareketten dolayı 
verilmiş olan polis meslekinden ihracı hakkmdaki kararın kaldı
rılması ve iadei memuriyet ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 35 sene müstemirren çalışmış bulunduğu 
Ereğli Kömür işletmesinde hastalanıp malul kaldığı halde malu
liyet aylığı bağlandığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Çine, Bozdoğan arası orman yolu inşaat 
mütaahhidinin; istihkakını ödemediğinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Orman Umum Müdürlüğü Devrek Orman 
Bölge Müdürlüğü avukatı iken vefat eden kocası Hüseyin Hilmi 
Güven’den kendisine ve yetimlerine kanuni haklan olan maaşın 
tahsis olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Batapu mutasarrıf bulunduktan araziye 
Çevri Baydar isminde bir şahıs tarafından haklı tesahup iddia 
olunup nüfuzundan bilistifade teşebbüslere geçtiğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1936 senesinde intisabetmiş bulunduğu 
İnhisarlar Yaprak Tütün İşletmesinden mâlûlıyeti sebebiyle çıka
rılmış olduğu halde 8 senelik kıdem hakkının ve tazminatının 
verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ufak yaşta yurda hicret etmiş olmasın
dan istifade ederek kendisi adına haksız iktisapta bulunan teyze 
zadesi M. Nurinin bu gayrikanuni hareketinin tahkik mevzuu 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 lira asli maaşla jandarma astsubayı 
olarak çalışmakta iken istifaen ayrılıp, gene bu teşkilâta 20 lira 
asli maaşla sivil hesap memuru olarak tâyin kılındığı halde; ka
nuni terfi hakları tanınmamak suretiyle mağdur edildiğinden 
şikâyeti ve 35 liraya terfiinin temin buyurulması talebinden 
ibarettir.)



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

13335/12756 Arif Ünal 
(S. No: 44) Dumlupıııar İlkoku

lu öğretmeni 
Fatsa

13600/13020 Fuat Çubukçu 
(S. No: 45) Ayazma mahallesi 

öğdül sokak No: 6 
Üsküdar - İstanbul

13305/12727 Hasaıı Güner 
(S. No: 46) Pazar mahallesi Has

tane caddesi No: 50 
Samsun

13303/12725 Salim Günal 
(S. No: 47) Zirai Donatım Kuru- 

. mu Ajaııs Memuru 
Kırşehir

13287/12709 Zeki Albayrak 
(S. No: 48) Cami yanında mu

kim Emekli Telgraf 
Memuru
Keçiören - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta 
geçen hizmetlerinin; bulundukları aylık derecesindeki terfiinde 
nazara alınmasını derpiş eden 6724 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen; kadro 
bulunmaması sebebiyle bu hakkmm verilmemiş bulunduğundan 
ve yapılacak terfi muamelesinin de mucip tarihinden muteber 
addedileceğinden şikâyeti ve maaşının 26 Haziran 1956 dan 
muteber olmak üzere 80 liraya yükseltilmesi; maaş ve tahsisat 
farklarının tediyesi taleplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : İşçi olarak intisabedip bilâhara teknisiyen 
olarak 17 yıldır çalışmakta bulunduğu İstanbul Sular İdare
since; haksız ve mesnetsiz olarak müstafi addedilmiş ve hakkında: 
kabili tatbik bulunan 1941 tarihli İdare Talimatnamesinde der
piş olunan son yardımdan da mahrum bırakılmış bulunduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddi sebebiyle ayrılmış bulunduğu 
Derlet Demiryolları İdaresinde 14 yıl hizmeti sebk etmiş bulun
duğu halde; bu müddet 5 sene üzerinden hesaplanarak mağdur 
edildiğinden ve 3 yıllık harb zammı da nazara alınmadığından 
şikâyeti ve mağduriyetinin telâfisi veyahut Yüksek Meclisce 
kendisine re’sen maaş bağlanması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Beraetle neticelenen bir disiplinsizlik 
isnadı ile; 21 senelik subaylık hayatında mâruz kaldığı, takip
sizlik ve beraetle neticelenen hakkmdaki bâzı takibat da bahane 
olunarak; haksız ve mesnetsiz bir şekilde tekaüde sevk olunmuş 
bulunduğundan şikâyeti ve bu muamelenin iptali talebini mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik muamelesinin, vazife mâlûliyett 
üzerinden tadili mevzuunda açmış olduğu idari dâvayı, kanun 
dairesinde bidayeten Maliye Vekâletine vâki müracaatı neticesini 
bekleyip yapılan tebligat üzerine ve 90 günlük dâva müddeti 
içerisinde açmış bulunduğu ve bir akrabası tarafından açılmış 
olan bir dâvada keza yapilam tebligat tarihi dâva mebdei olarak 
kabul edilmiş bulunduğu halde; kendisine ait dâvanın; Maliye 
Vekâleti için tâyin, tesbit ve kabul olunan 30 günlük müddetin 
hitamı, mebdei kabul olunarak reddedilmesi ile mağdur bir du
ruma düştüğünden, kanuni hakkının yanlış bir tatbikata kurban 
edilmemesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; kaza merci- 
lerince incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte bulunan 
veya incelenip karara bağlanan hususata taallûk etmekte bu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lunmaları itibariyle; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5313 16 . IV . 1957

13319/12740 
(S. No: 49)

13298/12720 
(S. No: 50)

13295/12717 
(S. No: 51)

13286/12708 
13739/13157 
(S. No: 52)

13509/12929 
(S. No: 53)

13336/12757 
(S. No: 54)

13688/13106 
(S. No: 55)

13689/13107
(S. No: 56)

13690/13108 
(S. No: 57)

13691/13109 
(S. No: 58)

Demir Sali Kamber 
Podereş köyünde 
Makedonya - Yugos
lavya

Hanife
Esnaf Abdülkadir 
Koksal eliyle 
Çatalzeytin

Hüseyin Erten ve 
arkadaşları 
Karaçalı köyünde 
Köyceğiz

Hüseyin Okunuş 
Çiftçi; Atlıhisaı- kö
yünde 
Şuhut

Mahmut Tannverdi 
Muhtar; Osmaniye 
köyünde 
Giresun

Mehmet Yıldırım ve 
arkadaşları 
Yenice köyünde 
Nallıhan

Havva Karagöz 
Satılmış köyünde 
Eskişehir

Osman Kale 
Karabıyık köyünde 
Yozgad

Ali Çalışkan 
Karabıyık köyünde 
Yozgad
Ahmet Yılmaz ve 
arkadaşları 
Çukurhisar köyünde 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Yurda gelmeleri için müsaade verilmesi 
ve gerekli müzaherette bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kocasından almakta iken kesilmiş bulu
nan şehit aylığının iadeten tahsisini derpiş eden kanundan isti
fade edip edemiyeceği cihetinin tetkiki ile keyfiyetin kendisine 
bildirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak tevziatında; yalan malûmat ver
mek suretiyle alâkalı komisyonu yanlış yola sevk eden ve men
faat temin eden köy muhtarı Hakkı Eke hakkında takibat ya
pılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hububat alım fiyatlarının Toprak Ofi
since düşürülmemesi ve ayrıca priflı ödenmesi ve mahsul idrak 
zamanı kuzu ve koyun sürülerinin buralarda yayılmalarına mâni 
olunması taleplerinden ibarettir:}

YArzuhal hulâsası : Sahil, Çıtlakkale re înişdibi mevkileri 
arasındaki (gereken toprak ameliyatı ve ihzaratı yapmış olan) 
33 kilometrelik yolun orman ve nafıa idarelerince tamamlatıl- 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ödemeye gayrimuktedir bulunmaları 
itibariyle banka borçlarının terkin olunması talebinden ibarettir.)



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

13692/13110 Mustafa öztiirk ve 
(S. No: 59) arkadaşları

Karacaöreıı - Kii- 
tahya

13693/13111 Recep Erman ve ar- 
(S. N o : 60) kad aşları

Tekirler köyünde 
Nallıhan

13694/13112 Mehmet Kızıl taş ve 
(S. No: 61) arkadaşları

Kuzucular köyünde 
Nallıhan

13500/12925 Hamza Torun 
(S. No: 62) Arzuhalci Şakır Çam 

eliyle
Çamalan köyünde 
Akkıış

.13496/12916 II. Samime Tuna- 
(S. No: 63) dan

Sanat Okulu karşısı 
1/10 Sadullalı Ap. 
No: D. 3
Sultanahmet - İstan
bul

13495/12915 Ahmet Civelek 
(S. No: 64) Kooperatif âzasın

dan
Tirebolu

13360/12781 Halil înal
(S. No: 65) D. P. İdare Heyeti 

âzası 
Erzurum

13359/12780 Sayit Demirkol 
(S. No: 66) Ciple köyünde 

Ayancık

13354/12775 Ali Çapur 
(S. No: 67) Güney köyünde 

Kavadibi - Sivas

13345/12766 Emin Çakır 
(S. No: 68) Arzuhalci Osman 

Çop eliyle 
Akkıış

(Arzuhal hulâsası : Ödemeye gayrimuktedir bulunmaları iti
bariyle banka borçlarının terkin olunması talebinden ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsa sn : Muhtaç bir durumda bulunmasına bi
naen Çamalan köyünde kendisine borçlanma yolu ile miktarı 
kâfi arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân yolu ile borçlandırılmak sureti ile 
Mustafa Hekim ve ailesi efradı adına tescil olunan yer, borcu 
ödenmemiş olması sebebi ile lehine ipotek tesis edilmiş bulu
nan Hâzinece icraen yaptırılan satış neticesinde kendisine in
tikal ve adına tescil olunduğu halde mükerrer bir tescil ile ken
disinin mağdur ve mutazarrır edilmiş bulunduğundan, işin adlî 
safhası haricinde mesullen hakkında idari ve inzibati takibatta 
bulunulması talebini mutazammmdur.)

(Arzuhal hulâsası : Tirebolu Müddeiumumisinin ve hâkim
lerinin; vazife ihmal ve suiistimallerinden, halka dürüst mua
melede bulunmadıklarından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Taahhücletmiş bulunduğu Erzurum'un ya
kacak kömür nakliyat işini vaktinde yerine getirebilmesi için 
alâkalı vekâletçe verilmesi uygun bulunan 12 aded kamyonun 
Hazirandan önce kendisine verilmesi esbabının temini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Muzdar bir vaziyette kalmış olduklarından 
kendilerine her ay nüfus başına 20 şer kilo yiyecek hububat ve
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Açılacak polislik imtihanına kabul olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Orman köyleri ahalisinden olup toprağa 
muhtaç bir durumda bulunduğundan kendisine 6831 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesine tevfikan kredi temini ve miktarı kâfi 
arazi verilmesi taleplerinden ibarettir.X
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6136/5724 
(S. No: 69)

Veli Özen 
duşları
Dumlupınar kö
yünde 
Ceyhan

arka- (Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmakla; 
miktarı kâfi arazi verilmesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulâsaten beyan olu
nan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; ilgili bulun- 
duklan yetkili idare makamlannca henüz katî karara bağlan
mamış hususata taallûk etmekte bulunmalarına binaen; Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encü- 
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ve ilgililerin bu 
makamlara müracaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar Ne. Karar tarihi

5314 16 . IV . 1957

1640/1638 Zekeriya Yılmaz 
3625/3618 Şehremini Saray 

(S. No: 70) meydanı Salıpazarı 
No: 124 • 
İstanbul

1639/1637 Haşan Caydı 
(S. No: 71) Behliilbey mahalle

sinde göçmen 
İlgın

1723/1721 Fahri Çukur 
(S. No: 72) Tüccar 

Ulukışla

1754/1752 Murteza Kaya 
(S. No: 73) Emirsultan Dik yo

kuşu Bahçe sokak 
No: 17 
Bursa

1730/1728 Ahmet Acar 
(S. No: 74) İbrahim Yaman ve 

arkadaşları 
Işıklar köyünde 
Karapınar

1612/1610 Ahmet Yılmaz ve ar- 
(S. No: 75) kadaşları

incirlik köyünde 
Seyhan

Dilekçi : Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda geldiğinden 
bahsile bir ev parası verilmek suretiyle iskân edilmesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Kendilerine tahsis olunan arazinin su altında 
bulunması ve miktarının az olması sebebiyle müstahsil duruma 
geçemediklerini, bu yüzden Ziraat Bankasına olan borçlannı 
ödeyemediklerini beyanla, borçlarının tecil edilmesini ve toprak 
istihkaklarının tamamlanmasını istemektedirler.

Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesi talebinden 
ibarettir.

Dilekçi : Kafkasya’dan 1946 tarihinde kaçak olarak yurda 
geldiğinden perişan bir vaziyette olduğundan bahsile ev, arsa 
ve tarla verilmek ve sair yardım yapılmak suretiyle iskân edil
mesini istemektedir.

Çevirme ve Marşal mevzuunda açılan kredilerden mütevel
lit borçlannın tecil edilmesi talebinden ibarettir.

Seyhan vilâyetinin incirlik köyünde iskân edilmeleri tale
binden ibarettir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1617/1615 Yusuf Alkan 
(S. No: 76) Dere köyünde 

Akhisar

1720/1718 Kadir Şen
3880/3873 Yeşiloba Göçmen kö- 

(S. No: 77) yünde 
Adana

1694/1692 Ahmet Yınık 
(S. No: 78) îhsanülhamit kö

yünde 
Adana

1798/1796 Nuri Bilen 
(S. No: 79) Çark caddesi No: 103 

Adapazarı

1797/1795 Behice Sayın 
(S. No: 80) Kurtuluş mahallesi 

No: 70 
Nazilli

13185/12608 Durmuş öz 
(S. No: 81) Yenimahallede 

Serik

13186/12609 Veli Al 
(S. No: 82) Yenimahallede 

Serik

13187/12610 Ali Demirean 
(S. No: 83) Yenimahallede 

Serik

13188/12611 İsmail Küçük 
(S. No: 84) Yenimahallede 

Serik

13189/12612 Mehmet öz 
(S. No: 85) Yenimahallede 

Serik

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Yunanistan’da Gümülcine’nin Gaybi köyünde ka
lan gayrimenkuüerinin 1930 tarihli Ankara mukavelesine tev
fikan tasfiye edilerek bedeli olan 40 bin liranın Maliye hâzine
sine yatırılmış olduğunu beyanla, bu paranın kendisine aynen 
veya mukabilinde iskân kanunlarına göre arazi verilmesini is
temektedir.

Topraklandırılması ve sermaye verilmesi talebinden iba
rettir.

Dilekçi : İskânen tahsis olunan 16 dönüm arazinin verimsiz 
olduğundan ve mahsul alamadığından bahsile köy hududu dâ
hilindeki Hâzineye ait yerlerden toprak verilmesini istemek
tedir.

Toprak verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Kendisine ve dört çocuğuna 2071 sayılı Kanun mu
cibince bağlanan maaşın, kocasının mahkûmiyeti müddetince 
ödenip tahliyesinde kesildiğinden ve şimdi ise kocasının 75 yaşı
nı ikmal etmiş ve her ikisinin de muhtaç bir vaziyette bulun
muş olduklarından bahsile durumlarının tetkikiyle gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal ettiklerinden ve arazileri bu
lunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4550 dekar boş araziden 
îskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tescil 
edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.

» » » » » »

13190/12613 Ali Şahin 
(S. No: 86) Yenimahallede 

Serik

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

13192/12615 Selim öz 
(S. No: 87) Yenimahallede 

Serik

33193/12616 İbrahim Aşır 
(S. No: 88) Yenimahallede 

Serik

13209/12632 Halil Özyıldız 
(S. No: 89) Yenimahallede 

Serik

13210/12633 Mustafa özen 
(S. No: 90) Yenimahallede 

Serik

13211/12634 Durmuş öz 
(S. No: 91) Yenimahallede 

Serik

13227/12650 Ahmet Eroğlu 
(S. No: 92) Yenimahallede 

Serik

13242/12665 Mehmet Yalfiin 
(S. No: 93) Yenimahallede 

Serik

13243/12666 Ali Duru 
(S. No: 94) Yenimahallede 

Serik

13265/12687 Halil Küçük 
(S. No: 95) Yenimahallede 

Serik

13266/12688 Ahmet öz 
(S. No: 96) Yenimahallede 

Serik

33267/12689 Ali Rıza Öz 
(S. No: 97) Yenimahallede 

Serik

13268/12690 Selim Ateş 
(S. No: 98) Yenimahallede 

Serik

13270/12692 Ali Atasever 
(S. No: 99) Macar köyünde 

Serik

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal ettiklerinden ve arazileri bu
lunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4550 dekar boş araziden 
iskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tescil 
edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.



Arzuhal
No.

1687/1685 
(S. No: 100)

1672/1670 
(S. No: 101)

1681/1679 
(S. No: 102)

1670/1668 
(S. No: 103)

1644/1642 
(S. No: 104)

1645/1643 
(S. No: 105)

1719/1717 
(S. No: 106)

1705/1703 
(S. No: 107)

3367/3360 
1788/1786 

22108/20586 
(S. No: 108)

1638/1636 
(S. No: 109)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Tevfik Seyhan 
Cuıııa Mahallesi Dör
düncü Pınarbaşı So
kak No: 19 
Aydın

Süleyman Yücel 
Baylan köyünde 
Besni - Tut

Kadir Giilyüz 
Haç köyünde 
Tercan

Haşan Aykurt 
Leylek köyünde 
Antalya

Aziz İşyara m 

Çıplak Mahallesi 133. 
Sokak No: 1 
Tarsus

Salih Selik
Kemal Yılmaz nez-
dinde
Karasu

Mehmet Şele 
Sadiye - Karamezor 
köyünde
CeyhanKöserli

Ali Deveci ve arka
daşları
Keşirclik köyünde 
Kırklareli

Çelil ve Emine Çeti- 
ner
Atillâ Mahallesi 451. 
Sokak No: 2 
İzmir

Bekir Çakır 
Salilıi köyünde 
Ergani

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Aydın Belediyesince yaş haddi dolayısiyle emek
liye sevk edildiğinden bahsile 22 senelik hizmeti için emekli ay
lığı tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Gayrimenkullerinin köylerindeki mütegallibeler 
tarafından zorla elinden alındığından şikâyetle bu gayrimen
kullerinin kendisine iade edilmesini istemektedir.

Maişetini temin maksadiyle muvakkaten köyünden ayrıla
rak Ankara’da çalıştığından dolayı toprak komisyonunca ken
disinin topraklandırılmadığından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : İlkokulu bitirmiş, Aksu Köy' Enstitüsüne girmek 
için yapılan imtihanı kazanamamış, fakirliği sebebiyle başka 
mekteplere de girememiş olduğundan bahsile parasız bir yatılı 
mektebe girmesi için yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : 1935 senesinde Kıbrıs’tan Anavatana iltica etmiş 
ve serbest iskâna tâbi tutulmuş olduğu halde iskân hakkının ye
rine getirilmemiş olduğundan bahsile bir an evvel iskânının ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : 6 nufus efradı ailesiyle sefil bir durumda olduğun
dan bahsile ücret veya maaşlı veyahut saatle Adapazarı Vagon 
Fabrikasında efradı ailesini geçindirebilecek bir para verilmek 
suretiyle bir işte istihdam edilmesini istemektedir.

İskân Kanunu hükümleri dairesinde arazi ve ev verilmesi ta
lebinden ibarettir.

Dilekçi : Bulgaristan’dan yurda geldiğini, hiç yardım gör
mediğini beyanla toprak ve ev ve diğer bütün iskân haklarının 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduklanndan bahBİle 
iskân edilmelerini istemektedirler.

Dilekçi : Eğitmenlik vazifesine son verilmiş 6 nüfustan iba
ret efradı ailesinin idaresinden aciz kalmış, perişan bir duruma 
düşmüş olduğundan bahsile kendisine münasip maden şirketin
de veya Diyarbakır Kumaş Fabrikasında veyahut başka bir mes
lekte bir işe tâyin edilmesini istemektedir.
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1643/1641 Sabri Karamanlı ve 
2776/2769 arkadaşları 

(S. No: 110) Hacıömerli Mahalle
sinde göçmen 
Karapınar

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

16442/1640 
(S. No: 111)

Zünıbül Güçlü 
İstasyon Mahallesin
de
Derincc - Kocaeli

Dilekçiler : îskân yoliyle verilen arazinin ihtiyaçlarını kar
şılamadığından bahsile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hüküm
lerine göre, topraklandınlmalarını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Ev yardımı yapılmak suretiyle Derince’ye iskân 
edilmiş, emsallerine nüfus haddine göre üçer dönüm toprak ve
rildiği halde kendisine toprak verilmesi hakkmdaki müracaa- 
tinin (kocası Nuri’nin noter senedi ile ferağname verdiği ileri 
sürülerek) reddedilmiş olduğundan bahsile mağduriyetine mey
dan verilmiyerek miktarı kâfi toprağın verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından in
celenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde 
sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5315 16 . IV . 1957

13131/12554 Nadir Tanırer ve ar- 
(S. No: 112) kadaşları

Ziraat Bankasında
Memur
Akhisar

13141/12564 Kemal Batmaz ve ar- 
(S. No: 113) kadaşları

Maliye memurları 
Trabzon

1246/1244 Ethem Alğan ve ar- 
(S. No: 114) kadaşları

Tahrirat Başkâtibi 
Niğde

1367/1365 Münip Azatlıoğlu 
(S. No: 115) Vergi Dairesi Tahak

kuk Servisi Vergi 
Memuru 
Erzurum

Ziraat Bankası memurlarından olup tanm kredi kooperati
fi teşkilâtında geçirmiş oldukları hizmetlerinin göz önünde tu
tulmak suretiyle kıdem ve emekli müddetlerine ilâve edilmesi 
talebinden ibarettir.

Maliye memurlarından olup geçim sıkıntısından kurtarıl
maları ve müreffeh bir duruma girmeleri için kendilerine de 
tazminat verilmesi talebinden

Dilekçiler : Kadrosuzluk yüzünden terfi edemediklerinden 
ve almış oldukları maaşla geçinememekte ve mağdur bir duru
ma düşmüş olduklarından bahsile kendilerinin de mahsus ka
nunlardan faydalandırılmalarını istemektedirler.

öğretmenlere tatbik edilen muamelenin diğer memurlara da 
tatbik edilerek kadrosuzluk yüzünden kaybettiği terfilerinin 
yeni bir kanunla telâfi edilmesi talebinden ibarettir.
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1309/1307 Tahsin Terzioğlu ve 
(S. No: 116) arkadaşı

Mahkeme Zabıt Kâ
tibi
Refahiye

13136/12559 Memduh Üreyen ve 
(S. No: 117) arkadaşı Aytekin 

Pekdemir 
Esnaf Dernekleri 
Birliği Başkanlığı 
Emirhan No: 429 
Bursa

1226/1224 Kâmuran Tekin
3570/3563 Faikpaşa 954 sokak 

(S. No: 118) No: 13/C 
İzmir

1409/1407 İsmail Çetin 
(S. No: 119) Çayoba köyü Eğit

meni 
Kalecik

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1552/1550 
(S. No: 120)

1592/1590 
(S. No: 121)

1566/1564 
(S. No: 122)

1750/1748
(S. No: 123)

1771/1769 
(S. No: 124)

Karani İyigün ve 
arkadaşları 
Yusufağa köyü 
Eğitmeni 
Emirdağ

İbrahim Afşin 
Topraktepe Köyü 
İlkokul Eğitmeni 
Doğanşehir

İsmail Şimşek ve ar
kadaşları 
Kayabaşı kö; 
Amasya

Ahmet özboyacı ve 
arkadaşları 
D. P. Başkanı ve 
Muhtarı
Mecitözü - Ortaköv

Ethem öner 
Belediye Zabıta Me
muru 
Tavşanlı

Son çıkan Harcırah Kanunu ile, 5887 sayılı Harcırahlar Ka
nununun harcıraha mütaallik hükümlerinin âdil bir surette 
mütenazır hale konulması talebinden ibarettir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Esnaf ve sanatkârların sosyal teminata tâbi 
talebinden ibarettir.

tutulmaları

Dilekçi : Tayyare pilotu iken dördüncü derecedcn 1942 yı
lında mâlûlsn tekaüde sevk edilmiş ve ahiren çıkan 6306 sayılı 
Kanundan istifade edememiş bulunduğundan bahsile kendisinin 
de bu kanunun şümulüne dâhil edilmesi hususunda gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : 15 senedir 41 lira aylık ücretle köy okulunda .eğit
menlik yaptığını almış olduğu bu para ile efradı ailesini geçin- 
diremediğini beyanla mağduriyet ve sıkıntıdan kurtanlması için 
aylık ücretinin artmlması ve emeklilik hakkınm tanınmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Köy eğitmeni olduklarından almış oldukları az 
ücretlerle efradı ailelerini geçindiremediklerinden ve şimdiye 
kadar maddi durumlan düşünülmediğinden bahsile kendilerinin 
de ücretlerinin bugünkü geçim şartlarına göre ayarlanmasını 
ve gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : 6123 sayılı Kanunla değişen Türk Ceza Kanu
nunun 13 ncü maddesinin .eski hükümleri gereğince devrelerden 
istifade ettirilmesinin teminini talebetmektedirler.

Mecitözü kazasına bağlı Ortaköy nahiyesinin kaza haline ge 
tirilmesi talebinden ibarettir.

Jandarmada geçen 12 senelik hizmeti için emeklilik hakkı 
tanınması ve bunun temini zımnında bir kanun tasansımn ha
zırlanması talebinden ibarettir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1040/1038 Arif Yıldırım 
(S. No: 125) Gelbulasın köyü 

Eğitmeni 
Kalecik - Ankara

1041/1039 Habib Taslı 
(S. No: 126) Kumarta.ş köyünde 

Eğitmen
Kalecik - Ankara

1042/1040 Ahmet öcal 
(S. No: 127) Koru Köyü Eğil

meni
Ankara - Kalecik

12551/11979 Mehmet Çelik 
(S. No: 128) Gar Şefliğinde 

Odacı
Elâzığ |i

Dilekçiler : Köy eğitmeni olduklarından almış oldukları 41 
lira ücretle efradı ailelerini geçindiremediklerinden bahsile üc
retlerinin artırılmasını istemektedirler.

924/922 
(S. No: 129)

926/924 
(S. No: 130)

. 931/929 
(S. No: 131)

852/850 ' 
(S. No: 132)

849/847 
(S. No: 133)

12590/12018 
(S. No: 134)

Abdullah Orhan 
Defterdarlık Vergi 
Dairesi Tahakkuk 
Şefi
Erzurum

Şinasi Evlivaoğlu 
Mahkeme Başkâtip 
Muavini 
Erzincan

İsmail Hakkı özgü
ven
Arifiye mahallesi
No: 3
İskilip

Kadir Yıldırım 
Maliye Veznedarı 
Ulubey

Rifat Tatlıcıoğlu ve 
arkadaşları 
Tahrirat Kâtibi 
Gazianteb

Eyüp Sabri Kaluy- 
cıoğlu
Erdoğan mahallesi 
Uzun sokak No: 13 
Trabzon

Devlet Demiryollarında odacı olup kendisine de çocuk zam
mı ve doğum yardımı yapılması talebinden ibarettir.)

Öğretmenlere tatbik edilen muamelenin diğer memurla
ra da tatbik edilerek kadrosuzluk yüzünden kaybettiği terfi
lerinin yeni bir kanunla telâfi edilmesi talebinden ibarettir.)

Evvelce bulunduğu maaş derecelerinde kadrosuzluk sebe
biyle terfi müddetinden fada geçtiğinden ilkokul öğretmen
leri gibi geçmiş hizmet müddetleri nazara alınmak suretiyle 
bir intibak kanununun çıkartılması talebinden ibarettir.

Jandarmada müstahdem iken almış olduğu aylık ücretin
den borçlandırılmak suretiyle jandarmadaki hizmetinin sivil 
memuriyette geçen hizmetine eklenmesi için 5434 sayılı Kanu
na bir madde ilâve edilmesinden ibarettir.

Öğretmenlere tatbik edilen muamelenin diğer memurlara 
da tatbik edilerek kadrosuzluk yüzünden kaybettiği terfileri
nin yeni bir kanun ile telâfi edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Halen 25 lira maaş almakta ve kadrosuzluk 
yüzünden sekiz senedir beklemekte olduklarından bahsile 
kendileri gibi tâli memurların geçim refahını sağlıyacak yük
sek kadronun bir an evvel verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Emekli öğretmen olup 6273 sayılı İntibak Kanu
nunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye ayrılmış bulundu
ğundan bahsile mezkûr kanundan faydalandırılmasını ve 60 lira 
asli maaş üzerinden emekli muamelesinin yapılmasını iste* 
mektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

813/811 Galip Erden 
(S. No: 135) Defterdarlık Muha

sebe Memuru 
Bilecik

796/794 Ahmet özdemir 
(S. No: 136) Mahmattatar llyos 

Köyü Eğitmeni 
Avanos

706/704 Mehmet Durak 
(S. No: 137) Bağ Köyü Eğitmeni 

Akçadağ

705/703 Ömer Şahin 
(S. No: 138) Kol Köyü Eğitmeni 

Akçadağ

12828/12254 Salim öncü ve arka- 
(S. No: 139) daşları

Ortaokul hademesi 
Görele

12869/12294 îzzet Murat ve ar- 
(S. No: 140) kadaşları

Maliye memurları 
Yozgad

12819/12245 Hüseyin Özer ve ar- 
(S. No: 141) kadaşları

Orman işletmesinde 
Kütahya

12834/12260 Sırrı Türözü 
(S. No: 142) Yenimahalle No: 62 

İlgaz

12803/12229 Seyi'i Sümer 
{S. No: 143) Ziraat Bankası Me

muru 
İzmir

Öğretmenlere tatbik edilen muamelenin diğer memurlara da 
tatbik edilerek kadrosuzluk yüzünden kaybettiği terfilerinin 
yeni bir kanunla telâfi edilmesi talebinden ibarettir.

1940 yılından beri köy eğitmenliği yaptığını almış olduğu 
60 lira ücretle geçinemediğini beyanla memur sınıfına alına
rak asli maaşa geçirilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Köy okulunda eğitmen olarak çalıştıklarından 
ve almış oldukları 40 lira ücretle geçinemediklerinden, mağ
dur bir vaziyette bulunduklarından bahsile geçinebilecek ve 
istikballerimi teminat altına alacak şekilde himaye edilmelerini 
istemektedirler.

Okul hademeleri olup almakta oldukları ücretin azlığı se
bebiyle geçinemediklerinden kendilerine de çocuk zammı ve
rilmesi talebinden ibarettir.

Ortamektep mezunu olup Devlet Demiryolları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656/4598 sayılı Kanun müd
detleri arasında 10 lira kadro maaşta geçen süreler için bir 
intibak yapılarak 15 lirada geçmiş sayılması yolunda kanu
nun mahsus maddesinde değişiklik yapılmasına delâlet buyu- 
rulması talebinden ibarettir.

Temditli jandarma onbaşılığında geçen 14 senelik hiz
metlerinin emekli sürelerine eklenmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : öğretmen olup terfi müddetini doldurduğu hal
de kadrosuzluk yüzünden terfi edemeyip öğretmenler hak
kında son çıkan İntibak Kanunundan istifade edilmeden 
emekliye sevk edildiğinden ve bu yüzden mağdur olduğundan 
bahsile İntibak Kanunundan faydalandırılması hakkında bir 
karar ittihaz buyuru İmasını istemektedir.

Dilekçi : Ziraat Bankası memurlarından olup Tanm Kredi 
kooperatifleri teşkilâtında geçen hizmetlerinin nazan itibara 
alınmadığından bahsile bu hizmetlerinin gerek kıdem ve 

’ gerekse e’mekli müddetlerine ilâve edilmesi için kanunlarda ge
reken tadilâtın yapılması talebinden ibarettir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

12801/ 1-227 Veli Güllü 
(S. No: .144) Emiriıı köyünde 

Emirdağ

12864/12290 Koırıal Aı1u«:
(S. No: 14.ı) Kııledibi Kınniyel 

Sarayında Sosyal 
Yardım Derneği 
Başkanı
Galata - İstanbul

12818/12244 Halil Arıso.v ve ar- 
(S. No: 146) kudasları

Merkez T. İv. Kmv 
peratifi Muhasibi 
Sandıklı

12552/11980 Bayi Zelik 
(S. No: 147) Gar Gece Bekrisi 

58133 sicilli 
Elâzığ

12572 12000 ( Vvdet ( 'a ııbaz 
(S. Xo:14N) İlkokul Başöğretme

ni
Sarayköy - Babadağ

12878/12303 Abdullah Erbek 
(S. No: 149) Kadastro Mahkemesi 

Zabıt Kâtibi 
Alaşehir

1205/1203 Tfâdiye Yeııer 
(S. \ o : 150) Malta Çarşısı Akde

niz Caddesi No : 70 
İstanbul

915, 913 Yusuf Er ve aıka 
(S. No: 151 ı d asları

Özel İdare 1 nei Da i 
re Tahsildarı 
Alaea

6831 sayılı Af Kanununun muvakkat maddesi orman suçu
nun işlenip halen infaz edilmiyen suçlarına şümuhi olup infaz 
edilenlere şümulü olmadığından bu suçun da kanunun şümu
lüne girmesi için mezkûr kanunun tefsir edilmesi talebinden 
ibarettir.

Emekli dul ve yetim ve emniyet mensubunun üç ayda bir 
aldıkları maaşlarının az olmasından dolayı 1957 yılı için veri 
lecek ikramiye adedinin tensip buyurulacak miktara yükseltil
mesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Tarım ve Kredi Kooperatifi memurları olup ma
aşlarının az olduğundan hükümetçe yapılan tediyelerden ve di
ğer memurlara verilen senede beş ikramiyeden, prim ve temet
tüden mahrum kaldıklarından, borç ve zaruret içerisinde kıv
ranmakta olduklarından bahsile umumi surette yapılan tediye 
yardımlarından faydalandırılmalarını ve refaha kavuşturulma
larını istemektedirler.

Dilekçi : Devlet Demiryolları gece bekçisi olup diğer müs
tahdemler gibi çocuk zammından, doğum ikramiyesinden isti
fade edemediğinden bahsile bu haklardan istifade etmesi için 
gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 1938 senesinde askere alman öğretmenlerin de 
(6273) sayılı İntibak Kanunundan faydalandırılmaları talebin
den ibarettir.

Dilekçi : Adliye mensuplarının bir çoğu refaha kavuşturul- 
duğu halde kadastro mahkemesi zabıt kâtipleri hâlâ yevmiye 
beş lira ile çalıştırıldıklarından bahsile kendilerinin de refahla
rının temini için bir kanun ile yevmiyelerinin tensip buyurula
cak miktara yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçi : îlk eşi Yüzbaşı Mehmet Sadık'ın vefatı üzerine kim
sesizlik yüzünden evlenmiş olduğu ikinci kocasının vazifesinin 
tekaüd aidatına tâbi olmamasından maaş bağlanamıyarak sefil 
ve perişan duruma düşmüş ve hiçbir yerden geliri bulunmamış 
olduğundan bahsile birinci kocasından kendisine bir miktar ma
aş bağlanmasını istemektedir.

Ücretlerinin maliye tahsildarları gibi maaşa çevrilmesi tale
binden ibarettir.
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Arzuhal

No.

916/914 ‘ 
(S. No: 152)

831/820 
(S. No: 153)

839/837 
(S. No: 154)

941/939 
(S. No: 155)

909/907 
(S. No: 156)

# 908/900 
•(S. No: 157)

958/956 
(S. No: 158)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

IIamit Tiirkel 
Vilâyet İdare Heyeti 
Kâtibi 
Kars

Melâhat Uçancr ve 
arkadaşları 
Vilâyet Tahrirat Kâ
tibi
Manisa

Mehmet Demirbaş ve 
arkadaşı
Mahkûmlar namına 
Değirmisaz

Ahmet özgüe 
Avukat Talât Köse- 
oğlıı eliyle 
Kırıkhan - Hatay

Burhan ('ahit O/gök
çe
Motorlu Taşıt ve 
Teknik Tarım [«-ile
ri Sendikası Genel 
Sekreteri 
Ankara

Fazıl Aydın 
Merkez Eğitmeni 
Karaurgan - Sarıka
mış

Hamit Girgin 
Çimento Fabrikası 
İsçi Sendikası Baş
kam
Yunus - Kartal - İs
tanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Kadrosuzluk yüzünden terfi edemediğinden yüksek kadro 
temini ile terfünin sağlanması ve bilcümle memur arkadaşları 
için de întıbak Kanununun çıkanlması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Gerek tahsil ve gerekse ehliyet ve kıdem bakı
mından diğer dairelerdeki memurlardan farksız bulunduklan 
halde kadrosuzluk yüzünden uzun senelerden beri terfi edeme
diklerinden ve mağdur bir duruma düşmüş olduklanndan bah- 
sile yüksek kadro verilmesini istemektedirler.

1 . VIII . 1953 tarihinden evvel yeni ceza evlerine duhul 
ederek 3 ve 4 ncü maddelere girmeye hak kazanmış bulunan 
mahkûmlann 6123 sayılı Kanunla tadil edilen 13 ncü maddesi
nin eski hükümlerine göre istifadeleri verildiği halde mezkûr ta
rihten önce yeni ceza evlerine staj iyer olarak girmiş olanlara is
tifade hakkı tanınmamakta olduğundan bu gibilere de istifade
nin verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Birinci Cihan ve İstiklâl savaşlanna iştirak etmiş 
ve bilfiil 30 sene hizmetten sonra gedikli başçavuş olarak tahdi
di sinden ve eski kanun hükümlerine göre pek az bir maaşla 
emekliye aynlmış ve almış olduğu maaşla geçinememekte bulun
muş olduğundan bahsile emekli maaşının yükseltilmesi talebin
den ibarettir.

6212 sayılı Kanunla tanılan senede üç maaş miktanndaki 
ödeneğe ek olarak çıkacağını haber almış oldukları kanundan 
Motorlu Taşıt Garaj ve Teknik Tanm İşçileri Sendikasına bağlı 
otobüs idaresi işçilerinin de istifade ettirilmesi talebinden iba
rettir.

Dilekçiler : Eğitmen olup almış oldukları 60 lira ücretle ge- 
çinemediklerinden ve mağdur bir durumda bulunduklanndan 
bahsile diğer memurlar gibi her haktan faydalandmlmalannı 
ve maaşlannın artmlmasını istemektedirler.

Az ücret alan ve aynı zamanda gece - gündüz feragatle çalı
şan Yunus Çimento Fabrikası işçilerine de senelik ikramiye ve
rilmesi talebinden ibarettir.



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

1088/1080 Cemâl Karat aş 
(S. No: 159) Eğitmen

Kızıllı köyünde 
Dinar

1110/1106 Tahsin Kılıııç 
(S. No: 160) Eğitmen

Tekin köyünde 
Dinar

1114/1112 Şaban Yücel 
(S. No: 161) Eğitmen

Ohtel köyünde 
Posof

1113/1111 Mehmet Atalay 
(S. No: 162) Eğitmen

Körüsten köyünde 
Besni

1178/1176) Durmuş Yüksel 
(S. No: 163), Eğitmen

, Akkuyu köyünde 
Kalecik - Ankara

1227/1225 Mediha Uryani 
(S. No: 164) Rasimpaşa mahallesi 

Bayramyeri sokak 
No: 5/1 Kat: 4 
Kadıköy - İstanbul

12876/12301 Rifat Dilek 
(S. No: 165) Yenidoğan 22 sokak 

No: 28
Taşlıtarla - Istaıılul

13029/12452 Reşat Ulusay 
(S. No: 166) Dumlupmar İlkoku

lu öğretmeni 
Eskişehir

13030/12453 Hüseyin Zorlutuna 
(S. No: 167) î 1 koku 1 Başöğret - 

meni Başpmar kö
yünde 
Malatya

Dilekçiler : Senelerden beri köy eğitmenliği yaptıklanndan 
almış olduklan 40 - 50 ve 60 lira ücretle efradı ailelerini geçin- 
diremediklerinden sefalet ve mahrumiyet içinde kıvrandıklann- 
dan doğum, ölüm ve çocuk zammı ve gerekse başkaca haklardan 
istifade edemediklerinden bahsile kendilerine de bir hak verile
rek mağduriyetlerine nihayet verilmesini, ücretlerinin artml- 
masını ve emekli haklannın tanınmasını istemektedirler.

Dilekçi : Muayyen bir tarihten itibaren serbest bırakılması 
gereken ticarethane ve mesken kiralannın artınlması muvace
hesinde büyük zorluklara mâruz kalacağından bahsile bu çe
kilmez sefaletten kurtarılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda geldikle
rinden oralarda senelerce öğretmenlik yapmış olduklarından 
bahsüe dış memleketlerde gördüğü öğretmenlik hizmetlerinin 
emeklilik müddetlerine eklenmesini istemektedirler.
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

12877/12302 Ahmet Hus ve arka- 
(S. N'û: 168) daşları

Maliye memııHari 
Çorum ‘

12898/12323 llilmi Çelin ve arka- 
(S. No; 1H9) daşları 793 Sayılı 

Halılar T. K. Mu
hasibi
Kiraz - İzmir

11653/11099 Necati (türsel 
(S. No: 170) çimento Sanayii Mıi- 

essesesi Yardımcı iş
letmeler Hesap Me
muru
Yapı - Sivas

13130/12553 Süleyman Ateş 
(S. No.171) özel İdare Merkez 

Tahsildarı 
Konya

13125/12548 Sabri Sopan 
(S. No: 172) Y. Mühendis

Nafıa Vekâlet i l  )«- 
miryollar İnşaat Da
iresi Fen Heyeti .Mü
dürü 
Ankara

Dilekçiler : Maliye memurları olup mesai dâhili ve harici 
hummalı bir şekilde çalışmakta ve almakta oldukları maaşla 
efradı ailelerini geçindirememekte olduklarından bahsile ken
dilerine de tâyin ve takdir buyurulacak tazminatın verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçiler : Tarım Kredi Kooperatif mensupları olup gerek 
Devletçe verilen tahsisattan ve gerekse İktisadi Devlet Teşek
küllerinin vermiş olduğu prim, temettü ve sair ikramiye ve taz
minat gibi tediyelerden istifade edememekte ve her şeyden 
mahrum bırakılmış ve ihmal edilmiş ve hiçbir hakka sahip bu
lunmamış ve geçim zorluğa çekmekte bulunmuş olduklarından 
bahsile her vakit yardım bekliyen kendilerine de umumi suret
te yapılan tediye ve yardımlardan ve kasa tazminatından fay
dalandırılmalarını istemektedirler.

Evvelce Harb Okulu ve subaylıkta geçen hizmetlerine kar
şılık almış olduğu tazminatın iadesi suretiyle bu hizmetlerinin 
emekliliğe esas yeni hizmetlerine eklenmesi talebinden ibarettir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Özel idare tahsildarı olup uzatmalı jandarmada geçen hiz
metinin emekli süresine sayılması talebinden ibarettir.

Ücrette geçen ve 10 seneden maada bakiye kalan hizmetinin 
de borçlanmak suretiyle emekli süresine ilâve edilmesi talebin
den ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten enciimenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5316 16 . IV . 1957

Keis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Afyon K. Bolu Mardin

.1. F. Ağaoğlu H. Ortakçıoğlu A. Doğruyol / / .  Tiryakioğhı M. Dayıoğlıı !>. Erdeni

Mardin Seyhan Trabzon
A*. A\ Timuroğlıı S. Serçe S. Karayıınn



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

11178/10624 Sadettin Derairok
Mamak caddesi Şe
hitlik yaııı N o: 39 
Cebeci - Ankara

12007/11450 Cevat örn ek  
10140 Denizciler caddesi 

18315/17041 Saka Han N o: 2 
16045/15790 Ankara

(Arzuhal hulâsası : 1927 yılında orduda muvazzaf subay ola
rak vazifeli iken bir düşme neticesi vâki mâlûliyeti sebebiyle, 
1933 senesinde tekaüde sevk olunup son defa isteği üzerine .As- 
kerî Tıp Akademisi Profesörler Kurulunca yapılan hakem mua
yenesi neticesinde mâlüliyetinin anfizemi olduğu kabul edilmiş 
bulunduğundan, mukaddema yapılan heyeti sıhhiye muayene
lerinde bir türlü konulamıyan bu teşhis yüzünden vâki mağdu
riyetinin telâfisi için dereceye giren işbu mâlüliyetinin, vazife 
mâlûHycti olarak kabulü ile; tekaüt maaşının derece üzerinden 
tadil olunması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Topçu ÜBtteğ- 
meni iken, Gülhane Hastanesinin 30 . 1 .1933 tarihli ve 48 sa
yılı «geçirilmiş plevra iltihabına merbut sol rie kaidesinde müç- 
temi ve sağda dağınık mahdut kasabat tevessüü» hastalığı teş
hisini ihtiva eden raporu üzerine; 863 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin F fıkrasına tevfikan emekliye sevk olunup ordu 
ile ilişiği kesilen müstedinin sıhhi ârızası mütekaiden sabit hiz
metlerde istihdamına müsait bulunduğu Sıhhat İşleri Daire
since bildirilmesi üzerine bir müddet tekaüden istihdam olun
duktan sonra 13 Mart 1947 de tekaüde irca olunduğu; gerek 
ilk ve gerekse irca tarihinde emekliliğinin mâlûliyet üzerinden 
yapılması hakkında hiçbir müracaati vâki olmadığı gibi; 3255 
sayılı Kanunla bu kabîl iddialar için tesbit edilmiş bulunan 1 
aylık müddet içerisinde de müracaatta bulunmıyarak aradan
15 yıl geçtikten sonra bu mevzudaki vâki iddia ve talebi ve 
mütaakıp müracaatleri üzerine yaptırılan muayeneleri netice
sinde verilen raporlarda tesbit olunan ârızası dereceye girme
diği ve bu husus hakkında Askerî Temyiz Mahkemesi nezdin- 
de açmış olduğu dâvanın ve vâki tashih talebinin de 6142 sa
yılı Kanun gereğince; bu dâvayı rüyet eden Devlet Şûrası
5 nci Dairesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkiki lâzımgelip bu 
mercice karara bağlanmış olduğu anlaşılan talep hakkında Da 
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5317 17 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası: Ankara Kadastro Mahkemesinin; bütün 
kanun yollarından geçmek ve usulüne tevfikan infaz olunmak 
suretiyle lehine ittihaz etmiş bulunduğu 11. X  . 1943 tarihli 
ilâmını; usul hükümlerini ihmal ve dâvâlı Hâzineyi iltizam, 
himaye re tesahubetmek suretiyle; mugayiri kanun ve nizam ola
rak ve istidalarda, hukuki mesnetleri de gösterilerek bertafsil 
izah olunduğu üzere; hüküm sebebi olan müteaddit şahit ve sair 
delillerin mevcudiyetine rağmen; dâvâlının ceza mahkemesinden
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

şahitlerden biri hakkında, yaşının küçüklüğü sebebiyle almış ol
duğu yalancı şahadetten mahkûmiyet ilâmına dayanarak ikinci 
defa yaptığı iadei muhakeme talebi (bu ilâmı bütün şahitlere, 
teşmil ve diğer şahadeti de tâlil eder mahiyette kabul edip) 
iptal ile 3 milyon lira değerindeki müddeabih gayrimenkullcri- 
nin Hazine uhdesine ipka ve tescil olunmasına sebebiyet veren 
Temyiz mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi sabık reis ve âzalari 
ile, bu dairenin hilafı kanun bulunan bozma ilâmı karşısında 
ısrar etmesi icabettiği halde bu kanunsuzluklara; verdiği iptal 
kararı ile iştirak etmiş bulunan Ankara 2 nci Asliye Hâkimi 
Nurettin GürseVin; Teşkilâtı Esasiye Kanununun derpiş ettiği 
ana hükümle (kanunlara riayet vecibesine) muhalefetlerinden 
dolayı, âmme ve fert hukukunun siya neti bakımlarından; cezai 
ve, tazminî mesuliyetlerinin tâyin ve tesbit buyurulmam ve bu 
adaletsizliğin ıslah ve telâfisine hizmet maksadı ile ilişik olarak 
takdim ettikleri Temyiz Mahkemesinde cereyan eden murafaala
rında bu mercie sundukları müdafaayı şifahiyelerine ait lâyiha
nın da tetkik buyuruhnası ve kendilerinin yüksek encümenince 
dinlenilmeleri taleplerini mutazammındır.)

Usulüne tevfikan mumaileyhin hakkında yapılacak tahki
kat neticesinin bildirilmesi hakkında Adliye Vekâletine gön
derilen tezkereye alman cevapta da:

Müşteki ve diğer verese adına avukatları tarafından 1942 
yılında Hazine aleyhine ikame olunmuş bulunan men’i müda
hale, iptali senet ve tescil dâvasının geçirdiği safahat müste- 
dinin vâki beyanını müeyyit bir surette açıklandıktan sonra, 
icabına göre; muhtelif kararlar ittihaz olunmasında verese le
hine müttehaz ilk hükmün iptalinde usul ve kanun hükümle
rine tevafuk etmiyen bir cihet görülmediği ve bu bakımdan 
adlan geçen hâkimler haklannda tahkikat icrasına izin veril
mesine mahal görülmediği bildirilmiştir.

Ahiren vâki tafsilâtlı işar üzerine şikâyet mevzuu ve dos
ya; yeniden tetkik olunduktan sonra.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve vekâlet işanna 
ve müstedinin; kanuni sebepler mevcudolduğu takdirde iadei 
muhakeme talebinde bulunmak hakkı mahfuz olduğuna göre; 
vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına Âzadan Hüseyin Ortakcıoğlu, Reşit Kemal Timur- 
oğlu, Esat Doğan ve Bahaddin Erdem’in müstenkif kalmaları
na mukabil ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5318 17. IV . 1957
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13000/12423 Esat inanç
M aarif Vekâleti İlk
öğretim  Umum Md. 
Şube M üdürü 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Öğretmenlikten ayrılıp in t isabet mis bu
lunduğu Devlet Demiryolları İdaresinde geçen hizmeti (¡273 
sayılı Kanuna göre meslekten «infisah şeklinde kabul olunmak 
suretiyle; derece yükseltilmesinde idarece nazara alınmaması 
üzerine açmış olduğu dâvanm reddini mutazamnım ilişik Devlet 
Şûrası kararının, İdarenin; 1938 senesinden sonra hiçbir dev
let hizmeti deruhte etmiyenlerin bu müddetlerini dahi nazara 
alması şeklindeki tatbikatı muvacehesinde tetkik buyurulması vc 
gerekirse bu mevzuda Yüksek Meclisce bir tefsir kararı alın
ması taleplerini mutazammvndır.)

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinden sâdır olan karar- 
lann; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvace
hesinde Yüksek Meclisce dahi tetkiki gayrimümkün bulunma
sına ve encümenimizin tefsir teklifinde bulunmaya da yetkili 
olmamasına binaen; vâki talep hakkında bu bakımlardan encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ue sebepten verildiği

5319 17 . IV . 1957

10425/9918 L ütfü  Evren (Arzuhal hulâsası : Temyiz Mahkemesi Reis vc âzalarının ek-
Duatepe Görgülü seriyet partisini temsil eden Adliye Vekili tarafından intihap vc 
sokak 8 /5  tâyin kılınmasındaki mahzurlara işaretle bu şekil tâyin; bu şa-
Ankara hısların politik tesirler altında ifayi vazife, etmeleri neticesini

ve mesuliyetsizliklerini tevlidettiğinden, nitekim, istidada be
lirtilen ve adlan yazılı olan zevat hakkındaki şikâyetlerinin bir 
netice vermemiş bulunduğundan şikâyeti ve bunların Hâkimler 
Kanunu hükümleri dairesinde nakil ve tekaüde sevk olunmak 
suretiyle tasfiyeleri ve mesuller hakkında mesuliyet merciinin 
tâyini vc hükmü baki olması lâzvngelen 1336 tarihli Temyiz 
Teşkilât Kanununun 5 nci maddesi dairesinde, Meclisi Âlice 
yeniden bir mahkeme teşkili taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâletin şikâyetle il
gili işanna göre vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5320 17 . IV . 1957

9645/9336 Mehmet Beşgül 
Ç irikpm ar mahallesi 
Salköprii sokak 
N o: 9 
M alatya

(Arzuhal hulâsası : Keferdiz zabıt kâtibi iken, bu yer hâkimi 
Muharrem Ünlü ile aralarında geçen hâdiseler sebebiyle muma
ileyh tarafından haksız olarak kendisine iki tevbih vc nıaaş katı 
cezaları verildikten başka ayrıca da hakkında, beraetle neticelenen 
şahsi bir dâva da açıldığı, ayrıca, füzulen açıldığı tahakkuk eden 
bir zimmet dâvası yüzünden işten çıkarılması için Malatya Adliye 
Encümeni nezdindc geçtiği teşebbüs neticesinde; adı geçen Adliye
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Arzuhal

No.

11832/11276
2865/2858
2815/2808
2864/2857

11647/11093
3517 /3510

Arzuiıal sahibinin
adı, soyadı ve adressi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Encümenince; eırz ettiği dâva neticelerine intizar olunmaksızın 
re mumaileyhin daha önce bulunduğu diğer yerlerde de. madun
larına aynı şekilde hareket ettiği ve vâki müdafaaları nazara alın
madan 18 . VII . 1955 tarihli bir karariyle işten çıkarıldığından 
ve bu kararırı Vekâlet İnzibat Heyetince de tahkik ve tetkik olun
maksızın 18 . X . 1955 tarihli kararla tasdik ve itirazının redde
dilmiş bulunduğundan şikâyeti ve dosyalarının tetkiki ile mezkûr 
kararın kaldmlmast ve müterakim maaşları ile memuriyet hukuku
nun iadesi taleplerini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin tezkerede 
yazılı olduğu şekildeki suihal ve hareketleri ile, verilen tevbih 
ve maaşının kat’ı hakkındaki cezaların katileştiği açıklandık
tan sonra; devamı memuriyeti mahzurlu görülerek Hâkimler 
Kanununun 122 nci maddesine uyularak mezkûr yer Adliye En
cümenince memuriyetten çıkarılmasına karar verildiği ve vuku- 
bulan itiraza da reddolunmak suretiyle kesinleştiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan inceleme neticesinde kabule şa
yan bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5321 17 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Hâkim namzedi iken yapmış oldugıı 1,5 
yıllık ihtiyat askerliğinin; ilişik olarak takdim ettiği 5585 sayılı 
Kanuna ait muvakkat komisyon esbabı mucibesindeki sarahati 
iw<4161 saytli Kan'umın açık hükmüne ve vekâletçe daha öne*■ 
kendisine müspet bir■'tebligat yapılmış olmasına rağmen; kıdem 
ve terfiinde nazara ahnmıyarak mağdur edilmiş bulunduğundan 
şikâyeti ve bu muhik talebi, Ayırma Meclisi ve Şûrayi Devletçe de 
(vazife yönünden) reddedilmekle, vekâletin hatalı kanun tatbika
tından doğan vâki mağduriyetinin telâfisini teminen bu müdde
tin kıdemine eklenmesi talebini mutazammındır.}

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muvazzaf askerlik 
hizmetini Eylül 1937 de Yedek Subay Okuluna girip topçu) 
teğmeni olarak 1.XI.1938 de terhis olunmak suretiyle ifa etmiş 
bulunan adı gecenin işbu hizmetinin ahiren yürürlüğe giren 
6724 sayılı Kanun hükmüne uyularak 60 ve 70 liradaki kıde
mine ilâve edildiği ve edileceği; hâkim namzedi bulunduğu sı
rada talim ve manevra maksadiyle ihtiyat olarak kıtada geçen

Niyazi Akçay
Hâkim
Ahmetli
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Arzuhal

No.

4666/4657

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

hizmetinin mezkûr kanun muvacehesinde kıdemine ilâvesine 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5322 17 . IV . 1957

(Arzuhal hulâsası : Teşkilâtı Esasiye Kanununa ve muhkem 
kaziye halini alan mukarrarata ve 6 . II . 1946 tarihli ve, 
15/4 sayılı tevhidi içtihat karcıma mugayir ve Lozan Ahitna
mesi ile; yabana memleketlerde kalan topraklarımızdaki şahsi 
nıal ve servetler üzerinde tanınan teminatı nehyetmek suretiy
le millî hak ve menfaatlerimizi dahi muhil bulunan 245 sayıh 
tefsir kararı ile, 5958 sayılı Kanunun refi ve tadilini 
ve böylece hudutlarımız dışındaki muazzam bir servetin millete 
mal edilmesi ve dolayısiyle hukuku irsiyeleri tanınarak; şahsi 
mağduriyetlerinin giderilmesi esbabının istikmali talebinden iba
rettir.)

Teşkilâtı Esasiye Encümeninin 11 . VII . 1956 tarihli mü
talâalarında ezcümle : 431 sayılı Kanunla, bahis konusu tef
sir ve kanunun maksadı izah olunduktan sonra; bu hüküm
lerin ilga veya tadilinin takdiri münhasıran Büyük MiUet 
Meclisinin hükümranlık hakları cümlesinden olmakla bugün 
dolaşık yollardan bu gayeyi istihdaf eden talebin; tetkik ve 
tervicine hukukan imkân görülemediği belirtilmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : istidada zikrolunan 
ilgili kanunlarla, tefsir ve tevhidi içtihat karan muhtevası 
bertafsil açıklandıktan sonra; talebolunan hususun; müstedi- 
nin yurt dışındaki hak ve menfaatlerinin temini hakkındaki 
teşebbüslerinin himayesinden ibaret bulunduğuna işaretle; 
bahis konusu, 431, 5770 ve 958 sayıh kanunlarla, tefsir kara-, 
nnm sınırlanınız dışındaki emval ile bir alâka ve münase
beti olmadığı ve Lozan Ahitnamesi de Türk tebasına aidolup 
1914 de müttefik devletlerin hâkimiyet ve himayesi altında 
bulunan, veyahut Balkan muharebesini mütaakıp Osmanlı im
paratorluğundan ayrılarak mezkûr devletlerin tahtı hâkimi
yetinde bulunan arazi üzerinde halen mevcut ve kabiliteş- 
his olan emval, hukuk ve menafi üzerindeki hukuku tanıdığı; 
5958 sayılı mezkûr Kanunun ve tefsir, 1324 ve 1325 tarihli 
iradelerle millete intikal etmiş bulunan menkul ve gayrimen
kul emval üzerinde miras ve sair bir sebeple hak iddiasını menet
miş bulunduğu ve bu mevzuatın sınırlanınız içinde bulunup da 
bu kanunun şümulü dışında kalan ve esasen millete intikali 
mevzuubahis bulunmıyan sınırlanınız dışındaki emval ve sair 
haklar üzerinde hak iddiasına mâni teşkil etmediği ve binne- 
tice; sınırlarımız dışındaki emval ve sair haklann elde edilebil

di üs t'ika Kavasoy 
(,’ihannuma mahal
lesi Serencebev y o 
kuşu N o : 59 
Beşiktaş - İstanbul



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

mesi için bu mevzuatın tadil veya tefsiri cihetine gidilmesinin 
mümkün ve neticeye müessir gönülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünuüldü : Şikâyet ve müracaatın esas mevzuunu 
teşkil eden 245 sayılı tefsir; 5958 sayılı Kaaıunun ek 3 ncü 
maddesi ile teyidedilmiş bulunduğundan, ancak; yeni bir ka
nun teklifi ve tedvini ile halli mümkün olan talep hakkında, 
kanun teklifine yetkili ve vazifedar bulunmıyan encümeni- 
mizce bu bakımdan bir muamele ifasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5323 17 . IV . 1957

9870/9514 H uriye (jöknil 
Denizciler Caddesi 
N o : 55 
Ankara

(Arzuhal hulâsan : 3 . IV . 1946 tarih ve 7 sayılı Temyiz tev
hidi içtihat kararının; Teşkilâtı Esasiye ve Medeni kanunlar ile 
2289 saydı Kanun hükümlerine ve Devlet Şûrasının 9 numaralı 
tevhidi içtihat kararma muhalif ve hakkı mülkiyeti zedeleyici 
bir mahiyette bulunması itibariyle; kaldırılmasını teminen tefsir 
teklifinde bulunulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahakim mukarrer atı cümlesinden bu
lunan tevhidi içtihat kararlarının; haiz oldukları bu mahiyet
leri itibariyle; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi 
muvacehesinde teşriî organca refi, tadil veya tebdili mümkün 
bulunmadığı gibi, encümenimiz tefsir teklifinde bulunmaya da 
yetkili olmadığından; vâki müracaat üzerine bu bakımlardan 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5324 17 . IV . 1957

,11704, 11150 I-Ialis Temel (Arzuhal hulâsası : İzmir - Alsancak Ofis Deposu Depolama
Şehitler Caddesinde Şefi Ramiz Hazer’in, Devlet Demiryolları iskele manevra me- 
Alsanealc - İzm ir murían ile iştirak edip tahmil tahliye anında çaldığı hububatı

satmak suretiyle 30 bin lira değerinde bir ev satma İmiş bulun
duğu ve korkusuzca yolsuzluklara devam etliğinden ve işçilerin 
hak ve menfaatlerini korumadığından şikâyeti mutazammındır.)

iktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ne istida
da belirtilen adreste ve ne de Ofis teşkilâtında bildirilen isimde 
(Halis Temel adında) bir şahıs olmadığı ve ihbann namı müs- 
taarla yapıldığı ve bir müfettiş marifetiyle mahallen yaptırı
lan tahkikat neticesinde mevzuubahis isnatların hiçbir veç
hile vârit bulunmadığı bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet işan muvacehesinde şikâyet 
mevzuu üzerinde muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5325 1 7 .IV . 1957

12979/12402 Azmi Ata,soy (Arzuhal hulâsası : Ordu Mebusu Ndâhatiin Orhun’un ken-
8585/8420 Posta Gazetesi Sahip dişine, olan husumeti, vali ve idarei hususine müdürü üzer!erili- 

10311 ve Mesul Müdürü deki tesiri nüfuzu. sebebinle; 6ÎS5 sayılı Kanunun kendilerine 
10365 Fatsa mesuliyet tahmil etmemesi ve mağdura da itiraz hakkı tanınma

mış bulunmasından bilistifade keyfî, hissi er gayrikanuni olarak 
12 senelik memuriyeti ve 9 nüfus efradı ailesi nazara alınmaksı
zın tekaüde sevk olunmuş bulunduğundan şikâyeti ve adı geçen 
mebus, vali Muhsin (1okkaya re hususi idare müdürü Kâmil Ta
ner haklarında kanuni takibat vı tahkikat ifası ve iddiasını nıii- 
eyyit bulunan ilişik; adı gecen Kâmil Taner’in kendisine vazife 
teklifine dair ulan mektubu nazara alınarak: 7 evlâdının sefalet 
ve perişanlığına muhal bırakılmamak üzere mezkûr tasarruf iptal 
olunmak sureliyle müktesep haklarının iadesi ve bu kabil keyfî 
tasarruflar aleyhine memura kanun yollarına müracaat hakkı ta
nınmaması taleplerini mut azaminin dır.)

Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazılannda : Fat
sa hususi idare memuru iken 6435 sayılı Kanun gereğince vilâ
yet emrine alınmış bulunan müstediye yolluk,, maaş ve tahsi- 
satlannın tamamen ödendiği ve mezkûr tasarrufun ne gibi bir 
lüzum ve sebebe istinadetmekte bulunduğu ve şikâyetin vârid- 
olup olmadığı hakkında; encümenin; 23 .XI .  1956 tarihli ten
sipleri üzerine yazılan tezkereye verilen cevapta da ezcümle : 
Mumaileyhin tahriratta açıklanan hal ve hareketleri ve hakkın
da ittihaz olunan inzibati meclis kararlan ve asabi hastalığa 
müptelâ ve şikâyetlerinin gayrivârit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya nazaran; zikrolunan 
kanunla tanınan takdir hakkının istimalinde her hangi bir ka
nunsuzluk ve isabetsizlik görülememesine ve müstedinin kanuni 
istihkaklannın ödenmiş ve buna mâtuf şikâyetlerin de kaza mer
ciince incelenmesi lâzımgelmekte bulunmuş olmasına ve kanun 
tadil ve teklifini mutazammın talep üzerine de encümenimizin 
kanun teklifine yetkili bulunmamasına binaen; vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan muamele tâyinine mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5326 17 . IV . 1957



Arzuhal
No.

12685/12111

12788/12214
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mâkule Savcı. (Arzuhal hulâsası: 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
(Junıhuriye» İl koku-. . 1.111.195 i, tarihinde almakta bulunduğu 60 lirada hak'n mvk- 
lu Başöğretmeni tesebi olan iki yıl 11 aylık müddetinin; kadro alınmak suretiy-
Kaysm İp. yapılan intibak fa nazara alınması hakkında istihsal ettiği

fi. X / . 1956 tarihli Derlet Şûrası- kararına ve kanuna uygım 
hulunmıyan terfi durumu ile ilgili mağduriyetini Icvlidcdcn
11 . /  . 1957 tarihli vekâlet mucibinin iptali ile Şûra Hâininin in
fazı talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin mevzuuba- 
his 2 yıl 11 aylık müktesep hakki nazara alınmak suretiyle 
80 liraya intibak ettirilip bu aylık derecesinde 1 yıl 13 ay kı
demli sayıldığından ve böylece Şûrayi Devlet ilâmının aynen 
yerine getirildiği.

Kazandığı bu kıdeme nazaran her ne kadar 1. IV . 1955 
tarihinde 90 liraya yükselmesini (normal terfiini) sağ'lıyacak 
kadrosu müsaidolmadığından bu maaşa 1. IV . 1D56 tarihinde 
terfi ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedinin; zikrolunan Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte almakta olduğu aylık derecesinde geçen 
müddeti; yapılan intibakta nazara alınmak suretiyle ilâm hük 
münün yerine getirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Müştekinin; 90 liraya olan terfii ile ilgili şikâyetinden ve 
bununla alâkalı mucip muamelesinin iptali talebinden dolayı 
usulüne tevfikan; bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine mü
racaatı lâzımdır. Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encü- 
menimizce' tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

5327 17 . IV . 1957

A. Cemal özaydın  
Tünel meydanı 
N o: 10. k a t : 4 
Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
1. I I I . 1954 tarihinde almakta olduğu 60 lira aylık derecesinde 
geçen 2 sene 10 aylü: müddeti ile, bu kanunla kazandığı 2 yıl
lık müddete göre; bu tarihle 80 liraya terfi ettirilip 10 ay kı
demli sayılması ve 1 . V . 1955 tarihinde de terfi ettirilmesi: is
tihsal ettiği Devlet Şûrası 5 rıci Dairesinin 2 . V I I . 1956 tarihli 
hükmü icabı bulunduğu halde: bu dereceye terfiinin kadro bu
lunmadığı beyanı ile 1 . V I . 1956 da yapıldığından şikâyeti re 
ilâm hükmimiin tamamı ile infazı esbabının 1 emini talebini mn- 
iazammınehr.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Mumaileyhin maaşının 
mezkûr kanuna tevfikan; 60 lirada geçen 2 sene 10 aylık mük
tesep hakkı da göz önünde bulundurularak kanunun yürürlü



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

ğe girdiği 1 . I I I . 1954 tarihinde 80 liraya yükseltilip bu ma
aşta 1 sene 10 ay kademli sayılmak suretiyle Şûra karan hük
münün aynen yerine getirildiği 90 liraya olan terfiinin ise kad
ro müsaadesizliğine binaen ancak 1. V . 1956 tarihinde yapıldı
ğı ve bu bakımdan bu terfi tarihinde bir değişiklik yapılması 
mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedinin maaşı; bahis mevzuu mükte
sep hak teşkil eden 2 sene on aylık müddeti; zikrolunan ka
nun hükümleri dairesinde nazara alınarak bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte (1. I I I . 1954 de) 80 liraya çıkanlmak su
retiyle ilâm hükmünün yerine getirilmiş bulunduğu anlaşılmış
tır.

Mezkûr ilâm ve kanun hükmünün mütaakıp terfilere sira
yet ve teşmili mevzuu ise ayn bir dâva ve tavzih talebi ild 
ilgili bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5328 17 . IV . 1957

[Arzuhal hulâsası : Geçirdiği muhtelif ameliyatlar sebebi 
ile müdavimi bulunduğu Veteriner Fakültesi son sınıfında eko
nomi dersi imtihanında muvaffak- olamadığı için okuldan belge
li olarak ayrılmış bulunmakla; 15 senelik tahsil hayatının heba 
olduğundan: mağduriyetinin telâfisi zımmmda; 16 . II . 1950 
tarihli ve 2694 sayılı Yüksek Meclis Kararı ile aynı durumda 
olan Faruk Helvacı’ya tanındığı fJİbi kendisine de mezkûr 
dersten yalnız bir defaya mahsus olmak üzere bir imtihan hak
kı tanınması talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cebavi yazısında : Fakültesince malûm 
olmıyan sebeplerden dolayı ancak; 1956 yılı Haziran devre
sinde anotomi dersi imtihanına girip muvaffak olamıyan müs
tedinin ; imtihan yönetmenliğinin 3 cü maddesinin son pa
ragrafında «hastalık dâhil olmak üzere her hangi bir maze
retle bu devre (Klinik öncesi devresi) derslerinin imtihanla
rını 6 sömestr içinde veremiyenler bir defaya mahsus olarak 
bu grupun bütün derslerine yeniden yazılmak ve imtahanlarmı 
vermek zorundadırlar» şeklinde yazılı hüküm dairesinde bu 
hakkı kullanması lâzımgeldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve müstediıulp Uni* 
versiteler Kanununa tevfikan bu mevzuda evvel emirde; fa-

11527/10973 Kadri Sevgican 
Askeri Veteriner 
Ok. S. V . N o: 4161 
Ankara
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

külte yönetim kuruluna müracaat etmesi lâzımgelmekte bu
lunmasına binaen vâki müracaati üzerine bu bakımdan encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5329 17 . IV . 1957

Reis M. M. Kâtip
K onya Çorum  ¡Sivas A fy on  K. Bolu M alatya

.1. F. Ağaoğlu II. Ortakcıoğlu II. Tiryakioğlu M. Dayıoğlu E. Doğan

Mardin Mardin Seyhan
B. Erdem R. K. Timuroğlu S. Serce

(Arzuhal sayısı : 244)

T. B. M. M. Matbaası



Deyre :

Arzuhal
No.

56G6/5655
8295

10936/10383

259/259
6828/6817

T. B. M. M.
İçtima : 3

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

\ A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L 1

- < €  Sayı : 108  

6 . IX.  1957 Cuma
Arzuhal sahibinin 

adı, soyadı ve adresi

Sabri Ulus 
Bakkal ve tüccar 
Ulııs - Zonguldak

Encümen kararı re ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mahallî zabıta makamlarına teslim ettiği bıçakla
rın bedellerinin kendisine ödenmediğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Müstedinin bahis mevzuu 
bıçakların îcra Vekilleri Heyetinin 28 . VIII . 1955 tarih ve 
4/1214 sayılı kararı ile tâyin edilen günlük müddetin hitamın
dan sonra mahallî zabıta makamlarına teslim ettiğinden 6136 
sayılı Kanun hükümlerine göre bedellerinin ödenmesine kanu
ni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Vekâlet cevabı
na göre istek hakkında encümenimizee muamele tâyinine ma
hal olmadığına, müstedi talebinde ısrar ettiği takdirde bu hu
susta kaza merciine müracaatte muhtariyetine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5330 14 . V . 1957

Burhanettiıı Erkan Dilekçi : Samsun İnhisarlar Başmüdürlüğü Satış Şubesi
İnhisarlar Memuru Muhasibi bulunduğu sırada Samsun ambarından tuz ile birlik- 
Alaçam te eski fiyatlarla satılmış olan 14 534 aded çuval için 4 360 li

ra 20 kuruş idare zararı tahakkuk ettirilerek ambar memuru ile 
kendisi hakkında tazminat dâvası açıldığını ve muhakeme so
nunda idarenin hakiki bir zararı bulunmadığından bahsile dâ
va reddedilmiş ise de Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesince 
kararın bozulduğu ve ısran mutazammın kararın dahi nakze- 
dilmesi üzerine mahkemece 4 360 lira 20 kuruşun kendilerin
den tahsüine karar verildiği ve halen mezkûr hükmün kesin
leşmiş olduğundan bu zaran tazminden affedilmesini talebet- 
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Çuval bedeli olan 4 360 lira 
20 kuruşun her iki dâvalıdan tahsiline karar verildiği ve ilâ
mın gerek müstediye ve gerekse İnhisarlar İdaresine tebliğ
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

edildiği ve her hangi bir müracaat vukubulmadığından hük
mün katiyet kesbeylediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin hukuku şahsiye ile ilgili bulun
ması itibariyle hususi af mevzuu içerisinde mütalâa ve tetkiki 
mümkün olmadığından bu hususta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5331 14 . V . 1957

.').S()S/.")Sr>7 Ö m er F a ru k  A n ıl Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin muaddel
T e lg ra f  Ş e fi M ıısta- B fıkrası gereğince kanuna aykırı olarak 24 . VI . 1955 tari- 
fa A ra l ne/,dinde hinde re’sen emekliye sevk edildiğinden bahsile şikâyet ot- 
San ısun  mektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabında : Müstedinin vazifesin
de basan gösteremediği, bütün muamelâtı da noksan ve aksak
lıklar görüldüğü, muhtelif cezalar da almış olduğu cihetle şef
lik yapamıyacağı, maiyete alındığı takdinde, bu haliyle teşkilâ
tın rasyonel çalışmasına uymıyacağı kanaatine vanlarak 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesi muaddel B fıkrası hükmüne 
göre 24 . VI . 1955 tarihinde re sen emekliye sevk edildiği bil
dirilmektedir.

Encümenin 14 Mayıs 1957 tarihli toplantısında temsilci 
olarak hazır bulunan Münakalât Vekâleti PTT Umum Müdür 
muavini Abdullah Parla ve PTT Zatişleri Daire Reisi Hadi 
Olcay’ın verdiği izahatta :

Müstedinin vazifesinde basan gösteremediği, bütün mua
melâtında noksan aksaklıklar görüldüğünden emekliye sevk 
edildiğini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetine, vekâlet cevabı
na ve incelenen açık ve gizli sicil dosyalan münderecatına 
ve alâkalı vekâlet temsilcisinin vâki izahatına nazaran muame- 
lei tasarrufiyede kanuna muhalif bir hal ve takdir hakkının 
istimalinde de bir hata görülemediğinden vâki talep ve şikâ
yet hakkında bu sebeplere binaen encümenimiace mumele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5332 14 . V . 1957

3186/31.79 İzzet Koçak Dilekçi : 80 liraya terfiine dair muamelenin tasdiki ile
K ış la  Caddesi M üjde Divanı Muhasebatça aleyhinde verilmiş olan 18 Mart 1954 
A p artm an ı Kat 1 tarih ve 652 numaralı ilâmın 3 ncü maddesiyle namına borç 
.Selim iye - İstanbu l tahakkuk ettirilen 550 lira 75 kuruş ile aynca İstanbul Muha

sebe Müdürlüğünce kendisine ödettirilen 79 lira ve bunların 
tutarı olan 629 lira 75 kuruşun ve ayrıca faiz olarak da kendi
sinden alınan 18 lira 18 kuruşunun tarafına iadesini talebet- 
mektedir.
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r>292/5283

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

Maarif Vekâletinin cevabında : Müstedi izzet Koçak’m 
Damştaym 30 . XII . 1939 tarih ve 39/2934, 1839 sayılı kara
rma uyularak yapılan ayarlama dolayısiyle maaşının 27 . VI . 
1952 tarih ve 22662 sayılı kararname ile 70 liradan 80 liraya 
çıkarıldığı, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün 
1952 yılı idare hesaplarının Divanı Muhasebatça tetkik ve 
muhakemesi neticesinde çıkan ilâm da adı geçenin 70 liradan 
80 liraya terfi muamelesinin 4598 sayılı Kanuna uygun olma
dığının karar altına alındığı ve almış olduğu maaş farkın
dan mütevellit fazla paranın namına zimmet kaydedilmek sure
tiyle bilâhara istirdadı cihetine tevessül edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi aleyhinde Divanı Muhasebatça 
verilmiş bulunan 18 . III . 1954 tarih ve 652 numaralı ilâmın; 
kazai mahiyette bulunması itibariyle bu hususta her hangi bir 
muamele ifasına mahal olmadığı gibi 80 liraya olan terfiinde, 
terfi muamelesinin 4598 sayılı Kanuna uygun olmaması sebe
biyle Maarif Vekâletince yapılan ıslah muamelesi de ayrıca bir 
idari dâva mevzuu bulunması itibariyle müstedinin ilgili 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımieleceğine binaen encüme- 
nimizce bu hunusta muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5333 14 . V . 1957

Sam i E rc iv a ı ı  Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin muad-
Postn Te l «mı i" Ş c f li-  del (B) fıkrası gereğince kanuna aylan olarak 17 Temmuz 
s inden  em ekli 1953 senesinde re’sen emekliye sevk edildiğinden bahsile şi-
A yd m  şâyet etmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabında : Müstedinin sicil duru
mu müsait bulunmadığından terfiinin yapılmadığı ve hiz
mete elverişli olmadığı için de 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin muaddel (B) fıkrası hükmüne göre emsalleri me- 
yanında 9 . VII . 1953 tarihinde re’sen emekliye sevk edildiği 
bildirilmektedir.

Encümeninin 14 Mayıs 1957 tarihli toplantısında temsilci 
olarak hazır bulunan Münakalât Vekâleti PTT Umum Mü
dür Muavini Abdullah Parla ve PTT Zatişleri Dairesi Reisi 
Hâdi Olcay’ın verdiği izahatta müstedinin sicil durumunu! 
müsait bulunmadığından ve hizmete elverişli olmadığından 
emekliye sevk edildiğini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetine, vekâlet cevabı
na ve incelenen açık ve gizli sicil dosyalan münderecatına* 
ve alâkalı vekâlet temsilcisinin vâki izahatına nazaran mua-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

melei tasarrufiyede kanuna muhalif bir hal ve takdir hakkı
nın istimalinde de bir hata görülemediğinden vâki talep va 
şikâyet hakkında bu sebeplere binaen encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5334 14. V . 1957

5455/5445 Mustafa Avdın Dilekçi : Tirebolu kazasının Elmabeleni köyünden olduğun-
6749/6738 Elmabeleni köyünde dan bahsile sahibi olmadığı tarlanın sınırlandırılmasında kul* 

Tirebolu lanılan ağaçların suçlusu bulunduğu ileri sürülerek hakkında
kanuni takibata girişildiğini ve yapılan duruşması sonunda 
bir hafta müddetle hapse ve 1 125 lira ağır para cezasına mah
kûm edildiğini bildirerek cezasının affını talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 7 . V II. 1952 tarihin- 
de Tirebolu’nun Karadağ devlet ormanından kırk beş aded çam 
ağacı kesmek suretiyle Orman Kanununa muhalefetten maznun 
bulunan müstedinin Tirebolu Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda : Orman Kanununun (105) nci maddesi mu
cibince bir hafta müddetle hapsine ve (1 125) lira para ceza- 
siyle mahkûmiyetine dair verilen 10. IX . 1954 tarihli hükmün 
Temyiz Mahkemesi 3 ncü Ceza Dairesinin 4 . I II . 1957 tarihli 
ilâmiyle tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve hapis cezasının 
7 . V I . 1955 tarihinde infaz edildiği ve para cezası tahsil edilme
den evvel meriyete giren 6831 sayılı Kanun muvacehesinde pa
ra cezasının tahsili icabedip etmiyeceği hakkında vukubulan ta
lep üzerine hükmü veren mahkemece kesilen ağaç miktarının 
beş metre mikâbı tecavüz etmemiş olması itibariyle bu kanunun 
muvakkat beşinci maddesi mucibince müttehaz mahkûmiyet 
hükmü affın şümulüne dâhil olduğundan para cezasının infazı
na mahal olmadığına ve orman idaresinin şahsi hakkının düş
mesine mütedair ittihaz olunan 26 . III . 1957 tarihli karar aley
hine Giresun C. Müddeiumumiliğince itiraz edilmişse de itiraz 
merciince itirazın vârit görülmiyerek reddedildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dosya içinde mevcut Adliye Vekâleti
nin cevabına ve Adliye Vekâleti temsilcisinin izahatına nazaran 
müstediye ait mahkûmiyet hükmünün 6831 sayılı Orman Kanu
nunun muvakkat beşinci maddesi ve Tirebolu Asliye Ceza Mah
kemesinin 10 . IV . 1957 tarih ve 957/3 sayılı karan mucibince 
affın şümulüne dâhil olduğu anlaşıldığından talep hakkında ay
rıca encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5335 14. V . 1957
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5629/5618

Arzuhal
No.

Haşan Açıkel 
Kâzımdirik Mahal
lesi Çevik Sokak 
No: 22 
İzmir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 1340 senesinde iskânına muhassas yerin başkasına 
verilmiş bulunmasından açıkta kaldığını, bunun yerine işgaline 
geçirip namına temlik ve fakat belediye sınırlârı içinde bulun
duğu cihetle uhdesine tapulanmayıp Mâliyece hükmen tahliyesi 
için aleyhine açılan dâvaya mevzu 28 dönümlük toprağa mu
kabil henüz bir arazi verilmediğini beyanla mezkûr toprağın 
istirdadından ve ayrıca istenilmekte olan ecri misilden vazgeç
mek suretiyle iskân hakkı olarak mülkiyetine terk edilmesini 
talebetmektedir.

Başvekâlet Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün ce
vabında : Belediye hudutları dâhilinde verildiği anlaşılan 28 
dönüm toprağa ait temlik işlemi iptal edilmiş olmasına karşı 
başkaca arazi tahsis edilmesinin valiliğe tebliğ edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve bu talep hakkın
da Başvekâlet Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğünden 
alman cevaba ve encümenimizce talep hakkında 19 . XII . 1951 
tarihinde 1337 sayı ile karar verilmiş bulunmasına binaen bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5336 14 . V . 1957

6043/6032 Vehbi Acar ve ar
kadaşları
Küçük Görgör kö
yünde
Sürmene - Trabzon

Dilekçiler : Eski doğum, ölüm ve evlenme vakalarını nüfus 
dairesine vaktiyle bildirmemelerinden dolayı verilen cezaların 
kaldırılmasını talebetmektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler kendilerini ahiren neşrolunan 
6652 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorlarsa bu bapta 
aidolduğu makama müracaatte muhtariyetlerine binaen vâki is
tek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5337 14 . V . 1957

5572/5562 Ali İmam ve arka
daşları
Mütevellik övünde 
Manisa

Dilekçiler : Kendilerine arazi verilmediği için müstahsil du
ruma geçemediklerini ve bu sebepten Ziraat Bankasına olan do
natım kredisinden mütevellit borçlarını ödeyemediklerini bildi
rerek borçlannm affedilmesini talebetmektedirler.

Gereği düşünüldü : Talebin hukuku şahsiye ile ilgili bulun
ması itibariyle hususi af mevzuu içerisinde mütalâa ve tetkiki 
mümkün olmadığından bu hususta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5338 14 . V  . 1957
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6266/6255

Arzuhal
N o .

Bedrettin Alkışçı 
Mesudiye mahallesi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

67. sokak No: 
Mersin

102

Dilekçi : Mâlûliyet durumunun yeniden tesbitiyle gelir bağ
lanmasını ve İşçi Sigortaları Kurumu Mersin Şubesinde tavzi
fini talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin talebi hakkında son kararı 
almaya yetkili idari makam ve mercie, idari makam ve merci 
ile aralarında ihtilâf vukuu halinde de bu cihetin tetkiki ile va
zifeli kaza merciine müracaat etmesi lüzumuna binaen vâki ta
lep hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve dilekçinin bir işe yerleştirilmesi hakkında- 
ki talebi hususunda da son karan almaya yetkili idari makam 
ve mercie müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5339 14 . V . 1957

6192/6181 Sakine öner 
Belediye çarşısında 
Terzi Nurettin öner 
nczdinde 
Gümiisane

Dilekçi : Kocasından dolayı bağlanıp 10 seneliği verilmek 
suretiyle kesilen dul maaşının iadeten bağlanmasını talebetmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6740 
sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidoldu- 
ğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5340 14 . V . 1957

6154/6143 Fuat Bilge Dilekçi : Ecnebi ve ekalliyet okullarında geçen hizmetleri
C. Müddeiumumisi için Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne borçlandmlmak üze- 
Soma re müracaat’ ettiği halde, mezkûr umum müdürlükçe borçlan-

dınlmadığından şikâyet etmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6881 

sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidoldu- 
ğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki istek hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5341 14 . V . 1957

6217/6206 Bekir Topkava ve Dilekçiler : Gizli kalmış nüfus vakalan dolayısiyle kendile-
Mııstafa Yürük rine her muamele için onar liradan mütaaddit nüfus cezalan ve-
Tez köyünde rildiğinden bahsile bu cezalann terkinini talebetmektedirler.
Emirdağ Gereği düşünüldü : Dilekçiler kendilerini ahiren neşrolunan

6652 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorlarsa bu bapta
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne sebepten verildiği

aidolduğu makama müracaatte muhtariyetlerine binaen vâki is
tek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5342 14 . V . 1957

Dilekçi : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa göre 
yapılan toprak tevziinden istifade ettirilmemesinin mağ
duriyetine sebep olduğundan bu durumun düzeltilerek toprak 
tevziatından istifade ettirilmesini talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Talep hakkında 1 . II . 1953 tarihinde 
5865 sayı ile selef encümen tarafından karar verilmiş oldu
ğundan bu hususta encümenimizce. muamele tâyinine mahal 
olmadığına, müstedi talebinde ısrar ettiği takdirde bu hususta 
karar almaya yetkili Devlet Vekâletine müracaatte muhtari
yetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5343 14 . V . 1957

5669/5658 Fahriye Çulcu 
Tabakçı Mustafa 
karısı 
Bulancak

6075/6064 Muharrem Başcr Dilekçi : Eğitmenlikte geçen hizmetinden dolayı borçlana-
înar Köyü Eğitmeni bilmesi için borçlanma müddetinin temdidini talebetmektedir. 
Burdur Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan

6881 saylıı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta 
aidolduğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki istek 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5344 14 . V . 1957

6084/6073 Süleyman Gür Dilekçi : İstiklâl Savaşındaki hizmetlerinden dolayı İstiklâl
Küçük Camide Madalyasiyle taltif edilmesini ve hidematı vataniyeden maaş
Sinanoğlu bağlanmasını talebetmektedir.
ödemiş Gereği düşünüldü : Müstedinin hidematı vataniyeden maaş

bağlanması hakkındaki talebi yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile alâkalı hususa taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve dilekçinin İstiklâl Madalyasiyle taltif edilmesi 
hususundaki talebi hakkında da bu hususta son karan almaya 
yetkili idari makara ve mercie müracaatte muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5345 14 . V . 1957



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

6046/6035 Ali Çenet ve arka
daşları
Çardak köyünde 
Osmaniye

Dilekçiler : Kendi zamanı idarelerinden evvelki muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin ihmalleri neticesi bildirilmemiş olan gizli 
nüfus vesikalarım bu defa kendileri bildirdikleri için tecziye 
edildiklerinden haklarında verilen cezanın kaldırılmasını ta
lebetmektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler kendilerini ahiren neşrolunan 
6652 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorlarsa bu bapta 
aidolduğu makama müracaatte muhtariyetlerine binaen vâki 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5346 14 . V . 1957

6191/6180 Ayşe Selçuk Dilekçi : Kocası Ali Rıza’dan dolayı bağlanıp 10 seneliği
Hasanbey mahalle- verilmek suretiyle Hazine ile ilişiğinin kesildiğinden bahsile 
sinde Mehmet Sel- kendisine iadeten maaş bağlanmasını talebetmektedir. 
çuk nezdinde Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6740
Gümtişane sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidoldu

ğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5347 14 . V . 1957

Dilekçi: Ölü kocası Mehmet Ali’den aldığı emekli maaşının
10 senelik tutan verilmek suretiyle ilişiği kesildiğinden kendi
sine yeniden iadeten maaş bağlanmasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6740 
sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidoldu
ğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5348 14 . V . 1957

6259/6248 Paça Yüksel Dilekçi: 3867 sayılı Kanuna tevfikan Ereğli Kömürleri îş-
Karaelmas mahalle letmesine intikal etmiş bulunan 383 No. lu Kömür Ocağındaki 
si Güney sokak haklanna ait meblâğın ödenmediğinden, yolların genişletilme-
No: 4 si dolayısiyle istimlâk olunan bahçesine ait tazminatın veril-
Zonguldak mediğinden şikâyet etmekte ve halen işsiz olduğundan bir işe

yerleştirilmesini talebetmektedir.
İşletmeler Vekâletinin cevabında: 383 sayılı ocağa aidolmak

6177/6166 Behiyc Can
Yukarıkale köyünde 
Koyulhisar



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

üzere Devlete her hangi bir kıymet geçmemiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Mevcut mülkiyet ihtilâfının kaza mer
ciince halli lâzımgelen hususa taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talebin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma 
ve müstedinin bir işe yerleştirilmesine dair talebi hakkında da 
son karan almaya yetkili idari makam ve mercie müracaatte 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. . Karar tarihi

5349 14 . V . 1957

. 5579/5568 Emine Erbck Dilekçi: Birinci Cihan Harbinde şehidolan kocası Mehmet-’
Sırın köyünde den bağlanmış olan maaşın 10 seneliği verilmek suretiyle Ha-
Urfa zine ile alâkaları kesilmiş olduğundan iadeten yeniden maaş

bağlanmasını talebetmektedir.
Gereği düşünüldü: Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 6740 

sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aidoldu
ğu makama müracaatte muhtariyetine binaen vâki istek hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5350 14 . V . 1957

6112/6101
6105/6094

(S. No: 1)

6113/6102 
6}04/6093 

(S. No: 2)

6106/6095
6110/6099

(S. No: 3)

6107/6096
6111/6100

(S. No: 4)

6116/6105
(S. No: 5)

Zehra Selimoğhı 
Mukarrir sokak 
No: 8 Şehremini 
mahallesi 
Fatih - İstanbul

Solmaz Berktay 
Revanı Çelebi sokak 
No: 7/1 
Vefa - Beyazıt

Dr. Faika Bor ata v 
Tetümeler sokak 
No: 6
Fatih - İstanbul

Meliha Boratav 
Kasımpaşa Bahriye 
caddesi No: 157 
İstanbul

Türkân Tiizmen 
Ortabahçe Mısırlı- 
bahçe sokak No: 32/2 
Beşiktaş - İstanbul

Dilekçi : Oğlu İsmet Salimoğlunun 6-7 Eylül 1955 günü 
vukubulan hâdiselerle ilgili olmadığı halde haksız olarak tev
kif edildiğinden bahsile tahliyesini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocası İlhan Berktay’m 6-7 Eylül gecesi İstan
bul’da vukubulan hâdiselerle ilgisi olmadığı halde haksız ola
rak tevkif edildiğinden bahsile tahliyesini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocası Dr. Hayati Boratav’m 6-7 Eylül 1955 günü 
vukubulan hâdiselerle ilgili bulunırfadığı halde haksız olarak 
tsvkif edildiğinden bahsile tahliyesini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocası Dr. Müeyyet Boratav’ın 6-7 Eylül günü 
vukubulan hâdinelerle ilgisi bulunmadığı halde haksız olarak 
tovkif edildiğinden bahsile tahliyesini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocası Ziya Tüzmen’in 6-7 Eylül 1955 günü vuku
bulan hâdiselerle ilgili olmadığı halde haksız olarak tevkif 
edildiğinden bahsile tahliyesini talebetmektedir.



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

6115/6104
6118/6107

(S. No: 6)

6640/6629
6121/6110

(S. No: 7)

6125/6114 
(S. No: 8)

6136/6125 
(S. No: 9)

5585/5574 
(»S. No: 10)

5534/5524 
(S. No: 11)

5714/5703 
(S. No: 12)

5647/5636 
(S. No: 13)

Hikmet Toksov 
Taşkasap Molla Şe
rif mahallesi Nakibül 
Eşref sokak No: 58 
Aksaray - İstanbul

Dr. Sabi re Dosdoğru 
Adlî Tıp Reisliği 
Kimyevi Tahliller 
Şubesi Müdürü 
İstanbul

Mediha özçclik 
lplikçi P'ırın caddesi 
No: 82
Kasımpaşa - İstan
bul •

Dilekçi : Oğlu Ferit Toksoy’un 1955 senesi İstanbul’da ce
reyan eden 6 - 7 Eylül hâdiseleriyle ilgisi olmadığı halde 
Örfi İdare Mahkemesince tevkif edildiğinden bahsile tahliye 
edilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocası Hulûsi Dosdoğru’un 6 - 7  Eylül 1955 
günü vukubulan hâdiselerle ilgisi olmadığı halde haksız olarak 
tevkif edildiğinden bahsile tahliyesini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocası Mustafa Özçelik’in 6 - 7 Eylül 1955 günü 
vukubulan hâdiselerle alâkası bulunmadığı halde haksız ola
rak tevkif edildiğinden bahsile tahliye edilmesini talebet
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin tahliye hakkındaki talep
lerinin tevkif kararını veren mahkemeye bildirmeleri lâzımge- 
leceğine binaen vâki talpler hakkında encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5351 14 . V . 1957

Ömer Serçcoğlıı 
DDY 3. işletme («ar
da Kondoktor 46744 
Basmane - İzmir

Mehmet Yazsan
Arzuhalci
Taşova

Mehmet Ali Bulut 
Poydıılar köyünde 
Taraklı - fi ey ve

İsmail Kemal Demir- 
ay
Hacıeyiip Mahallesi 
No: 23
Afyon ,

Mehmet özek 
Sabuneupınar - Kü
tahya

Dilekçi
mektedir.

Stajiyerlik hizmetinin terfiine sayılmasını talebet-

Dilekçi : Millî Ordu emrinde geçen hizmetlerinin tesbit edi
lerek 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesinden 
istifade ettirilmek suretiyle sivil memuriyette geçen hizmetle
rine eklenmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Şamara cephesinde sol 
ayağından yaralanarak mâlûl kaldığından kendisine emsali 
misillû maaş tahsisini talebetmektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları istasyon şefliğinden emekli 
olduğundan bahsile Millî Mücadele hizmet zammından istifade 
ettirilmesini talebetmektedir.

Dilekçi :: Askerlik hizmetini ifa ederken arızalandığından 
bahsile mâlûliyet maaşı bağlanmasını talebetmektedir.



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

5969/5958 Âdil Tulgar 
6968/6957 Telsiz Mahallesi 80.

9751 Sokak No: 27 
12003/11446 Kazlıçeşme - îstan- 
(S. Xo: 14) bul

6059/6048 Kâzım Görmez 
(S. No: 15) Ortaca köyünde 

Gerede

6230/6219 Unsan Ali Ursavaş 
11658/11104 Belediye Caddesi Bâ- 
(S. No: 16) yi Murat Davulcu 

nezdinde 
Sandıklı

6189/6178 Şemsettin Bulur 
6920/6909 Refikiye Mahallesi 

9684 Gaflar Usta Sokak 
10981/10428 No: 19 
(S. No: 17) Bursa

6299/6288 Yusuf Yılmaz 
(S. No: 18) Çıtak köyünde

Aliağa - Menemen

6269/6258 Enver Sümer 
(S. No: 19) Gar Şeftreni 29810 

Erzincan

Dilekçi : Mâlûliyet maaşı bağlanmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Askerlik hizmetini İstanbul Sarayburnu Deniz 
Müfreze Kumandanlığında ifa ederken ânzalandığından bahsile 
aylık bağlanmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Eskişehir Emniyet kadrosu polis memurlarından 
iken 13 Temmuz 1940 tarihinde yaş haddiyle emekliye sevk 
edildiğinden bahsile müddeti memuriyeti içerisinde geçen 4 
sene 23 gün açık müddetinin ve harb zammının fiilî hizmetine 
ilâvesini talebetmektedir.

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde yaralanarak sakat kaldı 
ğından bahsile mâlûliyet maaşı bağlanmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Maaş durumunun ıslahı ve terfiinin yapılarak mağ 
duriyetinin önlenmesini talebetmektedir.

Derece ve ücret durumunun tashihini talebetmek-Dilekçi 
tedir.

Gereği düşünüldü : Hulâsası yukarıya alınmış olan dilekçi
lerin şikâyet ve talepleri hakkında son karan almaya yetkili 
idari makam ve mercilere, idari makam ile aralannda ihtilâf 
vukuu halinde de bu cihetin tetkiki ile vazifeli kaza merciine 
müracaat etmeleri lüzumuna binaen vâki talep ve şikâyetler 
hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5352 14 . V . 1957

5536/5526 Hacı Ahmet Jiaren- Dilekçi : Musap bulunduğu hastalık sıhhat ve hayatım cid- 
(S. No: 20) deli di surette tehdideylemekte olduğundan bahsile tahliyesini taleb

39 ncu Tümen As- etmektedir, 
keri Ceza Evinde tu
tuk
İskenderun

5631/5620 Kurban Ata Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesini
(S. No: 21) Seydiyakup köyünde talebetmektedir.

Muhtar
Bayburt



5581/5570 Bekir Tünay ve ar- 
(S. No: 22) kadaşları

Mensucat Santral
Elektrikçisi
Malatya

5574/5564 Ali Rıza Yarar 
(S. No: 23) Kestesi köyünde 

Bayburt

5656/5645 Rasim Emiroğlu 
(S. No: 24) Mığısı köyünde

Erzincan - Çengine

6006/5995 Rasim Günden 
8843 Cumhuriyet Caddesi 

(S. No: 25) Çavuşoğlu Lokanta
sı sahibi No: 42 
Kütahya

5980/5969 Süleyman Güler ve 
(S. No: 26) arkadaşı

Paşa köyünde 
Manisa

3430/3423 Naim Erbil 
(S. No: 27) T. C. DDY 5. işlet

me Muhasebe îjefi 
Malatya

5730/5719 Hüseyin Aksoy 
(S. No: 28) Samsacı mahallesi

Şeytan yokuşu No: 7 
Soma - îzmir

6228/6217 Bilâl Çevirme 
(S. No: 29) Erkek Lisesi 12 nei 

sınıf talebelerinden 
Adana

6223/6212 Mehmet Ali Kırbaş 
(S. No: 30) Kuyu mahallesi Dere 

caddesi No: 88 
Bigadiç - Balıkesir

6221/6210 İbrahim Işık 
(S. No: 31) Bakkal Yakup Aslan 

eliyle 
Akçadağ

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Malatya’da inhilâl eden Söğütlücami müezzin 
kayyumluğuna ehil bir şahsın tâyinini talebetmektedirler.

— 12 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi
etmektedir.

Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini taleb-

Dilekçi : İskânına tahsis edilen arazi verimsiz olduğundan 
bahsile ziraate elverişli yerlerden toprak verilmesini taleb
etmektedir.

Dilekçi : Kütahya Devlet Hastanesi doktorlarından Feridun 
Timur’un 13 yaşındaki hasta kuzenini hastaneden gece' yarısı 
attığından şikâyet etmekte ve tahkikat yapılmasını talebet
mektedir.

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini taleb
etmektedirler.

Dilekçi : Barem derecesinin tashih ve 
ödenmesini talebetmektedir.

ücret farklarının

Dilekçi : Mâlûliyet derecesinin % 45 kabul edilerek mâlûli- 
yet gelirinin tezyidini ve ayağına protez taktınlmasının temini
ni talebetmektedir.

Dilekçi : İmtihan olduğu derslerden tekrar imtihana tâbi 
tutulmak suretiyle mağduriyeti cihetine gidilmek istenildiğin
den şikâyet etmekte ve evvelce almaya hak kazandığı Devlet 
lise diplomasının verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Fakir ve hasta olduğundan kendisine yardım ya
pılmasını talebetmektedir.

Dilekçi : İmtihanı kazandığından ilköğretmen okuluna ya
tılı olarak kabulünü talebetmektedir.

6220/6209 Bektaş Altın Dilekçi : Kendisine yardım yapılmasını ve çocuk ikrami-
(S. No: 32) Hamli köyünde yesinin verilmesini talebetmektedir.

Şavşat - Çoruh



6196/6185 Ahmet Biçer 
(S. No: 33) Mermer köyünde 

Sivas

6175/6164 Hüseyin Dönmez 
(S. No: 34) Halkavun nahiyesi 

Kazan köyünde 
Ankara

6153/6142 Eşe Mat 
(S. No: 35) Dezemahal köyünde 

Yozgad

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6309/6298 İbrahim Ceylân ve 
(S. No: 36) arkadaşları

Mahmatlı köyünde 
Balâ - Ankara

6275/6264 Mustafa Koyuncu 
(S. No: 37) ve arkadaşları

Havran Ebubekir 
mahallesi D. P. Ocak 
İdare Heyeti Reisi 
Havran

6285/6274 İbrahim Şahin ve 
(S. No: 38) arkadaşları

Boyalı Köyü Muh
tarı
Sarıkamış

6282/6271 Yaşar Çıkın 
(S. No: 39) Vefa Kâtipçelebi 

eaddesi No: 40 
İstanbul

6231/6220 Mustafa Güvenen 
(S. No: 40) DDY Hastanesi 

yeni paviyon 
Eskişehir

— 13 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Dilekçi : Oğlu Ali Biçer’in terhisini talebetmektedir.

Dilekçi : Sanatkâr göçmenlerden olduğu halde sadece bir 
ev verilmek nuretiyle köyde iskân edildiğini, toprak verilme
diğini ifade ederek iskân yerinin şehir veya kasaba merkezine 
naklini veyahut topraklandınlmasını talebetmektedir.

Dilekçi: Eşi İsmail’in 1 nci dereceden harb mâlûlü olduğunu 
ve 7 . XII . 1950 tarihinde ölümü üzerine kendisine üç ayda 204 
lira 75 kuruş maaş bağlandığı halde kendisiyle ayni durumda 
olan Döneye üç ayda 275 lira verildiğini bildirerek haksızlığın 
giderilmesini talebetmektedir.

Dilekçiler : Hâzineye ait araziden kira ile toprak verilmesini 
talebetmektedirler.

Dilekçiler : Havran Ebubekir Camü İmamı 
ğan’ın vazifesine iadesini talebetmektedirler.

Haşan Arma-

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan 
lebetmektedirler.

borçlarının tecilini ta-

Dilekçi : İstanbul Emniyet kadrosu eski dördüncü şube mü
dür muavinlerinden emekli iken vefat eden babası Celâlettin 
Çıkın’dan kendisine bir an evvel maaş bağlanmasını talebet
mektedir.

Dilekçi : İstanbul Sanatoryumunda tedavisine devam ettiril
mesini talebetmketedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve müracaatlere 
ait alâkalı vekâletlerden alınan cevaplara göre dilekçilerin 
istekleri yerine getirilmiş olduğundan bunlar tarafından vâki 
talep ve müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5353 14 . V . 1957



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

6071/6060
9905

12421
(S. No: 41)

5541/5531 
(S. No: 42)

5713/5702 
(S. No: 43)

5711/5700
(S. No: 44)

Ayşe Erkan Dilekçi : 40 seneden beri ölü kocası yüzbaşı Rıza’dan 5107
Arif iye mahallesi sayılı Kanun gereğince % 100 şehit zammından istifade etti- 
Gülnihal sokak rildiği halde bilâhara kocasının şehidolmayıp cephede aldığı
No: 49 yaraların tesiriyle esarette vefat ettiği esbabı mucibesiyle ken-
Eskişehir . dişinin ve kızının 5107 sayılı Kanundan istifade ettirilmedi

ğini ve bu kanuna göre maaşına yapılan zamların ve ikrami
yelerin intirdadı istenildiğinden bahsile mezkûr kanundan tek
rar istifade ettirilmesini talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Yüzbaşı merhum 
Rıza’dan dul ve yetimlerine ilk defa şehitlik üzerinden maaş 
bağlanmış ise de bilâhara 6216 sayılı Kanuna göre kızı Zehra 
Erkan’ın yetim maaşı iadeten tahsis edilirken adı geçen yüz
başının şehit olmayıp 3 yerinden mecruhan Sarıkamış’ta Rus- 
lara esir düştüğü büyük harb zâbitan zayiat defterinin 351 sahife 
822 sırasındaki kaydından anlaşıldığı ve bu itibarla 6216 sa
yılı Kanuna göre yetim maaşı bağlanan kızı Zehra’nın maaşına 
6107 sayılı Kanuna göre yapılması lâzımgelen % 100 zam ya
pılmadığı ve halen dul maaşı almakta bulunan müstedi Ay
şe’ye 5107 sayılı Kanuna göre verilmekte olan % 100 zammın 
verilmemesi lâzamgeldiği tasrih edilmekte ve bu hususta Kon
ya Mebusu Bahaddin Örnekol’un harbte yaralanıpta bu yara
nın tesiriyle bilâhara vefat edenlerin yetimlerine de 5107 sa
yılı Kanundan faydalanmaları için yaptığı kanun teklifinin 
yalnız Millî Müdafaa Vekâleti Encümeninde görüşüldüğü, bu 
husus müsbet bir karara bağlandığı takdirde müstedinin de 
5107 sayılı Kanundan istifade ettirileceği bildirilmektedir.

Sabri Sipahi 
DDY Şimendifer 
Deposu No: 52614 
llsak

M. Nuri Dağıstanlı- 
oğlu
Emekli öğretmen 
Ankara - Kayseri 
hattı 
Şefaatli

Salim Akkaş 
DDY Matbaa ve Kır 
t asiye Mağazası Me
muru 187.14 
Alsancak - İzmir

Dilekçi : 15 nci derecede geçen iki buçuk sene hizmetinin
14 ncü derecede gçmiş gibi kabul edilerek 14 ncü derecenin 
idareye giriş tarihinden itibaren sayılıp geçmiş,* haklarının se
rilmesi için 4620 sayıb Kanunun muvakkat birinci maddesinin 
tefsirini veya yeniden tesis yoliyle barem derecelerinin dü
zeltilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : 6247 sayılı Kanunla emkli maaşına tanınan vergi 
muafiyetinin arzuhalcilik işinden ötürü götürü usulde adına 
salınmış bulunan vergilere de teşmilini talebetmektedir.

Dilekçiler : Durumlarının tashihi 
nun tefsirini talebetmektedirler.

için 4620 sayılı Kanu-



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

5712/5701 Fazıl Erdurınan 
(S. No: 45) DDY Matbaa ve Kır 

t asiye Mağazası Me
muru 15069 sicilli 
Alsancak - İzmir

6034/6023 1. Hakkı Cİediz 
(S. No: 46) DDY 3. İşletme Mu

hasebe Memuru 
22850 sicilli 
İzmir

6016/6005 R. Turgut Özdemir 
8573 Hayvan Sağlık Me- 

(S. No: 47) muru
Devrekani - Kasta
monu

6007/5996 Refik Evcil 
(S. No: 48) Temyiz Mahkemesi 

t kinci Hukuk Dai
resi Memuru 
Ankara

5992/5981 Hanifi Turan ve ar- 
(S. No: 49) kadaşları

Toprak Mahsulleri 
Ofisi İşçi Mümessili 
İskenderun

5979/5968 İsmail Çakan 
6011/6000 Tabakhane 1 nei 

(S. No: 50) Ada No: 10 
Denizli

6045/6034 H. Temel Tüfekçi- 
(S. No: 51) oğlu

KÖprübakı nahiye
sinde arzuhalci 
Sürmene

Dilekçiler : Durumlarının tashihi için 4620 sayılı Kanu
nun tefsirini talebetmektedirler.

Dilekçi : 4620 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi
nin tefsirini veya yeniden tesis yoliyle barem derecelerinin 
düzeltilmesini ve maaş farklarının ödenmesine imkân verilme
sini talebetmektedir.

Dilekçi : 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi mucibince 
almakta olduğu tazminatının kadro maaşı üzerinden hesabe- 
dilmesinin kanuna aykırı olduğunu iddia etmekte ve mağdu
riyetine mahal vermemek için 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinin tavzihini talebetmektedir.

Dilekçi : Jandarmada uzatmalı olarak geçen hizmeti için 
emeklilik hakkı tanınması ve bunun temini zımmında bir 
kanun tasarısı hazırlanmasını talebetmektedir.

Dilekçiler : Toprak Ofisi İskenderun Bölge Müdürlüğü 
emrinde çalışan işçilere ve işçi olarak bekçilik yaptırılanlara 
emsajli müesseseler gibi verilen zam, yemek, elbise ve ikrami
ye verilmesini, İş Kanunu İşçi Sağlığı ve İşçi Sigortalan ka- 
nunlannı kendilerine tatbiki ile ilgili bâzı aksak cihetlerin 
giderilmesini talebetmektedirler.

Dilekçi : Halen mer’i* bulunan 3843 sayılı Muamele Ver
gisi Kanunundaki muafiyet şartlan dâhilinde 3 - 5 beygir ta
katinde motorla müteharrik dolaplarda derileri yıkamakla iş
tigal ettiklerini kromlu derilerden vidala, rugan, ve podösüet 
imal etmediklerini ve müesseselerinde pres ve silindir gibi 
aletleri bulunmadığı, 18 . VIII . 1955 tarihli Cumhuriyet gaze
tesinden okuduğu habere göre kendisi gibi küçük sanat erba
bının yeni tasan ile muamele Vergisine tâbi tutulacağını beyan 
ederek kendilerinin bu verginin şümulü dışıda bırakılmasını 
talebetmektedir.

Dilekçi: Jandarma muvazzaf eratına maktuan ayda veril
mekte olan 30 lira iaşe bedelinin, günlük iaşe bedeli asgari 190 
veya 200 kuruş üzerinden hesaplanarak artırılmasını talebet
mektedir.



—  lfl —
Arzuhal

No.

6308/6297 
6793/6782 

(S. No: 52)

6181/6170 
(S. No: 53)

6178/6167 
(S. No: 54)

6143/6132 
(S. No: 55)

6278/6267 
(S. No: 56)

6258/6247 
(S. No: 57)

6284/6273 
(S. No: 58)

6260/6249 
6238/6227 

(S. No: 59)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yaşar Eröz 
Yenikapı Haşini İş- 
can mahallesi Yıldı
rım sokak No: 3 
Antalya

Abdülkadir Sunav 
DDY I. Sınıf İstas
yon Şefi
Salihli - Bayındır 

Ali Kibar
Çarşamba kazasında 
Samsun

Muhlis Tuğ ve arka
daşları
Şiran kazası Eğit
meni
Gümüşane

Zühtü Kıvçak ve ar
kadaşları
Hayrat hademeleri 
Çankırı

Ali Faik Kunt 
îstinye Kerametli 
sokak No: 1 
İstanbul

Ali Faik Kunt 
îstinye Kerametli 
sokak No: l 
İstanbul

İsa Hikmet Pekya- 
vuz
Eşrefpaşa 565 sokak
No: 25
İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Emekli Sandığı Tahsis Müdürlüğü memuru iken 
kalp sektesinden vefat eden Mustafa Eröz’ün zamanında borç
lanmamış bulunduğu 1,5 yıllık ücretli kadroda geçen hizmeti
nin bu defa, tutan toptan verilerek borçlandınlmasını ve mü
teveffacın dul ve yetimlerine ona göre maaş tahsisini temin 
edecek bir hüküm tesisini talebetmektedir.

Dilekçi: 4620 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesinin 
tefsir edilerek veya yeniden tesis yoliyle düzeltilerek maaş 
farklannın ödenmesinin sağlanmasını talebetmektedir.

Dilekçi: D. D. Y. bekçilerinin doğum, ölüm yardımı ile ço
cuk zammından faydalandınlmalannın sağlanmasını talebet
mektedir.

Dilekçiler: Kanun çıkarılarak eğitmen ücretlerinin artırıl
masını talebetmektedirler.

Dilekçiler: Hayrat hademelerinin bareme almmalannı taleb
etmektedirler.

Dilekçi : 1939 senesinde tahdidi sinne tâbi tutulduğundan ve 
gerek Devlette, gerekse İnhisarlar İdaresinde geçen hizmetleri
ne mukabil cüzi bir tazminat verilerek tekaüt hakkından mah
rum bırakıldığından bahsile kendisine maaş bağlanabilmesi için 
Emeklilik Kanununun tadilini ve kanunun tadili esnasında bu 
cihetin nazaın dikkate alınmasını talebetmektedir.

Dilekçi: Evvelce yaş haddi dolayısiyle emekliye çıkarılan 
ve 20 seneyi doldurmayıp da tazminat verilmek suretiyle alâ
kalan kesilen memurların, aldıklan tazminattan sarfınazar 
edilerek son durumlanna göre tekaütlük hakkından istifade 
etmeleri hususunun, yeni yapılacak emekli kanununun tadili 
esnasında nazarı dikkate alınmasını talebetmektedir.

Dilekçi: 1310 olan asli doğumunu polise intisabı olan 2 '.  
1 .1927 tarihinden önce mahkeme karan ile 1313 doğumutaa 
tashih ettirdiğinden bu doğumunun nazara alınmak suretiyle 
emekliye sevkı icabederken 1310 doğumunun nazara alınarak 
buna göre yaş haddiyle emekliye sevk edildiğinden şikâyet et
mekte ve 5434 sayılı Kanunun 105 nci maddesine eklenecek bir 
fıkra ile bu haksızlığın önlenmesini talebetmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda hulâsaten gösterilen müracaâtlerin bir tefsir ve 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk et-



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

tiği anlaşıldığından mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5354 14. V . 1957

5569/5559 Ali Demir 
(S. No: 60) Kaymak köyünde 

Şarkışla - Sivas

5563/5553 Hüseyin Aykaıı 
(S. No: 61) Bozdağı köyünde 

Fatsa

5701/5690 Fatma Benli
8292 Poturoğlu köyünde 

10332 Devrek 
12089/11532 
(S. No: 62)

5658/5647 Ali Kıza Önen 
11243/10689 Düziçi Köy Enştitü- 
(S. No: 63) sü döner sermaye iş

letmesi eski ambar 
memuru 
Bahçe

5645/5634 Cemal Binici ve ar- 
(S. No: 64) kadaşları 

Muhtar
Çakırbey köyünde 
Van

5636/5625 Ahmet Acar 
7811 Esatpaşa mahalle- 

10934/10381 sinde Yavuz sokak 
12088/11531 No: 14 Yusuf Hür- 
fS. No: 65) can eliyle 

Menemen

6024/6013 Sefer Tetik 
(S. No: 66) Muhibban sokak 

No: 13
Mal ı cıoğlu  - İ s t a n b u l

Dilekçi : Zilyed bulunduğu arazisine tecavüz ve müdahale 
edildiğinden şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Zilyed bulunduğu arazisine tecavüz edildiğinden 
şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Ereğli kömürleri işletmesinde işçi olarak çalışmak
ta iken ölen kocası Mehmet Benli’den kendisine kıdem tazmina
tının verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Düziçi Köy Enstitüsü döner sermaye ambar me
muru iken 23 . V . 1952 tarihinde disiplin kurulu karariyle 
enstitüdeki vazifesine son verilerek emeklilik haklan bu sebep
le zıyaa uğratıldığından durumunun tetkikiyle mezkûr karann 
kaldırılmasını talebetmektedir.

Dilekçiler : Arazilerine yapılan müdahalenin men’i ve ken
dilerine teslimini talebetmektedirler.

Dilekçi : 1924 yılında Fransızlar zamanında Killik takımına 
amele olarak girip iki yıl çalıştıktan sonra Güneyköye nakil ve 
oradan da 3 yıl amelelikten sonra sicilli olarak Güneyköy yar
ma bekçisi olduğunu ve vazife sırasmda sol ayağının kınldığı- 
nı ve 1929 yılında İzmir Fransız Hastanesinde tedavi olduğunu 
ve 1947 yılı Mart aymda Devlet Demiryollan idaresince vazi
fesine son verildiğinden emeklilik maaşı bağlanmasını taleb
etmektedir.

Dilekçi : Smai ve Ticari Zümreler İşletmesi Türk Anonim 
Şirketi işçilerinden olduğundan bahsile İşçi Sigortalan Kurumy 
Nişantaşı Hastanesinden aldığı Sağlık Kurulu raporuna göre 
mâlûliyetinin tesbitiyle müktesep haklannın verilmesini ve si
gorta hakkının tanınmasını talebetmektedir.



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

6082/6071 Raşit Berber 
(S. No: 67) E. K. I. Çaydamar 

yazıhanesinde Ali 
i Güler yanında

Tonya

5981/5970 Fahrettin Şener 
(S. No: 68) DDY 4. Is. İstasyon 

Şefi 23929 
Bedirli - Kayseri - 
Sivas arasında

6122/6111 Recep Pekar 
(S. No: 69) Süleymaniyc sokak 

No: 36 
Samsun

5994/5983 Hasaıı Bıçak 
(S. No: 70) DDY 3. İş. Malî 

İşler Md. Memur 
İzmir

6120/6109 Tahsin Kutsal 
10721/10168 Sakarya mahallesi 
(S. No: 71) Fatsa

6069/6058 Sabri Demir 
(S. No: 72) Gürsökü köyünde 

Ayancık - Siııob

6215/6204 Haşan Çubuk 
(S. No: 73) Eyüp Kemerburgaz 

No: 238 
İstanbı'l

6306/6295 Refik Aksoy 
(S. No: 74) D. P. Ocak Başkanı 

Esetli köyünde 
Mesudiye'

6187/6176 x\'aii Aykaç - 
(S. No; 75) Cumhuriyet İlk

okulu öğretmeni 
Mardin

6152/6141 Emrullah Seyhan 
(S. No: 76) DDY Garında 5293 

Sirkeci - İstanbul

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmakta iken ge
çirdiği bir iş kazası dolayısiyle sağ bacağının kalçadan itibaren 
kırılmış olup fiziyoloiik gücünün %  50 sini kaybettiğinden 
bahsile, %  50 mâlûliyet derecesi üzerinden mâlûliyet hakkınm 
tazminatla birlikte verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi: Durumunun tashihini ve mağduriyetinin önlonmesi- 
ni talebetmektedir.

Dilekçi: Her üç senede bir terfi ettirilerek mağduriyetinin 
önlenmesini ve durumunun tashihini talebetmektedir.

Dilekçi: Durumunun tashihini talebetmektedir.

Dilekçi: Fatsa kazasının Sakarya mahallesinde kâin ve se
nelerden beri zilyed bulunduğu, imar ve ihya ettiği bahçesin
den kaymakamlıkça men edilerek bahçenin mütecavize teslim, 
edildiğinden bahsile müdahalenin men’ini talebetmektedir.

Dilekçi: Tarlasına giden yola tecavüz ve müdahale edildi
ğinden ve kapatıldığından bahsile müdahalenin önlenmesini ve 
bu yoldan istifadesinin sağlanmasını talebetmektedir.

Dilekçi: Üç senedir askerî birlik işgalinde bulunan arazisi 
için senelik bin lira hesabiyle 3 senelik kira bedelinin kendisi
ne verilmesini ve bundan sonra da işgal müddeti zarfında ta
hakkuk edecek kira bedelinin aynı miktar üzerinden tediyesi
ni talebetmektedir.

Dilekçi: 1939 yılında zelzele neticesi yıkılan evleri yerine 
inşa ettirdikleri barakalar için haksız olarak tahakkuk ettiri
len verginin kaldırılmasını talebetmektedir.

Dilekçi: Geçmiş zamanlardaki kaybettiği 7 aylık müddeti
nin iadesiyle maaşında buna göre bir ayarlama yapılmasını ta
lebetmektedir.

Dilekçi: 1954 senesinin birinci ayın üçünde terfi etmesi lâ- 
zımgelirken sekizinci ayın 31 inde terfii yapıldığından bahsile 
kıdem tenzili yapılmadan terfiinin zamanında yapılmasını ta
lebetmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6268/6257 Hüseyin Akdemir Dilekçi: İş kazası neticesinde mâlûliyete duçar olduğunu
(S. No: 77) Karahacılı köyünde bildirerek kendisine gelir bağlanmasını talebetmektedir.

Kayseri

6251/6240 Turgut Kameı; Dilekçi: Arazisine tecavüz ve müdahale edildiğinden şikâ-
(S. No: 78) Gazipaşa mahalle- yet etmektedir.

sinde Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
ularas hiyetleri yukarda hülâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin

kaza mercilerince halli lâzımgelen hususlara taallûk ettiği an
laşıldığından mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamname
nin muaddel 53 ncü maddesinin birinci bendinin C fıkrası ge
reğince encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5355 14 . V . 1957

(»176/6165 
(S. No: 79)

Süleyman Kâzım 
Bütün Ispartalılar 
namına 
İsparta

6296/6285 Eyüp Ağa oğlıı v< 
(S. No: 80) arkadaşı

Asmaaltı Iııaıı. ilan 
Eminönü - İstanbul

Dilekçi îsparta Asliye Hukuk hâkimi Hayati Şener’in gör
düğü dâvalardan menfaat temin ettiğinden, halıcı Mehmet 
Gürkan, Mustafa Atabakan, Kemal özcan ve Mustafa Toka’- 
dan halı alarak lehlerine karar verildiğinden bahsile ihbar et
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Yapılan tahkikat netioesin- 
de îsparta Asliye Hukuk Hâkimi Hayati Şener’in gördüğü 
işlerden menfaat temin ettiği hakkında delil elde edilemediği 
bildirilmektedir.

Dilekçiler : Akerler firmasının vergi kaçakçılığı yaptığına 
dair ihbarda bulunmakta ve ihbarlarına ait tetkikatın yapıl
madığından şikâyet etmektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabında : 1954 yılında, 11 . III . 1954 
ve 11 . IX . 1954 tarihleri arasında ceman altı ay, 1955 yılında 
1 . II . 1955 ve 9 . VII . 1955 tarihleri arasında da ceman beş 
ay müddetle, kendisine ait firma nezdinde tetkikler yapan 
hesap uzmanının tetkik mevzuuna giren meselelere mütedair 
vesikaları zamanında ibraz etmemiş olan, bilâhara şu veya ou 
sebep ve mülâhaza ile müessesesinde bâzı yolsuz muameleler 
cereyan etmişi bulunduğunu ve bunları ispata yanyacak vesi
kaların mevcut olduğunu iddia eden bütün ithalât ve ihracat 
şirketi ortaklarından Eyüp Ağaoğlu’nun talebi veçhile işin 
tetkikine hesap uzmanı Adnan Agov memur edildiği bildiril
mektedir.
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No.

G287/G276 
(S. No: 81)

Gl67/0156 
İS. No: 82)

6168/0157 
(S. No: 83)

319
6142/6131 

(S. No: 84)

6141/6130
(S. No: 85)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kâzım Anılmış
12. Uçs. Top. A. Sf. 
4 Kamacı 
Merzifon

Mustafa Kökmeıı 
Tarım Kredi Koope
ratifi Takip Memu
ru
Selenle

İzzet Tokay 
Tarım Kredi Koope
ratifi Muhasibi 
Selçuk

Saim Yiğin 
1177 Sayılı Davut- 
lar T. K. Kooperatifi 
Kuşadası

llyas Okteıı 
1177 Sayılı Davut- 
lar T. K. Kooperati
fi. M. Muavini 
Kuşadası

Eneümcn kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mazeretine binaen sınıfta kaldığından bahsile 
hakkında 4779 sayılı Kanunun uygulanmasını ve hattâ bu ka
nunun yürürlükten kaldırılmasını ve Teknik okulunda kay
bettiği bir sene kıdeminin verilmesini ve nasbinin bir sene öne 
alınmasını talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : 4 ncü sınıf Kamacı 
Kâzım Anılmış in yüksek tahsili olmadığı cihetle 1455 sayılı 
Askeri Memurlar Kanununun 8 nci maddesi mucibince her 
rütbede muadili subaylardan bir yıl fazla bekleme süresine 
tâbi tutulduğu, bilâhara 1455 sayılı Askerî Memurlar Kanu
nunun 8 nci maddesinin 6016 sayılı • Kanunla değiştirilmesi 
üzerine askeri memurların terfilerinin de muadili bulunduk
ları subaylar gibi yapılmakta olduğu,, ve bu kanunun hüküm
lerinin daha önceki tarihlere teşmiline imkân olmadığı, ve 
müstedi hakkında 4779! sayılı Kanun hükümlerinin uygulan
masında her hangi bir haksızlığa yer verilmemiş olduğ-u gi
bi mezkûr kanunun yürürlükten kaldırılmasını mucip bir se
bebin de mevcut olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Tarım Kredi kooperatifleri memurlarının da 
umumi surette yapılan tediye ve yardımlardan faydalandırıl
malarım talebetmektedir.

Ziraat Vekâletinin ve Ziraat Bankası Umum Müdürlü- , 
ğıinün cevabi yazısında : Tanm Kredi kooperatiflerinde çalış
makta olan memurların aylık ücretlerine 1 . I . 1955 tarihin
den itibaren yılda ayrıca verilmekte olan üç maaşları tuta-* 
rmdaki tahsisatlar ilâve edilmek suretiyle kâfi derecede artı
rılmış ve başkaca bir tahsisat verilmemesi kabul edilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

» » » » » »
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No.

6235/6224 
(S. \\>: 86)

6220/6215. 
(S. X o : 87)

(¡227/6216 
(S. No; 88)

6044/6033 
(S. No: 80)

6063/6052 
(S. No: 00)

6042/6031 
(8. No: 01)

6041/6030 
(S. No: 92)

6281/6270
(S. No: 93)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Tarım Kredi Koope
ratifi meımu’ları 
Çerli

178 »Sayılı rl’. K. Ko
operatifi 
Köşk

T. K. Kooperatifi 
Nazilli

Halil Çelikel ve ar
kadaşları
74 Mavili T. K. Koo
peratifi 
Kuşadası

Şerif Dareaıı ve ar
kadaşları
T. K. Kooperatifi 
Seydişehir

Aydın Kayaalp 
74 Sayılı T. K. Koo-‘ 
peratifi Muhasip M. 
Kuşadası

Mehmet Şahintürk 
122. T. K. Koopera
tifi Müdürü 
Selçuk

Cemal Özbek 
Adliyede Mübaşir 
Pınarbaşı

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Tarım Kredi kooperatifleri memurlarının da 
umumi surette yapılan tediye ve yardımlardan faydalan
dırılmalarını talebetmektedirler.

Ziraat Vekâleti ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
cevabında : Tarım Kredi kooperatiflerinde çalışmakta olan 
memurların aylık ücretlerine 1 . I . 1955 tarihinden itibaren 
yılda ayrıca verilmekte olan üç maaşları tutarındaki tahsisat
lar ilâve edilmek suretiyle kâfi derecede artırıldığı ve başkaca 
bir tahsisat verilmemesi kabul edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

» » » » » »

» » » » » »

Dilekçiler : Tarım kredi kooperatifleri memurlarının da 
umumi surette yapılan tediye ve yardımlardan faydalandırıl
malarını talebetmektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Yönetme 
likte yapılan tadilâtla ikramiyenin kaldırıldığı, ve daha fazla 
ödemelere kooperatifler bünyesinin tahammülü kalmadığı için 
dilekçilerin talebinin tervici mümkün görülemediği bildiril
mektedir.

» » » » » »

» » » » » • »

» » » » » »

Dilekçi : Halen Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde adliye mü
başiri olduğundan bahsile terfi müddetinin çoktan geçmiş ve 
ikinci bir terfiinin de üç ay sonra olması lâzımgeleceğine bina
en kendisine kadro verilmesini talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
• sayılı cetvele dâhil Adliye Vekâleti teşkilât kadrosunda müba

şir kadrolarının (15) lira olup daha yüksek mübaşir maaşı 
kadrosu olmadığından adı geçenin kadrosunun yükseltilmesine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.
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No.

6265/6254 
(S. No: 94)

6264/625:5 
(S. No: 95)

6155/6144
(S. No: 96)

6234/6223 
(S. No: 97)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5, 9, 16, 414 Sayılı 
T. K. Kooperatifi 
memurları 
Bulancak

Mehmet Halil Ak- 
soy ve arkadaşları 
Bekirlıişte köyünde 
Akçadağ

Mümtaz Sümer ve 
arkadaşları 
324 sayılı T. K. Koo
peratifi 
Siileynıanlı

Muazzez Sezer 
Orta mahallede 
No: 94 
Artvin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler: Tarım Kredi Kooperatifi memurlarının da umu
mi surette yapılan tediye veya yardımlardan faydalandırılma
larını talebetmektedirler.

Ziraat Vekâleti ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün ce
vabında : Tanm kredi kooperatiflerinde çalışmakta olan memur
ların aylık ücretlerine 1 .1 .1955 tarihinden itibaren yılda ay
rıca verilmekte olan üç maaşları tutarındaki tahsisatlar ilâve 
edilmek suretiyle kâfi derecede artırılmış ve başkaca bir tah
sisat verilmemesi kabul edildiği bildirilmektedir.

Dilekçiler: Akçadağ kazasına bağlı Bekir Hışıt köyündjef 
kâin, tapulu ve tapusuz zilyed bulundukları arazisinin, toprak 
komisyonunca tevzi edilmemesi hakkında mahkemeden tedbir 
kararı alındığı halde, araizlerinin bu kerre toprak komisyo
nunca dağıtıldığından bahsile şikâyet etmektedirler.

Başvekâlet Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğünün- 
cevabında: mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiyen yerle
rin muhtaç çiftçiye dağıtılmak üzere tesbit edildiği ve dağıtı
lacak arazinin dışta kalan ihtilâflı topraklar hakkında şahın' 
larla Hazine arasındaki dâvanın ise henüz karara bağlanmadı
ğı ve ilgililere de bu suretle bilgi verildiği bildirilmektedir.

Dilekçiler: Tarım kredi kooperatifleri memurlarının da 
umumi surette yapılan tediye yardımlarından faydalandırılma
larını talebetmektedirler.

Ziraat Vekâleti ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
cevabında: Tarım kredi kooperatiflerinde çalışmakta olan me
murlara aylık ücretlerine 1 .1 .1955 tarihinden itibaren yılda 
aynca verilmekte olan üç maaşları tutarındaki tahsisatlar ilâ
ve edilmek suretiyle kâfi derecede artırılmış ve başkaca tahsi
sat verilmemesi kabul edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi: 1940 ve 1941 senesinde kocası Emin Sezer’in oğlu 
Saffet Sezer namına Trabzon’da bulunan bir bankaya 46 bin 
lira yatırdığını bildirdiğini ve bilâhara paranın hangi banka-' 
da olduğunu bildirmeden öldüğünden Trabzon’daki bankaların 
1940 ve 1941 senelerine ait defterlerinin kontrol edilerek pa
ranın meydana çıkarılmasını talebetmektedir.

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin cevabında: Keyfiyetin tet
kiki için Trabzon’da faaliyette bulunan bankalara yazıldığı ve, 
alınan karşılıkta müteveffa Emin Sezer tarafından oğlu Saffet 
Sezer adına açılmış bir hesabın mevcudiyetine rastlanmadığı! 
bildirilmektedir..
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Arzuhal
No.

6244/6233 
(S. No: 98)

5975/5964 
(S. No: 99)

5990/5979 
(S. No: 100)

6057/6046 
7253/7237 

(S. No: 101)

6114/6103 
6393/6382 

(S. No: 102)

Hüseyin Sevinç ve
arkadaşları
212 sayılı Merkez T.
K. Kooperatif Mü d.
Sandıklı

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hamza Güler 
Yenioba köyünde 
Tire

Mümtaz Ayvüdız 
Bölge Zirai Araştır
ma Enstitüsü Maki
nisti 
Nazilli

Zahide Mamayhan 
Erdilek
Mithatpaşa caddesi 
No: 26 Kat 1 
Bayazıt - İstanbul

Hamide Yalım 
Ulııs mahallesinde 
Siird

Dilekçiler: Tarım kredi kooperatifinde çalışan memurların 
da umumi surette yapılan tediye ve yardımlardan faydalandırıl
malarını talebetmektedirler.

Ziraat Vekâleti ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
cevabında: Tarım kredi kooperatiflerinde çalışmakta olan me
murların aylık ücretlerine 1 . 1 .1955 tarihinden itibaren yılda 
ayrıca verilmekte olan üç maaşları tutarındaki tahsisatlar ilâ
ve edilmek suretiyle kâfi derecede artırılmış ve başkaca bir 
tahsisat verilmemesi kabul edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi : 1930 senesinde Yenioba köyünde Hâzineye ait yüz: 
dönümlük araziden kendisine de üç dekar arazi tahsis edilmiş 
olduğu halde, bunun bilâhara elinden alındığını ve fuzuli şagil 
adiyle ecrimisil talebinde bulunduğu ve men’i müdahale dâvası 
açılarak tarladan çıkarılmak istenildiğinden bahsile mevzuubahis 
tarlanın kendisine verilmesini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Miistedinin bahis konusu 
yere müdahalenin men’i ve ecrimisil talebiyle Hâzinece açılan 
dâvanın Hazine lehine neticelendiği ve müstedi toprağa muh
taç çiftçi olduğu takdirde Toprak Tevzi komisyonları tarafın
dan yeniden dağıtılıncaya kadar bu yerin pazarlıkla dilekçiye 
kiraya verilebileceği bildirilmektedir.

Dilekçi : Nazilli bölge zirai araştırma ensntitüsünde daimî 
makinist iken işinden çıkarıldığından bahsile şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Müstedinin görevinde ehliyet 
göstermediği ve işine karşı alâkasız olduğu ve 19 . VIII . 1955 
tarihli dilekçe ile istifa ederek müessese ile alâkasının kesildiği 
bildirilmektedir.

Dilekçi : 1941 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinin ikinci sınıfında kayıtlı öğrenci iken, sıhhi durumunun 
müsaadesizliği sebebiyle fakülteye devam edemiyerek kaydı 
silindiğini ve iyileştikten sonra fakülteye müracaatle birinci 
sınıfa kaydının yapıldığından bahsile Hukuk Fakültesi Yöne
tim kurulunun 1 Ekim 1948 tarihinde ittihaz olunan karardan 
istifade ettirilerek ikinci sınıfa kaydinin yapılmasını talebet
mektedir.

Maarif Vekâletinin ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 
cevabında : İstanbul Üniversitesi öğrenci yönetmenliğinin 
7 nci maddesinin sarahati karşısında müstedinin hiçbir hak 
iddia etmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Erola mevkiinde bulunan 117 parsel numaralı 
bahçesi 8 seneden beri askeriyenin işgali altında olduğundan 
alacağı olan beş bin liralık ödenekin verilmesini talebetmek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müstedi Hamide Ya
lım ’ın alacağının 1956 yılı bütçesinden alınacak tahsisatla öde
neceği bildirilmektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal
No.

6083/6072 
(S. No: 103)

6078/6067 
(S. No: 104)

6097/6086 
(S. No: 105)

6076/6065 
(S. No: 106)

6062/6051 
6198/6187 

8063 
9300 

(S. No: 107)

Haşan Doğan 
Kargın köyii 
Sivrihisar - Eskişe
hir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şerif Başaran ve ar
kadaşları 
Yıldız mahallesi 
Posta caddesi Ha
mam sokak 
Beşiktaş - İstanbul

Yahya Kars 
Altıncı sokak No: 50 
Yüceyurt - Sivas

Halil Akbulut
Eğe köyünde 
Görele

Kemal Babal 
6. Jandarma Er 
Okulu İkmal Bl. 
Yozgad

Dilekçi : Oğlu Şahin Doğan’m İstanbul Beylerbeyi’ndeki 
Deniz astsubay hazırlama orta okuluna girmek için 3 - 6 Ağus
tos 1955 tarihleri arasında yapılacak müsabaka imtihanına ka
tılmak üzere hareket etmiş ise de Arifiye istasyonunda trenin 
devrilmesi dolayısiyle müsabaka imtihanına yetişemediğinden 
hiç olmazsa 1956 senesinde mezkûr mektebe kabulünün teminini 
talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müstedinin oğlunun 
imtihana yetişemediği için müsabaka imtihanına giremediği ve 
dolayısiyle müsabaka imtihanını kazanamadığı ve okula kabul 
edilmediğini ve halen mezkûr okulda öğrenci kadrosu iskân ve 
iaşe imkânlarına göre olduğu bildirilmektedir.

Dilekçiler : Üzerlerinde meskenlerinin bulunduğu arsaların 
6188 sayılı Kanun gereğince namlarına tescilini talebetmekte- 
dirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Dilekçilerin meskenlerinin 
bulunduğu arsaların Rumeli yakasında açılmakta olan Devlet 
yolu güzergâhına tesadüf ettiği, bu bakımdan bilmecburiye bi
nalarının yıktırılarak 6188 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hük
müne tevfikan kendilerine inşa bedellerinin ödendiği ve meşru 
birer mesken edininceye kadar muvakkaten barınmalarını te- 
minen Kâğıthane köyü, Hürriyet mahallesinde yer temin edil
diği bildirilmektedir.

Dilekçi : Sivas’ın Kızıltoprak mevkiinde bulunan ve Kir- 
kor’dan satmaldığı arazisine beşinci tuğay tarafından yapılan 
barakaların kaldırılmasını talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Sivas’ın Kızıltoprak 
mevkunde ciheti askeriye ihtiyacı için istimlâkine tevessül olu
nan arazisinin tapu sicilinde Beyoğlu Kirkor ile Sıdıka mahdu
mu Tahsin adına kayıtlı olduğnı, müstedi Yahya Kars her ne ka
dar Kirkör’a ait hisseyi noter senediyle satınalmış ise de tapu
ya tescil ettirilmediğinden adına muamele yapılmasına imkân 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Jandarma erat muameleleri hakkındaki talimat
name esaslarına göre tekrar mesleke alınmadığından talimat
namedeki bu maddenin değiştirilmesini talebetmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Mezkûr talimatnamenin 
tatbikinde bu maddenin her hangi bir bakımdan tadiline ve
kâletçe lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Jandarma Astsubay Okuluna tekrar kabulünü ve
ya er okullarında geçen altı aylık hizmetinin muvazzaflık hiz
metinden sayılmasını talebetmektedir.

Dahiliye Vekâleti Jandarma Genel Kumandanlığının ceva
bında : Müstedinin lâzım olan ahlâk niteliklerine sahip bulun
madığından 5802 sayılı Kanunun tatbikini gösterir talimatna
menin 16 ncı maddesinin (D) fıkrası hükmüne göre adaylıktan

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

6300/6289 îmmehan Emre 
6509/6588 İriağaç köyünde 

(S. No: 108) Yazıhan - Malatya

6307/6296 Şükrü Kaytanlar ve 
(S. No: 109) arkadaşları

Telefon Müdürlüğü 
1. İşçi Temsilcisi 
İzmir

6036/6025 Mehmet Koçan 
(S. No.110) Güdüşlü köyünde 

Koçarlı

çıkarıldığından tekrar alınmasına imkân olmadığı gibi 5802 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bu gibilerin okullar
da, stajlarda ve kurslarda geçen müddetlerinin muvazzaflık hiz
metinden sayılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Kardeşi Mehmet Emre’yi öldürmekten maznun 
Namık ve Yusuf Emre haklarında gelişigüzel men’i muhakeme 
karan verildiğinden bahsile dâvanın Elâzığ veya başka bir yer 
adliyesine naklini talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Yapılan muamelelerde ve 
itiraz olunan men’i muhakeme kararında usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet görülmiyerek bu dairede müştekiye tebligat ya
pıldığı bildirilmektedir.

Dilekçiler : Hakem kurulu toplantısında hazır bulunmaları 
dolayısiyle ücretlerinin kanunsuz olarak kesildiğini, işçinin 
sağlığı hakkındaki 3008 sayılı Kanun ve Nizamnamede bildiri
len malzemenin mevcudolmadığını, ücretlerinden kesilen mik
tarların sarahaten bildirilmediğini ve temettü ikramiyesinin ne 
şekilde verildiğinin açıklanmadığını, idareye tahsis edilen ara
banın müdürün kendi şahsi hizmetinde kullandığından şikâyet 
etmektedirler.

Münakalât Vekâletinin cevabında : Müstedilerin 15 günlük 
devre içinde ödenmiyen yevmiyelerinin Ekim 1955 ayı birinci
15 günlük istihkaklan ile birlikte 16. X . 1955 tarihinde kendi
lerine verildiği,

Tediye sırasında gündelik miktan, çalışılan gün, tevkifat 
ve tediye yekûnunu gösterir hesap puslasının kendilerine veril
diği,

İş yerinde sıhhi yardım levazımını muhtevi ilâç kutusunun 
bulunduğu ve işçilere işçi sağlığının korunması için şapka, tu
lum, muşamba ve konçlu çizme temin edildiği, işçilerin yakın 
yerlere el arabalariyle ve uzak yerlere motorlu vasıtalarla gön
derildikleri ve telefon müdürünün resmî arabayı şahsi hizme
tinde değil şebeke tevsiini süratlendirmek ve gerekli kontrolü 
yapmak için kullandığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Nazilli Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünde dai
mi işçi iken işinden çıkanldığmdan bahsile yeniden işe alın
masını talebetmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Müstedinin verilen işi be
nimsemediği ve beklenen netice alınmadığından vazifesine son 
verileceği bildirilmesinden dolayı 15 gün izin talebettiği ve 
bu müddet sonunda istifasının kabulünü beyan ettiği bildiril
mektedir.
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Arzuhal
No.

6014/6003 
9305/9044 

( î. No: 111)

5999/5988 
(S. No: 112)

5998/5987 
9927 

(S. No: 113)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Basri (Jüloğiu 
Mühimmat Fabrikası 
Muayene Şubesinde 
No: 3960 
Kırıkkale

Fikri Onat 
6. Tümen Muhasebe
cisi 
Bursa

Hüseyin Eralp ve 
eşi
Miııarikebir mahal
lesinde No: 23 
Zile

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Vaktiyle işçilere mesken yapılmak ve yeni fabri
kalar tesis edilmek üzere kamulaştırılmış olan arazilinin; 
kendisine iade edilmesini talebetmektedir.

İşletmeler Vekâletinin cevabında : 3877 sayılı Kanunda 
gayrimenkullerin belli bir müddet içinde kamulaştırma ga
yesine tahsisi mecburiyetine dair bir hüküm mevcut olma
dığından dilekçinin arazisinin kendisine iade edilmesi lâ- 
zımgeldiği yolundaki iddiasının gayrivarit olduğu bildirilmek
tedir.

Dilekçi : 6 nci Tümen muhasebecisi olduğundan bahsile Ey
lül 1954 ayı Emekli Sandığı aidatını 15 günlük kanuni müd
deti içinde sandığa gönderememesinden dolayı namına san
dıkça %  10 gecikme zammı olarak tahakkuk ettirilen 3122,37 
lira cezanın kaldırılmasını talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Gecikme zam cezasının 
kaldırılmasının sandıkça mümkün olmadığı ancak gecikme
nin 15 günlük müddetin kifayetsizliğinden ileri geldiği an
laşıldığından müddetin bir aya çıkarılması ve bugüne kadar 
tahakkuk ettirilmemiş bulunan % 10 gecikme zamlarının bir 
defaya mahsus olmak üzere kaldırılması için bir kanun tasa
rısı hazırlanarak Maliye Vekâletine gönderileceği ve şimdilik 
müstedi hakkında takibata tevessül edilmemesinin Sandığa 
yazıldığı bildirilmektedir:

Dilekçiler : Hile ve desise ile 3500 lira borçlarına mukabil 
terhin bulunan evlerinin mahkemece tahliye ettirilerek 8 bin 
liraya satıldığından geri kalan paralarının iadesini veya bedeli 
mukabilinde evlerinin geriverilmesini talebetmektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstedilerin Mehmet adı- 
belli (İbişoğlu Mehmet) namındaki kimseye 3 500 lira borç için, 
iki parça tarla ile bir bap evini ipotek ettiği, borç ödenmedi
ğinden alacaklının icraya müracaatı üzerine tarla ve evin 
satış bedelinin 3 810 liraya yükneldiği, bunlardan 3 709 lira 
(94) kuruş borç ve masrafa mahsubedilerek artan 100 lira 6 
kuruşun borçluya iade edildiği,

Müştekiler icra tetkik merciine müracaatte bulundukları 
ve icra tetkik merciinin müştekiler aleyhinde verdiği kara
rın Temyiz mahkemesince tasdik edildiği, evi 3 500 liraya sa* 
tmaJan Bekir’in bilâhara mezkûr evi aynı bedelle Mustafa 
Demirçak adındaki şahsa sattığı, Mustafa da 15 ay zarfında 
kendisine 3 500 lira müştekiler tarafından ödendiği takdirde 
evin ferağını iade edeceğini beyan ettiğini buna rağmen müş
tekilerin borcu ödemediklerinden mahkeme karariyle evin tah
liye edildiği bildirilmektedir.
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Arzuhal
No.

5997/5986 
(S. No: 114)

5989/5978 
(S. No: 115)

5988/5977
7054/7043

(S. No: 116)

6224/6213 
(S. No: 117)

5707/5696 
(S. No: 118)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kerim A.vbek 
Bozyazı mahalle
sinde fiiirlevik 
köyünde 
Aııarmı r

Bedi Karagöz 
Yusuipaşa mahal
lesinde

Mahmut Aksu 
('arşı caddesinde 
Manifaturacı 
No: 197 
Çanakkale

Ahmet Bayrak ve ar
kadaşları 
Bedre köyünde 
İnegöl

Ünzüle Oiiney 
Lâleli Mesihpaşa 
caddesi No: 16/5 
Aksaray - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Tapulu maliki bulunduğu çamlıkların iadesi veya 
istimlâki halinde bedelinin tediyesini talebetmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Müstedinin mülkiyet iddia
sında. bulunduğu çamlıkların mahallinde yapılan keşif netice
sinde tapuda cinsi tarla olarak gösterilen yerin orman olduğu 
ve tapuda kayıtlı miktarın fiilî tatbikata uymadığı ve Devlet 
ormanı olarak kabul edilmiş olan mezkûr sahaların istimlâk 
bedelinin ödenmesi mevzubahis olmıyacağı bildirilmektedir.

Dilekçi : Mütaahhit Kemal Babaoğlu’nun Urfa Gümrük 
alayına odun teslimi hakkındaki taahhüdü sebebiyle katî temi
nat karşılığı olarak gayrimenkulü üzerinde ipotek tesisine 
muvafakat etmiş olduğundan bahsile, mütaahhidin taahhüdünü 
yerine getirmemesinden dolayı teminatın irat kaydı maksadiyle 
gayrimenkulün üzerindeki ipotekin paraya çevrilmesi yoliyle 
icra takibine başlandığından, gayrimenkulünün satılmamasmı 
ve Hazine alacağının her ay 50 lira taksitle tarafından öden
mesine müsaade edilmesini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : 7 500 liralık Hazine alaca
ğının mevcut karşılığına müracaat suretiyle derhal tahsili im
kânı karşısında ayda (50) lira ödenmesi suretiyle taksite bağ
lanması hakkındaki teklifin kabulü için maddi ve hukuki bir 
sebep bulunmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : 66 yaşında olup küçük bir sermaye ile manifatura
cılık yapmakta olduğundan bahsile 60 yaşını doldurmuş emek
lilerden vergi kesilmediğine göre kendisinin ve emsalinin de 
defter tutmaya mecbur olmaksızın maktu vergi ile mükellef tu- 
tulmalannm teminini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Gelir Vergisi Kanununda 
ticari kazanç erbabına yaş muafiyeti veya götürü usulde ver
giye tâbi tutulması veya bu gibilere Vergi Usul Kanunu ile 
defter tutmaktan vâreste kılınmak gibi bir hak tanınmamış bu
lunduğundan mezkûr kanun hükümleri muvacehesinde müste
dinin dileğinin is’afına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçiler : Ormanlarda istihsal ve nakliyat işlerinde çalış
tıklarından 5653 sayılı Orman Kanununun 18 nci maddesinin 
B fıkrası gereğince %  25 istihkaklannın verilmesini talebet- 
mektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Müstedi Ahmet Bayrak ve 
arkadaşlannın istihsal yaptıklan bölmeden nakil yapmadıkla- 
n  için kanunen taleplerinin yerine getirilmesi mümkün görül
mediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Oğlunun ölümünün vazifeden mütevellit oldu
ğundan bahsile maaş bağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müstedinin oğlu top 
teğmeni Şükrü Güney’in ölümünün vazifeden mütevellit olma-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5706/5695 
(S. No: 119)

5690/5679 
(S. No: 120)

5680/5669 
(S. No: 121)

5679/5668 
(S. No: 122)

5677/5666 
(S. No: 123)

Cevdet Dağlar 
İstasyon Çarşısında 
kasap 
Derince

Ahmet Çolak 
Tekke§eyhler kö
yünde 
Kırklareli

Hilmi Boz kaya 
Orta mahallede 
Koyulhisar

Mevlût Bayıroğlu ve 
arkadaşları 
Topboğazı köyünde 
Kırıkhan - Hatav

Hadi Soy güt 
H. önü öksüzce so
kak No: 27 
Ankara

yıp istirahat zamanında denizde yıkanmaya girerek yüzmek 
bilmemesinden dolayı boğulmak suretiyle vukua geldiği ve esa
sen annesi Ünzüle Güney’e 1683 sayılı Kanunun 52 nci madde
si gereğince merhumun 6 senelik hizmetine mukabil 1 020 lira 
ikramiye verildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Derince’deki istimlâk edilen 400 metre kare arsa 
ve içindeki evine ait mahkemenin takdir ettiği 1 bedelin veril
mesini talebetmektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabında : Davacı mahkemeden alacağı 
kesinleşme şerhini havi en son karan Yollar 1. Bölge Müdür
lüğüne tebliğ ettirdiği takdirde istimlâk bedelinin tediye edi
leceği bildirilmektedir.

Dilekçi : Büyük harbde Bulgar ordusunda mâlûl kalmasından 
dolayı tahsis edilmiş olan mâlûliyet maaşının Türkiye’ye gel
mesi üzerine iadeten tahsis edilmesini talebetmektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabında : Ecnebi tabiiyetini 
iktisabetmiş ve ecnebi ordusunda hizmet ederken mâlûl kal
mış olanlardan bilâhara Türk tabüyetini iktibedenlere maaş 
bağlanacağına dair henüz bir kanun mevcudolmadığından di
leğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Koyulhisar Kaymakamı Tevfik Akkutay’m kay
makamlık şahsına yakışmıyacak bir şekilde kanunun menetti
ği kumarı kahve köşelerinde şoför ve diğer şahıslarla oynadı
ğını, siyasetle meşgul olduğunu bildirerek hâdisenin bir mü
fettiş vasıtasiyle tahkikini talebetmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Koyulhisar Kaymakamı 
Tevfik Akkuiay hakkında isnadolunan bütün suçlann hiçibiri- 
sinin sabit olmadığı ve bu şikâyetlerin Koyulhisar merkezin
de Arif Yalhı adındaki bir öğretmenin teşvikiyle yapılmış ol
duğu bildirilmektedir.

Dilekçiler : Su tşleri Umum Müdürlüğü tarafından kanal 
açılmak suretiyle yok edilmiş olan topraklannın takdir edilen 
bedelinin alınarak verilmesini talebetmektedirler.

Nafıa Vekâletinin cevabında : Müstedilerin arazilerini bilâ
hara Hâzineye ferağ- ederek onun yerine yeniden toprak iste
mek üzere Hatay valiliğine müracaat etmeleri icabettiği bildi
rilmektedir.

Dilekçi : Belediye Komiser Muavini îsmet Yetkiner’in Ku
leli Okulundan matrut olmakla beraber mahkûmiyeti de bu
lunmasına rağmen bu vazifeye tâyin edildiğinden şikâyet et
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Belediye Komiser Muavini 
îsmet Yetkinar’in tâyini sırasında yaptırılan emniyet tahkikatı 
sonunda tâyinine mâni bir halinin görülmediği, Devlet Demir-
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No.

5665/5654 
6885/6874 

9907 
(S. No: 124)

5660/5649 
(S. No: J25)

5657/5646 
(S. No: 126)

5644/5633 
(S. No: 127)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Muhibbullah Cengiz 
Yıldırım mahallesi 
No: 28 
Akşehir

Halit Zincirkıran 
Bülbül malıallesiııd( 
Kars

M. Ali Tuğcu 
Batpazarı Eski Kı 
resteciler No: 1 
Üsküdar - İstanbul

Yakup Taşkın 
Ceza Evinde mah
kûm
Düzce

yolları emrinde askerliğini ifa ettiği 1945 - 1946 yılları arasın
da bir hırsızlık suçundan 6 ay mahkûmiyeti tesbit edilmişse de 
bu suçun 5677 sayılı Af Kanununun şümulüne girdiği bildiril
mektedir.

Dilekçi : Fiilî hizmet süresinin 30 yıldan 5 ay noksan bu
lunduğu için ikramiyeden mahrum bırakıldığından bahsile, 
esasen ikramiye için geçmesi gereken 30 senelik müddet 25 se
neye indirildiğine göre emekli ikramiyesinin verilmesini taleb
etmektedir! *

Maliye Vekâletinin cevabında : Dilekçinin 6122 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 13 . V II. 1950 tarihin
de yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildiği ve 29 sene, 5 ay,
16 gün fiilî hizmeti olduğundan kendisine emekli ikramiyesi 
verilmediği, her ne kadar 6122 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
ile ilk defa emekliye ayrılanlardan 25 yıl fiilî hizmeti Olanlara 
emekli ikramiyesi verileceği kabul edilmiş ise de, mezkûr mad
de hükmü 11. V II. 1953 tarihinde yürürlüğe girmiş bulundu
ğundan bu tarihten önce emekliye sevk edilenlere bu madde 
hükmünün teşmilinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

Dilekçi : Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünce hakkın
da vâki şikâyete dayanarak işine son verildiğinden bahsile tek
rar vazifeye alınmasını talebetmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabında : Müstedinin işlemiş ol
duğu bir suçtan dolayı Kars Ağır Ceza Mahkemesince bir sene 
iki ay ağır hapis cezasına mahkûm edildiği ve suçun 15.VII. 
1950 tarihinde yayınlanan 5677 sayılı Af Kanununun şümulune 
girmediği cihetle tekrar istihdamının caiz görülmediği bildi
rilmektedir.

Dilekçi: Mübrem ihtiyaçları karşılamak üzere İnhisarlar iş
çilerine verilecek 1955 yılına ait ikramiyenin bayramdan önce 
verilmesini talebetmektedir.

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabında: 6452 sayı
lı Kanunla işçilere yapılacak ilâve tediyenin İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilecek tarihte tediyesi mezkûr kanun icap
larından olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi: Düzce Ceza Evinden firarından 24 saat sonra jan
darmaya teslim olduğu halde karakolda Cumhuriyet müddei
umumisi tarafından dövüldüğünü ve muayene ölmak üzere dok
tora gönderilmesi yolundaki talebinin de yerine getirilmediğin
den şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Müstedinin ceza evinden fi
rarı dolayısiyle her hangi bir fena muameleye mâruz kalmadı
ğı gibi, istidanın kendisi tarafından verilmediğini beyan ettiği 
ve bu hususta delil de mevcut bulunmamış olmasına binaen 
alâkalılar hakkında muamele tâyinine mahal görülmediği bildi
rilmektedir,
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Arzuhal
No.

5034/5623 
(S. No: 128)

6140/612!) 
(S. No: 129)

3628/5617 
(S. No: 130)

5567/5557 
(S. No: 131)

İlvas Bilgin 
Asarcık köyünde 
Turhal

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Hakkı Onur 
1138 No: lı 11alill»cy-
li T. K. Ko. .Aid.
Kemalpaşa - İzmir

Mahmut özer ve 
kadaşları
Ungiizek köyünde 
Tortum

Ali Çiçek ve arka
daşları
549 ve 601 sokakta 
Beştepeler - İzmir

Dilekçi: Mülga 551 sayılı Kanun mucibince, 200 liralık ara
ziye müstahak olduğunu ve istihkakının şimdiye kadar veril
mediğini şikâyetle, mevcut meralardan bu istihkakının veril
mesini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında: Turhal kazasında faaliyette 
bulunan 56 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca yapılacak 
tetkikat sonunda Hazine namına tesbit olunacak araziden ve
ya tevziine müsade olunacak mera fazlalarından 200 liraya 
tekabül eden, kısmının müstediye verilmesinin kaymakamlığa 
bildirildiği ve dilekçi Rıza gösterdiği takdirde vilâyet merke-' 
zine bağlı diğer köylerden yer teffiz olunacağı bildirilmektedir.

Dilekçi: 1138 numaralı Halilbeyli Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü olduğundan bahsile 1 .1 .1955 tarihinden itibaren tat
bikine başlanmış olan aylık ücretler tatminkâr görülmiyerek 
Hükümetçe yapılan tediyelerden ve İktisadi Devlet Teşekkülle
ri tarafından memurlarına verilen prim ve temettü payı gibi 
ödemelerden mahrum bırakıldıklarını, Devlet memurları maaş
ları için Personel Kanunu çıkarılması derpiş edilmekte olduğu 
halde kooperatif memurlarının daima ihmal edilmekte olduğun
dan kendilerine seyyanen senede bir maaş tahsisat verilmesini 
talebetmektedirler.

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabında: Yönetmelikte ya
pılan tadilâtla ikramiye kaldırılmış ve daha fazla ödemelere 
kooperatifler bünyesinin tahammülü kalmamış olduğu için ta
leplerinin tervici mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Dilekçiler: Erzurum Tortum şelâlesi için Karayolları tara
fından köylerinin içerisinden geçmekte olan şosenin yapılması 
dolayısiyle emlâk ve bağlarının tahribedildiğini bildirmekte ve 
arazilerine pek az kıymet takdir edildiğinden bahsile keşif ya
pılarak tahribedilen emlâk ve bağlarının bedellerinin de veril
mesini talebetmektedirler.

Nafıa Vekâleti Bölge Müdürlüğünün cevabi yazısında : İs
timlâk paftasında kayıtlı gayrimenkullerin ağaç, bina ve ze
minlerine ayrı ayrı kıymet takdir edildiği ve hiç kimsenin 
mağduriyetine mahal bırakmamak için kemâle ermiyen ekin
ler dahi tesbit edildiği ve ayrıca kıymetlendirilerek kıymet 
cetvellerinin (8) gün müddetle köyde askıda kaldığı ve De
mokrat Erzurum gazetesinde ilân edildiği ve (15) günlük el 
koyma ilânı yapıldıktan sonra muamelelerinin tekemmülünü 
mütaakıp paralarının verileceği bildirilmektedir.

Dilekçiler : Evlerinin belediyece yıktırıldığından bahsile 
mağduriyetlerinin önlenmesini talebetmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Dilekçilerin 6188 sayılı 
Kanunun meriyetinden sonra başkalarına ait arsalar üzerine 
inşa ettikleri meskenlerin mezkûr kanunun 28 nci maddesine 
tevfikan belediye encümeni karariyle yıktırılması hususun
da gerekli muamelenin yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal

No.

5533/5523 
(S. No: 132)

5547/5537 
6663/6652 

(S. No: 133)

5602/5591 
(S. No: 134)

5619/5608 
(S. No: 135)

5553/5543 
(S. No: 136)

5618/5607 
(S. No: 137)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hasaıı Kök 
Yenicami mahal
lesinde
Alaçam - Samsun

Alımot Uzun 
Hisarüstü köyünde 
Keşap - Giresun

Çevriyi» Şensoy 
Fevziçakmak cad
desi İnci sokak 
No: 16 
Derince

Fatma Koru 
Kestelli caddesi 
■136 No: da 
İzmir

İbrahim Berkav 
Sıra mahallesinde 
T'rla.

Ilalit Güngör 
Kuruköprii mahal
lesi sokak 33, No: 12 
Adana

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Yeğeni Sefer Kurtun Alaçam jandarmalan tara
fından dövüldüğünü ve hürriyetinin tahdit edildiğini bildire
rek şikâyet etmekte ve suçlular hakkında tahkikat yapılma
sını talebetmektedir.

Dahiliye Vekâleti Jandarma Genel Kumandanlığının ceva
bında : Yapılan tahkikat neticesinde müstedinin yeğeni Sefer 
Kurt’un dövülmediği ve hürrriyetinin tahdit edilmediği ve 
şikâyet konusunun asılsız olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi : Yeniden mesleke alınmasını talebetmektedir.
Maarif Vekâletinin cevabında : Heyeti Vekile karan gere

ğince her ne sebeple olursa olsun görevinden aynlan eğit
menlerin kadroları tasarrufa alındığından müstedinin yeniden 
mesleke alınmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Eşi Recep Şensoy’dan kendisine aylık gelir bağ
lanmasını talebetmektedir.

Çalışma Vekâletinin cevabında : ihtiyarlık-sigortasına tâbi 
müteveffa Recep Şensoy, 1 . IV . 1945 ilâ 1 . IV . 1950 tarihleri 
arasında Iş Kanununa tâbi bir iş yerinde 1 000 gün çalışmamış 
olması hasebiyle 5417 sayılı Kanunun 10 ncu ve 11 nci madde
lerine göre hak sahibi eşi Huriye Şensoy’a 172 lira 19 kuruş 
toptan ödeme yapıldığı bildirilmektedir.

Dilekçi : İzmir ikiçeşmelik semtinde bulunan İstiklâl ilk 
okulu için istimlâk edilen evinin iadesini talebetmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : İstiklâl okul binasının bi
tişiğinde ve arkasında bulunan dört gayrimenkulün menafii 
umumiye adına istimlâkine karar verildiği ve belediye encüme
nince takdiri kıymet yapılarak ilân edildiği ve bu gayrimenkul- 
lerden birisinin sahibi bulunan Fatma Koru’nun bahis konusu 
gayrimenkul için, mevzuat bakımından yalnız bedele itiraz 
mümkün olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi : İskân yoliyle içinde bir damı havi 9 200 metre 
murabbaı bağ kendilerine tahsis edildiği halde bilâhara bağ 
içindeki damın âdi iskân dışında olduğunu bildirerek 290 lira
dan ibaret olan borçlanma bedeline bir misli zam ilâvesiyle 580 
lirayı defaten istediklerinden şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Müstediye ait mevzuubahis 
borcun 6183 sayılı Kanunun 51 nci maddesine müsteniden ge
cikme zammına taallûk eden kısmının takibinin durdurulduğu 
bildirilmektedir.

Dilekçi : Seyhan barajı inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak arazilerinde istimlâk zamanına kadar ziraat yapıp ya- 
pamıyacaklarının kendilerine bildirilmesini talebetmektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabında : Seyhan barajı dolayısiyle



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

5626/5615 Emin Bülbül
5848/5837 Hekimdede mahal-
5951/5940 leşinde
6629/6618 Urfa 

(S. No: 138)

5604/5593 Muzaffer Yurtcri
6548/6537 Sinanhalife mahal-

9502 lesi Turunç; çıkmazı
10554 No: 50

(S. No: 139) Afyon

5603/5592 Şemsettin Yılmaz 
(S. No: 140) ve arkadaşları

Manifaturacı tüc
carlarından 
Arpaçay - Kars

arazileri sular altında kalan ve Seyhan bölge müdürlüğüne mü
racaat eden her vatandaşa, gölün 1955 senesi Kasım ayından 
itibaren doldurulmaya başlanacağından, gölün teşekkül edece
ğinin, ve kış ziraati yapıldığı takdirde bunların su altında ka
lacağının bildirildiği ve sular altında kalacak araziye ait plân
ların her köye asıldığı ve bu plânlar üzerinde ilgililere gerekli 
izahatın verildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Bir hakaret dâvasının muhakemesinde samiin sıfa- 
tiyle mahkemede bulunduğu sırada şahit yemin ederken ayağa 
kalkmış olmasına rağmen hâkim muavini Fevzi Ersin’in; (Ulan 
terbiyesiz niçin ayağa kalkmıyorsun) demek suretiyle kendi
sini tahkir ettiğini beyanla şikâyette bulunmakta, ancak, 'hâ
kimin genel ev sermayesiyle mahkemede dalga geçtiğine dair 
istidasında yazılı bulunan kısım arzuhalci tarafından ilâve edil
diğini ve bundan kendisinin haber ve malûmatı olmadığım bil
dirmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Bu hususta Urfa Ağır Ceza 
Mahkemesi Reisi marifetiyle yapılan tahkikat neticesinde, şikâ
yeti teyidedebilecek hiçbir delil elde edilemediğinden adı geçen 
hâkim muavini hakkında muamele tâyinine mahal görülmediği 
bildirilmektedir. (

Dilekçi : Büyük Millet Meclisinin Birinci Devre Afyon Me
busu ölü kocası Nebil Yurteri’nin zevcesi olduğundan bahsile 
evlenen kızı Hayrünnisa Yurteri’ne ikramiye verilmesini ve di
ğer yetimlerinin aylıktan çıkarılmalarından dolayı münhal ka
lan maaşlarının kendi maaşına zammedilmesini talebetmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : 15 . X I I . 1948 tarih Ve 5269 
sayılı Kanun gereğince evlenmesi üzerine maaşı kesilen kız ço
cuklara ikramiye verilmesine dair bir hüküm mevcudolmadığı 
gibi 2 nci maddesinin son fıkrasında da aylık bağlanmış olan
lardan her hangi birinin kanunda yazılı sebeplerle haklarının 
sukutu halinde aylıkları diğerlerine zammedilemez diye yazılı 
bulunduğundan müstedinin taleplerinin kabul edilmesine kanu
nen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçiler : Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinin Kars’
ta perakende satış mağazası açmasından mutazarrır olduklarım 
ileri sürerek mezkûr mağazanın kapatılmasını talebetmekte- 
dirler.

İşletmeler Vekâletinin cevabında : Mahallî halka hizmet 
maksadiyle açılmış ve bâzı vilâyetlerde yeniden açılmasına te
vessül edilmiş bulunan perakende satış mağazaları dolayısiyle 
tacirlere tefrik edilen kontenjanlarda her hangi bir eksiltme 
yapılmadığı için tacirlerin mutazarrır oldukları yolundaki id
diaları varit görülmemekte ve müstehlik halk için faydalan aşi
kâr olan bu mağazalann kapatılması veya yenilerinin tesisten 
vazgeçilmesinin düşünülmemekte olduğu bildirilmektedir.
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5614/5603 Halil Çetin 
(S. No: 141) Akyurt köyünde 

Tire

5613/5602 Emine Çankaya’nın 
(S. No: 142) eşi ve vekili

özel îdare Mahmu
diye şubesi Gelir 
Servisinde Memur 
İzmir

5575/5565 Ziyaettin Eıısarı 
(S. No: 143) Emekli Komiser 

Diyarbakır

5530/5520 Metin Yurtsal 
(S. No: 144) Yollar 33. Şube 

Ambar Memuru 
Konya

5550/5540 Ali Ilhan 
(S. No: 145) Merkezde mukim 

Eruh - Siird

Dilekçi : 16 dekar vüsatindeki imar ve ihya ile zeytin bah
çesi haline soktuğu sahada Zeytincilik Kanununa istinaden mül
kiyet hakkı tanınmasını talebetmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Talebedilen 16 dekar vüsa
tindeki sahanın Devlete ait Yanıkkoru ormanından açmak su
retiyle meydana getirildiği ve Devlet ormanının hudutlan dâ
hilinde bulunan bu sahada dilekçinin dileğinin is’afma kanunen 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçi : İzmir îkiçeşmelik semtinde bulunan istiklâl ilk
okulu için istimlâk edilen Yahudihanenin iade edilmesini taleb
etmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : istiklâl ilkokul binasının bi
tişiğinde ve arkasında bulunan 4 gayrimenkulün menafii umu 
miye adına istimlâkine karar verildiği ve belediye encümenin
ce takdiri kıymet yapılarak ilân edildiği, bu gayrimenkuller- 
den birisinin sahibi bulunan Emine Çankaya’nın bahis konusu 
Yahudihane için, mevzuat bakmandan yalnız bedele itirazının 
mümkün olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi : Diyarbakır Emniyet kadrosu komiseri iken 1314 
doğum tarihi nazara alınmak suretiyle 13 . V II. 1954 tarihinde 
yaş haddiyle emekliye sevk edildiğinden doğum tarihinin 1316 
olarak kabüliyle tekrar memuriyete tâyinini talebetmektedir.

içişleri Vekâletinin cevabında : Müstedinin 1316 olan asli 
doğumunu mesleke girmeden evvel Mardin mahkemesinin 10 
Ağustos 1335 gün ve 66/56 sayılı karariyle (1314) doğumuna 
tashih ettirdiği ve adı geçenin doğum tarihi (1314) olarak ka
bul edilerek 13. V II. 1954 te emekliye sevk edildiği ve yapılan 
muamelede bir yanlışlık görülmediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Nafıa Vekâletinde çalıştınlan işçiler olduklann- 
dan bahsile kendilerine ikramiye verilmesini talebetmektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabında : Adı geçenlerin Nafıa Vekâleti 
teşkilâtında yevmiye ile çalıştınlan işçiler olup 6452 sayılı 
Kanun hükümleri gereğince kendilerine tahsisat Ödenmesi hu
susu Divanı Muhasebata intikal ettirilmiş ise de, Divanı Muha
sebat Umumi Heyeti tarafından bu gibi elemanlar 3008 sayılı 
Iş Kanununun muaddel birinci maddesi hükümlerine göre işçi 
sayılmazlar esbabı mucibesiyle tahakkuklannın vize edilmiyerek 
geri gönderildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borcunun haciz ve tevkif 
yoliyle tahsili cihetine gidildiğinden şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâleti ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
cevabında : Müstedinin, ticaret yapmakta iken iflâs ettiği ve 
bu yüzden ticari kredilerinin kesildiği, arazisini içindeki mah
sul ve hyvanlariyle birlikte başkalarına sattığı muhtarlıktan 
ihbar edilmesi üzerine 5254 sayılı Kanuna göre verilen 200 kilo
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tohomluk borcu ile çevirme kredilerinden mütevellit 300 lira
lık borcuna muacceliyet verilerek tasfiyesinin sağlandığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarıda hulâsatan gösterilen talep ve şikâyetlerin 
mahiyetlerine ve mezkûr talep ve şikâyetler hakkında alâkalı 
vekâletlerden alınan cevaplara göre bu hususta encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5356 14 . V . 1957

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

0117/6106 Mümin Yenilmez 
(S. No: 146) Anberiıı Argı köyün

de
Kadirli

G123/6112 Nebi Seli i 
(S. No: 147) Yollar 9 ııeıı Bölgede 

Odacı 
I )iyarbakır

5082/5971 Masan Çalışkan, lla-
55)83/5972 san Barut, Abil Ateş,
5984/5973 Ahmet Yıldırım
5985/5974 Karıpınar köyünde

(S. No: 148) Uzunköprü

5991/5980 İrfan Karaabalı 
(S. No: 149) 4. ncü Cadde No: 

107 de
Bahçclievler - Anka
ra

6004/5993 Kâzım Topal 
(S. No: 150) Kocavezir Mahallesi 

38 nci Sokak No: 118 
Adana

6005/5994 Aşağı öıiikçü Köyü 
(S. No: 151) İhtiyar Heyeti ve 

7 köy muhtarı 
Akçadağ - Malatya

6216/6205 Mehmet Çengel ve 
(S. No: 152) arkadaşları

Osmaniye Mahalle
sinde
Davutlar - Kuşadası

Dilekçi : Köylerinde ve civannda Hâzineye ait arazi bu
lunduğundan kendisine ve kendisi gibi muhacir bulunan ar
kadaşlarına toprak verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Rusya mültecilerinden olması hasebiyle Diyarba
kır Hinin Melik Ahmet mahllesindeki bir arsanın namına 
tahsisini veya ucuz bir fiyatla kendisine satılmasını talebet
mektedir.

Dilekçiler : Henüz müstahsil duruma geçemediklerinden 
bahsile Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesini ta- 
lebetmektedirler.

Dilekçi . Türkiyedeki, nehir, ırmak, dere ve çayların üzer
lerini kapatmak için kendisine gerekli müsaade ve imtiyazın 
verilmesini ve kendisine tercih hakkının tanınmasından sonra 
her ne suretle olursa olsun başka bir kimseye bu yolda her 
hangi bir müsaade verildiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinden asgari 100 milyon liralık bir tazminat isteme 
hakkının mahfuz tutulmasını talebetmektedir.

Dilekçi: Türkiye’deki tabii petrol kaynaklarının Erzincan 
Erzurum, Sivas, Bayburt arasında bulunduğunu, kendisinin 
bunların mevkilerini bildiğini beyan ederek bu müracaatı ile 
alâkadar olunmasını talebetmektedir.

Dilekçiler: Köylerine su getirilmesi için kanal açılmasını 
ve Sultansuyu Harasından arazi verilmesini talebetmektedirler.

Dilekçiler: Uzun vâdeli olarak 1 000 er lira kredi sağlan
masını ve kooperatife olan borçlarının tecilini talebetmekte
dirler.
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6055/6044 
(S. No: 153)

Abdürruhnıan Dağlı 
ve arkadaşları 
Muratpa.su Mahallesi 
B. li Dere civarında 
Antalya

Dilekçiler: Vâkıflar İdaresinde, 20 ilâ 50 seneden beri işgal
lerinde bulundurdukları ve devamlı şekilde emek sarf ettikleri 
ev ve bahçelerinden icra vasıtasiyle sokağa atıldıklarından bah
sile bu yerlerin dâva bedelleri üzerinden kendilerine satışını 
talebetmektedirler.

6058/6047 Dikbıvık Nahiyesi 
(S. No: 154) Araplı ve Durgutlu 

Köyleri İhtiyar he
yetleri 
Çarşamba

6061/6050 Ali Şentiirk ve arka- 
(S. No: 155) daşları

öncebeci Topraktık 
I nci Bölge Muhtarı 
Ankara

Dilekçiler: Köylerine ait mera ve ormandan, Kaymakam ve 
nahiye müdürünün 5917 sayılı Kanuna tevfikan yapılan tahki
katı bitarafane yapmamaları sebebiyle men edildiklerinden ve 
vazifelerini suiistimal ettiklerinden bahsile hâdisenin bir mü
fettiş vasıtasiyle tahkikini talebetmektedirler.

Dilekçiler: ikâmetgâhlarının bulunduğu 8115 ada 9 parseli
nin tamamının istimlâki ile üç yol kavşağını teşkil eden ve bir
çok vesaitin geçtiği yollarının 9,5 metre genişliğine ifrağını 
talebetmektedirler.

6190/6179 Durmuş öncü 
(S. No: 156) Yenioba köyiindt 

Tire

Dilekçi: 1930 senesinde Yenioba köyünde yapılan tevzide 
Hâzineye ait 100 dönümlük araziden kendisine de 1,5 dönüm 
arazi tahsis edilmiş olduğu halde evrakın ziyaa uğraması sebe
biyle verilen arazinin fuzuli şagili sayılarak ecri misil talebin-* 
de bulunulduğunu ve tarladan çıkarıldığını beyanla mezkûr 
tarlanın kendisine verilmesini talebetmektedir.

6195/6184 
(S. No: 157)

Hûmit Acar 
Garnizon Barut Fab
rikasında Kazan Fs- 
tası No: 236 
Elmadağ

Dilekçi: 1939 senesinde yurda gelerek Kayseri vilâyetinin 
Bünyan kazasına bağlı Sivgin köyünde iskân edildiğini bir ay
lık ikâmetten sonra bu köyü terk ederek askere gittiğini, ter
hisinden sonra bir daha iskân yerine dönmediğini ve o tarih
ten beri Elmadağı’nda oturarak Barut Fabrikasında çalıştığın
dan bahsile Ankara merkezine nakil ve iskânının teminini ta4 
lebetmektedir.

6200/6189 M. Emin Coşkunde- 
(S. No: 158) re

Kalender Gazetesi 
Sahibi, Neşriyat Mü
dürü
Çarşamba

6210/6199 M. Ali Susam 
(S. No: 159) Hükümet yanında 

Arzuhalci 
Konya

Dilekçi: Çarşamba Sorgu Hâkimi Reşit Rlgan’m izinsiz ola
rak Terme ve Ünye’ye gittiğinden ve Büyük Millet Meclisini 
tahkir ettiğinden, Asliye Hukuk Hâkimi Celâl Çalgüner, Sulh 
Hukuk Hâkimi Celâlettin Kurada, Sorgu Hâkimi Reşit Algan 
ve Ceza Hâkimi Haşan özgümüş ile Başkâtip Ahmet Pideci ve 
zabıt kâtiplerinin iş sahiplerine haşin muamele yaptıklarından 
ve hâkimlerin, muhalefeti tutan Samsun Postası Gazetesine faz
la ilân verdiklerinden bahsile şikâyet etmekte ve tahkikat ya
pılmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Köylerinde tevzie tâbi arazi ve mera bulunmadı
ğından bahsile Konya vilâyetinin Obruk, İsmail ve Kadınhanı 
kazası dâhilindeki topraklardan arazi verilmesini talebetmek
tedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6286/6275 ilanıza Akın ve ur- 
(S . N o : 16 0 ) kudasları

Motor Kaptanı 
Samsun

5616/5605 Ali Paşa Kalkan 
(S. No: 161) Hörıııc köyünde 

Muhtar 
Bayburt

5612/560.1 Rıza Keloğlu ve ır- 
(S. No: 162) kadaşları

Renc'berler Cemiyeti
Başkanı
Çorum

5580/5569 Ali Uzun 
(S. No: 163) Zaferiye Malı. Geli

bolu Cad. Hüseyin 
Boyalık yanında 
Keşan

5548/5538 î hsan Topaloğlu 
(S. No: 164) Kolordu sokak 8/B 

Tokad

5561/5551 Şükrii Kutlu 
(S. No: 165) Posta Telgraf Mii- 

vezzii Hamdi Kutlu 
Nezdinde 
Tirebolu

5556/5546 Salih Aydın 
■(S. No: 166) Söğüteli köyünde 

imam
Kürtün - Torul

6237/6226 İbrahim özden 
(S. No: 167) Berber Alaettin Kes

kin eliyle Kökez 
köyü
Si vasi ı - Uşak

6239/6228 İsmail Evren 
(S. No: 168) Camiikebir mahalle

sinde 
Avanos

Dilekçiler : Samsun DDY Liman işletmesi Müdürlüğünün 
peşin ücret almadan tahmil ve tabiiye yapılmaması için emir 
verdiğini, çok zamanlar ücreti yatırdıkları halde idarenin 
işçi vermediğini, verdiği işçilerin de umumiyetle iş görme kabi
liyetinden mahrum olduğunu ve idarenin kendilerine müşkülât 
çıkardığından şikâyet etmektedirler.

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini, yemek
lik ve yemlik buğday yardımı yapılmasını talebetmektedir.

Dilekçiler : Harmanlarının etrafını çevirmek için 
lerine harman çalısı verilmesini talebetmektedirler.

kendi-

Dilekçi : Bulgaristan Koşukavak kasabası halkından oldu
ğunu bildirerek vatandaşlığa alınmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Her hangi bir gayrimenkulü olmadığından bahsile 
kendisine bir ev veya arsanın verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Tirebolu’dan Trabzon’a nakledilmesini talebet
mektedir.

Dilekçi : Torul kazasının Kürtün nahiyesine bağlı Söğütlü 
köyünde yeniden bir nahiye kurulmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Teknik çiftçi olduğundan bahaile kendisine arazi 
verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Subay veya sivil memur olarak orduda vazife 
verilmesini talebetmektedir,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı re adresi

6277/6266 İsmail Çilli 
(S. No: 169) Motorcu esnafından 

Samsun

5539/5529 Beyazıt Andi 
(S. No: 170) Demrak köyünde 

Hassa

5540/5530 Ferhat Özbilge ve 
(S. No: 171) arkadaşları

Kiremitlik köyünde 
Malkara

5546/5536 Halil Özkan ve arka- 
(S. No: 172) d aşı

Karahasanlı Orta
köyünde
Kozaklı

5571/5561 Ömer Özkömür
5693/5682 Bölge İktisat ve Ti- 

(S. No: 173) caret Md. Topoğrafi 
İstanbul

5601/5590 Doktor İbrahim Ha- 
(S. No: 174) lil Dönmezer 

Serbest Tabip 
Finike

5605/5594 Halil Bumin 
(S. No: 175) Yenimahalle 4 ncii 

Durak No: 68 
Ankara

6037/6026 Ali Çomak 
(S. No: 176) Karadiken Köyü 

Muhtarı 
Ulus

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Samsun’da motorcu esnafından olduğundan bah- 
sile Samsun Liman işletmesi Müdürlüğünün motorcu esnafına 
müşkülât çıkardığını ve haksız muamele yaptığını bildirerek 
şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Kendisine kredi verilmediğinden bahsile Hassa 
Ziraat Bankası Ajans Müdüründen şikâyet etmekte ve Hassa 
Banka Müdürünün başka yere naklini talebetmektedir.

Dilekçiler : Babalanndan ayn olduklan halde Toprak Ko
misyonunca 1953 yılında toprak verilmediğinden ve aynı du
rumda olan bâzı şahısların topraklandmldığmdan bahsile şikâ
yet etmektedirler.

Dilekçiler : Topraksız bir durumda olduklanndan bahsile 
bir an evvel toprak verilmesini, 1955 senesinde bu mümkün ol
madığı takdirde köyleri hududu dâhilinde bulunan Devlete ait 
9 000 dönümlük arazisinin icarla verilmesini talebetmektedirler.

Dilekçi : Belçikalı bir şirket tarafından finanse edilen Ana
dolu Çimento Türk Anonim Şirketine usulsüz olarak ruhsatna
me verildiğini ve bilhassa ruhsatname itasının, bu sahadan İs
tanbul asfaltının geçirilmesi takarrür ettikten sonraya tesadüf 
ettiği ve mezkûr şirketin ruhsatnameye dâhil sahaya civar Ha
zine arazisine tecavüz ederek kaçak olarak kalker istihsal etti
ğini bildirerek ihbar etmektedir.

Dilekçi : Azeri Türklerinden olup içlerinde 25 ve 30 yaşla
rında yetişkin kimseler de bulunan akrabalarını memlekete ge
tirmek üzere harice gideceğinden bahsile bu maksat için 5 bin 
liralık döviz talebetmektedir.

Dilekçi : İsviçre Sefiri Mösyö Rossat namına Lozan’dan 
gönderilen bir aded dişin kaybolmadığı bilmuhabere anlaşıldığı 
halde zıyaına sebebiyet verdiği iddiasiyle üç aylık priminin ke 
silmiş olduğu ve aynı zamanda ihtar cezası verildiğini ve ayrı
ca Çankaya posta ve telgraf merkezinden Çamlıdere merkezine 
nakledildiğinden şikâyet etmekte ve hâdisenin müfettiş kanalı 
ile tahkikini talebetmektedir.

Dilekçi : Ulus kazası Malmüdürü' İsmail Karagöz’ün ku
mar oynadığını ve içki kullandığını, maaşı 25 olduğu halde 
30 lira üzerinden maaş alarak aradaki farkı ihtilâs ettiğini, 
usulsüz ve kanunsuz olarak kenndisine 300 lira vergi ve ceza 
tarh ettiğini bildirerek şikayet etmekte ve İsmail Karagöz 
hakkında tahkikat yapılmasını ve başka yere nakledilmesini 
talebetmektedir.



-  38  -

Arzuhal
No.

5676/5665 
(S. No: 177)

5970/5950 
(S. Xo: 178)

5700/5689 
(S. No: 179)

5686/5675 
(S. No: 180)

5704/569.3 
(S. No: 181)

5705/5694 
(S. No: 182)

0017/6006
(S. No: 183)

6025/6014 
7694 
8064 

(S. No: 184)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Salih Yılmaz ve ar
kadaşları
Bahçe kazası Hâm
iliye nahiyesinde 
Göçmenlerden 
Seyhan

Sabri Sezer 
Akpınar köyünde 
Daday - Kastamonu

Bahri Elçi
Zeyli Köyü Muhtarı
Gümüşaııe

Mehmet Kıl inç * 
Ormanlı köyünde 
Karadere

Mehmet Toııguç 
Ortacı köyünde.
No: 28 
Alaplı

Mehmet Ali Tıuıeer 
Unkapanı Hisaraltı 
Sokak No: 55 
İstanbul

Ahmet Kaya 
Meçi köyünde 
Pülümür

Abdürralıman Dağlı 
Burdur Şosesi 
No: 120 
Antalya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Toprak istihkaklarının tamamlanmasını ve 
Ziraat Bankasına olan borlarının uzun taksitlerle ödemele
rinin teminini bu mümkün olmdığı takdirde başka bir fon
dan ödenmesini talebetmektedirler.

Dilekçi : Menbaı köylerinde bulunan ve Akpınar adı ile 
anılan sularının Daday’a akıtılmamasını ve usulsüz olarak 
tevkif edilen vatandaşların haklarının korunması için bir mü
fettiş göderilerek tahkikat yapılmasını talebetmektedir.

Dilekçi : 20 kuruştan buğday verilmesini, banka borçları
nın tecilini ve suya kavuşmaları için kanalın yapılmasını 
ve hayvanlarına yem bedeli verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Ofis memuru tarafından kendisine yemeklik buğ
day verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Devrek Orman İşletmesi bakım memurluğunda ça
lıştığını, kadro tasarrufatı sebebiyle 1951 yılında vazifesine son 
verildiğini bildirmekte ve halen yangın bekçiliğinde çalışmak
ta ise de geçici bir hizmet olduğundan daimî bir iş verilmesini 
talebetmektedir.

Dilekçi : Vekilleri bulunduğu 54 evde 325 nüfustan ibaret 
Abanalı halkın toprağa olan ihtiyaçları dolayısiyle 1936 yılında 
vâki müracaatlerinin Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletlerince îmralı adasına nakilleri kabul ve buna ait muame
leye tevessül edilmiş olduğu halde şimdiye kadar nakil ve top
raklandırma işlerinin intacedilmemiş olduğunu beyanla kendi
lerinin îmralı adîsma nakledilmek suretiyle toprağa bağlanma
larını talebetmektedir.

Dilekçi : Nakle tâbi eşhastan olup mürettep yeri olan Or
hangazi kazasının Sulu Cedit köyünde iskân yolu ile verilen gay- 
rimenkullerden bir kısmını satarak 1947 yılında eski yeri olan 
Pülümür kazasının Meçi köyüne avdetle bu köyde bırakmış ol- „ 
duğu gayrimenkullerini ihya etmek suretiyle yerleştiğini ve sa
tış harici kalan mallarını da hâzineye terk etmek suretiyle 5826 
ve 6093 sayılı kanunlar mucibince iskân edilmesini talebetmiş 
ise de bu isteğinin yerine getirilmediğini bildirerek iskânca ya
pılacak yardımdan defaten kesilmek veya taksitle ödenmek su
retiyle borçlu addedilerek halen ikamet ettiği Meçi köyünde 
yardım yapılmak suretiyle iskânını talebetmektedir.

Dilekçi : 30 seneden beri emek sarf etmek suretiyle ev yap
mış ve meyva ağacı yetiştirmiş olduğu vakfa ait yerden icra va- 
sıtasiyle çıkarılmasına hüküm alınmış bulunduğundan bahsile 
Vakıflar idaresince bu yerden çıkarılmamasını ve bedeli muka
bilinde kendisine verilmesini talebetmektedir.



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

6026/6015 Osman Ercan 
(S. No: 185) Muratpaşa mahallesi 

B. li dere civarında 
Çandır köylü 
Antalya

6027/6016 İbrahim Koru 
(S. No: 186) Muratpaşa mahallesi 

B. li dere civarında 
Emniyet Gece Bek
çisi
Antalya

6028/6017 Ayşe Akgül 
(S. No: 187) Muratpaşa mahallesi 

B. li dere civarında 
Çandırla Ağa Meh
met karısı 
Antalya

6029/6018 Kamber Çeki(; ve
6139/6128 arkadaşları 

(S. No: 188) Muratpaşa mahallesi 
Marangoz 
Antalya

Dilekçiler : Uzun senelerden beri ev yapmış ve ağaç yetiş
tirmiş olduğu vakfa ait yerde icra vasıtasiyle çıkarılmalarına 
hüküm alınmış bulunduğundan bahsile Vakıflar İdaresince bu 
yerden çıkarılmamalarını ve bedeli mukabilinde kendilerine sa
tılmasını talebetmektedirler.

G030/6019 Yusuf Karlıdağ
(S. No: 189) Muratpaşa mahallesi 

B. li dere civarı 
Antalya

6093/6082 Rasim Akbulut 
(S. No .190) Ceza Evinde hü

kümlü 
Sinob

6162/6151 Bekir Kılıboz ve ar- 
(S. No: 191) kadaşları

Kamişler köyünde 
Kırıkhan

6232/6221 Nihat Kalkavan 
(S. No: 192) Denizciler adına 

Samsun

Dilekçi : Sinob Ceza Evinde mahkûm bulunduğundan bah
sile hastalığı sebebiyle sinir mütehassısı bulunan bir mahalle 
naklini talebetmekte ve Adana Ceza Evinden sebepsiz olarak 
Sinob Ceza Evine iade edilirken kendisine ait daktilo makinası- 
nm verilmediğinden şikâyet etmektedir.

Dilekçiler : Köylerinde evvelce dağıtım yapıldığı, kendileri
nin de o zaman askerde oldukları ve bazılarının da köylerinde 
bulunmadıklarından toprak alaimadıklan ve halen köylerinde de 
dağıtılacak arazi olmadığından kurutulmakta olan Amik ba
taklığından topraklandınlmalarını talebetmektedirler.

Dilekçi : Samsun limanından Karadeniz iskelelerine yapıl
makta olan buğday ve mısır nakliyatına tahsis olunan iskeleye 
başka mal yükliyecek diğer bir geminin yanaştınlmamasını, 
liman faaliyetlerinin eskisi gibi 24 saat devam ettirilmesini ve 
eşhasa ait teknelerin tamir işlerinin de sahipleri tarafından 
yaptırılmasını talebetmektedir.
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No. adı, soyacU ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

6283/6272 Şevket Canbay 
(S. No: 193) Teğmen

Tekman - Erzurum

6250/6239 Cemal öksüz 
(S. No: 194) Muşta mahallesinde 

Dere köyünde 
Samsun

6276/6265 İsmail Şenol ve ar- 
(S. No: 195) kadarları

Tuğla ve kiremitçiler 
Karadeniz - Ereği isi

6137/6126 Güllü Ediz 
(S. No: 196) Tuzburgaz köyünde 

Doğanbey - Söke

6033/6022 Ahmet Ergezer 
8104 Eskici pazarında 

10173 Mersin 
(S. No: 197)

6031/6020 Nuri Kadmkıran ve 
(S. No: 198) arkadaşı

D, P. Ocak Başkanı 
Aşağıhacıbekir kö
yünde 
Balâ

6040/6029 Muharrem Türkmen 
(S. No: 199) ve arkadaşları

Muhtar Bavurdu kö
yünde 
Afyon

5641/5630 
(S. No: 200)

Enver Şimşek
Esnaftan
Feke

5648/5637 Hacı Polat ve arka- 
(S. No: 201) daşlan

50 sıra numaralı tel
sahipleri
Toprakkale

Dilekçi : Memur evlerinden birisinin kendisine tahsisi hak
kında yaptığı müracaatlerinin kaymakam vekili Yılmaz G-ünal 
tarafından semeresiz bırakıldığı ve 1111 sayıh Kanuna göre 
askerlik şubesince yapılan son yoklama için teşkil edilecek 
askerlik meclisi âzalarının tefrik ve tebliğ işiyle kaymakam 
vekilinin ilgilenmediğinden şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Köylerinin Isırganlı göl mevkiinde kâin olup öte
den beri işgalinde iken hükmen Hâzineye intikal eden 11 450 
metre kareden ibaret tarlanın elinden alınmıyarak kendisine 
kiraya verilmesini talebetmektedir.

Dilekçiler : Son seylâp felâketinde mallarının ve tesisatla
rının zarara uğradığından bahsile tensibedilecek bankalardan 
kendilerine uzun vâdeli kredi verilmesini talebetmektedirler.

Dilekçi : Mesken kredisi teminini talebetmektedir.

Dilekçi : Mersin Belediyesince kendilerine bir an evvel 
arsa verilmek suretiyle mağduriyetlerinin önlenmesini talebet
mektedir.

Dilekçiler : îki saat mesafedeki Paşadağı mevkiinde bulu
nan suyun köylerine isalesinin teminini talebetmektedirler.

Dilekçiler : Afyon vilâyeti merkez kazasının Isçehisar na
hiyesine bağlı Bavurdu köyünde yeniden bir nahiye kurul
masını talebetmektedirler.

Dilekçi : Feke kazası camii müezzini ehil olmadığından ve 
ayetleri yanlış okuduğundan ehil bir müezzinin tâyinini tale
betmektedir.

Dilekçiler : Karpuz sevkiyatı için kapalı vagon 
talebetmektedir.

tahsisini



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

5672/5661 Ali Atlı 
(S. No: 202) Millî Mensucat kar

şısında Kahveci Be
dir özşen eliyle 
Adana

5671/5660 İbrahim Otuzlu 
(S. No: 203) Manifaturacı Hacı 

ibiş inan eliyle 
Yüzükbaşı - Polatlı

5741/5730 Kenan İçel 
5681/5670 Arzuhalci 

(S. No: 204) Soma

5685/5674 İbrahim Bozkurt 
(S. No: 205) Muhtar

ikbal Yazıhanesinde 
Malcıkan köyünde 
Urfa

5974/5963 Hamdi Çelik 
(S. No: 206) Bakkal A. Kadir To

run eliyle 
K. Aksaray

6018/6007 Hüseyin Çakır ve 
(S. No: 207) arkadaşları

Pamuk müstahsıllan 
Sığma - köyünde 
Sarayköy

6019/6008 Mehmet Avcı ve ar- 
(S. No:208) kadarları

Yolyolatlı Mahalle
sinde 
Aleşkirt

6022/6011 Muharrem Durmaz 
(S. No: 209) Karageyikli köyünde 

Mihalıççık

6098/6087 Niyazi Yılmaz 
(S. No: 210) Tranvay deposunda 

biletçi
Beşiktaş - İstanbul

6128/6117 Mehmet Karasoy 
(S. No: 211) Kislik mahallesinde 

No: 8 
Zile

Dilekçi : Durumuna uygun bir iş talebetmektedir.

Dilekçi : Evi yapıldığı halde toprak verilmediğini ve oğ
lu Tahir Otuzlu’nun da evinin yapılmadığını ifade ederek 
oğluna ev ve kendisine ziraat arazisi verilmesi/pi talebetmek
tedir.

Dilekçi : Hastalara iğne tatbik etmesi için imtihan«, sevk 
edilerek yedine bir vesika verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Banka borçlarının tecilini talebetmektedir.

Dilekçi : Aksaray Merkez Çiftçi Mallan Konuna Mecli
sinden şikâyet etmekte ve yolsuz hareketlerin bir müfettiş 
gönderilerek tahkikini talebetmetkedir.

Dilekçiler : Banka ve Tanm Kredi kooperatiflerine olan 
borçlannın taksite bağlanmasını talebetmektedirler.

Dilekçiler : İğdır kazasının yasaklığl kaldmlan Çetindere 
köyü halkından olduklarını söyliyerek bu yerde yerleşmeleri
ne müsaade edilmesini talebetmektedirler.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olduğundan bahsile 
kendisine verilen toprağın verimsiz olduğunu iddia etmekte ve 
verimli toprak verilmesini talebetmektedir.

Dilekçi
etmektedir.

iskân yardımlarından faydalandırılmasını taleb-

Dilekçi : Çiftçi Mallarını Koruma teşkilâtının bahçesine su 
verilmediğinden bahsile şikâyet etmektedir.



Arzuhal
No.

6134/6123 
(S. No: 212)

6003/5992 
(S. No: 213)

6053/6042 
(S. No: 214)

6066/6055 
(S. No: 215)

6065/6054 
(S. No: 216)

6077/6066 
(S. No: 217)

6156/6145
(S. No: 218)

6211/6200 
(S. No:219)

6094/6083 
(S. No: 220)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Osman Emanet 
Alibeyli köyünde Os
man Tuna yanında 
Samsun

Bahriye Ündeğcr 
Cami sokak No: 19 
Sarıyer Büyükdcre 
İstanbul

Yaşar Tacirlioğlıı 
Cevdetpaşa mahal
lesi No: 8 
İslâhiye

Rauf Denizer ve ar
kadaşları 
Tüccardan 
Kalkan - Ka.ş
Antalya

Mehmet Cemalettin 
ITasanoğlu 
Bahariye caddesi 
No: 38
Yalıköy - Beykoz 
İstanbul

Haşan Demir 
Sapanbağları mevki
inde No: 9 
Pendik • İstanbul

Basri Uçar ve arka
daşları 
Göçmenler 
Çamlıbel - Ortaova 
Tokad

Adil Kırbaş ve ar
kadaşları 
Göçmen
Çamlıbel - Ortaova 
Tokad

Ahmet Bağmancı ve 
arkadaşları 
Çiftlik köyünde 
Akçakale * Urfa

-  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dlekçi : Samsun ve mülhakatından topraklandınlmasını ta
lebetmektedir.

Dilekçi : Sosyal yardım tertibinden kendisine yardım ya
pılmasını ve eski işine alınmasını talebetmektedir.

Dilekçi : Liseye parasız yatılı olarak kabulünü talebet
mektedir.

Dilekçiler : Kalkan nahiyesinde ortaokul açılmasını taleb
etmektedirler.

Dilekçi : Tapulu gayrimenkulün orman tahdit sının içeri
sinde kaldığını, tasarrufa mâni olduğunu bildirerek tetkikat 
ve tahkikat yapılarak hududun tadilini talebetmektedir.

Dilekçi : Vatandaşlığa alınmasını talebetmektedir.

Dilekçiler : Kendilerine Ziraat Bankasınca verilen krediyi 
ödeyemiyecek durumda olduklanndan bahsile borçlanna karşı
lık İskân Kanunu uyannca sahibolduklan topraklannın satışı
na müsaade edilmesini talebetmektedirler.

Dilekçiler : Tahsis edilen toprakların verimli kısımdan ve
rilmesini, gerekli çift alet ve edevatın teminini, bu aletlerin kar
şılığı olarak Ziraat Bankasından verilen kredinin faiz muame
lâtının kaldınlmasını talebetmektedirler.

Dilekçiler : Kazanın köylerinden birinden topraklandınlma- 
lannı talebetmektedirler.
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6085/6074 Haydar Sağlam 
(S. No: 221) Ceza Evinde mah

kûm 
Sinob

6206/6195 Şevket Tan ve arka- 
(S. No: 222) daşlaıı

Sazabo köyünde 
Akhisar

6214/6203 Abdiil İpek 
(S. No: 223) Mektep sokak No:67 

Eyüp - Kemerburgaz 
İstanbul

6179/6168 Hamdi Durmaz vo 
(S. No: 224) arkadaşı 

Muhtar
Gevre köyünde 
Hafik - Sivas

6288/6277 Osman Dolay vo ar- 
(S. No: 225) kadarları

Taşöcakları No: 41 
Hereke

6297/6286 Köy muhtar ve âza- 
(S. No: 226) lan

Pizvan köyünde 
Erzincan

J
6172/6161 Bekir Sertçe 

(S. No: 227) Davutkadı mahallesi 
Yediselviler üstü Kı- 
zıkyolu sokak No: 16 
Bursa

2633/6222 Sami Taşyürek 
(S. No: 228) İğdeli köyü halkı 

namına 
Kayseri

6236/6225 Nilüfer Aksör vo ar- 
(S. No: 229) kadaşları

22. sokak No: 30 
Zevtinburnu - İstan
bul

Dilekçi : Musap bulunduğu verem hastalığının tedavisini 
talebetmektedir.

Dilekçiler : Sazabo köy yolunun yapılmasını talebetmekte
dirler.

Dilekçi : Askerî Birlik işgalinde bulunan arazisinin satın- 
alınmasını talebetmektedir.

Dilekçiler : Köylerine içme suyu teminini talebetmektedirler.

Dilekçiler : Belediyeden satmaldıkları arazi üzerine inşa et
tikleri evlerinin ve tapularının kendilerine verilmesini talep- 
etmektedirler.

Dilekçiler : Köylerine içme suyu getirilmesini ve ilk tedri
satın mecburi olduğu göz önünde tutularak bir ilkokul açılma
sını talebetmektedirler.

Dilekçi: İskân edilmesini talebetmektedir.

Dilekçi: İğdeli köyünün heyelân sebebiyle kayması dolayı- 
siyle Jeolog Ervin Lahn’in gönderilerek köyün durumunun 
incelettirilmesini talebetmektedir.

Dilekçiler: Ruhsatsız binalarına ait yerlerin kendilerine 
tapulanmasmı, su ve yol ihtiyaçlarının teminini talebetmekte
dirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
karan almıya yetkili idari makam ve merciler tarafından in
celenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesinin 2 nci bendine tevfikan encümenimiz-
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ce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usul 
dairesinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müracaatte 
muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5357 14. V . 1957

6193/6182 Mehmet Arslan 
(S. No: 230) Tutpınar Köyü 

Muhtarı 
İskilip

6173/6162 Bahri Akkaya ve ar- 
(S. No: 231) kadaşları

Kalyan Kadrol kö
yünde 
Maçka

6180/6169 İbrahim Tetik 
10558 Ceza Evinde hü- 

(S. No: 232) kümlü 
Kocaeli

6290/6279 Ziya Subaşı 
(S. No: 233) Aksai’ay, Babahasan 

Mahallesi Toprak 
Sokak No: 21/1 
İstanbul

6292/6281 Musa Akkuş 
(S. No: 234) Trabzon Araklı Bak

kalı Mustafa Tirya
ki eliyle Ahoköyii 
Araklı - Trabzon

6273/6262 Rıza Demirci 
(S. No; 235) Ceza Evinde hüküm

lü
Erbaa

Dilekçi: Kaymakam tarafından kanunsuz ve haksız olarak 
vazifesine nihayet verildiğinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: Müstedinin bu hususta 
5442 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince iptal dâvası aç
tığı bildirilmektedir.

Dilekçiler: Kendilerine ait arazinin orman idaresince elle
rinden zorla alındığını iddia etmekte ve bu durumun önlen
mesini talebetmektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabında: İhtilâfın mahkemeye intikal 
ettiği ve dâvanın halen derdesti rüyet olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi: Müdafaası nazara alınmaksızın haksız yere mah
kûm edildiğinden bahsile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Yankesicilik suretiyle hırsız
lıktan maznun müstedi İbrahim Tetik hakkında neticeten veri
len beş sene iki ay hapis ve o kadar müddetle emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulma cezalarına ait mahkûmi
yet kararının Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği bildirilmek
tedir.

Dilekçi : 25 . IX . 1952 tarihinde mâlûlen emekliye sevk edil
diğinden bahsile harcırah talebetmektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabında : Müstedinin bu hususta 
Devlet Şûrasında açtığı dâva zaman aşımı noktasından redde
dildiği, ve dilekçinin harcırah talebini, mülga 829 sayılı Ka
nunla tâyin edilen altı aylık müddeti geçirdikten sonra yaptığı 
cihetle isteğinin yerine getirilemediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Açtığı tescil dâvasının müddeabihi bulunan gay 
rimenkullerden bir tanesi 20 dönümden fazla olduğu için bu yer 
hakkmdaki talebinin mücerret bu sebeple reddedilmiş bulun
masından şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstediye ait mahkemenin 
verdiği karann Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği bildiril
mektedir.

Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile şikâyet 
etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstedinin, müessir fiil su
çundan Erbaa Asliye Ceza Mahkemesince neticeten iki sene, 
iki ay, yirmi gün hapse mahkûm edildiği ve karann Temyiz
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6270/6259 M. Hikmet özpolat 
(S. No: 236) Kışlada mahkûm 

Davutpaşa

6320/6309 Halil Söğüt 
(S. No: 237) Kasabada Mahınut- 

oğlu
Karlıova

6314/6303 İsmail Kirpici 
(S. No: 238) Ceza Evinde mah

kûm 
İğdır

6256/6245 izzet Cihangir 
8291 Ceza Evinde mahkûm 

(S. No: 239) Düzce

6255/6244 Mehmet Kurt 
(S. No: 240) Fen Fakültesi Sınai 

Kimya Enstitüsü 
müstahdemlerinden 
İstanbul

6254/6243 Veli Gül 
(S. No:241) Gülüstan köyünde 

Göle • Kars

Mahkemesince tasdik edildiği ve iadei muhakeme talebinin de 
reddedildiği ve bu ret karanna vâki itirazımn Tokad Asliye 
Ceza Mahkemesince kabul edilmediği ve bu kararın adı geçen 
tarafından temyizi üzerine dosyanın Temyiz Mahkemesine gön 
derildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Kendisinin hiçbir şekilde alâkası bulunmadığı bu 
hâdiseler sebebiyle eskiden beri münazaalı bulunduğu kiracısı 
Yunan tebaalı Yani Minardo ile Musa ve kansı Şadiye’nin if- 
tiralan üzerine tevkif edilmiş olduğundan şikâyet etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabından : Müstedi hakkında 
askerî kaza merciince tahkikat yapılmakta olduğu bildirilmek
tedir.

Dilekçi : Karlıova Belediye Reisi Haşan Lûtfi Atlı’nın Mart 
1954 tarihinde kaza Cumhuriyet Müddeiumumisini tertipledi
ği şebeke ile dövdürdüğünü ve halkı esaret altında yaşattığını 
bildirerek şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Kaza müddeiumumisinin 
dövülmesi hâdisesinin adliyeye intikal ettiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile şikâyet 
etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Büyük baş hayvan hırsız
lığından ve mevkuf iken ceza evinden firardan maznun müs
tedi İsmail Kirpici’nin İğdır Asliye Ceza Mahkemesince neti
ce ten 9 sene on altı ay hapsine, iki sene müddetle Kayseri’ye 
sürgün edilmesine ve üç sene müddetle Emniyeti Umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına karar verildiği ve mezkûr 
mahkûmiyet kararının Temyiz Mahkemesince tandik edildiği 
bildirilmektedir.

Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile şikâyet 
etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstedinin 8 ay müddetle 
mahkûmiyetine dair verilen karann Temyiz Mahkemesince tas
dik edildiği ve tashihi karar talebinin de reddolunduğu bildi
rilmektedir.

Dilekçi : 9 seneden beri vergisini ödediği yere sahip çıkan 
şahıs tarafından bu yer üzerindeki meskeninin yıktınimasi 
hakkında karar alınmış ise de haddi zatinde tapu kaydına göre 
bu arsanın maliki meçhul olup esasen mahkemece bu hususun 
tahkik edilmediğini ve bu suretle verilen karardan dolayı hak
sızlığa uğradığını bildirerek şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Köy merasına eski Demirkapu köyü halkı tara
fından tecavüz ve müdahale edilmesinden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında Dilekçinin şikâyetine 
mevzu olan mera ve otlakiye ihtilâfının mahkemeye intikal
ettiği bildirilmektedir.
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6243/6*232 
(S. No: 242)

Mehmet Arabacı 
Tuııalı Mahallesi 
Varlık Sökük No: 
15/ A 
Kskiselıir

6240/6229 İbrahim Kurudere 
(S. No: 243) Kırcı köyünde 

Cide

6127/6116 Yunus Baykal 
(S. No: 244) Sahip köyünde

Kuzyaka - Kasta-

6126/6115 Yakup Aydın 
(S. No: 245) Ceza Evinde mah

kûm 
Kayseri

6135/6124 Aziz Diirgiizin 
(S. No: 246) Mimar Kemalettin 

İkbal sokak No: 5 
Kumkapı - İstanbul

Dilekçi : Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Teşkilâtına mahal- 
lât bekçisi olarak 25 . IX . 1952 tarihinde intisabedip 16 . VIII > 
1954 tarihinde istifaen ayrıldığını ve bu işinden dolayı Eski
şehir Vergi Dairesince 1952 - 1954 yıllan için namına cezalı 
olarak ceman 290 lira 80 kuruş vergi tarh ve tebliğ edildiğini, 
mezkûr vergiye karşı yaptığı itiraz üzerine 1953 - 1954 yıllan- 
na ait 209 lira 80 kuruş vergi ve cezanın terkin edilerek 1952 
yılı için tahakkuk ettirilen 81 lira vergi ve cezanın vergi itiraz 
komisyonunca tasdik edildiğini beyanla evli ve çocuk sahibi 
olan benzerlerinden bu yıl için vergi alınmadığından bahsile 
kendisinden de istenen mezkûr 81 liranın terkin edilmesini ta- 
lebetmektedir.

Dilekçi : işinden çıkarıldığından bahsile memuriyetinin 
iadesini talebetmektedir.

Gümrük ve Tekel Vekâletinin cevabında : İbrahim Kuru
dere’nin bu hususta Devlet Şûrasına açtığı dâvanın reddedildi
ği bildirilmektedir.

Dilekçi : Büyük Millet Meclisince müttehaz 1877 sayılı Ka
rar gereğince 788 sayılı müzeyyel maddesinden astsubaylann 
da müstefit olmasını talebetmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Divanı Muhasebat Umumi 
Heyetinin 5 Haziran 1955 tarih 3 - 214 - 94 sayılı Karannda 
Milli Mücadeleye er olarak iştirak edip astsubay olarak emek
liye çıkanlanlann memuriyeti mülkiyeye ait olan 788 sayılı Ka
nuna müzeyyel maddesinden istifade edemiyeceklerinin bildiril
diği, esasen müstedinin bu hsuusta Devlet Şûrasına açtığı dâva
nın reddedildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Maçka'nın Kongol köyünden Şaban Döğdü’nün 
öldürülmesinde hiçbir alâkası bulunmadığı halde dâvanın nak
ledildiği Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması 
sonunda, Erzurum Cumhuriyet Müddeiumumi Muavini Ali Yağ- 
cıoğlu ile hâkimlerin hasımlarının tesiri altında kalarak ve rüş
vet mukabilinde kendisini ölüme mahkûm ettiklerini bildirerek 
şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstediye ait verilen idam 
karannın Temyiz Mahkemesince bozulduğu ve dâvanın henüz 
neticelenmemiş olduğu ve müddeiumumi muavini Ali Yağcıoğ- 
lu ile hâkimlerin maktulün taraftarlannın tesiri altında kalarak 
rüşvet mukabilinde maznun aleyhine karar verdikleri hususun
da her hangi bir delil gösterilmemiş olduğundan haklannda mu
amele tâyinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Anası Sabire’nin Gümrük memurlannın haksız 
muamelesine mâruz kaldığından bahsile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : İslâhiye C. Müddeiumumili- 
ğince ilgili Gümrük memurları hakkında takibata mahal ol-
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0056/6045 
(S. No: 247)

6073/6062 
(S. No: 248)

6064/6053 
(S. No: 249)

6051/6040
(S. No: 250)

6054/6043 
(S. No: 251)

6225/6214 
(S. No: 252)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Çoban 
Ceza Evinde mah
kûm 
Erbaa

Ali Rıza Dinçalp 
Ceza Evinde mah
kûm 
Ayaş

Ayşe Giiloğlu 
Paşabahçe Şehitlik 
Sokak No: 3 
İstanbul

Y. İzzettin Dolgım- 
gil
Tabip Odası Reisi 
Erzurum

Fikri Bostan
6. Yurtiçi Bölge K. 
İH. Ş. de 3. S. Mİ. 
Memuru 
Adana

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hamdi Kontas 
R a m ad an köyü n de 
Perşembe

madığına karar verildiği ve mezkûr karara vâki itiraz üzerine 
dosya merciine gönderilmiş ise de tetkikatın henüz neticelen
mediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Çatak ve Çömlekçi mevkilerindeki üç köyün mera 
olarak kullandığı ormanda çobanların kestiği ağaçların ken 
dileri tarafından kesilmiş gibi gösterilerek mahkemece hak
sız yere tecziye edildiğinden şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Müstediye ait mahkûmiyet 
ilâmının Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği bildirilmektedir.

Dilekçi . Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile şikâ
yet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstediye ait mahkûmi
yet ilâmının Temyiz Mahkemesi tarafından tasdik edildiği bil
dirilmektedir.

Dilekçi : Torunu Sevinci öldüren maznunların serbest bıra
kıldıklarından bahsile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Mağdure Sevinç’in ölümüne 
sebebolmaktan maznun Muzaffer Meriç ve Gülfen Ofluoğlu 
haklarında Beykoz C. Müddeiumumiliğince 3 . X . 1955 tarihli 
talepname ile Sorgu Hâkimliğine âmme dâvası açıldığı bildiril
mektedir.

Dilekçi : Haziran 1927 ile Eylül 1929 tarihleri arasındaki 
hizmetlerinden dolayı son hizmet zammı yapılmasını ve 15 Ka
sım 1924 den Haziran 1927 tarihine kadar maaşlanndan kesi
len keseneklerin iadesini talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müstedinin bu hu
susta açtığı dâvasının Askeri Temyiz Mahkemesince reddedil
diği bildirilmektedir.

Dilekçi : 6 nci Yurtiçi Bölge Kumandanı Tümgeneral Nuri 
Onural’m Adana Orduevinin bir kısmını 12,5 lira gibi cüzi,bir 
kira mukabilinde mesken olarak kullandığını ihbar etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : 6 nci Yurtiçi Bölge 
Kumandanı Nuri Onural'ın oturmuş olduğu lojmanın bulundu
ğu bahçede subaylara da tahsis edilmiş yedi aded lojmanın da 
bulunduğu ve içinde bulunan subayların aynı şekilde muayyen 
bir kira karşılığında oturdukları ve hâdise dolayısiyle Tümge
neral Nuri Onural’a kabili isnat bir suç hali görülmiyerek Er 
kânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Adlî Amirliğince tahkikata 
mahal olmadığına dair karar verildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : İstimlâk edilen bina ve arazisine Hava Kuvvetle 
rince keşifte takdir edilen bedelin verilmesini talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Müstedinin Sinob 
Asliye Hukuk Mahkemesinde Milli Müdafaa Vekâleti aleyhine 
tezyidi bedel dâvası açtığı bildirilmektedir.
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6219/6208 İsa Atuğ 
(S. No: 253) Basıbrin nahiyesinde 

Idil

6213/6202 Haşan Türüdü 
(S. No: 254) İzmir Cad. Abaeıoğ- 

lu Ap. D. 10 
Ankara

5715/5704 Feruze Er 
(S. No: 255) Camiikebir mahalle

sinde 
Bayramiç

5702/5691 Mehmet Dere ve 
(S. No: 256) kardeşleri

Bayramdere köyün
de
Kırklareli

5696/5685 Tayyar Çığıl'
(S. No: 257) DDY Mağazası Me

muru 22490 sicilli 
Adapazarı

5687/5676 İbrahim Çakı 
(S. No: 258) Aşağı Hanik kö

yünde
Çınar - Diyarbakır

5674/5663 Zehra Çokal 
(S. No: 259) Fevzipaşa caddesi 

No: 85
Fatih - İstanbul

Dilekçi : Kızı Hazne’yi kaçıran maznun hakkında takibat 
yapılmadığından bahsile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Mağdure Hazne Atuğ’u 
kaçırmaktan maznun Halit Uraz ve arkadaşları hakkında Be
şiri C. Müddeiumumiliğince talepname ile sorgu hâkimliğine 
âmme dâvası açıldığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Yugoslav mallan ile ilgili komisyonda vazifeli 
memur olarak bulunduğu sırada, Mart 1954 tarihinde, Bel
grat’ta kommisyon başkanı Settar İlksel tarafından vazife 
başında ağır hakaretlere mâruz kaldığından şikâyet etmektedir.

Hariciye Vekâletinin cevabında : Müstedinin şikâyetine 
ait tahkikat evrakının Memurin Muhakematı baklandaki ka
nunu muvakkatin 9 ncu maddesi gereğince, bir karar istihsal 
edilmek üzere Devlet Şûrasına gönderildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Temyiz Mahkemesi tera Ve iflâs Dairesince ve
rilen 22 . IV . 1955 tarih ve 2239/2413 sayılı Karar da isabet
sizlik olduğundan dosyasının tekrar tetkikini talebetmektedir.

Dilekçiler : Uzun senelerden beri ekip biçtikleri yerlere 
Orman İdaresinin müdahale ettiğinden müdahalenin men’ini 
talebetmektedirler.

Ziraat Vekâletinin cevabında : ihtilâfın Lüleburgaz Hu
kuk Mahkemesine intikal ettiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Barem derecesinin tashihi için Ankara Ticaret 
Mahkemesince vâki müracaatı üzerine mezkûr mahkemece le
hine sâdır olan karar İdarece temyiz edildiğini ve Temyiz 
Mahkemesinin 10 . XI . 1955 tarihli Tevhidi îçtihad Karan 
gereğince hakkını kaybettiğini bildirerek şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Şükrü Bekta§ tarafından müşteki aleyhine açılan 
tahliye dâvasının aleyhine neticelendiği ve Temyiz Mahkeme
since de tasdik edildiğinden bahsile dosyasının tetkikini ta- 
lebetmekterir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müşteki aleyhine verilen 
karann Temyiz Mahkemesince tasdik edilerek kesinle^tili bil
dirilmektedir.

Dilekçi : Batapu mutasamfı bulunduğu gayrimenkulün 
Hâzinece başkasına satıldığını, bu sebeple tapu iptali dâvası 
açmak zorunda kaldığını, mahkemece lehine verilen kararın 
Hâzinece temyiz edilmesi üzerine Temyiz Mahkemesince kara
nn bozulduğunu ileri sürerek evinin kendisine iadesini talebet 
mektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Dâvanın Temyiz Mahkeme
since Hazine lehine bozulduğu ve nakza tebaan verilen karar 
bu sefer müstedi ve ortaklan tarafından temyiz edildiği bildi 
rilmektedir.



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

5668/5657 Saadet Balcın 
6706/6695 Rami Cuma mahal- 

9292 lesi Edebiye caddesi 
(S. No: 260) No: 3

İstanbul

5667/5656 İbrahim Arsoy 
(S. No: 261) Hümiye köyünde 

Ulukışla

5663/5652 Murat Sayan 
(S. No: 262) DDY Mağaza Me

muru 24147 sicilli 
Adapazarı

5654/5643 Cemal Çinbay . 
(S. No: 263) DDY Mağazası Re

yon Şefi 21072 sicilli 
Adapazarı

5646/5635 Mehmet Küçük 
(S. No: 264) Elmacık köyünde 

Azdavay

5643/5632 Hacer Pek 
(S. No: 265) Akpmarlar köyünde 

Düzce

5640/5629 Ömer Aydın 
11074/10520 Kale mahallesi Iia- 
(S. No: 266) mibey caddesi 

No: 57/1 
Giresun

Dilekçi : Vereseden bulunduğu halde ketmedilmesi ve buna 
mukabil ilgisi olmıyan şahsın mirasçı olarak gösterilmesi sebe
biyle açtığı dâvanın reddolunduğundan şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstedinin açtığı dâvanın 
reddedildiği ve hükmün henüz kesinleşmediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Kendisini yaralıyan maznunların hâkim ile C. Müd
deiumumisi vekili başkâtip tarafından himaye edildiklerinden 
bahsile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstediyi 15 gün işinden 
kalacak derecede yaralamaktan maznun Mehmet Demir ve 
Mevlüt Ünal’ın yapılan duruşması sonunda maznun Mehmet’in
6 ay ve Mevlûd’ün 4 ay müddetle hapislerine ve tecil taleple
rinin reddine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmemek su
retiyle katileştiği, ve maznunların himaye edildiklerine dair ileri 
sürülen iddianın da tahakkuk etmediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Barem derecesinin tashihi için Ankara Ticaret 
Mahkemesine-vâki müracaati üzerine mezkûr mahkemece le
hine sâdır olan kararı idarenin temyiz etmesi üzerine Temyiz 
Mahkemesinin son içtihat kararı gereğince hakkını kaybetmiş 
olduğundan şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Barem derecesinin tashihi için Ankara Ticaret Mah
kemesine vâki müracaati üzerine mezkûr mahkemece lehine 
verilen karan idarenin temyiz etmesi üzerine Yüksek Temyiz 
Mahkemesinin son içtihat kararı gereğince hakkını kaybetmiş 
olmasından şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Ormandan açıldığı iddia edilen yerin 10 sene
den beri tahtı tasarrufunda ve Devlet ormanlarına 3 kilo
metre mesafeden uzak olduğunu, Muhafaza memurlarının hi
lafı hakikat zabıt tuttuklarını mahkemede esaslı bir tetkika 
tâbi tutulmadan mahkûm edildiğini ve 5677 ve 6385 sayılı 
Af kanunlarının hükümlerinin nazara alınmadığını bildir
mekte ve hükmün tashihini talebetmektedir.

Dilekçi : Kocasının haksız yere mahkûm edildiğinden bah
sile şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kocası 
Haydar Pek hakkında verilen 9 ay 10 gün hapsine bu kadar 
müddet emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 
dair mahkûmiyet hükmünün temyiz edilmeksizin katileştiği 
bildirilmektedir.

Dilekçi : İhalenin feshi ve tapu kaydının iptali hakkında 
aleyhine açılan dâva neticesinde ihalenin feshine ve tapu kay
dının iptaline karar verildiğinden şikâyet etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabında : Müstediye ait ihalenin fes
hine ve tapu kaydının iptaline dair verilen kararın Temyiz 
Mahkemesince tasdik edildiği bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

5639/5628 Yaşar Doğan 
(S. No: 267) Aşağı Emirli köyün

de
Çubuk - Ankara

Dilekçi : Çocuk için mahkeme tarafından hükmedilen 37 
lira 50 kuruş nafakayı vermeye malî vaziyeti müsait olmadı
ğından şikâyet etmektedir.

5633/5622 Hasaıı Altunsoy 
(S. No: 268) Söğütbel köyünde 

Bcypınarı - Zara

Dilekçi : İrsen intikal eden ve zilyed bulunduğu arazile
rinden men edildiğinden müdahalenin menini talebetmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Müştekinin bu hususta 
Zara Mahkemesine müracaat ederek dâva açtığı bildirilmek
tedir.

5670/5659 Sevim Çankaya 
8867 Döşeme Mahallesi 

(S. No: 269) 131 ııci Sokak No: 14 
Adana

6035/6024 Mustafa Sürücü 
(S. No: 270) Yenicami Caddesi 

No: 14 
İstanbul

6023/6012 Ahmet özen 
(S. N o:271) Edremit Caddesinde 

Keresteci Yrusuf Be
yin yanında 
Ayvalık - Balıkesir

Dilekçi : Çocuğunun nesebini isbat etmek üzere Adana 
Asliye Hukuk Mahkemesine dâva açmış isede yalancı şahitler 
dinletilmek suretiyle kendisine iffetsizlik atfolunduğundan, 
hâkimin şahitleri sabırsızlıkla dinlediğinden ve konuşmak is
tediği zaman kendisini tazir eylediğinden bahsile şikâyet 
etmekte ve dosyasının tetkikini talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Adana Asliye Hukuk Hâkimi 
Faik Çıvga’nın, müştekinin şahitlerini sabırsızlıkla dinlediği ve 
konuşmak istediği zaman kendisini tazir eylediği hakkında 
kanaatbahş delil elde edilemediği ve müstedinin Millî Men
sucat Fabrikası Umum Müdürü İbrahim Tekin aleyhine açtığı 
babalık dâvasının mahkemece reddedildiği ve mezkûr kararın 
Temyiz Mahkemesince tasdik edildiği ve tashihi karar talebi
nin de reddedildiği ve dâvanın reddine dair verilen hükümde 
bir isabetsizlik olmadığı ve hâkim hakkındaki şikâyetin de 
yersiz olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi: Sabri Tatar ile kardeşi Ahmet Tatar’ın birçok suç 
işledikleri halde haklarında takibat yapılmadığından bahsile 
şikâyet etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Ahmet Tatar hakkında ta
lepname ile âmme dâvası açıldığı ve bilâhara dâvanın Şebin
karahisar Sorgu Hâkimliğine naklolunduğu ve diğer maznun 
Sabri Tatar hakkında da müstedinin ifadesi alınmak suretiyle 
bu husustaki delillerinin tesbitinden sonra C. Müddeiumumili- 
ğince muktezasının takdir ve ifa olunacağı bildirilmektedir.

Dilekçi: Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile şikâyet 
etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Müstediye ait mahkûmiyet 
hükmünün Temyiz edilmeksizin katileştiği ve mahkûmiyet 
hükmünde usul ve kanuna uymıyan bir cehet görülemediği 
bildirilmektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6012/6001 İbrahim Solez 
6318/6307 Müteahhit Emir 

(S. No: 272) Acar yanında 
Mersin

5996/5985 Hüseyin öztürk 
■{S. No: 273) Avazmakapı Keserci- 

]er Sokak No: 65 
Kahveci Yakup eliy
le
Küçükpazar - İstan
bul

5978/5967 Cemal Yurteri 
'.'(S. No: 274) Demirköy kazası 

halktan 
Kırklareli

5977/5966 Hüseyin Çakır 
<S.No:275) Ceza Evinde mah

kûm
Aksaray - Niğde

5675/5664 Ahmet Gültekin 
5630/5619 Bulak Mahallesi Miil- 

<S. No: 276) kükadı Çiftliğinde 
Hakkâri

5568/5558 Memduh Kartalcı 
{S- No: 277) Cerit, Mumunlu kö

yünden K. Kale Böl
ge Md. işçi 
K. Kale

5584/5573 Cemal Topakoğlu 
<S. No: 278) 33. Tüm. III. Ş. Mlh. 

İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: İçel Vilâyeti Emniyet Kadrosu Komiser Muavinle
rinden Ali Rıza Kaya ile polis memuru Ali Aksoy tarafından 
döküldüğünden şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında: Maznunlardan Ali Rıza 
Kaya ile Ali Aksoy haklarında lüzumu muhakeme kararı veril
diği ve dosyanın Mersin C. Müddeiumumiliğine tevdi edildiği 
bildirilmektedir.

Dilekçi: Öğretmenine karşı geldiği ve tehdit mektubu yaz
dığı bildirilerek bu hareketinden dolayı disiplin komisyonunca 
tasdikname ile uzaklaştırılma cezası verildiği halde Maarif Ve
kâletince bu ceza hafif görülerek öğretmen okulundan başka 
okullarda okuyabilmek üzere ilişik kesilme cezasına tahviline 
karar verildiğinden bahsile bu karann kaldırılmasını ve başka 
okullardan birine naklini talebetmektedir.

Maarif Vekâletinin cevabında : Müstedinin karar aleyhine 
Devlet Şûrasına açtığı dâvanın henüz karara bağlanmadığı bil
dirilmektedir.

Dilekçi : Hiçbir kabahati olmadığı halde Demirköy Kara
kol Kumandanı tarafından bayılıncaya kadar dövüldüğünden 
bahsile şikâyet etmektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Müstedinin bu hususta 
yaptığı şikâyet üzerine mahallî C. Müddeiumumiliğince takip
sizlik kararı verildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile şikâyet 
etmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Müstediye ait mahkûmiyet 
hükmünün Temyiz Mahkemesinde tetkik edilmekte olduğu bil
dirilmektedir.

Dilekçi : Kendisiyle birlikte 60 nüfusa aidolan Mülkükadı 
ismindeki çiftliklerinin mağduriyetlerini mucibolmıyacak şekil
de istimlâkini talebetmektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Müstedi Ahmet Gültekin 
in takdir edilen istimlâk bedeline itirazen Hakkâri Asliye Hu
kuk Mahkemesinde dâva açtığı bildirilmektedir.

Dilekçi : Kendisini dolandırmaktan maznun Şerife Üstün- 
er (Baran) hakkında takibat yapılmasını talebetmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında : Emniyeti suiistimalden maz
nun Şerife Üstüner hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğince meselenin hukuki mahiyette bulunması sebebiyle 
takipsizlik karan verildiği ve itiraz edilmemek suretiyle kati
leştiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Üsteğmen iken almış olduğu altı günlük hapis ce* 
zasının 1950 de yürürlüğe giren Af Kanununun şümulüne gir-
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Arzuhal

No.

5582/5571 
(S. No: 279)

5573/5563 
(S. No: 280)

5545/5535 
(S. No: 281)

5544/5534 
(S. No: 282)

5552/5542 
(S. No: 283)

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

Neşe Ata Sekendiz 
48 nci Tüm. Topçu 
Alayı Subay Top
çu Kd. Üstğm.
944 -189 
Trabzon

Haydarlı Köyü İhti
yar Heyeti 
Besni

Hacı Ali Say 
Başpınar mahalle
sinde 
Ermenek

Kadir Mumyakmaz 
Kadınana Okul ar
kası 
Afyon

Nazif Yağızer 
DDY Cer Atelyesin- 
de memur 21089 si
cilli
Eskişehir

diğinden kaldırılarak üsteğmenlik ve mütaakıp rütbe nasıp- 
lannın tashihini talebetmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabında : Dilekçinin bu hu
susta Millî Müdafaa Vekâleti aleyhine Devlet Şûrasına idari 
dâva açtığı bildirilmektedir..

Dilekçi : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik suretiyle bir keşinin 
ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı 48 Tümen Askerî Mah
kemesince bir sene sekiz ay hapsine ve 208 lira 40 kuruş ağır 
para cezasına mahkûmiyetine ve ordudan ihracına karar ve
rildiğini ve mezkûr mahkûmiyet kararının Askerî Temyiz 
Mahkemesince tasdik edildiğini ve tashihi karar talebinin de 
reddedildiğini bildirerek iadei muhakeme talebinin iyi tetkik 
edilmesi için emir verilmesini talebetmektedir.

Dilekçiler : Tapulu arazileriyle orman açıklıklarından eski
den beri istifade ettiklerini, ormanla alâkası bulunmayan bu 
yerlerin ormandan açıldığı ileri sürülerek haklarında kanuni 
takibata girişildiğini bildirerek Orman İdaresince yapılan mü
dahalenin kaldırılmasını talebetmektedirler.

Ziraat Vekâleti Orman Umum Müdürlüğünün cevabında : 
Şikâyet mevzuu hâdisenin mahkemeye intikal ettiği ve müste- 
dilerin muhakemeleri neticesinde mahkûm oldukları ve kesin
leşen kararların da infaz edildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Açtığı men’i müdahale dâvası reddedilmiş ve bu 
husustaki kararın nakzını mütaakıp bilmuhakeme dâvanın bu 
defa dahi reddine karar verilmiş olup mezkûr karar temyizen 
•yine bozulmuş ise de mahkemece ısrar edilmesi üzerine bu kere 
karar tasdik edildiğinden mağdur olduğunu bildirerek dosya
nın tetkik edilmesini talebetmektedir.

Dilekçi : Afyon Orman İşletmesi Müdürü Kadir Noyan hak- 
kındaki şikâyetini tetkika gelen Orman Müfettişinin bitaraflı
ğını ihlâl edici hareketlerde bulunduğu bu bakımdan evvelki 
ihbarının iyi tetkik edilemediğinden şikâyet etmektedir.

Ziraat Vekâletinin cevabında : Şikâyetin Orman Müfettişine 
tahkik ettirildiği ve tahkikat evrakının Afyon Valiliğine tevdi 
olunduğu, Afyon İdare Heyetince 17 . I . 1956 tarihinde Afyon 
Orman İşletmesi Müdürü Kadir Noyan ve arkadaşları hakkın
da men’i muhakeme kararı verildiği bildirilmektedir.

Dilekçi : Barem derecesinin tashihini ve maaş farklarının 
tediyesi için mahkemeye müracaat etmiş ise de son içtihat ka
rarı gereğince hakkını kaybetmiş olduğundan bahsile şikâyet 
etmektedir.
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5555/5545 
(S. No: 284)

Arzuhal
N o .

Eyüp Çiğdem ve ar
kadaşları
Karakuyu Köyü I). 
P. Başkanı 
Kızıltepe

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Ahmet Sanboğa ve akrabalarının evlerine silâh
lı olarak taarruz ederek kendilerini tehdidettiklerini ve zorla 
paralarını aldıklarını ve dövdüklerini bildirerek şikâyet et
mektedirler.

Dahiliye Vekâletinin cevabında : Hâdisenin Adliyeye inti
kal ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetler kaza 
mercilerince incelenmiş veya İncelenmekte olan hususlara taal
lûk ettiğinden mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamname
nin muaddel 53 ncü maddesinin birinci bendinin (a) ve (b) fık
raları gereğince encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağı- 
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5358 14. V . 1957

Keis M. M.
Konya Çorum

A. F. Ağaoğlu

Kâtip 
Sivas 

A. Doğruyol
Afyon K.

H. Tiryakioğlu
îzmir 

A. Güngören

Mardin 
B. Erdem

Trabzon 
8. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 349)

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

-İ  Sayı : 109 8*

6 .IX .1957 Cuma
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

1989/1985 Mitat Çabuk
1709 sokak No: İS 
Karşıyaka - İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Milli Mücadele senelerinde Ankara Polis 
Müdürlüğünde vazife gördüğünden dolar/ı istiklâl madalyasiylc 
taltif edilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin 869 sayılı Kanun hüküm
lerine tevfikan inha salâhiyetini haiz Millî Müdafaa Vekâletine 
müracaatı gerektiği cihetle encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ve idari merci ile ihtilâf halinde kaza merdine 
başvurması lüzumunun müstediye tebliğine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5359 14 . V . 1957

6877/6866 Ali Selek
Şoförler Cemiyeti
Başkanı
îsparta

(Arzuhal hulâsası : Deka lâstiklerinden sonra aynı firma ta
rafından çürük Rafien Müller lâstiklerinin de ithal edildiği ve 
bu lâstikleri satabilmek için de çürük olan İfa kamyonlarının 
lâstik.siz şekilde ithal edildiği vc vatandaşlara bu suretle satıla
rak mutazarrır edildikleri ve yine bu lâstiklerin iyi vasıflılardan 
fazla fiyatla Şeker şirketine satılmış olduğu ve bu ihbarı bir 
vatan borcu olarak yaptığı hakkında.)

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Arzuhalde 
zikredilen Rafien Müller lâstikleri Doğu - Almanya menşeli 
olup Deka ve Riese markalı lâstiklerle birlikte muhtelif tarih
ler arasında Yakup Soyugenç ve Ahmet Erzurumlu ve Ikarus 
firmaları tarafından ithal edilerek ihtiyaçları nispetinde vilâ
yetlere ve bunların haricinde kalan sair ihtiyaç sahiplerine 
tevzi edildiği ve bu arada Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi de 342 aded iç ve dış lâstik tahsisi almış olup 130 ade
dini ağır yük nakliyatına mütehammil olmamaları sebebiyle 
iade ettiği ve satışın K/951 sayılı Koordinasyon kararına uy
gun surette yapıldığı ve iddia hilâfına yalnız ithalâtçi kârının



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

alındığı, neticeten; cari muamelâtta mevzuata aykırı bir cihet 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : ihbarın mahiyetiyle iktisat ve Ticaret 
Vekâletinin yukarda yazılı işarına göre; encümenimizce yapı
lacak bir muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5360 14 . V . 1957

11080/10526 Agâh Sina (A rzu h al hulâsası: A d liye  V ekâletince hakkuıda ittih az cdi-
5 Temmuz caddesi lip  katileşen m eslekten çıkarm a cezasının haksız olduğu ve bu 
No: 38 itibarla■ re f’i  lâzım geld iğ i hakkında.)
İskenderun Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin re’sen bir 

mukavele yapmak kudretinde olmadığı, işleri zamanında gör
mediği, âdeta kendine göre bir mesai saati tâyin ettiği ve no
terlik bilgi ve evsafından mahrum olduğu gibi evvelce de muh
telif tarihlerde bir ihtar, iki tevbih ve bir ay işten çıkarma 
cezalan aldığı görülüp müdafaası da tetkik edilerek Noterlik 
Kanununun 59 ncu maddesi mucibince meslekten çıkarıldığı 
ve işbu karar aleyhine vukubulan itirazı da inzibat meclisin
ce reddolunmak suretiyle kararın kesinleştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinin yukarda hulâsaten 
beyan olunan işarına göre meslekten çıkarma cezasının ref’ini 
mucip bir hal görülmediğinden mezkûr talebin is’afına mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5361 14 . V . 1957

7017/7006 Keyio Polatlı (Arzuhal hulâsası: Senelerce bir arada karı - koca gibi yaşa-
Ceza Evinde malı- dığı kadını ve bununla gayrimeşru münasebette bulunan Meh- 
kûııı met Kılıç’ı öldürdüğünden dolayı mahkûmiyetine dair verilen
Kayseri ceza fazla olduğundan İşbu cezanın 3 seneye indirilmesi hakkın

da.)
Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince ve Adliye 

Vekâleti mümessili huzuriyle içtima edilerek icra kılman tetki- 
kat sonunda;

Gereği düşünüldü: Nikâhsız olarak yaşadığı kadını ve bu
nunla cinsi münasebette bulunan Mehmet Kılıç’ı öldürmekten 
maznun Keyfo Polat’ın Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesince yapı
lan muhakemesi neticesinde; on beş sene ağır hapis cezasiyle 
mahkûmiyetine dair ittihaz edilen karann Temyiz Mahkemesi 
Birinci Ceza Dairesince de tasdik edilmek suretiyle kesinleşti



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

ği anlaşılmış olup mezkûr cezanın tenzilini mucip kanuni veya 
şahsi bir sebep görülmediğinden talebin is’afına mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5362 14. V . 1957

9265/9021 Recep Korkmaz (Arzuhal hulâsası: Köy muhtar ve ihtiyar heyetiyle iş birliği
Baba köyünde yapan orman idaresince arazisinin zorla elinden alındığı, Orman
Ayancık Kanununun bahşettiği haklar kendisinden alınarak başkasına

verildiği ve koruyup yetiştirdiği ormandan faydalandınImadığı 
gibi, ehliyetine rağmen telefoncu bakım memurluğuna almma-

* dığı ve telefoncu bakım, memurları tarafından tarlalarına zerza-
vat ekildiği ve keyfiyetin müfetitş marifetiyle tahkik ettirilme
si hakkında.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin zorla elin
den alındığını iddia ettiği arazinin vaktiyle kayınpederi tara
fından Zingal Şirketine satılmış olduğu ve Recep Korkmaz’a 
intikalini mütaakıp şirket aleyhine ikame ettiği dâvanın der
dest bulunduğu ve mumaileyhe 1954 yılında verilen ihtiyaç 
ağaoını bizzat beğendiği halde elan kökü dibinde çürütmekte 
olduğu, telefoncu ve bakım memurluğu işlerinde muvaffak ola
maması sebebiyle yol işlerinde çalıştırıldığı, tarlalarına zerza- 
vat dikildiği ve köy ihtiyar heyetinin tesiriyle emvalinin elin
den alındığı hususundaki iddialarının vârit bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: İhbar ve şikâyetin mahiyetiyle Ziraat 
Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre en- 
cümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5363 14. V . 1957

9355/9092 Ümmchan Aktas (Arzuhal hulâsası : Akhisar Asliye Hukuk tMahkemesinden
Boyalılar köyünde gayrimenkulünün tesciline dair aldığı ilâmda aynı zamanda 
Akhisar kıymet takdir edilmiş olmasına rağmen; tapuya tescili için ta

pu idaresine vâki müracaatında yeniden kıymet takdir edilmek 
üzere evrakın takdir komisyonunay gönderildiği ve işbu yolsuz 
muamelenin ref’i hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Senetsiz tasarruf 
edilen bir gayrimenkulün dilekçi adına tapuya tesciline mah
kemece karar verilmiş ve bu gayrimenkul için mahkeme ta
rafından kıymet takdir edilmiş olsa bile; mezkûr gayrimen- 
kule ait tapu harcının alınabilmesi için Harcdar Kanunu
nun 5 sayılı tarifesinin 5 nci sıra numarası ve 113 ncü mad-



—  4 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

desi mucibince matrah olacak kıymetin Takdir Komisyonunca 
tâyin olunması kanun hükmü iktizasından olup dilekçinin 
muamelenin kanuna aykın olduğu yolundaki iddiasının vâ- 
rit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Maliye Vekâle
tinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına ve mevzuat 
hükümlerine göre, encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5364 14. V . 1957

6986/6975
8310

Hollenbaelı Limitet 
Ortaklığı
Billûr sokak Billûr 
Han No: 10 
Galata - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İthal edecekleri yedek parçalar için 
transfer müsaadesi verilmesi hakkında Başvekâlet ve Ticaret 
Vekâleti nesdinde yaptıkları teşebbüsler semeresiz kaldığından 
bu husustaki vıüracaatlerine bir an evvel cevap verilmesi hak
kında.)

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bahİ3 mev
zuu transferlerin icrası o tarihte vekâlet makamınca da arzu 
ve vâdedilmiş olmakla beraber; bilâhara döviz durumunun 
buna imkân vermemesi yüzünden gerekli talimatın gönderile
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle İktisat ve Tioft- 
ret Vekâletinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5365 14. V . 1957

8636/8471 Mehmet Dede 
Ceza Evinde 
Ermenek

Akta.ş (Arzuhal hulâsası: T. C. Ziraat Bankası Ermenek Ajansı 
Müdürünün yolsuz ve gayrikanuni muameleler yaptığı hakkında.)

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Mevkuf bu
lunduğu Ermenek Ceza Evinde öldürülen müstedinin; ileri sür
düğü ihbar ve şikâyet mevzuunun tamamen iftira ve şahsi iğbi
rar neticesi olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhbann mahiyetiyle İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5366 14 . V . 1957



Arzuhal
No.

8923/8719

9124/8904

9197/8966

Esat Sevinç 
Nafıa Müdürlüğün
de Teknik Eleman 
ve Ressam 
Adıyaman

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Siird Nafıa Müdürlüğünde birtakım yol
suzluklar ve suiistimaller yapıldığından keyfiyetin müfettişler 
marifetiyle tahkik edilerek neticesinin kendisine bildirilmesi hak
kında.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ihbar etti
ği hususatm varit bulunmadığı, âmir ve arkadaşlarına dil uzat
mayı itiyat edinmiş olan mumaileyhin iddialarının tamamen 
mesnetsiz ve yersiz olduğunun yaptırılan tahkikatla anlaşıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhbarın mahiyetiyle, Nafıa Vekâletinin 
işanna göre, encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5367 14. V . 1957

Musa Yıldırım 
Muhtar
Sülevmanıışağı kö
yünde 
Pülümür

(Arzuhal hulâsası: Pülümür Orman Bölge Şefliğinin yolsuz 
ve gayrikanuni muameleler yaptığı hakkında.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis şikâyet 
üzerine yaptırılan tahkikat neticesinde bölgece icra kılman mu
amelelerde bir usulsüzlük ve yolsuzluk bulunmadığının anlaşıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhbarın mahiyetiyle, Ziraat Vekâletinin 
işarına göre, encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5368 14 . V . 1957

Ncjad Erdemgil ve 
arkadaşları 
Y. Mühendis Sarı- 
yar Barajında 
Sarıyar

(Arzuhal hulâsası : Yevmiye ile istihdam edilen yüksek mü
hendis ve mühendislerin de; 6212 sayılı Kanunla işçilere teşmil 
edilen temettü ikramiyesinden faydalandırılmaları hakkında.)

İşletmeler Vekâletinin cevabi yazısında : Yevmiye ile istih
dam edilen yüksek mühendis ve mühendislerin 3008 sayılı îş 
Kanununa nazaran işçi sayılmamaları dolayısiyle 6212 sayılı 
Kanunla işçilere teşmil edilen temettü ikramiyesinden fayda
landırılmalarına kanunen imkân görülemediği ve mevzuat ba
kımından memur addedilmiyen bu gibi personelin esasen du
rumları ve mesaileriyle mütenasip ve tarafların rızasiyle tesbit 
edilen yüksek yevmiyeli ücret sistemine tâbi bulunduklan bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve mevzuat hüküm
lerine ve İşletmeler Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olu
nan işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5369 14. V . 1957



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

9279/9029 İsmail Soylu ve ar
kadaşları 
Muhtar
Burga köyünde 
Pazar - Turhal

(Arzuhal hulâsana : Toprak Tevzi Komisyonunca 4753 ve 5618 
sayılı kanunlara tevfikan yapılan dağıtımda yolsuzluk bulundu 
ğundan ve bâzı şahıslara kanuna aykırı şekilde tapu verildiğinden 
işbu kayıtların iptaliyle arazinin Hâzineye intikal ettirilmesi 
hakkında.)

Toprak ve iskân işleri Umum Müdürlüğünün cevabi yazı
sında : Aynı mevzu hakkında evvelce vukubulan şikâyet sebe
biyle keyfiyetin tetkik edilerek neticede iddia ve şikâyetlerin 
yersiz ve tamamen asılsız olduğu ve toprak dağıtımının kanun 
dairesinde yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : ihbarın mahiyetiyle Toprak ve iskân 
işleri Umum Müdürlüğünün incelemeye müstenit bulunan işa- 
nna göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

- Karar No. Karar tarihi
j.

5370 14 . V . 1957

9440/9156 Münevver Ercan- 
verdi
Cerrahpaşa caddesi 
No: 71/2
Aksaray - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 1927 yılında Yıldız gazinosunu soymak 
maksadiyle mal aleyhine cürüm işliyen eşhas tarafından öldürü
len taharri memuru kocasından 5107 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı 
maddelerine uygun vaziyetleri sebebiyle şehit yetim maaşlarına 
yapılan zammın bu defa kesildiği ve mutazarrır oldukları cihet
le mezkûr muamelenin iptali hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mahiyette evvelce vu
kubulan müracaati üzerine keyfiyet tetkik ve müzakere oluna
rak; kanun mevzuu olan dilek karşısında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına 1 . XI . 1951 tarih ve 22 
sayı ile karar verildiği anlaşıldığından; aynı husustan dolayı 
yeniden yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

: ^ - Karar No. Karar tarihi

5371 14. V . 1957

10897/10344 İsmail Akar (Arzuhal hulâsası : Askerî makamlar tarafından işgal edilen
Şahmelek köyünde arazisi için hükmedilen beş senelik ecrimislin bir an evvel verilme- 
Pamukova - Geyve si hakkında.)

M. M. Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi tarafından 
4 500 lira ecrimislin tahsiline hüküm alınmışsa da; bu yerlerin 
Hâzineye mal olduğu ihbar edildiğinden keyfiyetin Maliye Ve
kâletinden sorulduğu ve cevap alındığında muktazi muamelenin 
yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Millî Müdafaa Ve- 
kalelinin işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele bu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lunmadığma ve işini alâkalı mercilerden takibetmesi gerektiği
nin müstediye tebliğine ittifakla karar verldi.

Karar No. Karar tarihi

5372 14 . V . 1957

( A rzuhal hulâsası : Hekimhan K aym akam ı H aşan L üleci’nitı 
gayrikanuni ve k ey fi hareketlerde bulunması d  o! ay isiyle hakkın
da  tak iba t yapılm asına da ir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hekimhan Kaymaka
mı hakkında vukubulan şikâyet üzerine mahallince yapılan tah
kikat ve tetkikat neticesinde, ihbarın vârit olmadığının anlaşıl
dığı ve kaymakamın gayrikanuni bir hareketine rastlanmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhbarın mahiyetiyle, Dahiliye Vekâleti
nin işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5373 14 . V . 1957

9953/9571 Fevzi Taner 
9006/8795 Yukarı Cîirmana kö

yünde 
Hekimhan

10537/10010 Ahmet Raif Yöriik- 
11444/10890 oğlu

Fevzipaşa mahallesi 
No: 27 
Cami sokak 
Çanakkale

(Arzuhal hulâsası : Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesinde 
görülmekte olan dâvasının uzun zamandan beri neticelenmediği 
ve hâkimin hakaretine mâruz kaldığı hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin ileri sür
düğü dâvaların neticelenmiş oldukları ve hâkimin hakaretine 
mâruz kaldığına dair olan iddiasının da tahakkuk etmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Adliye Vekâleti
nin yukarda hulâsaten beyan olunan işanna göre; encümenimiz
ce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5374 14 . V . 1957

10825/10272 İzzet Eğe
Ankara Umumi Kü
tüphanesi memurla
rından 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Başka mahalle nakli memuriyeti hasebiyle 
aldığı harcırah avansından alacağı olan 43 lira ile açık maaşından 
eksik ödenen kısmının verilmesi hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir örneği ilişik olarak 
gönderilen hesap puslasma göre; müstedinin harcırah avansın
dan alacağı bulunmadığı, bakanlık emrine alınması üzerine istir
dat edilen meblâğın kendisine iadesi lüzumunun mahalline yazıl
dığı ve eksik ödendiğini iddia ettiği Temmuz 1955 maaşı hak
kında Çanakkale Valiliği ile yapılan muhaberenin devam ettiği 
ve neticede gerekli muamelenin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, Maliye Vekâletinin



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

işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ve işini alâkalı mercilerden takibetmesi lüzumunun müstediye 
tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5375 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Karabük’te hususi muhasebe tahsilat kâ
tipliğinde namzet olarak çalışmakta iken âmiri Şakir Çöbek'in çe
şitli ve çirkin hareketlerine mâruz kaldığı ve yuzıh şikâyeti üzeri
ne vazgeçmeye zorlandığı ve bu mey anda ehliyetsizliği ileri sürü
lerek vazifesine son verildiği hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin iki yıla 
yakın kâtip namzetlğinde ve hususi darenin birçok şubelerinde 
denendiği ve ehliyet gösteremediğinden asaleti tasdik edilmiye- 
rek vazifesine nihayet verildiği ve Bartın Hususi Muhasebe tah
sil memurluğuna naklen ve terfian tâyin edilen Şakir Çöbek’in 
kötü bir halinden bahsedilmediği gibi ahlâkan mazbut ve dü
rüst bir adam olarak tanındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Dahiliye Vekâle
tinin işanna göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5376 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa etmekte iken ba
basının ve kardeşinin vefatı sebebiyle almış olduğu izni tecavüz 
ettiğinden dolayı hükmolunan hapis cezasının affı hakkında.)

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince mümessil 
huzuru ile içtima edilerek icra kılınan tetkikat sonunda:

Gereği düşünüldü : Müstedi Burhan Turgut Demirpençe’nin; 
henüz iki aylık muvazzaf asker iken babasının vefatı üzerine 
aldığı 25 günlük iznini mütaakıp 21 . VIII . 1953 tarihinde 
kıtasına avdeti lâzımken 321 gün izin tecavüzünde bulunduk
tan sonra jandarma vasıtasiyle yakalanabildiği ve mezkûr 
fiilinden dolayı IX ncu kolordu K. lığı Askerî Mahkemesince 
yapılan muhakemesi neticesinde; beş ay hapis cezasiyle mahkû
miyetine ve kısmen askerliğinin sayılmasına karar verildiği vo 
temyiz edilmeksizin katileşen hükümden dolayı iadei muha
keme talebinde bulunulmuşsa da işbu talebin mercünce reddo- 
lunduğu anlaşılmış olduğundan mumaileyhin uzun müddet

8184/8074 Burhan Turgtıt De- 
11615/11061 mirpençe 
11728/11174 Cuma mahallesi Ca- 

miikebir sokak 
No: 45 
İnegöl

9545/9255 Pervin Pekel
Bayır mahallesi 
No: 30 
Karabük



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

iznini tecavüz ve ancak yakalanarak kıtasına avdet ettiği na
zara alınarak cezasının affı talebinin is’afma mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5377 14 . V . 1957

4891/4882’ Hüseyin Akdemir (Arzuhal hulâsası : Katil fiilinden sırf şüphe üzerine haksız
Cezaevinde hii- yere mahkûm edildiğinden işbu cezasının affı hakkında.)
kümlü
Divarbakır Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince Adliye Ve

kâleti mümessili huzuru ile içtima edilerek icra kılman tetkikat 
sonunda;

Gereği düşünüldü : Gayrimeşru surette bir arada yaşadığı 
Saliha’yı kardeşi ile birlikte ve müstakil faili belli olmıyacak 
şekilde öldürmekten maznun Hüseyin Akdemir ve kardeşi hak
larında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince yapılan mahkeme 
neticesinde, onar sene ağır hapis cezasiyle mahkûmiyetlerine 
dair ittihaz edilip Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince 
tasdik edilmek suretiyle katileşen hüküm hakkmdaki tashihi 
karar talebinin de reddedildiği anlaşılmış ve cezanın affını 
mucip şahsi veya kanuni bir sebep de bulunmadığı görülmüş 
olduğundan mezkûr af talebinin is’fma mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5378 14 . V . 1957

9442/9158

9443/9159

Sırrı Turna 
Kd. Yzb.
Tarabya Kalpakçı 
Hüseyin sokak 
No: 17 
İstanbul

Nâzım Orkaıı 
Binbaşı.
Acıbadem caddesi 
No: 101
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Gemi adamlarının yeterliği ve sayısı hali
kındaki 3435 sayhı nizamnamenin, orduda icrai vazife eden
leri tekrar imtihana tâbi tutmakla kaptanlık hak ve salâhiyet
lerini nezetmekte olduğu ve bâzı derslerden senede ancak iki 
defa imtihan yapılmasının da yersiz bulunduğu ve bu suretle 
meslekte çık ahlan iküiğin ortadan kaldırılması ve ıslahı hak
kında.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 49(22 sayılı De
nizde can ve mal koruma Kanununun 2 nci maddesinin D 
fıkrasına istinaden meriyete konulan gemi adamlarının yeter
liği ve sayısı hakkındaki Nizamnamenin Vekâletçe evvelâ 
ticaret denizciliği ile alâkalı müessese ve birliklerin müta
lâaları alınmak suretiyle hazırlandığı ve denizcilerden mü
rekkep bir teknik komisyona tetkik ettirildiği ve Devlet Şû
rası Birinci Daire ve Umumi Heyetince, Millî Müdafaa Ve
kâleti Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı mümessillerinin de ha
zır bulunduğu toplantıda uzun müddet incelendikten ve Umu-



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

mi Heyetçede kabul edildikten sonra îcra Vekilleri Heyeti
nin 24 . VII . 1954 tarih 4/3485 sayılı Karan ile meriyete gir
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle, Münakalât Ve
kâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan işanna göre encü
menimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5379 14 . V . 1957

9286/9036 Avukat Tevfik Doğ- (Arzuhal hulâsası: Özalp Gümrük Muhafaza memuru Hacı
ışıker ' Göllü’nün;  mevcut iğbirarı sebebiyle müvekkili izzet Akın ile
İzzet Akın Vekili arkadaşlarını İran'dan kaçak eşya getirdikleri bahanesiyle yara-

Van ladığı halde tevkif edilmediği hakkında.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Âmirlerinin şifahi em
ri üzerine İran’dan gelecek kaçakçıları yakalamak üzere pusu 
kiran gümrük muhafaza memuru Hacı Göllü ile arkadaşlanmn; 
vâki ihtarlarına rağmen durmıyarak ateş açan ve kaçak eşya 
getiren İzzet Akın ile hizmetçisi Sındık ’ı vukubulan müsademe 
neticesinde yaraladıklan ve keyfiyeti bir zabıtla tesyit ve yara- 
lılan hastaneye sevk ettikleri ve suçun takibi askerî adlî ma
kamlara aidolduğu halde, hâdiseye salâhiyet hilafı el koyan 
Özalp C. Müddeiumumi Vekilinin gerekli tahkikatı yaparak 
maznunlan tevkif talebiyle sulh mahkemesine sevk ettiği ve 
mahkemece verilen tevkif karannın itirazına binaen vazife ci
hetinden bozulduğu ve dosyanın askerî makamlara tevdi olun
duğu ve işbu yanlış muameleden dolayı da alâkalı C. Müddei
umumi Vekiline tebligat yapılarak neticenin müştekiye bildiril
diği beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Adliye Vekâle
tinin yukarda hulâsaten beyan olunan işanna ve işin askerî ka
za merciine intikal etmiş olmasına göre; encümenimizce yapıla
cak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5380 14 . V . 1957

9011/8800 Abdürrahim Avdın 
Vııkarı Yapıcı kö
yünde
Erdok - Bandırma

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Köy yoluna tecavüz 
ettiğinden dolayı müstedi aleyhine Erdek Sulh Ceza Mahkeme-

(Arzuhal hulâsası : Erdek Sulh Ceza Mahkemesinde aleyhine 
ikâme edilen dâvada hâkim muavininin;  «.Seni içeri atarım» diye 
kendisini tehdidettiği ve ihsası reyde bulunduğu gibi bütün dâva
larda da eshabı mesalihe fena muamele yapmakta olduğu hakkın
da.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sine açılan dâvanın rüyeti neticesinde fiili sabit görülen mau
nunun; T. C. Kanununun 513/2 maddesine tevfikan mahkûmi
yetine dair verilen kararın bozulmasını mütaakıp icra kılman 
duruşma sırasında dinlenilen şahitlere müdahalede bulunması 
üzerine hâkim muavininin; «Seni içeri atarım» dediği anlaşıl
mış olduğundan bu gibi icapsız sözler sarf etmekten çekinmesi 
lüzumunun mumaileyhe tebliğ edildiği ve diğer dâvalarda alâ
kalılara hakaret edip, tehditte bulunduğu hususlarındaki iddi
aların teeyyüdetmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhbar mevzuu hakkında salâhiyetli mer
ciler tarafından gereği yapılmış olduğundan encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5381 14 . V . 1957

Muammer Y ıld ız  ve (Arzuhal hulâsası: Eski belediye reisliği zamanında birçok
arkadaşları yolsuzluğu bulunan zimmetine para geçirmekten maznun olan
Kiiçükköprü Mahal- Hüsnü Damgacının yeniden belediye reisliğine seçilmesi hakkın-
1 esinde d ali karar vilâyetçe tasdik edildiğinden işbu gayrikanuni mu-
Uluborlu amelenin iptal edilmesi hakkında.)

(Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Uluborlu Belediye 
Reisliğine seçilen Hüsnü Damgacı’nın, evvelce belediye reisli
ğinde bulunduğu sırada hakkında vâki şikâyetlerden dolayı 
lüzumu muhakemesine karar verilmiş ise de; 5677 sayılı Af 
Kanunundan istifade ettiğinden takibat yapılamadığı ve diğer 
fiillerinin de tahakkuk etmediği ve kısmen de belediye reisli
ği vazifesini ifaya mâni teşkil eylemediği neticesine varıldığı 
ve keyfiyetin alâkalılara da tebliğ edilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: İhbarın mahiyetiyle Dahiliye Vekâleti
nin yukarda hulâsaten beyan olunan işanna göre encümenimiz
ce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5382 14. V . 1957

(Arzuhal hulâsası: Batik gemi enkazı çıkarmakla iştigal et
mekte oldukları halde; bir Alman firmasını ecir olarak çalıştı
ran Şinasi Dağdelen firmasına ilânsız ihale yapılmak sureityle 
mağduriyetlerine meydan verildiğinden mezkûr muamelenin ip
tali hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: ihbar mevzuu hakkın
da izahat verildikten sonra mevzuat hükümleri diaresinde ya
pılan muamelâtta bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İhbarın mahiyetiyle Maliye Vekâletinin

7713/7666 Ahmet Kopuz ve ar
kadaşları
Fındıklı Tramvay 
Caddesi No: 16 
İstanbul

!) 184/8054 
10100
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına 
ve müstedi şahsan mutazarrır olduğu takdirde bu hususta ka
za merciine müracaatte bulunması lüzumunun mumaileyhe teb
liğine ittifakla karar verildi.

Karar-No. Karar tarihi

5383 14. V . 1957

13913/13329 Abdullah Karaabalı (Arzuhal, hulâsanı: K öy şahsiyeti mâncviyesine ait bulu-
8861 /8664  Ortaca bucağında nan Kahvehane kirasının kanuna aykırı şekilde artırıldığı hak- 

Kahveci kında.)

Köyceğiz Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Şikâyet mevzuu kah
vehanenin bulunduğu nahiye merkezinde belediye teşkilâtı ol
maması hasebiyle 6570 sayılı Kanun hükümlerine tâbi bulun
madığından icar müddeti sonunda müstecirin kahve ile alâkam 
sı kalmadığı nazarı itibara alınarak köyün menfaati icabı ye
niden artırma suretiyle ihaleye çıkarılıp yıllık 1 250 lira üze
rinden Abdullah Karaabalı üzerinde kaldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle, Dahiliye Vekâleti
nin işarına göre, encümenimizce yapılacak muamele bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5384 14 . V . 1957

8988/8777
9276

Cavit Akman 
Ceylân Elektrik Evi 
Gazi Caddesi Süley
man Nazif Sokak 
No: 7/1 Coşkun 
Arat eliyle 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : VII. Kolordu Kumandam Korgeneral 
Ragıp Gümüşpala ile Diyarbakır Askerî Hastanesi Baştabibi Dr. 
Terfik Soy güder’in, aleyhinde uğraştıkları vâki şikâyetlerinin 
nazan itibara alınmadığı ve hâdiseleri tek taraflı tahlil ettikleri 
hakkımda.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Emre itaatsiz
lik, adaba muhalif harekette bulunmak, sarhoşluk ve hakaret 
fiillerinden suçlu müstedi hakkında mezkûr hareketlerinden 
dolayı takibat yapılmakta olup, haksız ve kanunsuz bir mua
meleye mâruz kalmadığı bildirilmektedir. s

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki şikâyeti karşısında 
Millî Müdafaa Vekâletince verilen cevaba göre encümenimizce 
yapılacak muamele bulunmadığına ve haksızlık iddiasında ısrar 
ettiği takdirde alâkalı idari ve kazai mercilere müracaatte 
muhtar olduğunun da müstediye tebliğine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5385 14 . V . 1957
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

9166/8936 II âzı m (Jidişoğlu (Arzuhal hulâsası : Müptelâ olduğu hastalığı sebebiyle çalışa-
953 ncü Sokak No:14 muz hale gelmesine rağmen;  ihtiyarlık sigortası primleri veril- 
Kula Mensucat Pab- mediğinden bir an evvel verilmesinin temini hakkında.)
rikası işçilerinden 
İzmir ' Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : 5417 sayılı Kanunun 

12 nci maddesine tevfikan meriyete giren İhtiyarlık Sigortası 
Nizamnamesinin 16 ncı maddesi mucibince çalışma gücünü 
% 75 kaybetmiş vaziyette olup olmadığının tesbiti için rapo
runun tarihi olan 21 . VI . 1955 gününden bir sene sonra bu
lunduğu yere en yakın resmî veya kurum hastanelerinden* bi
rinde yapılacak muayenesi neticesinde alacağı rapora göre 
muktazi muamelenin yapılabileceği hususunun kendisine tebliğ 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle mevzuat hükümle
rine ve Çalışma Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan 
işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5386 14 . V . 1957

9186/8956 A. Ragıp Dikmen (Arzuhal hulâsası : Mübadil Kumlardan Hâzineye intikal edip
Noter Muavini bahçesiyle birlikte yüz bin lira değerindeki bir binanın Bafra C.
Alaçam M. Partisi Başkam ve eski Milletvekillerinden İsmail Işın'a kıy

metten çok dun bir bedelle satılmış olduğundan bahsile Hazine 
hukukunun sıyaneii bakımından keyfiyetin tetkiki istenilmckte- 

. dir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gayrimenkul üzerin
deki satış ve devir muameleleri izah edilerek cereyan eden mua
melâtta kanuna aykırı bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : îhbann hukuki mahiyetine Dahiliye Ve
kâletinin işarına göre, encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5387 14 . V . 1957

9277/9027 Müslim Polat 
kadaşı 
Ticarct ve 
Odası İdare 
Reisi 
Tarsus

Sanayi 
Heyet i

(Arzuhal hulâsası : Bankalarca müşterilerden normal faiz had
dinden fazla tahsilatta bulunulduğundan işbu vaziyetin önlenme
si hakkında.)

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : İstidada 
ileri sürülen hususatın evvelce de vukubulan müracaatler sebe
biyle umumi şekilde tetkik edilerek bir tamimle bankaların na
zarı dikkati çekilmiş olduğu ve mevzuata aykırı hareket eden 
banka hakkında hâdise zikir ve vesaik ibraz edilmek suretiyle
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yapılacak şikâyetlerin aynca tahkik edilerek icabeden kanuni 
muameleye tevessül olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına ve şahsi haksızlık iddiasında bulunduklan takdir
de hâdise ve delil zikretmek ve vesika ibraz eylemek suretiyle 
alâkalı mercie mürcaat etmeleri lüzumunun da müstedilere teb
liğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5388 14 . V . 1957

9312/9051 Mustafa Akeaıı ve 
annesi Sıdıka Akeaıı 
Yenimahalle Dere 
sokak No: 14 
Tavşanlı

(Arzuhal hulâsası : Kore birliğinde er iken Kızıl Çin'e firar 
eden oğulları Selâhuttin Akçan’ın yurdu dönmesine delâlet buyu- 
r ulması hakli m da.)

Millî Müdafaa Vekâletinin yazısında : 5 nci Kore Değiştirme 
Tugayında er iken bir arkadaşını da kandırarak Kızıl Çin’e fi
rar eden Selâhattin Akcan’m; yurda dönmesi hakkında yapılan 
teşebbüsleri reddettiği Hariciye Vekâletinin yazılanndan anla
şıldığı ve diğer firari arkadaşının ise avdet ettiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Millî Müdafaa Vekâ
letinin işarına göre; encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5389 14 . V . 1957

9525/9235 Nazım Anakök (Arzuhal hulâsası : Kazaları maliyesincc müstecir esnaftan is-
Esnaflar adııuı tenilen Esnaf Vergisi çok olduğundan ve ödiyecek vaziyette de bu-
Alaçam lumnadıkl arından işbu mağduriyetlerine son verilmesi hakkında.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ve emsali hak- 
lannda mevzuat hükümleri dairesinde muamele yapılmakta olup 
keyfiyetin müstediye tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : Talebin mahiyetiyle, bu husustaki mev
zuat hükümlerine göre encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5390 14 . V . 1957



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

9552/9262 Cemal Dere
Mithatpaşa caddesi 
Ankara Palas Oteli 
altında No: 8 
İzmir

(Arzuhal hulâsası: flarb malûlü olduğu ve müracaatte bu
lunduğu halde, kendisine maaş bağlanmadığından işbu mağdu
riyetine son verilmesi hakkında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin; 
mâlûliyeti hakkındaki iddiaları yekdiğerine mübayin bulun
duğu gibi harb esnasında gerek yaralanma gerekse donma 
neticesinde mâlûliyetinin husule geldiğine dair her hangi bir 
rapor veya vesaik de ibraz edemediğinden 1325 sayılı Tekaüt; 
Kanununun 24 ve 25 nci maddeleriyle Yüksek Meclisin 2/1004 
sayılı kararları gereğince mumaileyhe mâlûliyet maaşı bağlan
masına kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetine ve Milli Müdafaa 
Vekâletinin işanna göre encümenimizce yapılacak muamele bu
lunmadığına ve gerekli vesaiki temin ettiği takdirde alâkalı 
mercie müracaatte muhtar bulunduğunun müstediye tebliğine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5391 14 . V . 1957

10447/9936 Mehmet Ölmez 
10810/10257 Başvereıı Cuma Tov- 
11291/10737 fanlı köyünden

Karadeniz - E regl isi

(Arzuhal hulâsası: Müptelâ bulunduğu hastalığın iş hastalığı 
kabul edilerek kendisine aylık gelir bağlanması hakkında.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin müptelâ, 
olduğu hastalıkların mahiyetleri itibariyle 4772 sayılı Kanunun 
ikinci maddesi gereğince meslekî bir hastalık olarak kabul edil-* 
mediğinden kendisine Sigorta ve aylık gelir bağlanmadığı ve 
keyfiyetin mumaileyhe tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetiyle işara göre encümeni
mizce yapılacak muamele bulunmadığına ve fikrinde ısrar et
tiği takdirde salâhiyetli kaza merciine müracaatte muhtar bu
lunduğunun müstediye tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5392 14 . V . 1957

10771/10218 Sorriye Yeniay v< 
kızı Fethiye Yeniay 
Eskipazar mahalle
sinde 
Yozgad

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele sırasında Kuvayi Milliye- 
ye yardım ederken şehit diisen kocasından kendilerine mıaş tah
sis edilmesi hakkmaa.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin ko
cası Nuri’nin sivil olup 408 sayılı Kanunla kurulan gönüllü ve 
Kuvayi Milliye efradına kılavuzluk ederken öldüğü ve bu vazi
yette olanların yetimlerine bağlanan maaşların 1336 yılında Mu- 
vazenei Umumiye Kanununun 23 ncü maddesi gereğince kesildiği 
ve mevcut ve mülga emekli kanunlarında da bu hususta bir 
hüküm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin mahiyetine, mevzuat hükümleri-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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ne ve Millî Müdafaa Vekâletinin bahis mevzuu işarına göre; 
encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5393 14. V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Sinan Nahiyesi 'Karakol Kumandan Ve
kili Onbaşı Celâl AkbeVin menfaat mukabilinde memnu mınta- 
lıalara hayvan bıraktığı hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : icra kılman tah
kikat neticesinde ihban teyidedilecek delil elde edilemediği 
ve iddianın asıl ve esastan mahrum bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : ihbarın mahiyetiyle Dahiliye Vekâleti
nin işarına göre encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5394 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Menemen Hava Meydanı inşaatı için is
timlâk edilen arazisine ait istimlâk bedelinin verilmesi hak
kında.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kabîl bir 
kısım ilâmlar ödenmiş olup karşılığı olmıyan muhtelif mey
danların istimlâkinden mütevellit kesinleşmiş ilâmların in
fazı için de Maliye Vekâletinden tahsisat talebedildiği ve te
min edildiği takdirde müstediye ait alacağın da derhal öde
neceği aksi takdirde 1957 malî yılı bütçesinden tediye etmek 
mecburiyetinde kalınacağı ve keyifyetin alâkalıya tebliğ edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetiyle Millî Müdafaa 
Vekâletinin yukarda hulâsaten beyan olunan işarına göre en
cümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi
/  --------------- ------------------

5395 14. V . 1957

8482/8331 Arife Derinöz (Arzuhal hulâsası : Polis memurlarını yaralamaktan 9 ay 10
Ceylân sokak No: 35 gün hapis cezasına mahkûm edilen Sallantı namındaki şahsın 
Kayabaşı - Ankara Ankara Atpazarı Polis Karakolunca verilen hüsnühal kâğıdı 

üzerine belediyece yeniden vazifeye tâyin edildiği hakkında.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye mezbaha 
kesicisi iken âdiyen yaralanma suçundan tevkif edilmesi üze
rine vazifesine nihayet verilen Emin Sallantı vazifeye alın-

1099J/10438 Hüseyin Erim
Karşıyaka Soğukku- 
vıı 1831. sokak No: 6 
İzmir

10894/10341 İbrahim Güçlü
Sinan nahiyesi D. P. 
Bucak Başkanı 
Bismil - Diyarbakır



— 17 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

madiği gibi, gerek C. Müddeiumumiligince gerekse zabıtaca hak
kında hüsnühal mazbatası verildiğine dair de bir kayda tesadüf 
edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düzünüldü : Şikâyetin mahiyetiyle Dahiliye Vekâle
tinin işanna göre; encümenimizce yapılacak muamele bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5396 14 . V . 1957

11299/10745 Muharrem Külâhoğ-
(8. No: 1) hı

9873/9508 
(S. No: 2)

9248/9006 
(S. No: 3)

9095/8879 
(S. No: 4)

7976/7899 
(S. No: 5)

6774/6763 
(S. No: 6)

Saimekadın İstasyo
nu karşısında No: 10 
Ankara

Kemal Atasoy 
Şarap ve İspirtolu 
İçkiler Sendikası II 
nci Başkanı 
İzmir

Ali Kâhya Çavuş 
Sarıklı köyünde 
Çal - Denizli

İsmail Körbeyli yo 
arkadaşları 
Ticaret Odası Başka
nı
Kilis

Ahmet Satıroğlu 
Çay Mahallesi Boz- 
kurt Sokak No: 5 
Düzce

İsmail Hakkı Arda 
Topkapı Sarayı Em
niyet Başkomiserliği 
Polis Memuru 
Sultanahmet - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Fransız ve Afganistan sefaretlerinde va
zife görmekte iken Hükümetimiz lehine çalıştığından dolayı hide- 
matı vataniye tertibinden nıaaş tahsis edilmesi veya ikramiye 
verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hayat pahalılığına ve fiyatların daimi 
surette artmasına rağmen;  işçilerle alâkalı bulunan senede iki 
maaş ilâve tahsisat verilmesi, hafta ve bayram yevmiyelerinin 
tam olarak ödenmesi, senelik paralı izinler verilmesi hususundaki 
kanunların bir türlü çıkarılmadığı ve bu halden mutazarrır 
oldukları cihetle mezkûr kanunların bir an evvel çıkarılması ve 
ikramiyelerinin bayramdan evvel verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl harbinde göstermiş olduğu yarar
lıklar karşılığı olan nakdî yardım yapılması ve maaş tahsis edil
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Küis kazasının vilâyet haline getirilmesi

(Arzuhal hulâsası : Tapu kaydının iptaline ve gayrimenkul- 
l&rin namına tesciline dair Adapazarı 2. Hukuk Hâkimliğine aç
tığı dâva sonunda ittihaz olunan karar Temyiz Mahkemesi 2 nci 
Huhuk Dairesince tasdik olunarak buı husustaki tashihi karar 
talebi de gereksiz bir ilâmla reddedildiğinden mesul Temyiz Re
isi ve âzası haklarında tazminat dâvası ikamesine imkân bahşe- 
dilmesi veya bir kanun tedvini suretiyle hakkının iade olunmasa 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarmada uzatmalı olarak geçen hiz
metinin borçlandırılmak suretiyle emeklilik hizmetine ilâvesi 
hakkındaki taleplerine menfi cevap verildiğinden talebinin Yük
sek Meclis Heyeti Umumiyesince tetkik edilip karara bağlanması 
hakkında.)
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6767/6756 Ilasau Pamir 
(S. No: 7) Muratpaşa Mahalle

sinde 
Antalya

Arzuhal Arzuhal 8 ahi bin,in
No. adı, soyadı vc adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbinde göstermiş olduğu yarar
lıklar ve yaptığı hizmetler nazara alınarak vatani hizmet terti
binden para yardımı yapılması veya, maaş tahsis edilmesi hak
kında.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin her biri tarafından ayrı 
ayrı ileri sürülüp münderecatı yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarla vâki taleplerin yeni bir kanun veya tefsir mev
zuu ile alâkalı hususata taallûk etmeleri itibariyle mezkûr is
tekler hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar Ne. Karar tarihi

5397 14 . V . 1957

11197/10643 Şcmfcttin Özarslan (Arzuhal hulâsası: 672i saydı Kanun gereğince askerlikte
(S. No: 8) öğretmen; Iııcedayı geçen hizmetinin kıdemine ve maaş derecesine ilâve edilmesi hak-

¡Mahallesi No: 6/B kında.)
Sinob

11142/10588 Ahmet Aktaş 
(S. No: 9) Doydulu Mahallesi 

göçmenlerinden ök- 
sekaracalı köyünde 
Çarşamba

9580/9284 Ilasan özdemir 
(S. No: 10) 58. P. A. III. Tb. 10.

Bl. K. V. Asteğmen. 
Bolayır - Gelibolu

9196/8965 Mehmet özbay 
(S. No: 11) Binbirdirek Dizdari- 

ye Çeşme sokak 
No: 39
Sultanahmet - İstan
bul

13317/12738 Necmettin Doğan 
8862/8665 Sallıiye Şüheda Şa- 

(S. No: 12) lan caddesi No: 96 
Kutsi hanesinde 
Şam

8560/8397 Ahmet Menekşe 
13436/8397 Veliahmet mahallesi 
11287/10733 Gümüşlü sokak 
12725/12151 No: 17 
13037/12460 İzmit 
(S. No: 13).

(Arzuhal hulâsası : Açılmakta olan Ambarköprü kurutma ka
nalının Karagöl’den başlaması, Duydulu vc Eski Alaçağı’ndan 
geçirilerek Kaynarcu'ya bağlanacak ikinci bir kanal ile takviye 
edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli Sandığından borç para almadığı 
ve kimseye de kefil olmadığı halde; kendisinden 350 lira istenil 
nıekte olduğundan işbu yanlışlığın düzeltilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Suriye'de kalan mallarına mukabil ken
disine emlâk verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Aslen Türk olduğundan Türk vatandaş
lığına kabul edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Yunanistan muhacirlerinden olup Türk 
vatandaşlığına kabul edilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin son karan almaya 
salâhiyetli idari makam ve merciler tarafından henüz kati bir 
karara bağlanmamış olan hususata taallûk etmeleri itibariyle 
encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına ve müstedi-



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

lerin mezkûr makam ve mercilere aynca müracaatte muhtar bu- 
lunduklanmn kendilerine tebliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5308 14 . V . 1957

11463/10909 Fatma Seniha Erea- 
fS. No: 14) bilge

Cumhuriyet caddesi 
Çayırlı sokak Edip 
Eği Apt.
Kartal - Maltepe 
İstanbul

10837/10284 Rifat Kilciler 
(S. No: 15) PTT Adlî Tebliğ 

Memuru 
Polatlı

10758/10205 Sainı Eren 
10490/9974 Sevimli sokak 
(S. No: 16) No: 42/2

Büyükdere - İstan
bul

12945/12369 
9978/9583 

(S. No: 17)

9959/9577 
(S. No: 18)

9778/9437 
(S. No: 19)

9767/9426 
(S. No: 20)

9331/9069 
(S. No: 21)

II. Kalımi lpataıı 
Ceza Evinde tutuklu 
îzmiı*

Emin Aygcn 
Mühürdar Rızapaşa 
sokağı No: 39 
Kadıköy - İstanbul

İsmail Akkaş ve eşi 
Ceza Evinde mah
kûm 
Aydın

Haşan Kızılgül 
Paşakapı Ceza Evin
de mahkûm 
Üsküdar - İstanbul

Nedim Akçekese 
Yenimahalle Oğuzlar 
sokak No: 9 /A 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: İstanbul'da Fransız Lâpe Hastanesinde te
davi edilmekte iken intihar eden oğlunun ölümüne Doktor Kemal 
Elbirlik ve arkadaşlarının tedbirsizliği sebep okluğundun hakla
rında takibat yapılmusına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Bıçak taşımaktan haksız yere mahkıhn 
edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlikten ihraç muamelesinin istifaya 
tahvili ve yedek subaylık hakkının ve rütbesinin tanınması hak
kında. )

(Arzuhal hulâsası : Esrar bulundurmak surundan haksız yere 
mahkûm edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Derecesinin tenzili hakkında inzibat mecli
since ittihaz edilen 13 . VII . 1919 tarihli kararın iptaline dair.)

(Arzuhal hulâsası : Kaya köyünde Mehmet Taşktn’m katli hâ
disesiyle alâkası bulunmadığı halde noksan tahkikatla kocasının 
haksız yere mahkûm edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâassı : Sigorta bedeline tamaen evini kasden yak
mak suçundan haksız yere mahkûm edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Babalarından intikal edip hissedar olduk
ları gayrimenkulun kardeşleri tarafından hileli bir surette satıldı
ğı ve kadastro mahkemesinin yersiz karariyle de yıktırılarak mu
tazarrır edildikleri cihetle, kaybolun haklarının meydana çıkarıl
ması hakkında.)
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9223/8989 Ali Rıza Karateke 
9742 . Hükümet caddesinde 

(S. No: 22) Arzuhalci Ali Sami 
eliyle 
Antalya

8990/8779' A. Nihat Smci 
(S. No: 23) Ceza Evinde mah

kûm
Pagakapısı - İstan
bul

8712/8529 Yusuf özçelik 
11018/10465 Akgün köyünde 
(S. No: 24) Dinar

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Karısının ırzına geçmeye teşebbüsten maz
nun Ali Köle hakkında takibat yapılmadığı gibi karısının da 
haksız yere mahkûm edildiğine dair.)

Encümen karan ve ue sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Zimmetine para ve mal geçirmek suçun
dan haksız yere mahkûm edildiğinden tahliye ettirilmesi hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası 
diğine dair.)

Katil suçundan haksız yere mahkûm edil-

Gereği düşünüldü : Mündercatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; kaza mercilerince 
tetkik edilip karara bağlanmış olan hususata taallûk etmekte bu- 
lunmalan itibariyle encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
caklanna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5399 14 . V . 1957

11315/10761 Ilasan Hüseyin Çı- 
(S. No: 25) tak

Gölcük Bucağı Mer
kez köyünde 
Sındırgı

11468/10914 Ziya Gök ve arka- 
(S. No: 26) daşjları

Maksutlu köyündeS
Kargı

11110/10556 Mehmet Aydın ve 
(S. No: 27) arkadaşları

C.eza Evi mahkûm
ları 
Vize

10909/10356 Abdurrahim Gezgen 
(S. No: 28) Ümraniye Taşocakla 

rı yolu üzerinde ye
ni ev
Üsküdar - İstanbul 

10823/10270 Refik Belgil 
(S. No: 29) Beyazıt Beyazsaray 

yanında Çadırcı 
Han Kat 2 No: 10 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Sındırgı - Gölcük Jandarma Karakol K. 
Onbaşı Ömer Türkmen tarafından dövülüp hürriyeti tahdidcdil- 
diğinden mumaileyh hakkında takibat icrasına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Kargı, kaza jandarma bölük komutanı 
tarafından dövüldüklerinden mütecaviz hakkında takibat yapıl
masına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Vize jandarma birliği erlerinin Arif 
ismindeki şahsı dövmeleri ve kendilerine de hakaret etmeleri 
sebebiyle haklarında takibat yapılmasına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Hekimbaşı çiftliği yangınının söndürül- 
mesine işleri dolayısiyle iştirak edemiyen oğullarının arkasından 
(Jandarma kumandanının emri ile) erler tarafından ateş ve 
küfür edildiğinden haklarında takibat icrasına dair.)

(Arzuhal hulâsası : Müvekkillerine ait evin mutbahmı kanuna 
aykırı olarak yıktırdığından ve bu suretle keyfî harekette bulun
duğundan dolayı Fatih eski kaymakamı Lâtif Evrensel hakkında 
takibat icrasına dair talepleri üzerine lâyiki veçhile tetkikat 
yapılmaksızın men’i muhakeme karan verildiği ve vilâyette bu
lunan tahkikat dosyasının tetkik ettirilmediği hakkında.)



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

10804/10251 Bekir Büyük 
(S. No: 30) Haltanlı köyünde 

İslâhiye

.10787/10234 Ömer öğüt 
(S. No: 31) Topkapı - Maltepe 

Kışla binası karşı
sında No: 8 
İstanbul

10779/10226 Mustafa Yavuz 
(S,. No: 32) Soğanlı Yürük kö

yünde
Karadeniz - Ereğlisi

10777/10224 Emrullah Çakıroğlu 
(S. No: 33) Ceza Evinde mah

kûm 
Vize

10707/10154 Osman Köseler 
(S. No: 34) Sultanahmet Can

kurtaran Çadırvan 
sokak No: 49 
İstanbul

10672/10121 Hayrettin Çakmak 
(S. No: 35) Izzetpaşa mahallesi 

sokak No: 17 
Elâzığ

10658/10109 İbrahim Balkeser 
(S. No: 36) Açaba köyünde 

Pazar - Rize

10606/10071 Rıza Güleççi ve ar- 
(S. No: 37) kadaşları

Bornova Bay sokak
No: 11
İzmir

10560/10028 Sabit Çallı 
(S. No: 38) Gazikemal mahallesi 

Yenihamam sokak 
No: 7 
İsparta

10387/9889 Hacı Tevfik Çetinöz 
(S. No: 39) Gazi Lisesi karşısın

da Esansçı Haşan 
Hüseyin Yılmaz 
eliyle 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Kaçakçılık suçundan hükümlü olup has
talığı sebebiyle hastanede yatmakta olan kardeşine ait yakalama 
müzekkeresinin muameleden kaldırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Evi yanındaki arsaya inşa edilmekte 
olan döküm fabrikası inşaatının durdurulması hususundaki mü- 
racaati nazara alınmadığı gibi fabrika ile evi arasına da duvar 
yapılmadığı ve bu halden mutazarrır olduğu hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bir men’i müdahale kararının infazı için 
müracaatte bulunduğu karakol Kumandanı Astsubay kıdemli 
Başçavuş Ilalil Orhan tarafından dövüldüğü hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyetine dair verilip katileşen 
ilâmlara ait infazın tehir edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi ile bev
liye ve göz doktorlarının yolsuz hareketlerde bulunup aley
hinde hilafı hakikat rapor verdiklerinden dolayı mâruz kal
dığı zararı tazmin etmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İskânca verilen arazisinden bir çoğu ka
dastro yapılırken başkalarına verildiğinden noksan kalan ara
zisinin tamamlanması suretiyle hukukunun korunması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Pazar kazası ile Melmanat arasındaki 
yolun inşası dolayısiyle müdahale edilen bahçesinin kendisine 
iadesi veya istimlâk bedelinin verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bornova’da bulunan eğitim birliği ta
rafından arazileri işgal edilmiş olduğundan vâki tecavüz ve 
müdahalenin men’i ve arazilerinin kendilerine teslim edilmesi 
hakkında.)

(Arzuahl hülâsası : f .  C. Emekli Sandığı Umum Müdür Mua
vini Âkil Kitapçı ile Emekli Aylıkları Servis Şefi Zeki Türk
men’in memuriyet vazifesini suiistimal suretiyle hile ve zor 
kullanarak parasını aldıkları ve kendisine de hakaret ettikleri 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Zina eden karısı ile suç ortağı 
nnda takibat yapılmasına dair.)

hakla-



Arzuhal Arzuhal sahibinih
No. adı, soyadı ve adresi

10299/9818 Hüseyin Güzelde- 
(S. No: 40) mirci

Dumlupmar mahal
lesinde 
Fatsa

10282/9801 Murat Sevgil 
(S. No: 41) Köy halkı namına 

Çaldıran * Muradiye

10273/9796 Z. Sakaloğlu 
(S. No: 42) Kürkçüpazarı sokak 

Sivaslıoğlu Han 
Kat II, No: 2 
Çemberi i taş - İstan
bul

10224/9757 Cemal Sorıık ve nr* 
(^. No: 43) kadaşları

1070 sayılı Tel. sa
hibi
Osmancık „•.

10218/9751 Aziz Gerek 
(S. No: 44) Saygeçit köyünde 

Ceyhan

10060/9650 Mehmet Biçer 
(S. No: 45) Jandarma K&rakol 

Komutanı Vekili 
Uzatmalı Onbaşı 
Melli

10030/9624 Haşan Coşkun 
(S. No: 46) Kızıltaş köyünde 

îkisu

9843/9488 Cemil Güneşli 
(S. No: 47) Maden Arama eski 

şoförü 
Ankara

9695/9373 * Bekir Uysal 
(S. No: 48) Sut epesi mahallesi 

Arkeoloji Müzesi 
üstü No: 1 
Ankara

9608/9308 Durmuş Ali Yaleııı 
(S. No: 49) Alangüllü köyünde 

Germeneik

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Oğlunu öldürmekten maznun ve firari 
Korkmaz’m yakalanması hakkında:)

(Arzuhal hulâsası : Çaldıran Tabur Kumandanının teşviki 
ile jandarma erlerinin silâhlı tecavüzüne mâruz kaldıkların* 
dan bu vaziyetin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki itirazları nazara alınmıyardk his
sedarı bulundukları evin satıldığı ve hisselerine isabet edm 
bedelinin de bir seneden beri kendilerine verilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Osmancık'ta açılan çeltik sulama kana
lını açan şirketin müddeti sona erdiği halde Çeltik Komisyonu 
Başkanı tarafından ziraat erbabına ruhsat verilmemek suretiyle 
baskı ve yolsuz muamele yapıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde 
çırağı Yaşar’m yaralanmalarına sebebiyet vermekten maznun 
Yusuf Ünal’ın tevkif edilmediği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Rüşvet isnadı ile haksız yere tevkif edil
diği ve nahiye müdürü ile kaza jandarma komutamnın yolsuz 
hareketlerde bulundukları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde mütagallibe tarafından bâzı 
evler ve bu meyanda kendi evi de yakıldığından faillerinin mey
dana çıkarılması ve zararmm tazmin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Mü
dür muavini Ömer Eskicioğlu; gayrikanuni hareketlerde bulun
duğundan ve müesseseye ait otomobili şoförü ile birlikte hususi 
hizmetlerinde kullandığından hakkında takibat icrasına dair.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbi sırasında yaralanarak ma
lul kaldığından dolayı kendisine tahsis edilen mâluliyet maaşa 
bilâhara kesildiğinden, bu tarihten itibaren tahakkuk etmiş olan 
meblâğın verilmesi ve yeniden maaş bağlanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde vukubulan bir hırsızlık hâdi
sesinin teşhisi sırasında suçsuz vatandaşların ve bu meyanda da
madı Süleyman’ın zabıta makamlarınca dövüldüğü ve vilâyete 
yaptığı şikâyetin semeresiz kal dağı hakkında.)



~  âa -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

9524/9234 Abdülkadir Arslan 
(S. No: 50) Kolluk köyünde 

Suruç

9314/9053 Ali Arif Atak vc ar- 
(S. No: 51) kadaşlan

Ceza Evinde Tutuk 
Siird

9310/9049 Hal it özkul
9627 PTT Müdiirlüğün- 
9732 den emekli 

10844/10291 Bayburt 
(S. No: 52)

9269/9024 İsmail Dine ve arkı- 
10494 d aşları 

(S. No: 53) Çavuş köyünde 
►, Karayazı

9192/8961 Talât Kitapçı 
(S. No: 54) Orduevi arkası No:

8

9051/8838 Sefa Köyü Muhtar 
(S. No: 55) ve İhtiyar Heyeti 

Domaniç - Tavşanlı

8912/8708 Kadem Baltiirk 
(S. No: 56) Ceza Evinde mah

kûm 
Trabzon

8819/8630 Aliye Karamemiş 
(S. No.- 57) Şafak caddesi 

No: 45 o  
Edremit

8645/8480 Hamit Yenilmez 
(S. No: 58) Gemik köyünde 

Kulp

8̂ 590/8425 Mustafa Oümüş- 
(S. No: 59) düğme 

Sebzeci 
Merzifon

8544/8385 Şükrü Elaldı 
(S. No: 60) Apti Çelebi mahalle

si Balta Çıkmazı 
No: 9
Samatya - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 8 Mart tarihinde şchidedilen Gümrük eri 
hâdisesinde methaldar bulunduğundan dolayı aleyhinde takibat 
yapıldığından hayatının korunması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : IIasımları tarafından evleri basılarak bir 
kısım eşyası yağma edildiğinden bir arı evvel tahkikat icra siyle 
zaraHanımn tazmini hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Şapka isyanı hâdisesinden dolayı mah
kûm olduğu cezası 2330 saydı A f Kanunu ile 1.929 senesinden iti
baren tamamen ortadan kalkmış olduğu cihetle memnu hakları
nın iade edildiği son tarihle, emekliye sevk edildiği 1945 seneleri 
arasında geçen müddete ait emeklilik haklarının verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : MütegalUbelerin arazilerine tecavüz ve 
müdahale edip fena hareketlerde bulundukları ve hayatlarının 
kavunması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Pulur tlköğretmen Okulu irin istimlâk 
edilen tarlaları bedelinin azlığı sebebiyle mezkûr gayrimenkulle- 
rinin kendisine iade edilmesi haklında.)

(Arzuhal hulâsası: Maliki bulundukları arazilerine orman 
idaresi tarafından müdahale edilerek mahkemeye verildiklerin
den vâki müdahalenin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Adam öldürmek ve memnu silâh taşımak 
suçlarından haksız yere tevkif edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası: İst üne hakaretten maznun bulunan oğ
lu Kaya Karamemiş’in haksız yere mahkum edildiğine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Birtakım tecavüze mâruz kaldıkları hal
de haksız yere mahkûm edildiklerine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Merzifon radar müfrezesinde yolsuzluk 
ve suiistmal yapıldığı ve devlet eşyasının şahsi menfaatlerde kul
lanılıp satıldığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Emniyet memurları tarafından iş yapma
sına mâni olunarak dövüldüğünden dolayı bunlardan çekinerek 
iş yapamadığı hakkında,)



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

6614/6603 Emfltllah öncül 
(S. No: 61) Haciveli köyünde 

Merzifon

(Arzuhal hulâsası : 1947 yılında yıkılan değirmeni için 1950- 
1951 yıllarına aidolmak üzere tahakkuk ettirilen ve 1954 yılında 
tahsili cihetine gidilen Bina Vergisinin terkini hususundaki mü- 
racaatinin malî kaza merciince .reddedilmesi sebebiyle mağdur 
olduğundan bu vaziyetin ıslahı hakkında.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarla vâki talep ve şikâyetlerin; salâhiyetli kaza 
mercilerince tetkik edilerek bir karara bağlanması lâzımgelen 
veya bu merciler tarafından tetkik edilmekte olan hususata ta
allûk etmekte bulunmaları itibariyle encümenimizce tetkik mev
zu yapılamıyacaldanna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5400 14 . V . 1957

10354/9860 Mahmut Çelik 
(S. No: 62) Hibyan köyünde 

Muş

10329/9839 Ali Tarhan 
(S. No: 63) Süleymanbey Çevi

ren sokak Deniz 
Ap. No: 15/13 
Ankara

10308/9824 Emin Bilge 
(S. No: 64) Kuzca Köy Muhtarı 

Görele - Giresun

10175/9720 Yakup Kıral 
(S. No: 65) Balıkçılar Derneği 

Reisi 
İzmir

10111/9678 Sinan Tanrıkulu 
(S. No: 66) îbnibezzaz mahallesi 

Çınarönü sokak 
No: 22 
Bursa

10078/9662 Vahide Alatepe 
(S. No: 67) Eskihamam mahal

lesi 59 sokak No: 15 
Adana

(Arzuhal hulâsası: Alparslan Devlet Üretme Çiftliği içerisin
de kalan 7 parça arazisinin 1955 yılında mubayaası derpiş edi
lerek o tarihte çiftlik müdürlüğüne gerekli talimat verildiği hal
de muamelenin halâ tekemmül ettirilme d,iği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Kira ile ikamet etmekte olduğu apartman 
dairesinin 6570 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan kirasının tak
dirine dair vukubulan müracaatı erinin neticesiz kaldığı halikın
da.)

(Arzuhal hulâsası: İsnadedilen suçlardan dolayı hakkında 
tahkikat yapılmakta iken muvakkaten işten el çektirildim sıra
da tekrar muhtar seçildiği halde; vazifesine başlattırılmadığın- 
dan vazifesine başlatılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Hâzineye ait Çilâzmak ve Kirdeniz voli
sini kira ile her yıl tutan S ey fi’den ücret mukabilinde iş alarak 
geçimlerini temin ettikleri bu defa ise; mezikûr volilerin balıkçı
lar kooperatifine kiraya verilmesi hasebiyle 600 balıkçı işsiz kal
dığından işbu muamelenin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Kaybolan oğlu Mehmet Ali'nin bir an ev
vel bulunması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: 1340 yılında iskân edildiği bina 1940 se
nesinde takdir olunan 1 250 lira mukabilinde istimlâk olunduğu 
halde; bedelinin bidayeten verilmeyip 1953 tarihinde Adana Em
lâk ve Kredi Bankasına yatırıldığı ve bir sene sonra da binayı 
bir hafta zarfında tahliye etmesi lüzumunun bildirildiği ve ha
len 40 bin lira değerindeki evinin elinden alınması mağduriye
tine sebeboldıığundan Vakıflar İdaresine ait her hangi bir evle 
mübadele edilmesi hakkında.)



\
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10033/9627 Fadıl Atabav ve ar- 
(S. No: 68) kada.şı

Tırıldı mahallesi Şo
för esnafından 
Kilis

9920/9547 Yusuf Güdü 
(S. No: 69) Yeşil köyde 

* Vakfıkebir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9805 '9455 
(S. No: 70)

9835/9481 
(S. No: 71

9806/9456 
(S .  N o : 72)

9581/9285 
9582/9286 

10146 
(S. No: 73)

9560/9267 
(S. No: 74)

Salim Aslan ve ar
kadaşla rı
Gazibeyli köyünde 
Bil f ra
Mustafa Zambak 
Meydan caddesi 
Adana Otelinde 
Hatay - Antakya

Kadir Öztiirk ve ar
kadaşları
1090 noı Sokak B 
Grııpıı No: 49 
İzmir
İbrahim Atalay 
Ayazma mahallesi 
Tulumbacılar sokak 
No: 32
Üsküdar - İstanbul
Abdiirrahman Eker 
Zars köyünde 
Horasan - Erzurum

11560/11006 İsmail Erdoğan ve 
(S. No: 75) arkadaşları

Yenituran mahallesi 
Akman Caddesi No: 
14
Ankara

11554/11000 Dr. Siiküti Tükel 
(S. No: 76) Bahoelievlor -25 ııoi 

Sokak No: 16 
Ankara

11566/11012 Ahmet Çalışkan 
(S. No: 77) Mezarlık Başı Ha

nında 
İzmir

(Arzuhal hulâsası: Kendilerine merkezden re’sen kamyon 
tahsis edilmesi hakkında.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Btşikdüzü ile Şal Pazarı nahiyeleri ara
sında şose açılması ve 1 632 metre karelik fındık bahçesine ye
niden tecavüz edilmesi dölayısiyle heyetçe tesbit edilip seneler
den beri ödenmiyen 200 lira tazminatın bir an evvel verilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Gazibeyli Tarım Kredi Kooperatifi eski 
yönetim kurulu âzalarının bu seneki seçimleri kabul edilerek 
vazifelerine devam, ettirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Fırtına tesiriyle yıkılan evinin altında 
kalan ailesiyle iki çocuğu öldüğünden ve kendisi de hasta ve ça- 
lışamıyacak bir vaziyette bulunduğundan gerekli yardımın yapıl
ması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde mütegallibe olarak tanınan 
Mahmut Zengin’in fenalıklarından korkarak köylerini terk etmiş- 
lersede, halen geri dönmek istediklerinden gerekli tedbirin itti
haz edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Emekliye ayrılması sebebiyle müstahak bu
lunduğu zatî ve aile harcırahı verilmediğinden bir an evvel tedi
yesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yenisizlik sebebiyle hayvanları telef olmak 
tehlikesine mâruz bulunduğundan bir an evvel muktazi tedbirle
rin alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara’da Akköprii civarında inşa edil
mekte olan göçmen evlerine yerleştirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadeleye iştirak etmiş bulundu
ğundan kendisine de istiklâl madalyası verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele sırasında iki ayağını kay
bederek mâlul vaziyete düştüğünden gerekli tedavisinin yaptırıl
ması hakkında.)
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11530/10976 Haşan Kapar ve ar- 
( S .  No: 78) kadaşlan

İncesu köyünde 
Eskişehir

11358/10804 Remzi Şimir 
11656/11102 Denizciler caddesi 
(S. No: 79) Kargalı sokak

No: 15 
Ankara

11341/10787 A. Ilamdi Canoğltı 
(S. No: 80) Fatih Çırçır cadde

si No: 15 
İstanbul

11345/10791 Asım Erdoğan 
(S. \ o : 81) Çııkuryurt köyünde 

İm rai ılı

11270/10716 Mehmet Küçük
(S. No: 82) Kavaklı mahallesi

X o: 36
Gölcük - İzmit

11256/10702 özdemir Güney 
(S. No: 83) Paşa mahallesi Işık

lar sokak No: 15/A 
Eskişehir

11204/10650 Ayşe Çınar 
(S. No: 84) Mithatpaşa mahal

lesi Hayribey sokak 
No: 8 
Zonguldak

11192/10638 Çevriye Kurfallı 
(S. No: 85) Ulucami mahallesi 

Büyük Alan No: 62 
Bergama

11190/10636 Muhtar Aydar 
(S. No: 86) 19 Mayıs mahallesi 

İnce sokak No: 44 
Samsun

11189/10635 Nazife özok 
(S. No: 87) Vakıflar İdaresinde 

Ödacı Kemal özok 
nezdinde 
Yozgad

A rzubnl Arzmhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Porsuk Barajı in§aatt dolayısiyle istimlâk 
edilen kıymetli arazilerine mukabil kendilerine değersiz ve gayri- 
nıüsait yerler teklif edildiği ve taahhüt edilen iyi arazi verilmedi
ğinden işbu haksızlığın önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Polis memuru iken meslekten ihraç edil
mek suretiyle vazifesine nihayet verilmiş ve bu suretle mağdur va
ziyete düşmüş bulunduğundan her hangi bir teşkilâtla vazife ve
rilmesi hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Henüz vazife görecek bir yaşta iken 
emekliye sevk edildiğinden işbu yersiz muamele düzeltilerek tek
rar vazifeye alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma eri olarak vatani vazifesini ifa 
etmekte iken şehit edilen oğlunu öldürmekten maznun Recep 
Oruç'un bir atı evvel yakalanması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İzmit Lisesi son sınıfında iken bir dersten 
muvaffak olamaması sebebiyle yüksek mektebe devam edemediğin
den kendisine bu imkânın verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Eskişehir Lisesi son sınıfında iken bir 
dersten aldığı kırık notla sınıfta kaldığından tekrar imtihana tâbi 
tutulması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası ile oğlunun Ereğli Kömür İşletmesi 
işçisi iken ölmeleri üzerine kimsesiz kaldığı cihetle kendisine yar
dım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mübadil muhacirlerden olmaları itiba
riyle iskân yardımlarından istifade ettirilmeleri veya ev yeri ile 
arazi verilmek suretiyle yerleştirilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Re’sen emekliye sevk edildiği halde emek
li maaşı hâlâ bağlanmadığından vaziyeti tetkik edilerek mağdu
riyetinin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Müteveffa kocası odacı Kâzım ’dan C740 
sayılı Kanun gereğince kendisine dul maaşı bağlanması hakkın
da.)



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

11136/10582 Mustafa Zorluel 
(S. No: 88) Çilingirlerde Yeni 

Sinemada Çiçekçi 
Edime

11127/10573 Hüseyin öktem 
(S. No: 80) Mithat paşa caddesi 

No: 62 Kunduracı 
Sami Arıyak yanın
da
Yenişehir - Ankara

11123/10569 Veli Akay 
(S. No: 90) Çelebimchmet Orta

okulu
Coğrafya öğretmeni 
Bursa

11118/10564 Ccvat Göç 
(S. No: 91) Sunullah mahalle

sinde 14. sokak 
No: 15 
Bandırma

11112/10558 Osman Zeki Dörtok 
(S. No: 92) Ortaokul Türkçe 

öğretmeni 
Bergama

11076/10522 Y. Neşet Onal 
(S. No: 93) Sendika Reisi

Üsküdar - İstanbul
11056/10502 Sadık Kınık
(S. No: 94) Eski Eserleri Koru

ma Cemiyeti Reisi 
Hayrabolu

10904/10351 İsmail Vural 
(S. No: 95) Kürkçüler köyünde 

Bolu
10877/10324 Mehmet Yılma*
(S. No: 96) Çelebiler mahallesi 

Muhtarı 
Eflâni

10869/10316 Tevfik Ayrım 
11693/11139 Behnam ve Nazaralı 
(S. No: 97) Ayrım vârisleri

Umumi Vekili Yu
karı mahallede 
Tuzluca

Arzuhal hulâsası: Vilâyetlerde bulunan Atatürk’e ait hey
kellerin temiz tutulması ve iyi muhafaza edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: Batman’da Petrol Ofisine ait siteler in
şaatında; alâkalı yüksek mühendislerle mütaahhitlerin anlaşarak 
karşılıklı menfaat temin ettikleri ve mütaahhitlerin aynı zaman
da vergi kaçakçılığı yaptıkları hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6:273 saydı Kanun hükmüne rağmen kad
ro olmadığından bahsilc terfii zamanında yapılmadığından geçen 
müddetleri kıdemine sayılmak suretiyle vaziyetinin ıslahı hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası: Yoksulluğu sebebiyle belediyece yapılan 
yardımın artırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun hükmüne rağmen kad
ro olmadığı bildirilmek suretiyle zamanında yapılmıyan ve geci
ken terfiinin düzeltilmesi ve geçen müddetlerin terfiine sayılması 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6772 sayılı Kanuna tevfikan tediyesi ge
reken ilâve tahsisatın yaz aylarında verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Hayrabolu’da tarihî ve mimari kıymeti 
haiz bulunan Güzelce Hasanbey camiinde noksan kalan kurşun 
ferşiyelerinin ikmali, dernekçe yaptırılacak cephe duvarının ta
mirine ait keşfin gönderilmesi ve maili inhidam minarenin de yık
tırılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müptelâ bulunduğu hastalığının tedavisi 
için İstanbul'daki hastanelerden birisine yatırılmasının temini 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mahallelerinde çıkan yangından mütevel
lit zararları büyük olduğundan kendisine yardım yapılması hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Mahallî Aske.rî Birlikler tarafından işgal 
edilen gayrimenkullerine ait kira bedelleri senelerden beri veril
mediğinden bir an evvel verilmesinin temini hakkında.)



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

10851/10298 İbrahim Anıl 
(S. No: 98) Pamukova nahiyesi 

Cedit mahallesi 
Geyve

10838/10285 Mehmet Çelemoğlu 
(S. No: 99) Kibrit ve Ağaç Sa

nayii İşçileri Sendi
kası Reisi 
İstanbul

10764/10211 Ayşe Pehlivan 
(S. No: 100) Ahmet Yılmaz Fırı 

m No: 7 
Akçaabat

10645/10103 Feridun Alkan 
(S. No: 101) Tiryakihasanpaşa 

sokak No: 48/2 
Aksaray - İstanbul

10618/10083 Hüseyin Yeşil 
(S. No: 102) Memleket Hastanesi 

İntaniye Servisinde 
Nazilli

10604/10069 Osman Zeren 
(S. No: 103) Kuyumcular Arasta

sında No: 28 
Çorum

10555/10024 Ali Keleş 
(S. No: 104) Hamzalı köyünde 

Çekerek

10422/9915 Osman Baysal ve ar 
(S. No: 105) kadaşları

Korkorlıı köyünde 
Çiçekdağ

10416/9909 Arslan Arslan 
(S. No: 106) Çelebi Mehmet Orta 

okulu Tarih - Coğ
rafya öğretmeni 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Millî Müdafaa Vekâleti tarafından istim
lâk edilen arazisine aidolup mahkeme ilâmı ile tahakkuk ettirilen 
istimlâk bedelinin bir an evvel verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İnhisarlar İdaresine ait Büyük Deredeki 
kibrit fabrikası yanındaki arazinin, fabrika işçilerine mesken 
inşa etmek üzere İstanbul Sendikalar Birliği Yapı Kooperatifine 
verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Trabzon ceza evinde hükümlü olan kocası 
Mustafa Pehlivan’m musap bulundüğlu hastalığı sebebiyle tedavi 
ettirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Meşru mâzeretine binaen ve arzusu ile 
emekliye sevk edilmiş ise de halen mahzur kalmadığından tekrar 
vazifeye alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Müptelâ bulunduğu hastalığının tednvisi 
ve hastaneye sevkı için kendisine yardım yapılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Çorum belediyesince terzi, berber ve 
ayakkabıcı ve sair esnaf için eskisinden fazla fiyat takdir edil
mek suretiyle halkın mağduriyetine sebebiyet verildiği hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Turhal Şeker Fabrikası İşçilerinden iken 
geçirmiş olduğu iş kazası sebebiyle ve arzusu ile işten ayrıldığın
dan kendisine maluliyet yardımı yapılması ve yeniden iş veril
mesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Çiçekdağı kazası hudutları dâhilinde bu
lunan Devlet ormanlarının köyleri halkı tarafından tahrip edil
diği ve alâkalı orman idaresi memurlarının mâni olmamaları se
bebiyle işbu hareketler devam etmekte olduğundan usulsüz işlere 
son verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı İntibak Kanunu âdilâne tat
bik edilmediğinden Devlet Şûrasından aldığı kararın tatbik edil
mesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hülâ
saları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahiyetleri
ne ve salâhiyetti idari makam ve mercilerce halli gereken veya 
hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olmalarına
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5401 14 . V . 1957

9180/8950 Mehmet Bahçeci 
(S. No: 107) Yenimahalle 5. I)u- 

1-ak Aşan sokak 
No: 29 
Ankara

8882/8679 Osman Zihni Güngör 
(S. No: 108) Müfettişlik caddesi 

Şarap Fabrikası kar
şısı No: 28 
Elâzığ

8872/8669 Halim Durak ve ar- 
(S. No: 109) kadaşı

Çokça köyünde 
Ceyhan

8869/8666 M. Vehbi Güldoğan
8870/8667 ve arkadaşları 

(S. No: 110) Çiftçiler Kal hana 
köyünde 
Ergani

8830/8637 Hüseyin Mirat Tün- 
(S. No: 111) dar

Şeker Fabrikası Zi
raat Muhasebecisi 
Burdur

8814/8625 Ertuğrul Bilgi 
(S. No: 112) Burslu öğrenciler 

adına 
İstanbul

8811/8622 Mustafa Kadiroğlu 
(S. No: 113) Tahrirat Kâtibi 

Mutku
8777/8594 Ahmet Akdoğan vc 

(S. No: 114) arkadaşlan
Sörek köyünde 
Mazgirt

8664/8488 Mehmet İzol 
(3. No: 115) Tepe mahallesinde 

Çermik

(Arzuhal hulâsası : Emekli muamelâtına ait evrakım, bilâse- 
bep bekletilerek işini kasten geciktiren Nevşehir eski hususi muha
sebe müdürü hakkında takibat yapılması ve Kasını 1951 ayına ait 
maaşının verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Yaşlılığı ve yirmi beş seneyi ikmal etmesi 
sebebiyle D D Yolları işletmesince tatbik edilen emeklilik muame
lesinin iptaliyle tekrar vazifeye alınması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Ceyhan nehri civarındaki arazinin su bas
malarından kurtarılarak faydalı bir hale getirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Süne haşeresinin tahribatına mâruz kal
dıklarından T. C. Ziraat Bankasına olan borçlarının tecili ve pa
muk ve sair yağlı maddeler zeriyatı için kredi verilmesi ve teknik 
elemanlar vasıtasiylc tohumlarının ıslah edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İhtiyarlık Sigortasından istisna edilmesi 
ve Kılıfta tatili Kanunundan faydalandırılmadı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

Az olan burs tahsisatlarının artırılması

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle altı seneden 
beri ayni derecede vazife gördüğü ve terfi edemediğinden bu 
vaziyetin ıslahı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası 
tecili hakkında.)

T. C. Ziraat Bankasına olan borçlarının

(Arzuhal hülâsası : T. C. Ziraat Bankasının Çermik Ajansı 
Müdürünün kredi ve tohumluk işlerinde yolsuz hareketlerde 
bulunduğu ve şahsi ahvalinin iyi olmadığı hakkında.)
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8646/8481 M. Salih Türk 
(S. No: 116) Denizciler caddesi 

Beyrut Palas Ote
linde 
Ankara

8638/8473 Haşan Kurtuluş ve 
(S. No: 117) arkadaşları

Göçmenlerden Sarı- 
oğlan 

- ' Kayseri

8579/8414 Osman Ok 
(S. No: 118) Subaşı köyünde 

Torbalı - İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8516/8359 Ahmet Ocak ve ar- 
(S. No: 119) kadaşları 

Muhtar
Demirci köyünde 
Simav

8508/8354 Erol Rumi Güngör 
(S. No: 120) Yeniçarşı Tozbağa 

sokak No: 23 
Galatasaray • İstan
bul

8492/8338 Mehmet Emin Erim 
(S. No: 121) Kavakdibi cadde

sinde
Burhaniye

8456/8311 Hüseyin Ateş 
(S. No: 122) Muhtar

Kapucu köyünde 
Suruç

8395/8253 Baki Akta§
(S. No: 123) Ortaokul 11. S. öğ

rencileri namına 
Refahiye

8391/8249 Tahir Eke 
(S. No: 124) Rizaiye mahallesi 

Açık sokak No: 10 
Elâzığ

(Arzuhal hulâsası : Hatay İlkokul öğretmeni iken kasdi- 
mahsusla haksız muamelelere mâruz bıraklıdığından dolayı va
zifesinden istifa etmiş olup Emekti Sandığından talcbettiği 
keseneklerinin verilmesi ve tekrar vazifeye alınması hakkında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup;  ken
dilerine tahsis edilen toprakların teslim edilmesi ve donatım ve 
çevirme kredisinden mütevellit borçlarının da tecili veya Dev
let tarafından ödenmesi hakkında*.)

(Arzuhal hulâsası : Sayın Başvekilin gıyabında hakaretim 
bulunduğundan dolayı vazifesine nihayet verilmiş ise de; sa- 
lâhiyetU mercilerce adenûtakip kararı verildiğinden tekrar 
vazifeye alınması hakkında,.)

(Arzuhal hulâsası : Dağların tarla haline getirilmesi, su 
mecralarının dolması veya tarla sahiplerinin tecavüzleriyle da
ralması yüzünden ovaları su altında kaldığındaki ve müracaat- 
leri kayıtsızlıkla karşılandığından vukubulacak felâketin ön
lenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına tevessül olunmayı 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Ünversitesi F. K. B. diş hekim
liği dalındaki kaydının yenilenerek eski haklarının iadesine 
dair.)

(Arzuhal hulâsası : 1950 senesine ait çocuk zammı istihkakı 
olup düyuna kalan 120 lira olacağının verümesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Komşu köy ileri gelenlerinin tesiriyle n 
kaçakçılara yataklık yaptıkları iddiasiyle gümrük takip me
murları tarafınan tâciz edildiklerinden mal ve canlarının işken
ceden korunmasının teinin edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Mekteplerinde öğretmen kadrosu noksan 
olduğundan ve fransızca dersi görmeden sınıf geçtiklerinden 
işbu noksanlığın bir an evvel telâfi edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Küçük yaştan beri malul vaziyette oldu
ğundan motorlu bir mâlûl arabasının kendisine temin ve tahsisi 
hakkında.)



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

6698/6687 Abdurrahman öz- 
(S. No: 125) yavuz

öğrenciler adına 
Yıldız Teknik Oku
lunda 

■ • • İstanbul

9153/8927 Kemal Türkoğlu 
(S. No: 126) Avukat

Yenimahalle Başba
kanlık Kooperatif 
arsaları Anıl sokak 
No: 20/A 
Ankara

9126/8906 Muzaffer Gürbüz 
(S No: 127) Cumhuriyet Oteli 

Muhasibi 
Erzurum

9084/8868 Kemal Ersoy ve ar- 
(S. No: 128) kadarları 

Şoförler 
Gerze

9054/8840 Cemal Ocak 
(S. No: 129) Nakliyeciler Derneği 

Antep

9041/8828 Tahsin Baş ve arka- 
(S. No: 130) daşları 

Gerze

9040/8827 Sefer Dolgun ve ar- 
(S. No: 131) kadarları 

Gerze

9001/8790 Abdüsselâııı Ayka- 
(S. No: 132) nat ve arkadaşları 

Göçmen Evinde mi
safir
Zeytinburnu,- İstan
bul

90U0/8789 Yusuf Çoktan 
(S. No: 133) Yaka Mahallesinde 

seyyar tatlı satıcı 
Urla

(Arzuhal hulâsası : Yüksek okullur yönetmeliklerinde mevcut 
farklar dolay i siyi e bir kısım talebe muvaffak ölamıyarak mağdur 
vaziyete düştüklerinden işbu mübayenetin izalesi için Yıldu 
Teknik okul tüzüğünün değiştirilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı sebeplerle ve hastalığı dolayısiyl 
ayrıldığı Orman İşletmesi avukatlığına alınmalına veya mümasil 
diğer bir teşkilât vc idare emrinde bir vazife verilmesine dair.)

(Arzuhal hulâsası : Atatürk ü niv er sitesinin araştırma vc 
tesis sahaları için lüzumlu arazinin istimlâkinde annesi namına 
tapulu 442 parsel numaralı vc 5 055 lira değerindeki gayrimen- 
külleri ccetvelc dâhil edilmiş iken bil âhara her hangi bir tesirle 
istimlâk dışı bırakıldığından işbu vaziyetin ıslahiyle tâ-mlâi: 
bedelinin verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: derze yangım dolaymyle mutazarrır ol
duklarından vilâyet emrinde bulunan otomobil lâstiklerinin ka
zalarına tahsis edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Gaziantcb - Fcvzipaşa şosesinin işletmeye 
açılmamam sebebiyle mutazarrır olduklarından mezkûr yolun bir 
an evvel açılmam halikında.)

(Arzuhal hulâsası : Gerze yangılında evleri ve zirai mahsul
leri tamamen yandığı cihetle T. ('. ¡firaat Bankasına ulan borçla
rının uzun vâde ile taksite bağlanmadı ve ayrıca kredi verilmesi 
hakkında.)

» » » » •» »

(Arzuhal hulâsası : Türkistan muhacirlerinden olup müret- 
tep bulundukları Salihli'ye sevk edilmiyerek topraklı bir bölge
ye iskân edilmeleri hakkında.)

(Arzuhal hulâsası: tskâıı suretiyle kendisine verilmiş olan 
evinin altındaki bodrumun, dükkân ve iskân fazlası gösterilerek 
borçlanmaya tâbi tutulduğu ve vaziyetin tetkikiyle işbu borçtan 
kurtarılmaları hakkında.)
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8892/8689 Abdülkelâm Akay 
(S. No: 134) Tunalı mahallesinde 

Derman Sokak No: 
84
Eskişehir „

9315/9054 Cevdet Elci 
(S. No: 135) C. M. P. U Başkanı 

Karaköse

9303/9042 Niyazi Gür ve arka- 
(S. No: 136) daşları

Salimbey mahallesi
Muhtarı
Dikili

9287/9037 Mehmet Şevki San- 
(S. No: 137) tepe ve arkadaşları 

Okçu köyünde 
Çumra

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9256/9014 Taşköprü ve diğer 
(S. No: 138) köyler muhtarları 

Şavşat

9238/9004 Kâzım Şen vc arka- 
(S. No: 139) daşları

Hüseyinli köyünde 
Alaplı-K. Ereğlisî

9217/8983 
(S. No: 140)

9208/8977 
(S. No: 141)

9206/8975 
(S. No: 142)

Ilasaıı Emer 
Muhtar Lorsun kö
yünde
Afşin - Maraş
Iîayri Çambele ve 
arkadaşları 
Nemlizade sokak 
No: 10 Kat 1 
Kadıköy - İstanbul
Akif Bıyıklı 
Şirket Müdürü 
Kırşehir

9198/8967 Ayşe Tokgöz 
(S. No: 143) Köprü köyünde 

Ş. Karaağaç

(Arzuhal hulâsası : 1935 senesinde Romanya'dan memlekete 
gelmiş olduğundan iskân yardımlarından istifade ettirilmesi hak
kında.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 1956 kışının şiddetli ve sürekli olması ve 
hayvan yeminin bitmesi sebebiyle hayvanlarının telef olmaları 
tehlikesi başgösterdiğinden bir an evvel yardım yapılması hakkın
da.)

(Arzuhal hulâsası: Otlakiye ve meralarının eşhasa satılması
na dair alman karardan mutazarrır olacakları cihetle bu vaziye
tin önlenmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : 1941 y.ılında ve borçlanma suretiyle basit 
bir krokiye müsteniden temlik edilen ve«1954 yılında tapuya tes
cil olunan arazilerine Toprak Komisyonunca el konularak yerle
rinde değişiklikler yapıldığı, köye tahsis edilen meranın az ve 
uzak mesafede olduğu ve geçit yolunun çoh da.r bvrakddığı hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : Amenajman plânlanmn tatbiki dolayt- 
siyle köylerine ait zatî ihtiyaçlarının kâfi miktarda karşılanma
dığı, Orman Kanununun bâzı maddelerinden istifade edemedik
leri, usulsuz hareketlerinden dolayı mahkemeye sevk edildikleri 
ve köyleri hududu dâhilinde bulunan ormanların bir an evvel 
tahdidedilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köyleri civanında mevcudolup zilyedlik- 
le mutasarrıf bulundukları orman amenajman plânına dâlıil edi
lerek ellerinden alındığından işbu adaletsizliğin telâfi edilmesi 
hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Afşin kazası Tanır nahiyesine bağlı Lor- 
şun köyü İncirli mahallesinin müstakil bir köy haline getirilme
si hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Sahibi bulundukları meskenlerinin karşı
sında imar plâna gereğince yapılması iktiza eden yeşil saha ile 
çocuk bahçesi işi sürüncemede bırakıldığından bir an evvel ik
mali hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Un fabrikalarının istihsalini sevk için 
ihtiyaçları bulunan 750/20 numaralı altı adecl otomobil lâstiğinin 
bedeli mukabilinde verilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkullerini karşılık göstermek 
suretiyle mahallî Ziraat Bankası ajansliğnndan talebettiği uzun 
vadeli kredinin verilmediği hakkında.)



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

9548/9258 Sadettin Dilbilgen 
(S.No: 144) Pul Evi sahibi 

Gazi Bulvarı 18 
İzmir

9544/9254 Zeynel Durak 
10103 Park Lokantası gar- 

(S. No: 145) sonu 
Elâzığ

9529/9239 Ahmet Şen 
(S. No: 146) Çonlu köyünde 

Bandırma

9516/9229 Hamit Aslan ve ar- 
(S. No: 147) kadaşları

Balıklıdere köyünde 
Susurluk

9505/9218 Şevki Yakıcı ve ar- 
(S. No: 148) kadaşları

işçi mümessili 
Karamürsel

9408/9133 Isa Çankaya 
12377/11818 Ceza Evinde 
(S. No: 149) İzmit

9406/9131 Necip Yalçın 
(S. No: 150) PTT Merkez Müvez- 

zii
Küre

9384/9121 Nasri Pişkin 
(S. No: 151) Tüccar 

Eruh
9371/9108 Abdullah Baykal ve 

(S. No: 152) arkadaşları
Sağırlık köyünde 
Düzce

9370/9107 Ortacami ve diğer 
(S. No: 153) mahalle muhtarları 

Vezirköprü

9369/9106 İbrahim özyurt.
(S. No: 154) Hükümet caddesi 

Abuşhayir Kahvesi 
No: 13 
Ordu

(Arzuhal hulâsası : Yabancı memleketlerle damgalı pul mü
badelesine müsaade edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Garson ve benzeri işçilerin hizmet kar
şılıkları hakkmdaki 6032 sayılı Kanun hükümleri Elâzığ Be
lediyesince doğru tatbik edilmediğinden belediyeye karşı tah
kikat açılması hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : T. C. Ziraat Bankasına olan borcundan 
dolayı Bandırma Ziraat Bankasınca koyunlariyle, yapağısı ucuz 
fiyatla satılarak ¿mutazarrır edildiğinden yeniden kredi açılma
sı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Susurluk kazasına bağlı Balıklıdere kö
yünde faaliyette bulunan 19 Numaralı Toprak Komisyonunca 
yapılan yanlış dağıtımın düzeltilmesi ve ıslah edilmesi hak
kında.)

(Arzuhal hulâsası : İzmit Çalışma Müdürlüğünün alâkasız
lığı dolay isiyle zaman zaman çeşitli haksızlıklara mâruz kal
dıklarından bunların önlenmesi ve İş Kanununun bihakkın tat
bik edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Edime Ceza Evinde yerli mahkûmların 
himaye edildiği, onbir arkadaşiyle birlikte hayatlarının tehli
kede olduğu, kantin ve kahve ocağında yolsuzluklar yapıldığı 
ve Edirne Hastanesi operatörünün hakaretine mâruz kaldığı 
cihetle başka mahalle nakledilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Küre PTT Müdürünün geçimsiz olduğu 
ve garaza mebni aleyhinde muamele yaptığı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Sümerbank mamullerinden kendisine his
se verilmediğinden işbu haksızlığın önlenmesine dair.)

(A\rzuhal hulâsası : Orman emvalinin kesimi ve çekimi do- 
layısiyle 5653 sayılı Orman Kanununun 18 nci maddesine 
tevfikan kendilerine verilmesi gereken % 25 istihkakları noksan 
verildiğinden kanunun tam olarak tatbik edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Vezirköprü Müftüsü Şükrü Saka'nm; va
zifesini lâyıkı veçhile ifa ve halkı tenvir etmediği, resmî vazifesi 
haricindeki mevzuatla uğraştığı ve halk üzerine fena tesir bıraktı
ğı hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Fındık mahsulünün verimli olabilmesi için 
fındık bahçelerinin hakkiyle imar edilmesi, fındık fiyatlarının 
muayyen bir seviyede tutulması, zirai yardım yapılması ve satış 
kararının zamanında verilmesi hakkında.)



9346/9084 A. Ağuz özavşar 
(S. No: 155) Bahçelievler No: 10 

M araş

9317/9056 Mehmet Cengiz ve 
(S. No: 156) arkadaşları

Karakuyu köyünde 
Tutak - Ağn

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : M araş Maarif memuru İle ilköğretim mü
fettişi tarafından husumete müsteniden aleyhinde rapor verildi
ğinden keyfiyetin tahkik edilmesi hakkında.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde Hâzineye ait birçok arazi bu
lunduğundan bunların kendilerine tevzi edilmesi veya kira ile 
verilmesi hakkında.)

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileri sürülüp hulâ
saları yukarda beyan olunan talep ve şikâyetlerin; mahiyetleri
ne ve salâhiyetti idari makam ve mercilerce halli gereken veya 
hal ve is’af edilmiş bulunan hususata taallûk etmekte olmaları
na binaen encümenimizce yapılacak muamele bulunmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5402 14 . V . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas Afyon K. İzmir

A. F. Ağaoğlu A. Doğruyol II. Tiryakioğlu A. Güngören

. Mardin Trabzon
B. Erdem S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 216)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : X
T. B. M. Mi

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 t
H;

— «8 Sayı : 110 

9 . I X . 1957 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

8230/8110 Abdülkadir Bozkurt 
Hacıbayram mahal
lesi Aksoy sokak 
No: 5 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhul hulâsası: 1951 senesinde görülen bir dâva sırasın
da yaptığı reddi hâkim talebinin kabul edilmemesi sebebiyle hük
medilen bin lira para cezasını ödeyecek vaziyette bulunmadığın
dan işbu cezanın affı hakkında.)

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince Adliye Ve
kâleti mümessili huzuriyle içtima edilerek yapılan tetkikat so
nunda ;

Gereği düşünüldü : Muzaffer Bozkurt namı şaihıs aleyhine 
Ekmel Önbulak tarafından yapılan icra takibi sırasında borç
lunun başkasından ipotek ile temin ettiği alacağına haciz konul
ması üzerine borçlu Muzaffer Bozkurt’un haeizden kurtulmak 
maksadiyle mezkûr alacağı babası müstedi Abdülkadir Boz
kurt’a temlik .ettiği ve işbu muvazaalı temlik dolayısiyle ala
caklı Ekmel önbulak tarafından ikame olunan istihkak dâva
sının icra kılınan muhakeme sırasında;

Müstedi Abdülkadir Bozkurt’un vukubulan reddi hâkim 
talebi merciince tetkik olunarak haklı görülmediğinden Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 ncı maddesiyle 5435 sayılı 
Kanuna tevfikan talebin reddine ve takdir olunan bin lira para 
cezasının kendisinden tahsiline karar verildiği ve kararın Tem
yiz Mahkemesince de tasdik edilmek suretiyle kesinleştiği ve 
tashihi karar talebinin dahi reddolunduğu anlaşılmış ve mahke
mece usul ve kanun hükümlerine uygun surette takdir edilen 
mezkûr cezanın affını mucip kanuni veya şahsi bir sebep de gö
rülmemiş olduğu cihetle af talebinin is’afına mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5403 11. V I . 1957



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

5758/5747 Asker Yıldırım 
Ortakapu mahallesi 
istiklâli Millî cad
desi No: 177 
Kars

Dilekçi : Kendisine İstiklâl Madalyası verilmesini talebet- 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vaba göre müstedinin isteği yerine getirilmiş olduğundan dilek
çi tarafından bu hususta vâki talep hakkında bu sebepten encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5404 2 . V I .1957

5732/5721 İzzet Gülteıı 
Henılıcıbaşı sokak 
No: 31
Kadıköv - Istanbul

Dilekçi : Gedikli başçavuşluktan emekli durumda iken Dev
let Demiryolları stajiyer kondöktör olarak hizmet ettiği sırada 
görevinin mahiyeti itibariyle emekliliğe tâbi olması gerektiği 
ileri sürülerek fusulen ödenen emekli aylıklannm istirdadı 
talebiyle açılan dâva lehine neticelendiği halde verilmiyen 
emekli aylıklannm iadesi hususunda bir karar ittihazını tale- 
betmektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden alınan cevâba göre' 
dilekçinin isteği yerine getirilmiş olduğundan müstedi tara
fından bu hususta vâki talep hakkında bu sebepten encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Kanur tarihi

5405 11 . VI . 1057

5673/5662 İsmail Alpsoy
Ceza Evi öğretmeni 
Sinob

Dilekçi : Vergi kaçakçılığı cezasının affını talebetmektedir.
Adliye Vekâletinin cevabında : Müstediye halen vergi ka

çakçılığı cezası vâki itiraz dolayısiyle kaza mercilerinin tetki
kine intikal etmiş olup, kaçakçılık cezasını % 50 küsur cezasına 
çeviren Temyiz Kominyonu karanmn Şûrayi Devletçe bozul
muş bulunduğundan, keyfiyet halen Temyiz Komisyonunca 
tetkik edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye ait mahkûmiyet hükmünün 
katileşmediği Maliye Vekâletinin cevabından anlaşılmakla af 
talebine halen mevzu teşkil etmiyeceğinden bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5406 11 . VI . 1957

3478/3471 Ferit Erol
Yenişehir İçel sokak
No: 2
Ankara

Dilekçi: Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğü aleyhine 
ikame ettiği derece tashihi ve alacak dâvasını Ankara Asliye Bi
rinci Ticaret Mahkemesinin, daha evvel açtığı bir dâva dolayı- 
siyle hâdisede ikrar ve kabul aynı zamanda muhkem kaziye 
bulunduğu mucip sebebiyle reddetmesi üzerine Temyiz yoluna 
müracaat eylemiş ise de mezkûr karar tasdik olunduğu gibi ile-



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

13645/13065 Osman Şirinler 
Biçer Otelinde 
Haymana

ri sürdüğü tashihi karar talebinin dahi reddedildiğini, halbuki 
bundan evvel, tamamen aynı olan diğer bâzı dâvalar münasebe
tiyle bu dairenin bir karan ile Hukuk Heyeti Umumiyesi karan 
arasında içtihat ihtilâfı tekevvün eylemesi üzerine mevzuu, Tev
hidi İçtihat Umumi Heyetinde incelenerek neticede ittihaz olu
nan Tevhidi İçtihat Karan ile birinci dâvanın açılmış olmasiy- 
le memurun hakkından vazgeçtiği yolundaki Ticaret Dairesinin 
karan reddolunup lehte olan Hukuk Heyeti Umumiye karannm 
tasvibolunduğunu ve 6082 sayılı Kanunla değişen Temyiz Mah
kemesi teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 8 nci maddesi ge
reğince mahkemeler, içtihatların birleştirilmesi suretiyle verilen 
kararlar ile bağlı bulundukları halde Temyiz Ticaret Dairesinin 
yukarda açıklandığı gibi, mezkûr karan kaale almıyarak tashi
hi karar talebini reddeylediğini bildirerek mezkûr daire reis ve 
âzasının şu fiili cezayı mucibolmakla beraber bu cihetin kendi
sini alâkadar etmiyeceğinden bahsile sebebolduklannı zarar ve 
ziyanının talep mercii olan Divanı Âlinin kurulmasını talebet- 
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabında: Davacının müracaatı sebebiy
le, kendisine ait kararın Temyiz Ticaret Dairesince tetkik edil
dikten sonra 22 . III . 1954 gününde tasdik ve vukubulan 
tashihi karar talebi dahi 18 . XII . 1954 tarihli ilâm ile reddo- 
lunduğu, bu duruma göre Vekâletçe idareten yapılacak bir mu
amele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyetin mahiyetine, incelenen dosya 
münderecatına ve Vekâlet cevabına göre vâki talep ve şikâyet 
hakkında Encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedinin tazminat talebi hakkında ayrıca kanuni mer
cilere müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5407 11 . V I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Fer'i cezanın affı hakkında.)

Dilekçi : Casusluk suçundan dolayı Ankara Garnizon Ku
mandanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesince Askerî Ceza Ka
nununun D - A/56 maddesi gereğince ölüm cezasına mahkûm 
edilen müvekkili Osman Şirin’lerin Türk Ceza Kanununun 59 
ncu maddesi hükmünden istifade ettirilerek cezasının 30 se
ne ağır hapse tahvil olunduğunu ve muahharan yürürlüğe gi
ren 5677 sayılı Af Kanunundan da faydalandınlarak tahliye 
kılınmış ise de Türk Ceza Kanununun 173 ncü maddesi mu
cibince aylıca hükmedilen on yıl Emniyeti Umumiye Nezareti 
altına alınma cezasını çekmek üzere Haymana’ya gönderil
diğini, halbuki Askerî Temyiz Mahkemesinin Tevhidi içtihat 
yoliyle ittihaz eylediği 3 . XI . 1950 gün ve 1830/2249 sayılı 
bir Karannda, hâdisede olduğu gibi Askerî Ceza Kanunu-
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nun 56 ncı maddesinin Türk Ceza Kanununa atıfta bulun
madığı hallerde bu kanunun 173 cü maddesinin tatbikine ma
hal olmadığı beyan edilmiş olup fakat bu karar makable 
teşmil edilemediğinden müvekkilinin tashihi karar talebi yal
nız bu noktadan reddedilmiş bulunduğunu ve mevcut mevzua- * 
ta göre gidilecek başka bir merci olmadığından müvekkili 
hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tev
fikan hususi af yoliyle Büyük Millet Meolisince bir karar ve
rilmesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Casusluk suçun
dan hükümlü Osman Şirinlerin daha evvefl hususi af talebiyle 
Büyük Millet Meclisine vâki müracaatının Arzuhal Encümeni 
tarafından vârit görülmiyerek reddedildiği ve son talep hak
kında da Vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildi
rilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince bu işin 
tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan Millî Müdafaa 
ve Adliye vekâletleri temsilcileri de : af veya tecili müstel- 
zim bir sebep göremediklerini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hüküm kanun 
yolundan geçmek suretiyle katileşmiş olup sonradan sâdır 
olduğu bildirilen Tevhidi içtihat kararının kanunen ve kai- 
deten evvele teşmiline imkân görülmemesine ve esasen bu ci
het, kaza merciinin muahharan verdiği kararda da zikredil
miş bulunmasına ve diğer taraftan, hükümlünün daha evvel 
vâki af talebi selef encümence kabule şayan görülmediğin
den 14 . XI . 1956 gün ve 3631 sayılı Kararla reddedilmiş bu
lunmasına binaen, son istek hakkında da zikredilen sebepler
den encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5408 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Bir cehalet eseri olarak suç işlediğini ve bundan 
büyük nedamet duyduğunu beyanla, cezasının affını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel vâki olan af tale
bini inceliyen selef komisyon bu talebi, dikkate alınacak değer 
ve mahiyette görmiyerek, 2 . IV . 1957 tarihinde reddetmiş bu
lunmasına ve bu baptaki kararın suduru tarihinden dört gün 
sonra verilen ikinci istidada tekrar edilen aynı talebin yeniden 
tetkikini icabettiren bir sebep de mevcudolmamasına mebni,

13647/13067 Mehmet Çakar
Ceza Evinde hü
kümlü 
Çanakkale
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mezkûr son talep hakkında dahi zikredilen sebeplerden encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5409 14 . V . 1957

13717/13135 Nafia Yırtıcı
Yıprak köyünde 
Jlaydarlı - Dinar

Dilekçi : Bir iş kazası neticesinde vefat eden kocasının ye
timlerine tazminat verilmesi için yaptığı müracaat üzerine işçi 
Sigortaları Kurumundan, bu yetimlerin babalarının ölümünden 
sonra nüfusa kaydedilmiş olmaları hasebiyle bahis mevzuu taz
minatın ödenmesine imkân olmadığı yolunda cevap alındığını 
ve bu cevabın ise kanun hükümlerine uymamakta bulunduğunu 
beyanla, mezkûr tazminatın adı geçen kurumdan tahsili husu
sunun sağlanmasını i|temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve şikâyetini önce 
Çalışma Vekâletine bildirmesi ve bu müracaata rağmen ihtilâ
fın devamı halinde de kaza merciinde dâva açması lâzımgelece- 
ğinden mezkûr talep ve şikâyetin bu sebepten encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılmıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5410 14 . V . 1957

13819/13235 Hilal Canayakın 
Vakıf Han No: 7 
Fabrikatör Tüccar 
İstanbul

Dilekçi : 6933 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
Gümrüğe gelmiş olan makinalan çekmeye âmade bulundukları 
sırada idare ile aralarında tekevvün eden bir ihtilâfın Ticaret 
Vekâletince geç halledilmiş bulunmasından dolayı mezkûr ka
nun mucibince kendilerinden 12 656 lira Hazine hissesi alınmış 
olduğunu ve bu kanunun zikrettikleri sebepten bu işte tatbiki 
lâzımgelmiyeceğini beyanla, mezkûr 12 656 liranın taraflarına 
ret ve iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
son karan almaya yetkili idari makama ve icabı halinde de kaza 
merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden mezkûr tale
bin bu sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5411 14 . V . 1957

11114/10560 Hamit Büyükaydm 
Ceza Evinde mah
kûm 
Rize

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı cezası
nın affı lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki mahkûmiyet karan- 
nın Temyiz. Mahkemesince bozularak dosyasının mahalline iade



-  6 —
Arzuhal Arzuhal sahibini»

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

olunduğu ve henüz af talebine mevzu ittihaz edilebilecek yeni 
bir hükmün lâhik olmadığı Adliye Vekâletinin bu baptaki ceva
bi yazısından ve mümessilin encümen huzurundaki beyanından 
anlaşılmasına göre vâki talep hakkında filhal muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5412 14 . V . 1957

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, 94-7/ 
1945 sayılı Sulh Hukuk Mahkemesi kararının iptalini ve Mersin 
Belediyesi aleyhine ikame etmiş olduğu iki hukuk dâvasının da 
süratle karara bağlanması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi hükmü ile kabili telif görülmiyen talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5413 14 . V . 1957

13802/13218 Kemal Dağer
Mesudiye mahallesi 
31 sokak No: 51 
Mersin

6013/6002 Halil Kayıkçı vo ar- Dilekçiler : Köylerine ait yaylada bulunan 48 ev ile camü 
kadarları kasden yakmış olanlar hakkındaki muameleden bir netice ala-
Gürin köyünde madıklarını beyanla, gereğinin bir an evvel yapılması hususun-
Geı-ede - Bolu da icabedenlere emir verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden, mahallî Cumhuri
yet müddeiumumiliğinin işarına atfen verilen cevapta, 48 yay
la evi ile camiin kasten yıkıldığına dair ileri sürülen şikâyetin 
yersiz bulunduğu bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5414 14. V . 1957

13715/13133 Kemal Durmuş * Dilekçi : Akciğer veremine musabolduğunu, Trabzon hasta*
Mesudiye köyünde nesinde yatmakta bulunduğunu, çok fakir olduğundan ailesi 
Giresun efradının sefil ve perişan bir duruma düştüklerini beyanla, bun

lar için kendisine yiyecek, giyecek ve para yardımı yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Kızılay gibi hayır cemiyet
lerinden birine müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5415 14 . V . 1957
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Dilekçi : 1331 yılında Sarıkamış cephesinde yaralanarak 
mâlûl kaldığını beyanla, kendisine emsalleri gibi mâlûl aylığı 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mâlûliyet iddiasından dolayı 
önce Millî Müdafaa Vekâletine ve bu hususta bir ihtilâf hâsıl 
olduğu takdirde usulü dairesinde alâkalı mercie müracaatte 
bulunması lâzımgeleceğine ve bu gibi iddiaların teşriî organ 
tarafından tetkik edilerek karara bağlanması caiz olamıyacağı- 
na binaen vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5416 14 . V . 1957

Dilekçi : On seneliği defaten verilerek kesilmiş olan dul 
maaşının 6740 sayılı Kanun mucibince iadeten tahsisini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Divanı Muhasebat Reisliğinden alman 
cevaba göre tahsis muamelesi ikmal edilmiş olduğundan vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5417 14 . V . 1957

Dilekçiler : İhtiyaçları olan akar yakıtın kendilerine veril
mesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İktisat ve Ticaret Vekâletinden alman 
cevaba göre istek yerine getirilmiş olduğundan bu hususta en 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5418 14 . V . 1957

Dilekçiler : Kazalarındaki müftü namzedi Osman Özkan’ın 
başka bir mmtakaya naklini ve bunun yerine İlmî ehliyeti haiz bir 
müftünün tâyinini ve yolsuz bâzı hareketlerinden dolayı da adı 
geçen hakkında kanuni takibat yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı Di 
yanet İşleri Reisliğine usulü dairesinde müracaatte bulunmala
rı lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13648/13068 Abdullah Yüncü vo 
arkadaşları 
Pothullalı mahallesi 
Yahyalı

12313/11756 Ahmet Hürci vo ar
kadaşları 
Çiftçi 
Kadirli

13443/12863 Zehra Kumbaracı 
Kadıköy Yoğurtçu 
Part. Miski Anbcr 
sokak No: f> 
İstanbul

13719/13137 Şükrü Siinetçi 
Çukut köyünde 
frümiişane

5419 14 . V . 1957



13654/13073 Dervişe Şarligil
Fatih Balipaşa cad
desi No: 113 Kat:2 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 24 . III . 1937 tarihinde İnönü Muharebesinde şehit 
düşen kardeşi makineli tüfek subayı Mehmet Ali Bosna’dan 
kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ilgi
li makama müracaat etmesi lâzımgeldiğinden bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5420 1 4 .V .1957

13656/13075 Kerim Kanok
Şişli îskenderoğlu 
sokak Durugönül 
Ap. No: 4/2 
İstanbul

Dilekçi : İstiklâl Muharebesinde mesbuk hizmetlerinden do
layı kendisine İstiklâl madalyası verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin İstiklâl madalyasına taallûk 
eden talebini usulü dairesinde Millî Müdafaa Vekâletine karşı 
dermeyan etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5421 14 . V . 1957

13661/13080 Ubeyd Bedrettin 
önce
Lise Edebiyat öğ 
retmeni 
Antalya

Dilekçi : 2028 sayılı Meclis Kararının, istidasında beyan et
tiği sebeplerden dolayı, kendisi hakkında da tatbik olunarak,
1 . VII . 1928 den tekrar vazifeye tâyin edildiği 1 . IV . 1955 
tarihine kadar olan müddetin de fiilî hizmetine katılmasını ve 
zararlarının tazmin etirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu Meclis kararı, 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası hükmünün tatbiki neti
cesinde hâdis olan hukuki durum münasebetiyle yalnız hâdise
sine maksur ve şahsa münhasır olmak üzere ittihaz buyurul
muş olup bu kararın dilekçi hakkında kıyas yoliyle de olsa uy
gulanmasına mesağ ve cevaz görülememesine ve mumaileyhin 
vâki talebinden dolayı Önce aidolduğu vekâlete ve bu konudaki 
ihtilâf devam ederse bundan dolayı da alâkalı kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımgeleceğine binaen, mezkûr talep hakkın
da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5422 14 . V . 1957

13668/13087 Hulûsi Kilislioğlu 
özel İdare Yazı İş
leri Bürosu Memuru 
Gazianteb

Dilekçi : Jandarmada uzatmalı olarak geçen hizmetinin 
şimdiki fiilî hizmetine ilâvesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu husustaki lâyihanın Bütçe Encüme
nince İncelenmekte olduğu anlaşıldığından vâki talep hakkında 
komisyonumuzca başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5423 14. V . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12384/11825 Reşat Oğuzoğlu
Hamam sokak No: 1 
Beykoz - İstanbul

13669/13088 Hasip Mungan
Sııvarkapı mahalle
sinde 
Mardin

13662/13081 Suphiye Özcan
Maarif Müdürü Se- 
lâhattin özcan ya
nında 
Muş

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası 
hükmünün hedef tuttuğu kimselerden olmadığı halde bu fıkra
nın sırf gareze müsteniden hakkında tatbik edildiğini beyanla, 
tekaütlük muamelesinin kaldırılarak tekrar tavzifini istemek
tedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin İstanbul 
Vilâyeti Maarif İnzibat Meclisinin 18 . IV . 1955 gün ve 1845/ 
840 sayılı Kararına müsteniden Vekâlet Müdürler Komisyonu
nun 29 . XI . 1955 tarih ve 405 -1/455 numaralı karariyle 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrasına göre emekliye 
sevk edildiği bildirilmektedir.

Müstediye ait sicil dosyasının incelenmesi vekâlet temsilci
sinden de bu hususta lâzımgelen izahatın alınması için 14 . V . 
1957 tarihinde toplanan encümen, bahis mevzuu dosyayı tetkik 
etmiş ve mümessilden de icabeden izahatı almıştır.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında tesis olunan idari ta
sarrufa raci şikâyet, mumaileyhe ait sicil dosyası münderecatı
na ve vekâlet mümessilinin bu dosyaya atfen verdiği izahatın 
mahiyetine nazaran vârit bulunmamış ve bahsi geçen tasarruf, 
maddi ve kanuni sebeplere dayanan bir lüzuma ibtina ettiril
miş olmasına binaen, mezkûr şikâyetin zikredilen sebeplerden 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5424 14 . V . 1957

Dilekçi : Askerî vazifesini ifa ederken mâlûl kaldığını ve 
resmî makamlara yaptığı müracaatın birtakım formaliteler 
yüzünden semere vermediğini beyanla, kendinine mâlûl aylığı 
bağlanması için bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesine göre kanun teklif etmek hakkı mebuslara ve Vekil
ler Heyetine aidolup encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle 
bir teklif serdine yetkili bulunmadığından vâki talep hakkında 
zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5425 14 . V . 1957

Dilekçi : 6745 sayılı Kanun mucibince kendisine babacın
dan aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mezkûr kanun hükümleri 
dairesinde yetim maaşına müstahak olup olmadığının tetkiki 
ilgili makama, ait bulunduğundan önce usulü dairesinde bu ma
kama ve her hangi bir ihtilâf vukubulursa bundan dolayı da
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13420/12840 Mustafa ve kızı Ül
ker Yaycı
Karşıyaka mahallesi 
Şoförali caddesi Öğ
retmen sokak No: 16 
Gazianteb

14014/13428 Mahmut Aktaş 
13655/13074 Şişli Izzetpaşa sokak 
13782/13200 No: 7/9 

İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kaza merciine müracaat edilmesi lâzımgeleceğine binaen bu 
sebeplerle vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5426 14 . V . 1957

Dilekçilerden Mustafa Yaycı; km Ülker Yaycı’tun ırzına 
geçen Ali Kemal Güler adındaki şahıs hakkında yapılan muha
keme sırasında, Gazianteb Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Kadri Ta
bak ile Asliye Ceza Hâkimi ve C. Müddeiumumisi ve bu yer 
avukatlarından İsmail Gökçek ve Fuat Göksal’m maznunu ce
zadan kurtarmak maksadiyle tabip raporunu ve lehte şehadet- 
te bulunan şahitlerin ifadelerini muhtevi zaptı ortadan kaldıra
rak verilen beraat kararının Temyiz Mahkemesince de tasdiki
ni sağladıklarım beyanla, adları geçenler hakkında kanuni ta
kibat yapılmasını istemekte ve kızı Ülker Yaycı da bu talebe 
iştirak etmektedir.

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinden alınan cevaba göre, 
müsnet fiilin sabit olmamasından dolayı maznunun beraatine 
dair verilen hüküm Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş ve yok 
edildiği iddia olunan tabip raporiyle ifade zaptının dosya arasın
da bulunduğu anlaşıldığından alâkalılar hakkında işlem yapıl
masına lüzum görülmemiş bulunmasına binaen, vâki talep mü
nasebetiyle Encümenimizce de zikredilen sebeplerden muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5427 14 . V . 1957

Dilekçi: Şoför Fethi Şener aleyhinde açtığı tazminat dâvası 
bidayeten lehinde hükme bağlanmış iken Temyizin nakzı üzeri
ne İstanbul 5 nci Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilmiş ve 
bu suretle bütün haklan zıyaa uğratılmış olduğundan bahsile, 
gereğinin Büyük Millet Meclisince yapılmasını ve dâvasının 
başka bir mahkemeye nakledilerek yeniden rüiyeti esbabının 
istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi, dâvasının reddi hakkındaki hü
küm aleyhinde Temyiz yoluna başvurabileceği gibi, mezkûr dâ
vanın nakli için kanuni bir sebep mevcudolduğu takdirde bun
dan dolayı da merciine müracaat edebileceğine göre vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5428 14. V . 1957
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Bolu vilâyetinin Merkeşler köyünün hudutları 
dâhilinde açılan linyit kömürü ocaklarını işleten Kâmil Bilgi- 
han adındaki şahsın bu köyde bulunan tarlalarını hasara uğrat
makta olduğundan ve yaptıkları müracaat üzerine bu tarlalarla 
sair gayrimenkullerinin istimlâki cihetine de gidilmediğinden 
bahsile, haklarının korunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin hasar ve zarar iddiaların
dan dolayı kaza merciine ve istimlâk hakkında da aidolduğu ma
kama müracaatte bulunmalan lâzımgeleceğinden bu hususlann 
zikredilen sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5429 14 . V . 1957

Dilekçi : Sürmene balıkçılarına tevzi edilmek üzere bu ka
zaya kâfi miktarda motorin gönderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İktisat ve Ticaret Vekâletinden alman 
cevaba göre istek yerine getirilmiş olduğundan bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5430 14 . V . 1957

Dilekçiler : Oğullarının Kore’de şehit olduğundan ve ken
dilerine şimdiye kadar hiçbir yardım yapılmadığından bahsile, 
ya maaş bağlanmasını yahut nakdî yardımda bulunulmasını is
temektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin usulü dairesinde Millî Mü
dafaa Vekâletine müracaatte bulunmalan lâzımgeleceğinden 
vâki talepleri hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5431 14 . V . 1957

13722/13140 Kalkan Muhtarı ve Dilekçiler : Nahiyelerine bir an evvel hâkim tâyin edilmesi- 
diğer muhtarlar ni istemektedirler.
Kalkan Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı

usulü dairesinde Adliye Vekâletine müracaatte bulunmalan lâ- 
zımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13733/13151 Mehmet ve Sultan 
Tükenmez 
Oökmustafalı kö
yünde
Bahçe - Adan«

12445/11880 Aslan Usluca
Kuleli köyünde 
Kusluca - Sürmene

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13670/13089 K. Ali Altıntaş ve 
arkadaşları 
Merkeşler köyünde 
Bolu

5432 14 . V . 1957
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13720/13138 Ramazan Ulu ve ar
kadaşları 
Ulu köyünde 
Ulus

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Ötedenberi zilyed ve mutasarrıf bulundukları 
gayrimenkuller hakkında kaymakamlıkça 5917 sayılı Kanuna 
tevfikan ittihaz edilen 2 . 1 .  1956 gün ve 1 sayılı kararda isabet 
bulunmadığından ve saireden bahsile, mezkûr gayrimenkullerin 
yedlerinde ipkasını ve bu karan verenle buna müsteniden mua
mele yapanlar hakkında kanuni takibat yapılmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Kaymakamlıkça ittihaz edilen mezkûr 
karar tedbir mahiyetinde olup mülkiyete taallûk eden asıl ihti
lâfın halli kaza merciine ait bulunmasına ve haklarında takibat 
icrası istenen kimseler için de usulüne tevfikan yetkili makama 
müracaat olunmak lâzımgeleceğine binaen vâki talep hakkında 
bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5433 14 . V . 1957

13712/13130 Mehmet İbik
Osmaniye mahallesi 
İncilli sokak No: 9/1 
Bakırköy - İst ani itil

Dilekçi : Velâyeti altında bulunan oğlu Mehmet Ali Ibik’e 
annesinden intikal eden gayrimenkullerin buldurularak ken
disine teslimi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen gayrimenkullerin tapudaki 
kayıtlarına göre mevki ve hudutlannın tâyini ve intikal muame
lesinin icrası mümkün olduğundan dilekçinin bu yola başvur
ması ve sözü geçen gayrimenkuller başkalan tarafından işgal 
edilmekte ise bundan dolayı da aidolduğu mahkemede men’i mü
dahale dâvası açılması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında 
zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5434 14 . V . 1957

12247/11690 Mahmut Pirinç
Güllabibey mahal le
şinde 
Siverek

Dilekçi : Mahkûm olduğu cezanın dörtte birini ikmal ettiği
ni, ceza evinde bulunduğu müddetçe hakkında inzibati ceza tat
bik edilmediğini ve tamamen uslandığını beyanla, yeni ceza ev
lerinden birine naklini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin üçüncü devreye geçme hakkı
nı ihraz ettiği ve gözlerindeki hastalığın iyi olduğu veya muhiti 
için bir tehlike teşkil etmediği anlaşıldığı takdirde, talebiyle 
ilgili muamelenin ifasiyle neticenin kendisine tebliği; Adliye 
Vekâletinden mahallî Cumhuriyet müddeiumumiliğine bildiril
miş olmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muame
le tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5435 14 . V . 1957
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13585/13005 Mehmet Krbay
Küçük Ankara Ev
leri No: 34 , 
Maltepe - Kartal 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Sümerbank Memurları Yapı Kooperatifi mütaahhi- 
dinin vergi kaçakçılığı yapmakta olduğunu ihbar etmekte ve 
ödenmiyen istihkakının zarar ve ziyaniyle birlikte bu mütaah- 
hitten alınarak kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin gerek istihkak gerekse zarar 
ve ziyana taallûk eden iddiasından dolayı usulüne tevfikan alâ
kalı kaza merciine müracaattte bulunması lâzımgeleceğine ve 
vergi kaçakçılığı ile ilgili ihbarından dolayı da Maliye Vekâle
tince icabına tevessül edilmiş bulunmasına göre her iki cihet 
hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

5436 1 4 .V .1957

11077/10523 Ali Rıza Yaşar
Karşıyaka mahalle
sinde eski Polis 
Komiseri 
Muğla

Dilekçi: Milli Mücadele seneleri içinde geçen hizmetlerinden 
dolayı yapılan itibari zammın, bu husustaki Şûra kararma rağ
men noksan hesabedildiğini ve bu yüzden ikramiyeden mahrum 
kaldığını, Arzuhal Encümeninin kendisini kaza merciine sevk- 
eden kararında da bir zühul mevcudolduğundan bu karara da 
itiraz ettiğini beyanla, durumunun tekrar incelenerek hakkının 
korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden alman cevaba gö
re dilekçinin 24 sene 9 ay 23 günden ibaret fiilî hizmetine 788 
sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi mucibince 3 sene 
10 gün itibari zam ilâve edilerek kendisine 27 sene 10 ay 3 gün 
üzerinden emekli maaşı bağlanmış ve ikramiye verilebilmek için 
fiilî hizmetin otuz seneye bâliğ olması icabetmekte bulunmuş ol
masına ve aynı mahiyetteki müracaat hakkında selef Komisyon 
tarafından daha evvel verilen 5 . VI . 1956 gün ve 3811 sayılı 
Karar usulen kesinleşmiş olup Dahilî Nizamnamenin 57 nci 
maddesinde de yazılı bulunduğu üzere iş sahiplerine itiraz hak
kı tanınmamış bulunmasına binaen son defa vâki talep hakkın
da da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5437 14 . V . 1957

11905/11348 Ahmet Çalışkan
6 . X II . 1956 tarih 
ve 1006 numaralı 
tel sahibi 
Perşembe

Dilekçi: Perşembe Kazası Belediyesinin icraatından şikâyet 
etmekte ve bir haksızlığa mâruz kaldığını ileri sürerek bunun 
telâfisini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki şikâyetinin, kaçak olarak 
inşa ettiği barakanın belediyece yıktırılmasından tevellüdeyle- 
diği ve hedmin 6188 sayılı Kanunun 28 nci maddesine müsteni
den yapıldığı ve bunda mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı



-  14 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Dahiliye Vekâletinin tahkika müstenit cevabından anlaşılmasına 
göre vâki şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5438 14 . V . 1957

13644/13064 Sırrı Bellioğlu 
14307/13720 Gazimustafakemal 

13916 Bulvarı Akköşk Ap. 
No: 14
Maltepe - Ankara

Dilekçi : Şahsına taallûk eden Af Kanununun tefsiri hak
kında iki mebus tarafından vâki teklifin Büyük Millet Mec
lisince tasvibedilerek gereğinin yapılması Adliye Encümenine 
havale edildiği halde, bu encümenin) mezkûr tasvip hilâfına 
karar vererek keyfiyeti Umumi Heyete bildirdiğini ve ken
disine gönderilen zabıt ceridelerinde Müşarünileyh Heyetin 
ne yolda bir karar aldığını bulamadığını beyanla, bu baptaki 
Meclis Kararının tarafına gönderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Büyük Millet Meclisince ittihaz buyu
rulan mukarreratın cümlesi zabıt ceridelerinde münderiç bu
lunmasına ve dilekçi, Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 
veya Meclis Matbaasına müracaatle, bahsettiği husus hakkın- 
daki kararı muhtevi cerideyi bedeli mukabilinde tedarik ede
bileceğine ve encümenimiz bu bapta kendisini vazifeli görme
mekte olmasına mebni, vâki talep hakkında zikredilen sebep
lerden muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5439 14. V . 1957

• 241 242 
13018/12441 Muzaffer Gedikoğlu 
13511/12931 Yeni Yalva Otelinde 

Ankara

(Arzuhal hulâsası : öldürmek, kasdi ile önüne çıkıp kendisini 
eser bırakacak derecede döven 5 kişiyi himaye ile; hâdiseyi bu 
yolda ikrar etmiş bulundukları ve şahsi şikâyetleri de olmadığı 
halde, bunların bir kısmını maznun mevkiinde davacı, kendisini 
de maznun durumuna koyup; tüberküloza, musabolması itibariyle 
alkol alması da mümkün bulunmadığı halde alkollü olduğu isnat 
ve darp asarının tesbitinc de mâni olunmak suretiyle, mütecavizle
rin kan hasmı olan hâkim muavinine kendisini 4 ay 5 yün hapse 
mahkûm ettiren ve evinde arama yaptıran keza reddi hâkini tale
bine mütaallik vâki itirazını vazifeli olmıyan mahkemeye reddet
tiren istidada adları yazılı Çankırı Müddeiumumi ve muavinleri 
ve hâkimlerinden, keza; temyiz ve tashih taleplerinin ve dosyası
nın umumi heyete sevkı hususundaki isteğinin nazara alınmadı
ğından şikâyeti ve kanunsuz olarak verilmiş olan mezkûr mahkû
miyetinin affı veyahut yeni deliller muvacehesinde dâvaya aynı 
dereceli Ankara mahkemelerinden birinde iadei muhakeme yoliyle 
tekrar rüyet olunması taleplerini mut uzanımındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vekâlete 
dahi vâki mütaaddit şikâyet ve müracaatleri üzerine yaptırılan
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

tahkikat neticesinde, adı geçen müddeiumumi ve muavinleri ile 
hâkimlerin muahazelerini mucip bir cihet tesbit olunamadığı ve 
yapılan muamelelerde bir yolsuzluk bulunmadığı, şikâyet mev
zuu hususlar madde bemadde belirtilerek açıklandıktan sonra; 
sarhoşluk ve Sabire Gedikoğlu'na hakaret, İsmail Armutçu yu 
tahkir ve dövmek suçlarından dolayı yapılan muhakeme netice
sinde hareketine uyan Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine 
tevfikan Sulh Ceza Mahkemesince verilmiş olan mezkûr mahkû
miyet kararının Temyizen de tasdik olunmuş bulunduğa bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
af talebi hakkında bu bakımdan, müstedinin kanuni sebepler 
ve şartlar mevcudolduğıı takdirde vazifeli kaza mercii nezdinde 
iadei muhakeme talebinde bulunmak hakkı mahfuz ve kendile
rinden şikâyet olunan hâkim ve müddeiumumiler haklarında da 
kanuni icabın yapılmış bulunulmasına göre; mezkûr şikâyet ve 
talepler üzerinde encümenimizce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5440 14 . V . 1957

10232/9764 livan ve arkadaşları (Arzuhal hulâsası : Ecdattan mevrus tapulu arazilerine 10 
Haran köyünde köy halkı tarafından silâhlı olarak vâki tecavüz ve yapılan mü-
Malazgirt sademe neticesinde 1 ölü ve yaralı bulunduğu halde mütecavizler

hakkında el*an tahkikata tevessül olunmadığından, buna muka
bil'kendilerine fena muamelede bulunup evlerinden dahi uzaklaş
tırılmış olduklarından şikâyeti ve mütecasirler hakkında gereken 
tahkikatın ifası ve tecziyeleri, can ve mal emniyetlerinin tahtı te
mine alınması taleplerini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Malazgirt ve Karaya
zı ’nın bâzı köyler halkı arasında vâki otlakiye ihtilâfı yüzün
den filhakika silâhlı bir müsademe vukubulup, bir ölüm ve iki 
yaralama ile neticelenmiş bulunduğa, Malazgirt Müddeiumumi- 
liğince tahkikata başlanılarak iki şahsın tevkif olunduğu ve di
ğer iki şahıs hakkında da giyabi tevkif karan verildiği ve bun
ların hali firarda bulundukları, yakalandıklan vakit takibatın 
kanuni bir neticeye bağlanacağı ve yapılan muamelelerde usul 
ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığa bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre talep hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5441 14 . V . 1957
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13019/12442 Muhittin Okan
Üsküdar Yunusbağı 
raddesi No: 55 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Arzuhal hulâsası : 1338 yılında, büyük taarruzda gözlerinden 
malûl kalıp işbu maluliyetinin zamanla ilerlemesi neticesinde-; 
1933 tarihinde Erzurum Aske<rî Hastanesince verilen 21 numa
ralı rapor üzerine tekaüde sevk olunduğundan ve 23 yıldır emek
lilik muamelesinin derece üzerinden tadili halkındaki vâki kanu
ni taleplerinin Devlet Şûrasmca dahi is’af olunmamasından, do
lay isiyle halen her iki gözünün görmez bir hadde gelmesi sebe
biyle bütün zamlarla eline geçen 120 lira ile fakru sefalete du
çar olduğundan, mezkûr kanuni hakkının ziyama mahal kalma
mak üzere vatan uğrunda sebk eden yararlıkları da göz önünde 
bulundurulmak suretiyle gereken kararın alınması talebinden 
ibarettir.)

Vekâlet cevabi yazısı okunup temsilcinin bu yazıyı teyideder 
mahiyetteki izahatı dinlendikten sonra;

Gereği düşünüldü : İhtilâfın kaza merciince tetkik ve kara
ra bağlanmış olması itibariyle vâki talep üzerine Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine göre encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5442 14 . V . 1957

13685/13103 M. Ali Aytek
Karagümrük Melek* 
hoca caddesi Feren- 
debaz sokak No: 12 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Kuvayi MUUyeyc bilfiil iltihakla Hursa, 
Yenişehir Cephesinde sebk eden hizmetinden dolayı istiklâl ma- 
dalyasiyle taltif için müddeti içerisinde vâki müracaatının, em
rinde hizmet gördüğü Birlik kumandanının vefat etmesi münase
betiyle istenilen vesikayı alamadığı için is’af olunmadığından, 
madalyasının verilmesi esbabının temin buyurulmusı talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr talebinden dolayı 
kanuni inha salâhiyeti haiz Millî Müdafaa Vekâletine ve kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzım- 
gelmekte bulunduğundan vâki talebi üzerine bu bakımdan encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5443 14 . V . 1957

13589/13009 Abduş Çifter
Emirsııltan mahalle
si Emirönü sokak 
No: 1 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Dimetoka’da bırakmış olduğu emlâkine 
mukabil, mübadil hakkı olarak kendisine mal verilmesi talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr talebinden dolayı 
evvel emirde, bu hususta katî karar vermeye ve gerekli mua
meleyi ifaya yetkili idari makamlara, ihtilâfın devamı halinde/ 
de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatı lâzımprel-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

inekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine bu balamdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5444 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : 1 nci Cihan Harbinde muhacireten Bay
burt’tan Ankara’ya gelmiş ve Eryaman köyüne yerleşmiş olup bu 
köyde tahsis olunan 50 dönümlük Hazine arazisini kifayetsiz ol
masına rağmen 18 yıldır imar, ihya ve tasarruf etmekte bulun
duğu halde temlik muamelesinin intacolunmadığından ve emre 
rağmen gelen tevzi komisyonunca da işine bakılmadığından, ta
pulama heyetince mezkûr arazilerinden bir kısmının Hazine uhde
sine tesbit olunması üzerine Ankara Kadastro Mahkemesinde itira- 
zen açtığı dâvanın da tahsis vc temlik muamelesine intizaren bir 
türlü neticel endir ilmediğinden, Attepe mevkiinde kâin yerinin de 
gezici kadastro mahkemesince Hazine adına tescil olunmak sure
tiyle 12 nüfuslu efradı ailesinin perişaniyetine sebebiyet verildi
ğinden şikâyeti ve 11 yıldır sürüncemede bırakılan bu tahsis ve 
temlik muamelesinin neticelendirilmcsi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinin şikâyetle ilgili ceva
bına nazaran; kadastroca 5 parça olarak tesbit edilmiş olup Ha
zine ile müstedi arasında ihtilaflı ve bu ihtilâfların kısmen va
zifeli kaza mercünde İncelenmekte ve kısmen de incelenip kara
ra bağlanmış bulunduğu anlaşıldığından vâki müracaat üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce bir muamele ifasına mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5445 14. V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Haliç Fenerinde 1839 ada ve 23 parselde 
kâin tapuda mukayyet gayrimenkulüne ait satış muamelesini; is
tihsal ve ibraz olunan veraset ilâmına, tapu senedi ve sair kanuni 
vesaika rağmen kanuni vazife ve salâhiyetlerini aşarak ifa etmi- 
yen ve sürüncemede bırakan tapu Muhafızı Haydar Erim ve kon
trol Şemsettin haklarında kanuni muamele yapılması talebinden 
ibarettir.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis gayri- 
menkulün sahibi evvellerinden itibaren gördüğü tedavül ve in
tikal safahati bertafsfl açıklandıktan sonra; şikâyetçinin mü
vekkilleri adına tescil olunmuş bulunan 48 hisseden 21 hisseye 
ait satış muamelesinin; metrüken Hâzineye intikal eden hisse
nin yapılan tesçili sebebiyle tanzim olunan ilmühaberle, mahke-

12518/11946 A. Necati Ayhan
Binbirdirek meydanı 
sokak No: 10, Kat: 1 
No: 10
Divanyolu - Sultan
ahmet

13173/12596 Fevzi Keleş
Eryaman köyünde 
Etimesgut - Ankara
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Arzuhal

No.

10286/9805

13299/12721

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

meden alınmış bulunan veraset vesikası arasında Tapu Sicil Mu- 
hafızlığmca görünen mübayenet sebebiyle ve Hâzineyi sıyanet 
maksadı ile tapu sicil nizamnamesinin 25 nci maddesinin verdiği 
salâhiyete müsteniden reddedildiği ve şikâyetçilerin aletdeve- 
cat vâki itirazları üzerine merkez tapu komisyonunca ret kara
rında isabet bulunmadığı anlaşılarak; talep veçhile muamelenin 
yapılması hususunun alâkalılara yazıldığı ve bu muamelelerde 
İmsda makrun bir hareket bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5446 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası: Orman Kanununa muhalefeti iddia ve ih
bar olunan Ahret Dağı Köyü Muhtarının kayın biraderi Ali Çu
han yerine, isim benzerliğinden dolayı tahtı muhakemeye alınıp 
muvacehe dahi yapılmaksızın Erbaa Sulh Ceza Mahkemesinin 
25 . XII . 1952 tarihli ilâmı ile haksız olarak mahkum edilmiş 
bulunduğu bir hafta hapis cezası ile hapse n infazımı, ha.'¡lanmış 
olun 4 000 lira para cezası yüzünden mâruz kaldığı mağduriyet
ten kurtarılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: 25 . XII . 1952 tarihli 
mezkûr mahkûmiyet kararının; müşterek suçlulardan İsmail 
Çoban’ın vâki tashih talebinin kabulü üzerine bozulduğu, hak- 
landaki hüküm kesinleşmiş olan müstedinin de 17 . XII . 1956 
tarihinde tahliye edildiği ve bozma üzerine cereyan eden duruş
manın devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mezkûr dâva yeniden İncelenmekte olup 
ortada katileşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığına göre; 
hususi af talebini mutazammın bulunan müracaat hakkında bu 
bakımdan tetkikat icrasına ve muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5447 14 . V ri957

Osman öner ve ar- (Arzuhal hulâsası: Faili meçhul kalan bir sııeım; halen Af-
arkadaşları yon Valisi bulunan Nedim Evliya’nın tesiri ve dayak atılmak
Ceza Evinde malı- suretiyle kendilerine isnadolunup 22 aydır haksız olarak Ceza 
kûm Evinde bulundurulduklarından ve vâki şikâyetleri üzerine ancak
Aydın H,5 ay sonra muayeneye sevk edildikleri halde darp asarının tes

hil edilmiş bulunmasına rağmen her hangi bir muamele yapılma
dığından şikâyeti ve tahliye talebini mut azaminindir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: 17 . V . 1955 tarihin
de, geceleyin silâhlı ve toplu bir halde Çine’nin Bedirler köyün-

Ali Çoban 
Ceza Evinde mah
kûm 
Erbaa
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

den Ahmet Ülker’in evine girerek yağma etmek ve müessir fiil 
neticesi adı geçenin ölümüne sebebiyet vermek, keza Ali Ülker 
ve Ayşe Ülker’i yaramaktan Aydm Ağır Ceza Mahkemesinde 
tahtı muhakemeye alınnus olan müştekiler haklarında mevku- 
fen cereyan etmekte bulunan muhakemenin henüz neticelenme
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedilerin mevkufiyet hallerinin deva
mına matuf şikâyetlerinden dolayı usulüne tevfikan bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine, dövülme ve haklarında sair su
retle keyfî muamelede bulunulmuş olmasından dolayı da, alâkalı 
ve takibata yetkili adli ve idari makamlara şikâyet ve müraca- 
atte bulunulması lâzımgelmekte olduğundan vâki talep ve şikâ
yetler üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5448 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Sevkı idare ettiği kamyonun eseri kaza 
olarak devrilip bir şahsın ölümüne sebebiyet vermiş olduğun
dan dolayı mahkûm edilmiş bulunduğu 20 ay hapis ve para 
cezasının; kendisinin ve aile yuvasının perişan olmasına mahal 
bırakılmamak üzere merhamet en affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Konya Asliye Oeza 
Mahkemesinin €0 . II . 1907 tarihli mezkûr mahkûmiyet ka
rarının, vâki temyiz talebi üzerine dosyası Cumhuriyet Baş 
Müddeiumumiliğine gönderildiğinden henüz katileşmemiş bulun
duğu bildirilmektedir. [

Gereği düşünüldü : Mahkûmiyet kararının henüz katileş
memiş bulunması itibariyle hususi af mevzuunda tetkikat ic
rasına ve muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5449 14. V . 1957

10420/9913 M. Fikri Cantok (Arzuhal hulâsası : Sıtma Savaş Teşkilâtı Fenike Şubesi
11100/10546 2216 sokak No: 16/A merkez memuru iken 17 seneyi mütecaviz feragatle geçen hiz- 

îzmir metleri ve sicili asla nazara alınmaksızın, mücerret Sıtma Sa
vaş Reisinin (halen Vekâlet Sıtma Savaş Umum, Müdürii olan 
Dr. Demir Erel’in) partizan bir maksatla kendisine beslediği 
husumet sebebiyle vekâlet emrine alınıp işten uzaklaştırıldığın
dan şikâyeti ve iadei memuriyet ettirilip emeklilik hakkının ta
nınması talebini mutazammmdır.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Hastalığı sebebiyle faal olan Sıtma Savaş görevinden çah- 
şamıyacak bir durumda olup; bu teşkilâtta sabit bir hizmet 
bulunmaması ve vazifesini lâyıkı ile yapamaması sebebiyle

13683/13101 İsmail Kantar
Ceza Evinde mevkuf 
Konya
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

6435 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince 27 . IX . 1954 
tarihinde vekâlet emrine alınıp vazifesi ile ilgisi kesilmiş 
olan mumaileyhe arz olunan durumu; müddeti hizmeti ve 60 
yaşını ikmâl etmemiş bulunması itibariyle emekli aylığı bağ- 
lamnası ve iadei memuriyet ettirilmesi mümkün bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Vâki dâvet üzerine 14 Mayıs 1957 tarihli encümen toplan
tısında hazır bulunan vekâlet temsilcisi Zatişleri Umum Mü
dürü Niyazi Gök’ün sicile müstenit vâki izahatı dinlenip 
celp olunan siciller incelendikten sonra.

Gereği düşünüldü : Mezkûr muamelei tasarrufiyede kanu
na muhalif bir hal ve takdir hakkının istimalinde de biı* 
isabetsizlik görülmediğinden vâki müracaat üzerine bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5450 14 . V . 1957

11880/11323 Abdullah Tortop 
Şoförler Derneği 
Balkanı 
Senirkent

(Arzuhal hulâsası : Kazalarına tahsis olunan 10 ton mazotun 
yün, iplik fabrikasına verilerek kendi ihtiyaçlarının düşünülme
diğinden şikâyeti ve kendilerine mazot temini talebini mutazam- 
nıındır.)

İktisat ve Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr 
tahsisten 4 der tonunun umumi menfaatlere hâdim müessese 
olduğu için belediye elektrik santrali ile dokumacılar şirketine 
ve bakiyesinin de nakil vasıtalarına verilmiş olduğu Mart ve 
Nisan tahsislerinin artırılıp bundan böyle hiçbir sıkıntının ol- 
mıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5451 14 . V . 1957

10120/9683 Ahmet Hikmet Çam- 
lıoğlu
Belediye Reisi Fethi 
Ay eliyle
Eceabat - Çanakkale

(Arzuhal hulâsası : Akli ve ruhi hiçbir rahatsızlığı olmadığı 
halde Maarif Müdürlüğünün ve bir müfettişin tesiri ile polis me
murları vasıtasiyle 3 defa akıl hastanesine sevk olunup burada 
zulüm ve işkencelere mâruz bırakıldığından ve gene aynı tesir 
altında, vazifeye başlaması için bir rapor vc-rilmiyerek tekaüde 
sevk olunmuş bulunduğundan şikâyeti ve bu gaymnsani hareket-
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¡erde bulunanlar haklarında gerekli muamelenin yapılması tale
bini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzuu ile ilgili Vekâlet ceva
bına göre talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5452 14 . V . 1957

13703/13121 Haşan Altundal (Arzuhal hulâsası : 16 yıldır müsiecir sıfatiyle tahtı tasarru-
Gökgöl köyünde funda bulundurup imar ve ihya etmiş olduğu bir kısım Süleyman
Kavak - Samsun Paşa vakfı arazisinin hiçbir alâka ve münasebeti bulunmıyan 

Necip Konuşun’a kiralanıp Samsun Vakıflar İdaresince arala
rında miinakit akdirı yenilenmediğinden; 2490 sayılı Kanun hilâ
fına bu şahısla yapılan mukavelenin feshi ve mağduriyetine ma
hal kalmamak üzere bu yerlerin gene kendisine kiralanması 
talep ve şikâyetini muhtevidir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki şikâyetinden dolayı 
bu hususta katî karar vermeye yetkili idari makama, kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte 
bulunduğundan; talebi üzerine bu bakımlardan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5453 14 . V . 1957

(Arzuhal hulâsası : Doktor raporu ile sabit olan hastalığı 
sebebiyle terhis kaydını zamanında yaptıramadığı için askerlik 
dairesince ittihaz olunan 32 sayılı bir kararla adına tahakkuk 
ettirilen 1 500 lira para cezasının kaldırılması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki talebinden dolayı evvel 
emirde bu hususu itirazen tetkika yetkili Millî Müdafaa Vekâ
letine, ihtilâfın devamı halinde de vazifeli kaza merciine mü
racaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaat 
üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13587/13007 Ali Telefoncu
Güllü Köyü Sağlık
Memuru
Eşme - Uşak

5454 14 . V . 1957



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

13530/12950

13818/13234
(S. No: 1)

13820/13236 
(S. No: 2)

13799/13215
(S. No: 3)

13810/13226 
(S/No: 4)

13811/13227
(S. No: 5)

13721/13139
(S. No: 6)

Arslan Ancir ve ar
kadaşları
Çiftçiler adına ma
halle muhtarı 
.Digor

(Arzuhal hulâsası : 60 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca 
Digor kazası merkezinde yapılan tevziattaki usulsüzlük ve gayri- 
kanunilikten şikâyeti mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; mezkûr şikâyetlerinden do
layı, evvel emirde bu hususta kati karar vermeye yetkili idare 
makamına, ihtilâf vukuu halinde de bu cihetin tetkikiyle vazi
feli kaza merciine müracaat etmeleri lâzımgelmekte bulundu
ğundan vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5455 14 . V . 1957

Haşan Çoban
Eşrefpaşa Kadriye 
mahallesi 699 soka« 
No.: 36

Zeynep Karat aş 
Bahçecik köyünde 
Hafik

Salman Pak 
Kuvayi Milliye Harlı 
Malûlü Mehmet oğlu 
Pazarcık - Maraş

Nadir Sarızeybek
2 nci Anafarta ma
hallesi Bakırcı sokak 
No: 2 
Manisa

Hüseyin İpek 
Beşikdiizüne bağlı 
Tiirkelli köyünde 
Emekli öğretme» 
Vakfıkebir

Şemsettin Bozdoğan 
Yenimahalle 8 nci 
Durak Ara s sokak 
N o:179 
Ankara

Dilekçi : Oğlu özcan’m bir iş kazası neticesinde vefat etme
sinden sonra iş veren aleyhine açtığı tazminat dâvasını, tahki
katın lâyıkı ile istikmal edilmemesi yüzünden kaybettiğini be
yanla, hâdisenin Büyük Millet Meclisince incelenerek bahis 
mevzuu tazminatın iş verenlerden alınıp kendisine teslimini iste
mektedir.

Dilekçi : Murislerinden intikal eden bir kıta tarlaya müta- 
allik olarak aleyhlerinde sâdır olan men’i müdahale hükmünün 
haksız yere Temyiz Mahkemesince de tasdik edildiğinden bah- 
sile, bu hükmün yazılı emirle bozdurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması ve ikramiye 
verilmesi hakkında mütaaddit defalar yaptığı müracaatın Mil
lî Müdafaa Vekâletince nazara alınmadığını beyanla, iktizasının 
müstacelen ifasını istemektedir.

Dilekçi : Emeklilik hakkını ihraz etmesine on dokuz gün ka
la tekaüde sevk edildiğini ve bu sevk tarihi ile, bu baptaki em
rin kendisine tebliği tarihi arasında otuz gün geçtiğini ve tebliğ 
tarihine kadar vazife gördüğünden tekaütlüğünün mezkûr ta
rihten başlatılması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar 
ittihazını istemektedir.

Dilekçi : Kıdem zamlannın verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, Tuğge
neral Arif Güvenç, Binbaşı Avni Tavgaç ve Üsteğmen Nedim 
Bozkurt’un cezalandırılmasını, maddi ve. mânevi tazminat ola
rak otuz bin liranın ve tutacağı avukatın ücreti ile her türlü 
muhakeme masraflannm adlan geçenlere yükletilmesini iste- 
melçtediV'



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

13659/13078 Faik Binal 
(S. No: 7) Maarif Vekâleti ö/el 

Okullar Müdürü 
Ankara

13660/13079 Âli Yalkın 
(S. No: 8) Maarif Vekâleti Zat 

işleri Müdürü 
Ankara

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı şimdiki 
maaşının, 31 . VIII . 1955 tarihinden itibaren seksen liraya çıka- 
nlmasa ve bundan evvelki maaş derecelerinin de buna göre ayar
lanması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı şimdiki 
maaşının, 31 . VIII . 1955 tarihinden itibaren seksen liraya çıka- 
nlması ve bundan evvelki maaş derecelerinin de buna göre ayar
lanması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu yolda yapılmasını 
istemektedir.

(»ereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri her birinin ismi hizasında hulâsaten gösterilmiş bulunan ta
lep ve şikâyetler, adlî ve idari kaza mercilerince incelenerek ka
rara bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ta
allûk ettiğinden, bu talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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13817/ L3233 Mehmet Doğan 
(S. No: 9) Karayakup Belediye

si Terzili Mahalle
sinde
Akdağmadeni - Yoz- 
gad

13821/13237 Alâettin Atalık ve 
(S. No: 10) Etem Alıçlı Tahrirat 

Kâtibi 
Ermenek

13813/13229 Halil Tannverdi 
(S. No: 11) Karahamzalı Köyü 

Muhtarı, D. P. Baş
kanı 
Balâ

13617/13037 Selâlıattin Toy 
(S. No: 12) Girmana köyünde 

Hekimhan

Dilekçi: Belediye Genel Meclisi Âzalığına seçildikten kısa bir 
müddet sonra istifa ederek belediye zabıta memurluğuna tâyini 
için müracaatte bulunduğtı halde bu müracaatının nazara alın
madığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler: Ermenek’te Toprak Mahsulleri Umum Müdürlü
ğü nam ve hesabına vazife gördükleri müddetin, diğer fiilî hiz
metlerine ilâvesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi: Bâlâ kazasının Karahamzalı köyünde bir ilkokul 
binası yaptınlmasını istemektedir.

Dilekçi: Malatya Sümerbank Müessesesi için istimlâk edilen 
ve değer pahası verilmemiş olan arazisinin yansı boş bırakılmış 
olduğundan bu kısmın kendisine iadesini veya ailesi efradının 
maişetlerini temine kâfi gelecek bir ücretle mezkûr müessesede 
yahut Tayyare Fabrikasında bir iş temin edilmesini istemek
tedir.



— 24 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13711/13129 Mehmet İlik 
(S. No: 13) Osmaniye Mahallesi 

İncirli Caddesi 
No: 9/1
Bakırköy - İstanbul

13727/13145 Durmuş Ali Yavuz 
(S. No: 14) Seydişehir Akçalar 

köyünde 
Konya

13728/13146 Nuri özyurt ve ar- 
(S. No: 15) kadaşları

Kozağaç köyünde 
Gölhisar

13732/13150 Fazilet Erser 
(S. No: 16) Hacı Hüseyin Ma

hallesi Düz Sokak 
No: 9 
Giresun

13657/13076 Mustafa Bozcan 
(S. No: 17) Millî Kalkınma Par

tisi Başkanı 
Urfa

13658/13077 İzzet Horasan 
(S. No: 18) Edebcy köyünde 

İnegöl - Bursa

13666/13085 Arif Acar 
(S. No: 19) Sümbüllü köyünde 

Artvin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Zeytinburnu’ndaki Sümer bank Müessesesine bekçi 
veya odacı tâyini hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi: Teknik Tarım Okulu mezunu olduğunu, Toprak 
Mahsulleri Ofisinde vazife istediği halde nazara alınmadığını 
beyanla, ya Ofiste yahut diğer devlet dairelerinde bir işe alın
masını istemektedir.

Dilekçiler: Köylerine getirilmekte olan içme suyu için daha 
bin üç yüz metre demir boruya ihtiyaç hasıl olduğundan bahsile 
bu miktar borunun temin edilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Eşinin haksız yere Giresun’dan Kütahya Vilâyeti 
Merkez Veterinerliğine tâyin edildiğini, hasta ve tedaviye muh- 
tacolmalan hasebiyle ya bulundukları yerde bırakılmaları ya
hut İstanbul vilâyeti dâhilinde bir vazifeye nakledilmeleri ge
rekeceğini beyanla, bu yolda muamele ifası hususunun sağlan
masını istemektedir.

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, başta 
Urfa Tapu Müdürü olmak üzere, diğer bütün yerli memurların 
değiştirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu, köy civa
rında Hâzineye ait binlerce dönüm arazi bulunduğunu beyan
la, bu araziden kendisine beş yüz dönüm verilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Zilyed bulunduğu arazinin, Medeni Kanunun 639 
hcu maddesi mucibince, adına tescili hususunun teminini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten gösterilmiş 
olan taleplerin son kararı almaya yetkili idari makam ve mer
cilerce tetkik edilerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hak
kında yalnız bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam veya merci
lere usulü dairesinde aynca müracaatte muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

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

13809/13225 Fuat Bumin 
(S. No: 20) Deniz Kütüphanesi 

Müdürlüğü Memuru 
Gölcük

13815/13231 Arif Ergüder 
(S. No: 21) Toprak Mahsulleri 

Ofisi Ajans Müdürü 
Çardak - Aydın hat
tında

13816/13232 Hüsnü Ongan 
(S. No: 22) Maarif Memuru 

Gördes

13808/13224 Fikret Gümüşten 
(S. No: 23) Deniz Kütüphanesi 

Müdürlüğü Memuru 
Gölcük

13713/13131 Fazıl Baş 
(S. No: 24) DDY Şube Şefi 

Alsancak - İzmir

13718/13136 İbrahim Tüysüz 
(S. No: 25) Büyükköy Nüfus 

Memuru 
Çayeli

13723/13141 Kadri Akalp ve ar- 
(S. No: 26) kadarları

PTT Memuru 
Erzurum

13724/13142 Haşan Meriç 
(S. No: 27) Teknisiyen Astsubay 

Erzurum

13730/13148 Hüseyin Derinsu 
(S. No: 28) Yeşilköy Hava Alanı 

Gümrük Memuru 
İstanbul

13650/13069 Sami Gürtan
(S. No: 29) Telsiz Operatör Dz.

Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Deniz Tel
siz Operatörü Ast
subay
Anadolukavağı - İs
tanbul

Dilekçi : Deniz Kumandanlığı emrinde çalışan ücretli me
murlara da, bareme dâhil diğer memurlara tanınan bilcümle 
hakların verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Orduda geçen hizmetinin sivil memuriyetteki ter
fi süresine eklenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 6274 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin, 
emekliye aynlıp tekrar mesleke avdet eden öğretmenlere şümu
lü olup olmadığının tefsir yoliyle tâyinini istemektedir.

Dilekçi : Deniz Kumandanlığı emrinde çalışan ücretli me
murlara da, bareme dâhil diğer memurlara tanınan bilcümle 
hakların verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Orduda astsubay olarak geçen hizmetinin sivil 
memuriyetteki terfi süresine eklenmesi hususunun teminini is
temektedir.

Dilekçi : D. cetveline tâbi ücretli hizmetlerinin maaşlı hiz
metlerine ilâvesini sağlıyacak bir kanun çıkanlmanım iste
mektedir.

Dilekçiler : Kendileri gibi eski memurlar hakkında da, öğ
retmenler ve sağlık memurlarına olduğu gibi, bir intibak ka
nunu çıkanlmasını istemektedirler.

Dilekçi : Sanat Enstitüsü mezunu teknisiyen astsubayların, 
subay sınıfına nakledilmeleri hakkındaki teklifin bir an evvel 
kanunlaştınlmasını istemektedir.

Dilekçi : Gerek jandarma onbaşılığından temditli olarak ge
çirdiği müddetin gerekse Türk Hava Kurumu Muhasipliğinde 
mesbuk hizmetinin borçlanma yoliyle fiilî emeklilik müddetin® 
eklenmesini teminen ilgili kanunda değişiklik yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Astsubayların asli maaşlannın 70 - 80 liraya kadar 
yükseltilmesini istemektedir.



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

J 3667/13086 IdrLs Bayrak Dilekçi : İstidasında beyan ettiği yararlıklardan dolayı
(S. No: 30) Yukarımaden kö- kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını iste- 

vünde mektedir.
Artvin - Sırva Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp

mahiyetleri her birinin ismi hizasında hulasaten gösterilen 
taleplerin yeni bir kanun ve tefsir teklifi mevzuu ile ilgili oldu
ğu anlaşıldığından bu talepler hakkında yalnız zikredilen sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 
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13528/12948 Şerife Şenol 
(S. No: 31) Oukurkuyu köyünde 

Bor - Niğde

13758/13176 Haşan Karazevbek 
(S. No: 32) Ceza Evinde büküm

lü
Sinoh

13701/13119 Hasaıı Molla 
(S. No: 33) Yeni Koçarlı Mahal

lesinde 
Emirdağ

13702/13120 Ali Kıza Uyanık 
(S. No: 34) Millî Müdafaa Vekâ

leti Topçu Şubesi 
1016 sicilli astsubay 
Ankara

13593/13013 Hıdiv Çalhan 
(S. No: 35) Ceza Evinde mev

kuf
Mardin

13533/12953 Vehbi Koksal ve ar- 
(S. No: 36) kadaşlan

Trabzon Caddesi 
No: 144 
Erzincan

(Arzuhal hulâsası : 21 yıldır D D Yolları idaresinde çalış
makta iken vazifesi bağında vefat etmiş bulunan kocası Mustafa 
Şenol'dan kendisine ve yetimlerine maaş bağlanmadığından şikâ
yeti mu t azam m i ndır.)

(Arzuhal hulâsası : Temin olunan menfaat karşılığı kendisi
ne affolunan bir katil suçu yüzünden Seydişehir Ağır Ceza 
Mahkemesince haksız ve gayrikanuni olarak 12 sene hapse mah
kûm edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hakkında müttehaz vatandaşlıktan iskat 
kararının kaldırılması talebinden ibarettir.)

( ( Arzuhal hulâsası : 25 lira asli maaşlı astsubaylıktan ayrılıp 
intisabetmiş bulunduğu Orman İdaresince tâyin kılındığı 15 lira 
maaşlı kadroda kendisine hakkı müktesebi olan 25 liranın veril
mediğinden ve açtığı idari dâvanın da Devlet Şûrasınca müruru 
müddetten reddedilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Suriye’de vukubulan bir katil hâdisesi 
yüzünden 2 yıldır haksız ve sebepsiz yere mevkuf bulunduğun
dan; faili olmadığı bir suçtan dolayı 12 nüfuslu efradı ailesinin 
daha ziyade perişanlığına mahal bırakılmamak üzere evrakının 
Suriye'den bir an önce celbi ve tahliyesi esbabının temini tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Erzincan'ın ticaret merkezi olan (Ordu 
Evi ile İstasyon arasında) Trabzon caddesi üzerindeki dükkân
ların bulunduğu yerin bahçeli ev sistemine göre parsellenmesine 
mütedair bulunan Belediye Meclisinin 21 . II . 1957 tarihli ve 
25 numaralı kararının; memlekete fayda yerine zarar tevlidede
ceği açıklanarak; iptali talebinden ibarettir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  m —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13520/12943 Sabri Sümer 
(S. No: 37) Akbıyık Ahırkepi 

Caddesi No: 25 
Sultanahmet - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Her hangi bir yaş tahdidi konulmamış 
bulunduğu halde 6801 saydı Kanundan bu sebep ileri sürülmek 
suretiyle istifade ettirilmiyerek;  rütbe ve kıdeminin, muadili bu
lunan levazım kıdemli binbaşılığına (subay sınıfına) nakledilme- 
d iğinden şikâyeti mut azanımın dır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya bu meroilerce (usul veya esastan) kaza
ra bağlanmış bulunan hususa ta taallûk etmekte bulunmalarına 
binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvace
hesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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13(582/13100 Salih özkıral vo ar- 
(S. No: 38) kadaşlan

Ceza Evinde mah
kûm 
Adana

13084/13102 Hüseyin Karsavran 
(S. No: 39) Karacahı Köyü Eğil

meni
Şabanözü - Çankırı

13687/13105 M. Ali Ay t ek 
(S. No: 40) Karagümrük Melek 

Hoca Perendebaz 
Caddesi No: 12 
İstanbul

13705/13123 Sabri Terka 
(S. No: 41) Hakkıçavuş mahal

lesi İkinci Çukur 
svokak No: 19 
Balıkesir

13706/13124 Mustafa Akç&sız ve 
(S. No: 42) arkadaşları

İstiklâl mahallesi 
Berber sokak No: 9 
Tire

(Arzuhal hulâsası : Umumi af kanunu çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlere: emeklilik hakkı tanınması, 
çocuk zammı verilmesi ve sair haklar tanınmak suretiyle terfileri 
esbabının istikmal buyurulmadı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Polis memuru iken Kuveyt Müliyeye il
tihakla cephelerdi, hizmet görürken musaboldugu ciğer ve kalb 
rahatsızlıkları sebebi He tekaütlüğünü talebetmiş bulunduğu hal
de kendisine mâlûliyet maaşı bağlanmadığından ve müddeti hiz
meti itibariyle emekli aylığından da mahrum kalmış bulundu
ğundan halen sefalet ve fakru zaruret içerisinde bulunduğundan, 
kendisine, sebk eden bu hizmetleri nazara alınarak vatani hizmet 
tertibinden aylık veya bir ikramiye itası veya bir yardımda bu
lunulması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele mücahitlerinden olup ha
len muhtaç bir durumda bulunmasına binaen kendisine münasip 
bir miktar maaş tahsis olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Senenin ancak; muayyen mevsiminde ça
lışıpdevamlı kazançları bulunmıyan yapı ustaları için vergi mu
aflığı tanınması talebinden ibarettir.)
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13599/13019 Atifet Eşrefoğlu 
(S. No: 43) Çatalfırm Veledisa- 

ray mahallesi Çiçek 
sokak No: 19 
Bursa

13594/13014 Osman Çeşgelköy 
(S. No: 44) Selüloz Fabrikası

Taşlı değirmenlerde 
İzmit

13595/13015 Ali Cemal Tanıl ve 
(S. No: 45) arkadaşları

Hukuk işleri Mü
dürlüğünde 
Serik

12935/12360 Seyfettin Bozdemir 
(S. No: 46) 9 ncu Üçs. Top. A.

3 ncü Tb. Klı. Bl. 
Met. Mak. Uzman 
Çvş.
Diyarbakır

13598/13018 Ali Baran 
(S. No: 47) Sulh Mahkemesi 

Başkâtibi 
Erdek - Marmara

13592/13012 Fazlı Kalaylı ve ar- 
(S. No: 48) kadaşları

Şalpazarı nahiyesi 
Kireç köyünde 
Vakfıkebir

13591/13011 Vakıf Dinçsoy 
(S. No: 49) 3. Or. Ulş. Hf. Oto. 

Tb. 2. Bl. Ilıca 
Kd. Ütğm.
Erzurum

13532/12952 Kerim Ender 
(S. No; 50) Yenimahalle 4 ncü 

durak Cengiz sokak 
No: 19/A 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmeti ile birlikte müddeti hiz
meti 10 yılı tecavüz eden kocası müteveffa Abdülkadir’dcn ken
disine ve yetimlerine aylık bağlanmasını teminen bir kanun çıka
rılması talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bilâhara aylıklı kadrolara geçirilmiş olan
ların yevmiyeli hizmetlerinin, tekaütlük müddetlerine ilâvesini 
teminen 5434 saydı Kanuna bir madde ilâvesi talebinden ibaret- 
tir-)

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük maaş ve ikramiyelerinin artı
rılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ordu tektıisiyen uzman çavuşlarından 
olup ücretinin maaşa çevrilmesi ve astsubaylara verilmekte ve ta
nınmakta olan diğer hak ve menfaatlerden faydalandırılması ta
leplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma temditti onbaşılığında geçen 
hizmetinin tekaütlük müddetine eklenmesinin temini talebinden 
ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : İstidada belirtilen sebeplere binaen Şal pa
zarı nahiyesinin kaza haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Subayların istidada belirtilen şekilde 
vâki mağduriyetlerinin telâfisi için Askerî Terfi Kanunundaki 
aksaklıkların bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 18 sene ilk ve ortaokul öğretmenliği yap
mış olup Balkan Harbini mütaakıp yurda dönerken Yanya Türk 
Cemaat. Müftü ve Reisi tarafından vâki davet üzerine buradaki 
Türk okulunda fedakârane hizmet ettikten sonra İstiklâl Harbini 
mütaakıp mübadil olarak yurda gelmesine de Yunan Hüküme
tince müsaade edilmediğinden ve nihayet Arnavutluk Hüküme
tinden istihsal ettiği bir pasaportla yurda dönebildiğini ve bu 
sebeple kanuni haklardan mahrum kalmış bulunduğundan; ha
len 73 yaşında ve muavenete muhtaç bir durumda olduğundan 
kendisine bir hak tanınması talebinden ibarettir.)
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13524/12944 İbrahim Tanır 
(S. No: 51) Millet Kütüphane

sinde memur 
Fatih - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’da yapmış olduğu 13 yıllık 
öğretmenliğinin tekaütlüğünde nazara alınmasını temin ve der
piş eden ilgili kanun tekliflerinin bir <ın önce kanuniyet kesbet- 
mesi talep ve temennisinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Muhteviyatı yukarda hulâsaten açıklan
mış olan istidalardaki vâki talepler yeni bir kanun veya tefsir 
teklifi ile ilgili bulunduklarından; bu mevzuda yetkili bulun- 
mıyan encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5400 14 . V . 1957

13696/13114 Mehmet Akdemir 
(S. No: 52) Akgöl Köyü D. P. 

Başkanı 
Sakarya

13677/13095 Ali Torun 
(S. No: 53) Zuday Köyü D. P. 

Başkanı
Taşova - Amasya

, 13681/13099 Recep Duyar ve ar- 
(S. No: 54) kadaşları

Kozlu nahiyesi üç 
köy halkı adıııa 
Zonguldak

13686/13104 îdris Tetik 
(S. No: 55) Rami Cuma mahal

lesi Oruç sokak 
No: 69 
İstanbul

%
13695/13113 Faik öz 
(S. No: 56) Burhaniye .Mahalle

sinde 
İslâhiye

13700/13118 Haşan Sökmen 
(S. No: 57) Kelkit Akdağ köyün

de
Gümiişane

13710/13128 Ahmet Bükülmez 
(S. No: 58) İmamoğlu köyünde 

Kozan

(Arzuhal hulâsası : ihtiyaçtan fazla olan köy merasının top
rağa muhtaç durumda olanlara dağıtılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Zelzelede harabolan köyleri ile birlikte 
mahrum kaldıkları 7 kilometre mesafedeki eski içme sularının; 
yeniden ihya ettikleri köylerine getirilmesi için bir mühendis veya 
fen erbabı gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma karakoluna tahsis olunan köy 
odalarının tahliye ve halkın intifama terk olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yugoslav göçmenlerinden olup askere- 
gitmeden önce <> yıl çalışmış bulunduğu Sümerbank Defter Fab
rikasında, terhisini mütaakıp müracaat etmiş bulunmasına rağ
men kendisine iş verilmediğinden ve âzası bulunduğu Fcsham 
Yapı Kooperatifindeki hakkının da tanınmadığından şikâyeti 
mut azam mındır.)

(Arzuhal hulâsası : İslâhiye’de yapılacak arazi tevziatından, 
kendisinin de muhtaç ve memlekete hizmeti dokunmuş bir kimse 
olduğu nazara alınmak suretiyle faydalandırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç bir durumda bulunmasına binaen 
kendisine bedeli mukabilinde emvali metruke arazilerinden bir 
miktar arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı olarak verilmiş olan arazileri; 
noksan ve gayrikabüi zeri bir durumda bulunmakla, Ziraat Banka
sına olan borçlarını ödemeye gayrimuktedir bulunduklarından 
bu borçlarının terkin veya kendilerinin kanuni istihkakları ta
mamlanıp müstahsil hale geçinceye kadar takibatın durdurul
ması taleplerinden ibarettir.)



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

13709/13127 Ali Gezer 
(S. No: 59) Kurtuluş 'köyünde 

Silifke ^

13708/13126 Yusuf Küçük 
(S. No: 60) Kurtuluş köyünde 

Silifke

13597/13017 Ahmet Pamuk 
(S. No: 61) YusıU'paşa Mahallesi 

Ağrı Sokak No: 5/3 
Ur fa

13588/13008 Yakup özay 
(S. No: 62) Kondusu köyünde

Kurueay - Erzincan

13586/13006 M. Kemal Yiimai 
(S. No: 63) Dâva Vekili . 

Kandıra

13535/12955 Cemil Altmok 
(S. No: 64) Karamusa köyünde 

Çaycuma

13531/12951 Haşan Güler 
(S. No: 65) Kuz köyünde 

AkkuK

13525/12945 Rıdvan özel 
(S. No: 66) Söke kazası Yeni köy

de
Aydın

13526/12946 Köy Muhtarı ve ar- 
(S. No: 67) kadarları

Tekman - Haeapan 
13734/13152 Muammer Kıvılcım 
(S. No: 68) Bağa ra sı nahiyesi 

80022 plâka oto sa
hibi 
Aydın

(Arzuhal hulâsası : iskân hakkı olarak verilen arazîlerin 
noksan ve gayrikabüi zeri bir' durumda bulunması itibariyle, 
henüz Müstahsil bir duruma geçemediklerinden 61 hanenin Ziraat 
Bankasına olan 800 er lira zirai kredi borçlarının uzun bir müd
det kendilerinden alınmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı olarak verilen arazileri nok
san ’verilmiş bulunduğu gibi, ayni zamanda gayrikahü zer oldu
ğunda şikâyeti ve bunların alınacak fenni tedbirlerle ıslah olun
ması ve bakiye istihkaklarının münbü Hazine arazilerinden ta
mamlanması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta olduğu Ur fa Sıtma Savaş 
Teşkilâtında vâki yolsuzlukları ihbar etmiş bulunduğundan do
layı haksız olarak işinden çıkarıldığından şikâyeti ve bu haksız
lığın meydana çıkarılması talebiiti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine daha önce her hangi bir celp
name gönderilmemiş bulunduğu halde 23 . III . 1957 tarihinde 
İstanbul’da çalışmakta bulunduğu mandıradan alınarak şahadet 
için jandarmalar tarafından elleri kelepçeli olarak Erzincan Ağır 
Ceza Mahkemesine getirilip orada ifadesi alındıktan sonra ser
best bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vatanımıza olan büyük hizmetlerinin ni
şanesi olarak; münasip görülecek bir mahalle rahmetli Mareşal 
Fevzi Çakmak’m bir heykelinin konulması temennisinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ereğli Kömür İşletmesinde çalışmakta 
olup 3 grupa ayrılmış olan münavebeli işçilere verilmekte olan
15 günlük köy izninin ve ücretlerinin kifayetsizliğinden şikâyeti 
ve bunların terfihleri talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Cetlerinden müntekil •gayrimenkullori 
üzerinde Orman İdaresinin men’i müdahale dâvası açmış bulun
duğundan ve kanun tatbikatındaki keyfîlikten ve gayrikanuni- 
likten şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Fakir bir köylü ailenin çocuğu olup sa
kat olan ayağının tedain ettirilmesi talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtaç ve fakra zaruret içerisinde bulun
duklarından kendilerinin bir an önce topraklandırılmaları tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Lâstik tevziatında f/ayriâdil hareket 
olunması yüzünden yegâne geçim vasıtası olan arabasının 8 ay
dır lâstiksiz kaldığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarda mtinderiç talep ve şikâyetlerin; ilgili bulunduk-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. atlı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

lan yetkili idari makamlarınca henüz kati karara bağlanmamış 
bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına binaen Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde enctime- 
nimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ve ilgililerin mezkûr 
makamlara müracaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5461 14 . V . 1957

12804/12230 Kemal Boran 
(S. No: 69) Yıldıray Denizaltı 

Gemisinde Motorcu. 
Astsubay Kel. Baş
çavuş
Gölcük * İzmit

12805/12231 Refik Erilmez 
(S. No: 70) Oruçreis Denizaltı 

(»emişinde Elektrik 
Astsubay Kel. Başça
vuş
Gölcük - İzmit

12835/12261 Mehmet Erdem 
(S. No: 71) Saldı ray Denizaltı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12836/12262 Celâl üzsarap 
(S. No: 72) Muratrcis'" Denizaltı 

Gemisinde Telsiz 
Astsubay Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

12837/12263 Veysel Ergün 
(S. No: 73) Burakreis Denizaltı 

Gemisinde Motorcu 
Astsubay Kd. Başça
vuş
Gölcük - İzmit

12839/12265 Hilmi Erer 
(S. No: 74) Erkin Ana Gemisin

de Torpido Astsu
bay Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

(Arzuhallerin hulâsası: Kıdemli başçavuşlar için kanunen tesbit 
edilmiş bulunan âzami 00 lira maaş kaydı yüzünden uzun yıllar
dır bu aylık derecesinde beklemekte ve mağdur bir durumda bu
lunduklarından, sair Devlet memurları gibi her üç senede bir ter
filerinin temini esbabının istikmul buyurulmast talebinden iba
rettir.)



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

J 2840/12266 Konan Altaç 
(S. No: 75) Oruçreis Denizaltı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12841/12267 Enver özdeş 
(S. No: 76) Erkin Ana Gemisin

de Astsubay Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

12842/12268 İsmail Meral 
(S. No: 77) Bıırakrcis Denizaltı 

Cemisinde Güverte 
Astsubay Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

12843/12269 İbrahim Şenkaya 
(S. No: 78) Erkin Ana Gemisin

de Makina Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12849/12275 Imadettin Kınçak 
(S. No: 79) Muratreis Denizaltı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12851/12277 Fevzi Yazıcıoğlu 
(S. No: 80) Oruçreis Denizaltı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12885/12310 Saim Siklon 
(S. No: 81) Burakreis Denizaltı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12917/12342 Vasfi Uyaş 
(S. No: 82) Oruçreis Denizaltı 

Gm. Ast. Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

(Arzuhallerin hulâsası: Kıdemli başçavuşlar için kanunen tesbit 
edilmiş bulunan âzami 60 lira maaş kaydı yüzünden uzun yıllar
dır bu aylık derecesinde beklemekte ve mağdur bir durumda bu
lunduklarından, sair Devlet memurları gibi her üç senede bir ter
filerinin temini esbabının istikmal buyurulması talebinden iba
rettir.)

» » » » » »

> » ' » » » »
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

12918/12343 Necmi Gürkan 
(S. No: 83) Oruçreis Dz. Altı 

Gm. Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12946/12370 Emin Ultan 
(S. No: 84) Oruçreis Denizaltı 

Gemisinde Güverte 
Astsubay Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

12990/12413 Yaşar 'Çakar 
(S. No: 85) Saldıray Denizaltı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

13059/12482 Cemal Ülsoy 
(S. No: 86) Denizaltı Filosu. Ku

mandanlığı emrinde 
Astsubay Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

13060/12483 Ali Kanat 
(S. No: 87) II. İnönü Dz. altı 

Gm. Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
Gölcük - İzmit

13063/12486 Melih Çilekçiler 
(S. No: 88) Yavuz Haı-b Filo K. 

Bando
Gölcük - İzmit

13064/12487 Nabi Tamsev 
(S. No: 89) Ast, Sb. Kd. Başça

vuş Torpito ve Mlz. 
Dp. Md. (261)
İzmit

13066/12489 Fazıl Lakay 
(S. No: 90) Ast. Sb. Kd. Başça

vuş Torpito ve M’.z. 
Dp. Md. (157)
İzmit

(Arzuhallerin hulâsası: Kıdemli başçavuşlar irin kanunen tesbit 
edilmiş bulunan âzami 60 lira maaş kaydı yüzünden uzun yıllar
dır bu aylık derecesinde beklemekte ve mağdur bir durumda bu- 
lunduklarından, sair Devlet memurları gibi her üç senede bir ter
filerinin temini esbabının istikmal buyurulması talebinden iba
rettir.)
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13068/12491 Mitat özakar 
(S. No: 91) Ast. Sb. Kd. Başça

vuş Torpito ve Mlz. 
Dp. Md. (222)
İzmit

13069/12492 M. Yurdakul 
(S. No: 92) Ast. Sb. Kd. Başça

vuş Torpito ve Mlz. 
Dp. Md. (223)
İzmit

13088/12511 Fethi Ilgın 
(S. No: 93) Astsubay Kd. Baş

çavuş Mayn Filo
sunda 
Gölcük

13179/12602 Hadi Eken 
(S. No: 94) Astsubay Kd. Başça

vuş Yavuz Gemisi 
Gölcük - İzmit

13180/12603 Recep Elitez 
(S. No: 95) Astsubay Kd. Başça

vuş Yavuz Gemi
sinde 
Gölcük

13181/12604 Ramazan Güneysu 
(S. No: 96) Astsubay Kd. Başça

vuş Harb Fİ. Ko. 
emrinde 
Gölcük

13182/12605 Fahri Kaymal 
(S. No: 97) Astsubay Kd. Başça

vuş YaVuz Gemi
sinde 
Gölcük

13183/12606 Ali Can
(S. No: 98) Astsubay Kd. Başça

vuş Yavuz Gemi
sinde 
Gölcük

13184/12607 Hüseyin Kırer 
(S. No: 99) Astsubay Kd. Başça

vuş Yavuz Gemi
sinde 
Gölcük

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhallerin hulâsası : Kıdemli başçavuşlar için kanunen 
tesbit edilmiş bulunan âzami 60 lira maaş kaydı yüzünden uzun 
yıllardır bu aylık derecesinde beklemekte ve mağdur bir durum
da bulunduklarından, sair Devlet memurları gibi her üç senede 
bir terfilerinin temini esbabının istikmal buyurulması talebinden 
ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

» » » » » »



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13221/12644 Mehmet Taşbaşlı 
(S. No: 100) Astsubay Kd. Başça 

vuş Üs K. emrinde 
Gölcük

13365/12786 Fuat Gürkan 
(S. No: 101) Deniz Hastanesi Ast

subay Kd. Başçavuş 
Gölcük

13368/12789 Numan Saydııt 
(S. No: 102) Dz. Astsubay Kd.

Başçavuş Ulaklı Cep
hane Dp. Müdürlü
ğünde
Değirmendere - İz
mit

13387/12808 Nedim Tınaz 
(S. No: 103) Deniz Hastanesi Ast

subay Kd. Başçavuş 
Gölcük

13389/128.10 Mahmut Şentürk 
(S. No: 104) Dz. Astsubay Kd.

Başçavuş Ulaşlı Cep
hane Dp. Müdürlü
ğünde
Değirmendere - İz
mit

13390/12811 İbrahim Sezer 
(S. No: 105) Kd. Başçavuş 1. Hv.

Üs. Bkm. K. lığı
Astsubay
Eskişehir

13391/12812 Fazıl Erten 
(S. No: 106) Dz. Astsubay Başça

vuş Ulaşlı Cephane 
Dp. Müdürlüğünde 
Değirmendere - İz
mit

13642/13062 Kemal Sağlamyürek 
(S. No: 107) 9 ncu Hv. Üs. Irt.

Kt. Asb. Kd. Başça
vuş (941-771) 
Balıkesir

(Arzuhallerin hulâsası : Kıdemli başçavuşlar için kanunen 
tesbit edilmiş bulunan âzami 60 lira maaş kaydı yüzünden uzun 
yıllardır bu aylık derecesinde beklemekte ve mağdur bir durum
da bulunduklarından, sair Devlet memurları gibi her üç senede 
bir terfilerinin temini esbabının istikmal buyurulması talebinden 
ibarettir.)
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten açıklanmış 
olan istidalardaki vâki talepler; yeni bir kanun teklifi ile ilgili
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

bulunduklarından; bu mevzuda yetkili bulunmıyan encümeni- 
mizce bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5462 14 . V . 1957

12555/11983 Halil Soyak 
(S. No: 108) Astsubay Kd. Başça

vuş
Heybeli ada

12556/11984 Necdet Dorkan 
(¡8. No: 109) Astsubay Kd. Çvş.

Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K. Daire Mü
dürü
Kasımpaşa - İstan
bul

12557/11985 Hulûsi Kont men 
(S. No: 110) Astsubay Kd. Çvş.

Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K. As. Ceza ve 
Tevkifevi Müd iirü 
Kasımpaşa - İstan
bul

12581/12009 Mehmet Alimler 
(S. No: 111) Dz. Mak. Snf. okulla

rı (öğretmeni)’ 
İstanbul

12582/12010 Vecdi Güreller 
(S. No: 112) Astsubay Kd. Başça

vuş (92)
İstanbul

12583/12011 
(S. No: 113)

Ahmet Ayvaz 
Dz. Eğitim Alay K. 
Astsubay Kd. Başça
vuş
İskenderun

(Arzuhallerin hulâsası: Tcsbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
(172 i sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nei 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve. S ncii senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu lıak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tccrübcli, temditli, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında, mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta is e bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranda» kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu
yurulma.sı talebinden ibarettir.)



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

12584/12012 Sadık Bal oğlu 
(S. No: 114) üz. Mak. Snf. Okul

ları K. lığı öğret
men 
İstanbul

12585/12013 Şiikrü Turan 
(S. No: 115) Deniz Makine Sınıf 

Okulu K. Kd. Başça
vuş (156)
Heybeliada

12586/12014 Cemalettin Ergiin 
(S. No: 116) Dz. Eğitim Alay K.

Astsubay Kd. Başça
vuş 162 
İskenderun

12587/12015 .Fahri Odabaşı 
(S. No: 117) istihkâm Okulu IV 

ııeii Şube Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Kâğıthane - İstanbul

12625/12053 Celâl Güngör 
(S. No: 118) Astsubay Kd. Başça

vuş Güverte Sınıf 
Okulları Kumandan
lığında Malzeme öğ
retmeni 
Yassı a da

12626/12054 Haydar Telçeken 
(S. No: 119) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. K. Astsubay 
Kd. Başçavuş Kü
tüphane Memuru . 
(34)
Kasımpaşa - İstan
bul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan ast subaylarm, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
(¡724 saydı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci vc 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin Heri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir lıal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şarttan haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabımn istikmal bu- 
yuruiması talebinden ibarettir.)

» » ■» » » » 

» » » » » »

» » »  » » s>
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12627/12055 Tahir Gündüz 
(S. No: 120) Astsubay Kd. Başça

vuş Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K. Karargâhı 
Teçhizat Mal. Say
manlığı (227) 
Kasımpaşa • İstan
bul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12628/12056 Raif özeaııer 
(S. No: 121) İs. Okulu Kh. ve 

Servis Bl. Kd. Baş
çavuş
Şişli - İstanbul

12663/12090 Esat Yâr 
(S. No: 122) Astsubay Tıbbi Tek- 

nisiyen Kd. Başça
vuş Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K. Sağlık Şube 
Müdürlüğünde 
Kasımpaşa - İstan
bul

12664/12091 Ahmet Aykan 
(S. No: 123) Deniz Topçu Astsu

bay Kd. Başçavuş 
Boğazlar ve Marma 
ra Deniz Kolordu 
Kumandanlığında 
Kasımpaşa - İstan
bul

12665/12092 Niyazi Gökdemir 
(S. No: 124) Astsubay Kd. Başça

vuş Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K.
Kasımpaşa - İstan
bul

12666/12093 Selim Serpen 
(S. No: 125) Astsubay Kd. Başça

vuş Deniz İnzibat 
Subayı Karakol K. 
Boğ. ve Mar. Dz. İz. 
Ast. Sb.
Kasımpaşa - İstan
bul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lurum astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

12667/12094 Halit Aktuğ
(S. No: 126) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. Ko. Umuriye 
Atelyesinde Ast. Sb. 
Kd. Başçavuş 164 si
cilli
Kasımpaşa - İstan
bul

12668/12095 Ömer Kaya
(S. No: 127) Boğazlar ve Mar. Dz.

Kor. K. Ast. Sb. Kd.
Başçavuş
Kasımpaşa - İstan
bul

12669/12096 Burlıanettin Aksu 
(S. No: 128) Dz. Eğitim Alay K.

Ast. Sb. Kd. Başça - 
vnş „ 
İskenderun

12703/12129 Emin Ar 
(S. No: 129) Motorcu Kd. Başça

vuş Cephane Depola
rı Müdürlüğünde 
Iskenderan

12704/13130 Vahit Gürkan 
(S. No: 130) İkmal Grup Amirli

ğinde Fırın Âmiri 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
İskenderun

12737/12163 Şevki Karaoğlu 
(S.No: 131) Dz. Fb. Gnl. Md.

Muhafız Bl. K. V. 
291 sicilli 
Gölcük - İzmit

12738/12164 Hakkı Acar
(S. No: 132) Dz. Eğitim Alayı K.

Er. Sıhh. Kurs öğ 
retmeni Tıbbi Tekni- 
siyen Kd. Başçavuş 
41 sicilli 
İskenderun

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında, mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede
meyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları lıaiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)
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12739/12105 Salih Boztekin 
(S. No: 133) Dz. Eğitim Alayı K.

Er Seyirci (serdik 
men) Kurs öğretme
ni Ast. Sb. Kd. Baş
çavuş
İskenderun

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

12740/12166 Salim Ersuna 
(S. No: 134) Boğ. Mst. Mv. Ordo

nat Astsubay Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

12741/12167 Cevat Gündeş 
(S. No: 135) Boğ. Mst. Mv. Ordo

nat Astsubay Kd. 
Başçavuş 933/83 si
cilli
İstanbul

12742/12168 
(S. No: 136)

12743/12169 
(S. No: 137)

12744/12170 
(S. No: 138)

12755/12181 
(S. No: 139)

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 tıcü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bıdunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere- • 
çelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

Sabri Türkdil 
Boğ. Mst. Mv. Ordo
nat Astsubay Kd. 
Başçavuş 931/39 si
cilli
İstanbul 
M. Ali Özkor 
Boğ. Mst. Mv. K. lı
ğında Karargâh Ast
subay Kd. Başçavuş 
59 sicilli 
İstanbul
Mehmet Eresmer 
Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K. lığında Ast
subay Kd. Başçavuş 
930/2021/79 
İstanbul 
Kemal Altaç 
Boğ. ve Mar. Dz. 
Kor. K. lığında Ast
subay Kd. Başçavuş 
Telsizci 
İstanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

12756/12182 Turan Selen 
(S. No: 140) 1 nci Or. Mu. İnş.

Tb. 4. Bl. Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Halıcıoğlu - İstanbul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 saydı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indir ibnelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bıı- 
yurulması talebinden ibarettir.)

12757/12183 Sedat Kutkı 
(S. No: 141) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. K. Harekât Şb. 
emrinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
İstanbul

12758/12184 İhsan Ulukaraağaç 
(S. No: 142) Astsubay Kd. Baş

çavuş Seyir ve Hid
rografi Dairesi Baş
kanlığında 
Çubuklu - İstanbul

12759/12185 Sabahattin Koca- 
(S. No: 143) kaya

Astsubay Kd. Baş
çavuş Seyir ve Hid
rografi Dairesi Baş
kanlığında 
Çubuklu - İstanbul

12760/12186 Kenan Tanalı 
(S. No: 144) Astsubay Kd. Baş

çavuş Seyir ve Hid
rografi Dairesi Baş
kanlığında 
Çubuklu - İstanbul

12761/12187 Şemsettin Utkusavaş 
(S. No: 145) Dz. Makina Smıf 

Okulları Kumandan
lığı Kd. Başçavuş 
176 sicilli 
İstanbul



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

12762/12188 Kerim Tipi 
(S. No: 146) Dz. İkmal Gnıp 

Amirliği Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Kasımpaşa - İstan
bul

12763/12189 Orhan Kır
(S. No: 147) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. Kumandanlı
ğında Astsubay Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

12764/12190 Nuri Kaya
(S. No: 148) Boğ ve Mar. Dz. Kor.

Kumandanlığı Umu- 
riye Atelyesinde 292 
sicilli 
İstanbul

12765/12191 Kâmil Atak 
(S. No: 149) Boğazlar ve Marma

ra Deniz Kolordu K. 
Topçu Kd. Başçavuş 
Kasımpaşa - İstan
bul

12766/12192 Mehmet Uludağ 
(S. No: 150) Dz. Hastanesi Diş 

Teknisiyeni Astsu
bay Kd. Başçavuş 59 
sicilli
İskenderun

12767/12193 Ömer Uyanık 
(S. No: 151) Yangın Savunma 

Okulunda Astsubay 
Kd. Başçavuş 195 si
cilli
Gölcük - İzmit

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
672 i sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukla ikinci i'e 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olm genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında, mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya, kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

» » > » » »

» » » » » »
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32768/12194 Zeki öziintürk 
(S. No: 152) Yangın Savunma 

Okulunda Astsubay 
Kd. Başçavuş 131 si
cilli
Gölcük - İzmit

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12809/12235 Nihat Kural 
(S. No: 153) Yangın Savunma 

Okulunda Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12810/12236 Zeki Can
(S. No: 154) Dz. Astsubay Ort.

Okul Muz. Sınıf Ast
subayı
Beylerbeyi - İstan
bul

12811/12237 Kemal Avral
(S. No: 155) Dz. Mk. Snf. Ok. K.

Astsubay Kd. Başça
vuş
İstanbul 

12812/12238 Nazif Ülsezer 
(S.No: 156) Deniz Mk. Sınıf 

Okulları Kumandan
lığı Astsubay Kd. 
Başçavuş 
İstanbul 

12813/12239 Necati Onat 
(S. No: 157) Boğ. Mst. Mv. K. lı

ğında Ordonat Şb. 
Astsubay Kd. Baş
çavuş 239 
İstanbul

32814/12240 Hüseyin Fethi Soy- 
(S.No: 158) gör

Boğazlar ve Marma
ra Deniz Kolordu 
Kumandanlığında 
Top. Kd. Başçavuş 
İstanbul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu- 
Uman astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 saydı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta. İkinci ve 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartlan haiz bulundukları 
takdirde 90-liraya kadar yükselebilmeleri esbabının is t ikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği



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

12815/12241 Fahrettin Eroğlu 
(S. No: 159) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. K. Banda Şef
liğinde Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

12816/12242 Celâl Dalkılıç 
(S. Na: 160) Boğ. Mar. Dz. Kor.

K. Lojistik Şube em
rinde Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

12838/12264.Sadık Kemeç 
(S. No: 161) Ana Dalgıç Kıtası 

Okulu Kliniğinde 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
Çubuklu - İstanbul

12844/12270 Orhan Acul 
(S.No: 162) Ana Dalgıç Kıtası 

Okul Kumandanlığı 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
Çubuklu - İstanbul 

12845/12271 Necdet Şengüler 
(S. No: 163) Ana Dalgıç Okul 

Kumandanlığı Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul 

12846/12272 Cahit Yalçin 
(S. No: 164) Ana Dalgıç Kıtası 

Okulu K. lığında 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
Çubuklu - İstanbul 

12847/12273 Hüseyin Kiiçükön- 
(S. No: 165) der

Ana Dalgıç Kıtası 
Okul K. lığında Ast. 
Sb. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci re 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunun tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunuk kendilerinin Heri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

» » » » » »
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12848/12274 Recep Çomçom 
(S. No: 166) Ana Dalgıç Kıtası 

Okulu K. lığında 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
Çubuklu - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12850/12276 
(S. No: 167)

12852/12278 
(S. No: 168)

12853/12279 
(S. No: 169)

12854/12280 
(S. No: 170)

12855/12281 
(S. No: 171)

12856/12282 
(S. No: 172)

12857/12283 
(S. No: 173)

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunun kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü semsini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Fuat Ülper 
Ana Dalgıç Kıtası 
Okul K. lığında Ast. 
►Sb. Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul 
Muammer Doris 
Ana Dalgıç Kıtası 
Okul K. lığında A.st. 
Sb. Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul 
Niyazi Seven 
Ana Dalgıç. Kıtası 
Okul K. lığında Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul 
Hamdi Çilek 
Aııa Dalgıç Kıtası 
Okulu K. lığında 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
Çubuklu - İstanbul 
Burhanettin Eren 
Ana Dalgıç Kıtası 
Okul K. lığında Ast- 
sb. Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul 
Nurettin Erso.v 
Ana Dalgıç Kıtası 
Okul K. lığında Ast- 
sb. Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul 
Salih Kızıldemir 
Boğ. Mar. Kor. K. 
emrinde Dz. Astsu
bay Kd. Başçavuş 
İstanbul

» » » » »
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12858/12284 Kâmil Aşar
(S. No: 174) Boğ. Mar. Dz. Kor.

K. lığı Araçlar Ku
mandanlığında Ast. 
Sb. Kd. Başçavu« 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal s a h ih in in

No. adı, soyadı ve adresi

12859/12285#Mehmet Tataroğlu 
(S. No: 175) Ana Dalgıç Kıtası 

Okulu K. lığı Ast
subay Kd. Başçavuş 
Çubuklu - İstanbul

12860/12286 Ekrem Sökal 
(S. No: 176) Dz. ikmal Grup 

Amirliği Mot. Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
172 sicilli 
İstanbul

12884/12309 Hüseyin Arsal 
(S. No: 177) Deniz Astsubay Ha

zırlama Orta Okulu 
K. lığı 
Beylerbeyi

12886/12311 Ziya Kasalkaya 
(S. No: 178) Boğazlar Marmara 

Dz. Kolordu Kuman
danlığı Telsiz istas
yonu K.
Kasımpaşa - İstan
bul

12887/12312 Halil Şimşek 
(S. No: 179) Akdeniz Us. K. Ceza 

Evi Md. Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
İskenderun

12888/12313 Naci Baykaran 
(S. No: 180) Dz. Shh. Dp. Ast.

Sb. Md. Başçavuş 
İstanbul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya dav 
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil edc- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istikmal bu- 
yurulmast talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

12889/12314 A. Rıza Demirbilek 
(S. No: 181) Boğ. Mst. Mv. Met

hal Kontrol K. Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
İstanbul

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini nıiimkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncii senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının istiknıaî bu- 
yurulması talebinden ibarettir.)

12890/12315 Mustafa Erket 
(S. No: 182) Boğ. Mst. Mv. Met

hal Kontrol K. Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
175 sicilli 
İstanbul '

12891/12316 Mehmet Günal 
(S. No: 183) Boğ. Mst. Mv. Fatih 

Ana Tls. İstasyon 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş 341 sicilli 
İstanbul

12916/12341 Hüseyin Batu 
(S. No: 184) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. K. Karargâhı 
Hizmet Bl. K. V. 190 
sicilli 
İstanbul

12936/12361 Selâhattin Ülfer 
(S. No: 185) Güverte Sınıf Okul

ları K. lığı Tekni Şu
bede
Yassıada - Heybcli- 
ada

12937/12362 Fevzi Demirel 
(S. No: 186) Güverte Sınıf Okul

ları K. Elektrik öğ 
retmeni Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş
Yassıada - Heybeli - 
ada
İstanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

(Arzuhallerin hulâsası: Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz bu
lunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün Man 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 saydı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü senesini 
ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak orduya da
ha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, kıdemli baş
çavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mücerret, yaş 
sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin ileri dere
celere terfi etmelerine vc indirilmelerine mâni bir hal teşkil ede- 
miyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bulundukları 
takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının üt ikmal bu- 
yurulması talebinden ibarettir.) .

12947/12371 Eyüp Başaran 
(S. No: 188) 1 nci Ordu Panel 

Köprücü Bölüğü İs
tihkâm Kıdemli Baş
çavuş 933 - 8 
Şişli - İstanbul

12974/12397 Necdet Gönenç 
(S. No: 189) Dz. Hr. Ok. K. Kd. 

Başçavuş
Heybeliada - İstan
bul

12991/12414 Mehmet Gülfidan 
(S. No: 190) Saldıray Dz. altı Ge

misi Ast. Sb. K. 
Gölcük - İzmit

12992/12415 Sim Ülçetin 
(S. No: 191) Dz. Fab. Orta Sanat 

Okulu Sınıf Ast. Sb. 
Md. Başçavuş 211 
Gölcük - İzmit

12993/12416 Halil iğdi 
(S. No: 192) Erkin Gemisinde 

Ast. Sb. Kd. Baş
çavuş
Gölcük - îzmit

12994/12417 Abdullah Namazcı 
(S. No: 193) Burakreis Dz. altı 

Gemisinde Ast. Sb. 
Başçavuş 
Gölcük - îzmit

12938/12363 Tevfik Bulak 
(S. No: 187) Gv. Sınıf Okullan 

Kumandanlığı Yas
sında Motoru K. 
İstanbul



—  49 —

12995/12418 Halim ültanır 
(S. No: 194) Dz. Astsubay Hazır

lama Ortaokulu K. 
lığı emrinde Kd. 
Başçavuş 75 sicilli 
Beylerbeyi - İstan

bul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12996/12419 Ahmet Aykut 
(S. No: 195) Saldıray Dz. altı Ge

misinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12997/12420 Hurşit Şenel 
(S. No: 196) Saldıray Deniz Altı 

Gemisinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Gölcük - İzmit

12998/12421 Zeki Gökalp 
(S. No: 197) Dz. Harb Okulu ve 

Lise Kumandanlığı 
emrinde Astsubay 
Kd. Başçavuş 
Heybeliada

13014/12437 Kenan Tekinalp 
(S. No: 198) Beykoz Mania Ağla

rı Grup Kumandan
lığında Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

13032/12455 Kemal Acar
(S. No: 199) Boğ. ve Mar. Vz.

Kor. K. Dz. İnz. Sb. 
lığı Ast. S'). Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

13033/12456 Kemal Gürsesli 
(S. No: 200) Yıldıray Denizaltı 

Gemisinde Kd. Ast- 
' subay 
Derince

(Arzuhallerin hulâsası : Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü sene
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak or
duya daha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti¡' 
kıdemli başçavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mü
cerret, yaş sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
üeri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hat 
teşkil edemiyeceğine binaen; aranılan kanuni şartlan haiz bu
lunduktan takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının 
istikmal buyurulması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

13034/12457 Burhan Smnabıyık- 
(S. No: 201) oğlu

Ast. Sb. Kd. Başça
vuş Seyir ve Hidrog
rafi Dairesi Başkan
lığında
Çubuklu - İstanbul

13035/12458 Emin Uslu
(S. No: 202) LS. 4. Botu Bş.

Çarkçısı Astsubay 
Kd. Başçavuş 
İstanbul

13036/12459 Ahmet Tanman
(S. No: 203) Dz. Astsubay. Kd.

Başçavuş Hazırlama 
Ortaokul K. 929/2023 
İstanbul

13057/12480 Cemal Oker 
(S.No: 204) Boğ. Mst, Mv. K. lığı 

Ordonat Astsubay 
Top. Kd. Başçavuş 
İstanbul

13058/12481 Mustafa Tuna 
(S. No: 205) Boğ. Mst. Mv. K. lığı 

Kavak As. Hst. İnz. 
Ast. Sb. Kd. Başça
vuş
İstanbul

13061/12484 Ahmet Yüzener 
No: 206) Dz. Mk. Sııf. okulları 

Ast. Sb - Kd. Baş
çavuş
Selimiye - İstanbul

13062/12485 Abdullah İmre 
(S. No: 207) Mayn Grup K. lığı 

Ast. Sb. Kd. Başça
vuş 171 sicilli 
Çanakkale

(Arzuhallerin hulâsası : Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 saydı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak;  kıdemli başçavuşlukta ikinci vc 3 ncü sene- 
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak or
duya daha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temdittii,' 
kıdemli başçavuşların bu haktm mahrum bırakılmalarında mü
cerret, yaş sebebi ele ahnmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
ileri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hat 
teşkil edemiycceğine binaen; aranılan kanuni şartlan haÂz bu
lundukları takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının
istikmal buyurulnum talebinden ibarettir.)

» » » » » » 

» » » » » *  

» » ' » » » »  

» » » » » »



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

13065/12488 İzzet Okan 
(S. No: 208) Mayn Grup K. lığı 

Elektronik Aüt. Sb. 
Kd. Başçavuş 
Çanakkale

13067/12490 Hayrettin Atım 
(S. No: 209) Ast. Sb. Kd. Başça

vuş Dz. Ord. Mrk. 
Md. lüğü Gazdan 
Korunma Dp. Mü
dürü V. 237 sicilli 
İzmit

13070/12493 Ekrem özgür 
(S. No: 210) Dz. İkmal Grup 

Amirliği Dz. Fırını 
Müdürlüğü Makina 
Ast Sb. Kd. Başça
vuş 126 sicilli 
İstanbul

13086/12509 Abidin Kanvcr 
(S. No: 211) Beykoz Mania Grup 

K umandanlı ğı nda 
Astsubay Kd. Baş
çavuş 
İstanbul

13087/12510 Cihat tlvan 
(S. No: 212) Beykoz Mania Grup 

Kumandanlığında 
Astsubay Kd. Baş
çavuş 
İstanbul

13089/12512 Naei Yazgan 
(S. No: 213) Muratreis Denizaltı 

Gemisi Kumandanlı
ğı Astsubay Kd. Baş
çavuş
Gölcük - İzmit

(Arzuhallerin hulâsası : Tesbit olunum kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 saydı Kanunun 28 ncı 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü sene
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak or
duya daha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, 
kıdemli başçavuşların bu haktan mahrum bırakılmalarında mü
cerret, yaş sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
Üeri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal 
teşkil edemiyeceğine binaen; aranılan kanuni şartlan haiz bu
lundukları takdirde 90 liraya kadar yükselebümeleri esbabının 
istikmal buyurulması talebinden ibarettir.)

» » » » * ».

» » » » » »

» » » » » »
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13090/12513 Turan Âslantaş 
(S. No: 214) Vıldıray Dz altı (iç

mişi' Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
Gölcük - î.̂ ınit

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13098/12521 Cevdet Vol gören 
(S. Nor215) Boğ. Mst. Mv. K. lığı 

Ordonat Astsubay 
Topçu Kd. Başçavuş 
İstanbul

13099/12522' Kemal Denizözer 
(S. No: 216) Boğ. Mst. Mv. K. lığı 

J. K. M. İşaret İstas
yon K. Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
İstanbul

13109/12532 .Sahabettin Ülyiirü- 
(S. No:217) yen

Dz. İkmal Merkezi 
Genel Müdürlüğü 
emrinde Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
Gölcük - İzmit

13110/12533 Şefik Ülmen 
(S. No: 218) üz. Astsubay Mal.

Ort. Okulu Kd. Baş
çavuş
Beylerbeyi - İstanbul

13142/12565 Halim Koçyiğit 
(S. No: 219) Boğ. Mst. Mv. K.

Ast. Sb. Kd. Baş
çavuş 
Çanakkale

13143/12566 Adil Özkan 
(S. No: 220) Astsubay Kd. Baş

çavuş Burakreis Dz. 
altı Gm.
Gölcük - Kocaeli

(Arzuhallerin hulâsası : Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı 'Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak;  kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü sene
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak, or
duya daha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, 
kıdemli başçavuşların bu haktan mahrum bırakıhnalarında mü
cerret, yaş sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
Heri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal 
teşkil edemiyeceğine binaen; aranılan kanuni şartlan haiz bu
lundukları takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının 
istikmal buyurulmast talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği



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

13144/12567 Kemal Faytoncu 
(S. No: 221) Seyir ve Hidrografi 

Başkanlığında Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş • 
Çubuklu - İstanbul

13145/12568 Kâzım Altınsır 
(S. No: 222) Boğ. ve Mar. Dz.

Kor. K. Lojistik Şu
bede
Kasımpaşa - Istan- 
bul

13146/12569 Vehbi Özkan 
(S. No: 223) Dz. Hr. Ok. Ordonat 

Şb. Md. Kd. Başça
vuş
Heybeliada - İstan
bul

13147/12570 Nurettin Poyraz 
(S. No: 224) Boğazlar ve Marma

ra Deniz Kolordu 
Kumandanlığı Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
Kasımpaşa - İstan
bul

13148/12571 Balıattin Özerden 
(S. No: 225) Ilarb Okulu Atölye 

Astsubay Kd. Başça
vuş
Heybeliada 

18149/12572 Haşan özerman 
(S. No: 226) 1 nci Tb. 7 nci Bat.

Mv. Astsubay Kd. 
Başçavuş
Anadolukavağı - İs
tanbul

13150/12573 Niyazi Biingen 
(S. No: 227) Boğ. Mar. Dz. Kor.

K. emrinde Astsu
bay Kd. Başçavuş 
Kasımpaşa - Istan- . 
bul

(Arzuhallerin hulâsası : Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kamınla değiştirilen 5802 sayılı 'Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak; kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü sene» 
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak or
duya daha faydah bir durumda bulunan tecrübeli, temditti\ 
kıdemli başçavuşların bu haktm mahrum bırakılmalarında mü
cerret, yaş sebebi ele al/ınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
ileri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hat 
teşkil edemiyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bu
lundukları takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının 
istikmal buyurulması talebinden ibarettir.)

» > » » » »

» » » » » »

*

» » » » » »

» » » » »

» » » » » »



-  54 —
Arzuhal

No.

13174/12597 Enver özcan 
(S. No: 228) Boğ. Mst. Mv. K.

Per. Şb. denAstsu 
bay Kd. Başçavuş 
İstanbul

13175/12598 Ahmet Perinçck 
(S. No: 229) Sf. Grç. Dp. Is. Mal.

Sorumlusu Kd. Baş
çavuş
Kastamonu 

13176/12599 Nahit Kaptana 
(S. No: 230) Boğ. Mst. Mv. K. Dz.

Astsubay Kd. Baş
çavuş •
Çanakkale 

13177/12600 Mustafa Vural 
(S. No: 231) Boğ. Mst. Mv. K.

Ast. Sb. Başçavuş 
Çanakkale 

13178/12601 Haşan Ulusoy 
(S. No: 232) Boğ. Mst. Mv. K.

Fatih Ana Tls. İst.
K. Astsubay Kd.
Başçavuş 
İstanbul 

13222/12645 Mustafa özbilen 
(S. No: 233) Boğ. Mst. Mv. Ord.

Ast. Sb. Kd. Başça
vuş 41/258 sicilli 
İstanbul 

13223/12646 Sadri Dinçer 
(S. No: 234) Boğ. Mst. Mv. IV.

Top. Astsubay Kd.
Başçavuş 
İstanbul

13229/12652 Fethi Martı »
(S. No: 235) Umuryeri D/G Kon

trol İst. Md. lüğü 
Astsubay Kd. Baş
çavuş
Beykoz - İstanbul

» » » » »

» » » » »

» » »  * ı

» » » » » 

» » » » . »

» > » » »

» » » » »

(Arzuhallerin hulâsan : Tesbit olunan kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kamunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü sene
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak or
duya daha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditli, 
kıdemli başçavuşların bu haktrn mahrum bırakılmalarında mü
cerret, yaş sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
ileri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hat 
teşkü edemeyeceğine binaen; aranılan kanuni şartlan haiz bu
lunduktan takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının 
istikmal buyurulması talebinden ibarettir.)

•s>

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

»•

»

»



13328/12749 Mustafa Kınkkanat 
(S. No; 236) Mrk. K. lığı Bayazıt 

Iz. Karakolu Ast. 
Sb. Kd. Başçavuş 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal aahihiaiu
No, adı, »yadı re adresi

( Arsuhaüerin hulâsası : Tesbit olunun kanuni şeraiti haiz 
bulunan astsubayların, subay sınıfına geçmelerini mümkün kılan 
6724 sayılı Kanunla değiştirilen 5802 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesiyle, ancak kıdemli başçavuşlukta ikinci ve 3 ncü sene
sini ikmal etmiş olan genç astsubaylara bu hak tanınarak or
duya daha faydalı bir durumda bulunan tecrübeli, temditti, 
kıdemli başçavuşların bu haktam mahrum bırakılmalarında mü
cerret, yaş sebebi ele alınmış bulunmakta ise bunun kendilerinin 
üeri derecelere terfi etmelerine ve indirilmelerine mâni bir hal 
teşkil edemeyeceğine binaen; aranılan kanuni şartları haiz bu

lundukları takdirde 90 liraya kadar yükselebilmeleri esbabının 
istikmal- buyurulması talebinden ibarettir.)
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

13329/12750 Hulûsi -Onar 
(S. Nor 237) Boğ. Mst. Mv. Muha- 

bere Şubesi Astsu
bay Kd. Başçavuş 
337 sicilli 
İstanbul

13356/12777 Faik Atillâ 
(S. No: 338) Ağ. Gemi K. lığında 

Mk. Ast. Sb. Kd. 
Başçavuş 
Beykoz - İstanbul

13358/12779 Halit Bilgin 
(S. No: 239) Selânik Gemi K. lı

ğında Gv. Ast. Sb. 
Kd. Başçavuş 
Beykoz - İstanbul

13388/12809 Arif Denizaltı 
(S.No:240) Boğ. Mst. Mv. K.

Ast.. Sb. Kd. Başça
vuş
Umurbey - Çanak
kale

13480/12900 Nuri Aralp
(S. No: 241) Boğ. Mst. Mv. Ast.

Sb. Kd. Başçavuş 
Çanakkale Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten açıklan

mış olan istidalardaki vâki talepler; yeni bir kanun teklifi ile 
ilgili bulunduklarından bu mevzuda; yetkili bulunmıyan encü- 
menimizce bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5463 14 . V . 1957
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1747/1745 Celâl Çakır 
(S. No: 242) Çimento ■ Fabrikası 

Tas Ocakları Muha
sibi Rahmi Ayvalı 
yanında 
Sivas

1776/1774 Rifat öğe 
(S. No: 243) Beyoğlu Topkopa- 

raıı Tepebaşı Cadde
si Çatmamektcp So
kak No: 2 
İstanbul

1441/1439 Ömer Pıçak ve arka- 
(S. No: 244) d aşları

Merkez Gece bekçile
ri
Amasya

1517/1515 Samim Ağar 
(S. No: 245) Alsancak 1454. So

kak No: 34/2 
Alsancak - İzmir

1554/1552 Cengiz Yılmazor 
2603/2597 İhlamur Caddesi 

(S. No: 246) No: 102
Beşiktaş - İstanbul

1572/1570 Mehmet Alkaç 
(S. No: 247) Amik Köyü Muhtarı 

Timar - Van

1382/1380 Mehmet Torun 
(S.No: 248) Gül veren Bağları par

selli evlerde 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1362/1360 Yaşar Arslan 
2623/2617 Kızılca köyünde 

(S. No: 249) Kurşunlu - Çankırı

1326/1324 Abdullah Demir 
(S. No: 250) arkadaşları

Dodan köyünde 
Baykan - Siird

Dilekçi : Sivas Çimento Fabrikası taş ocaklarında çalışırken 
dinamitin âni ateş alması sebebiyle ayağından yaralanmış ve 
barapor mâlûl kalmış olduğundan bahsile ya bir ikramiye veya 
bir maaş tahsis edilmesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1310 - 1308 doğumlu polis komiserliğinden emekli 
olduğundan bahsile 1 . III . 1954 tarihinden itibaren Gelir Ver
gisinden muaf tutulmasını ve kesilen vergilerin iadesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Mahalle Emniyet bekçileri olduklarından al
mış oldukları az maaşla geçim zorluğu çekmekte bulundukla
rından bahsile Devlet memurlarına verilmekte olan ikramiye
lerden kendilerinin de istifade ettirilmelerini istemektedirler.

Dilekçi : Son yoklaması yapılmış ve sınıfı ayrılmış, askerli
ğe sevkı tarihini Mengen Askerlik Şubesinden istediği halde 
cevap verilmemiş olduğundan şikâyetle askere çağırılması gü
nünün ve durumunun bir an evvel neticelenmesini istemektedir.

1945 senesinden beri duyuna kalan 450 lira alacağının öden
mesi hakkında Maarif Vekâletine vâki müracaatına bugüne ka
dar cevap verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Köylerinin Ziraat Bankasına olan borçlarının tecil edilmesi 
ve 1955 senesinde borçlarının tahsili yoluna gidilmesi talebinden 
ibarettir.

Belediyece mahallelerinin ara yollarının yapılmadığından, 
çeşme su borularının döşenmemesi yüzünden halkın susuz kal
dığından, bâzı evlerin helâlan olmamasından sıhhatlerinin bo
zulduğundan, çöplerinin alınmadığından otobüs ve elektrik ve
rilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında amele olarak çalışmakta 
iken bir kaza neticesi sol elinin 4 parmağı kesilmiş ve yoksul bir 
durumda kalmış bulunduğundan bahsile Sigorta Umum Mü
dürlüğünce az miktarda bağlanan maaşının ya yükseltilmesi 
veyahut kendisinin münasip bir işe kabul edilmesini istemek
tedir.

Köylerinin insan ve hayvanlarını susuzluktan kurtarmak için 
köylerinin bir kilometre yukarısında bulunan suyun icabeden 
keşfi yapılarak köylerine getirilmesi ve lâzımgelen yardımın ya
pılması talebinden ibarettir.



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

1270/1268 Mustafa Kaya 
(S. No: 251) DDY Adana İşletme

si Karkamış Deposu 
Makinist 52009 si
cilli
K arkam ış

1225/1223 Yusuf Demirci 
(S. No: 252) Sarıeaeli köyünde 

Çanakkale

1375/1373 Mustafa Atar 
(S. No: 253) Kocaçeşme Mahallesi 

Çavuş Sokak No: 24 
Salihli

1344/1342 Mülâzım Kartal 
(S. No: 254) Kızıl köyünde 

Y ıldızeli

1323/1321 Mehmet Faris Sevil- 
(S. No: 255) mez

Vilâyet Karşısı No: 
21 yazıhane 
İstanbul

1253/1251 Cevanşir Karaballı 
(S. No:256) Mahmut Paşa No: 

147
İstanbul

1243/1241 Osman Kurt 
(S. No: 257) Kuzuculu köyünde 

Bakkal Ali Çelik 
eliyle 
Dörtyol

1200/1198 Kâzım Hıdırlar 
(S. No: 258) Paşabahçe Kayabaşı 

No: 11 
Iştanbul

1202/1200 İbrahim Zobi 
(S. No: 259) Yusufpaşa mahalbsi 

Sıvacı Ustası 
Kars

Ortaokula devam için Devlet Demiryolları Karkamış depo
sunda makinist bulunan babasının birinci veya üçüncü işletme 
depolanndan ortaokulu olan her hangi bir depoya naklinin ya
pılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Dumlupınar Denizaltı gemisinde şehit düşen Yahya 
Demirel’in vârisi ve babası olduğundan bahsile 5957 sayılı Ka
nun gereğince verilmesi lânmgelen 7 500 lira ikramiyenin ken
disine verilmesini istemektedir.

Altı seneden beri Diyarbakır’da bulunan oğlu üsteğmen Mu
zaffer Atar’ın mümkünse Salihli’ye veya İzmir’e tâyin edilmesi 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : Kurban Bayramı münasebetiyle Tokad’m Tahra- 
cılar camii imamı tarafından yapılan vaızda, alevi müslüman- 
lan kasdederek, kızılbaşlann kitapsız olduğundan, kesdikle- 
rinin yenmediği ve kurbanlann bunlara kestirilmemesi yolunda 
sözler sarf etmek suretiyle vatandaşlar arasında aynlığa sebe
biyet verildiğinden bahsile sözü edilen vaiz hocanın tecziyesi ci
hetine gidilmesini istemektedir.

Selâhattin Emre’nin vergi kaçakçılığı yaptığına dair İstan
bul Defterdarlığına vâki ihbarın neticelendirilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.

Avrupa kamp mültecilerinden olduğundan iskân edilme
sini istemektedir.

Erzurum’da askerde bulunan oğlunun soğuğa tahammülü 
olamayacağından kıtasının değiştirilmesi talebinden ibarettir.

Tahsisatı konmuş ve 1954 senesinde yapılmasına karar veril
miş olan ve inşaatı tatil edilmiş bulunan köylerinin içme su çeş
me inşaatının devam ettirilmesi talebinden ibarettir.

Kars hava meydanı _su kulesinin tamiri için keşif harcı yap
mış olduğu iş bedelinden verilmemiş bulunan 801 lira 45 kuruş 
alacağının tarafına bir an evvel ödenmesine emir buyurulması 
talebinden ibarettir.
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Arzuhal Araııhfl.1 sahibinin

No. adı, soyadı t« adresi

838/836 M. Ali Akbav 
(S. No: 260) Cumhuriyet mahal

lesinde 
Erbaa

973/971 Rasim Ardala 
(S. No: 261) Büyük Halkalı kö

yünde 
İstanbul

975/973 Salih Selik 
(S. No: 262) Karapelit köyünde 

Karasu

843/841 Hamn Yılmazer 
(S. No: 263) Belediye Sebze ve 

Meyva Hali işçileri 
İstanbul

919/917 Şevket Ceyhan 
(S. No: 264) Konursu köyünde 

Bayburt

725/723 Selâhattin Doğan ve 
(S. No: 265) arkadaşları

Halk namına 
Çukurca

857/855 Ali Şengül ve arka- 
(S. No: 266) daşlan

Runkuş köyünde 
Haymana, „

858/856 Ali Doğruyol ve u-- 
(S. No: 267) kadaşları

Runkuş köyünde 
Haymana

859/857 Akif Yılma/ ve ar- 
(S. No: 268) kadaşları

Runkuş köyünde 
Haymana

Enoümen karan re ne sebepten verildiği

Hicaz’a gitmek üzere pasaport verilmesi talebinden ibarettir.

Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân edilmesini istemek
tedir.

Efradı ailesiyle sefil bir halde olduğundan devlet müessese- 
lerüıde, fabrikalarda bekçilik gibi münasip bir işte istihdam 
edilmesi talebinden ibarettir.

İstanbul Belediyesi sebze ve meyva hali işçilerine de ik
ramiye verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Mehmet Sanoğlu Taşocağı işçi yerinde çalışır
ken geçirmiş olduğu iş kazasından dolayı sol ayağının ke
silmiş ve sakat kalmış olduğundan bahsile istediği tazmina
tın verilmesi veya aylık bağlanması talebinden ibarettir.

Bin nüfuslu kazaları için bugüne kadar sağlık mensup
larından kimsenin tâyin edilmediğinden, hastalarının ilâçsın 
ve doktorsuzluk yüzünden can vermekte olduklarından bir 
doktorun acele kazalarına tâyin edilmesi talebinden ibarettir.

İskân yoliyile verilen arazilerine haksız yere vâki teca
vüz ve müdahaleden mahsullerinin biçilerek götürülmesinden 
şikâyetle her nevi tecavüzlerin önlenmesi talebinden ibarettir.

» » X> » » »

y> y> »  »  » »

Gereği düşünüldü : Alâkalı vekâletlerden alınan cevap
lara göre dilekçilerin istekleri yerine egtirilmiş olduğundan 
bunlar tarafından vâki talep ve müracaatler hakkında bu 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M04 14 . V . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1786/1784 îclâl Ergüven 
(S. No: 269) Mimar Kemal Orta

okulu El İşleri öğ
retmeni 
Anka'. ı

1787/1785 Pakize Orhun 
(S. N o:270) Mimar Kemal Orta

okulu Resim İşleri 
öğretmeni 
Ankara

1744/1742 Muharrem Çelik ve 
(S. No: 271) arkadaşları

Maliye odacıları 
Keban

13546/12966 Nazım Mutlu 
(S. No: 272) Hususi Muhasebe Si

cil ve Ayniyat Me
muru
Nevşehir

13558/12978 Sadullah Çelebi 
(S. No: 273) Deniz İkmal Merkezi 

Genel Müdürlüğü 
Ambar Memuru 
Gölcük

13549/12969 Muharrem Vargı 
(S. N o :274) Vilâyet Tahrirat Ki 

tibi
Trabzon

13567/12987 Hamdi Gür 
(S. N o:275) İnhisarlar İdaresi 

Memuru 
Elmalı

Dilekçi : 28 senedir ortaokulda ev idaresi, çocuk balamı öğ
retmenliği yaptığından ve halen maaşının 50 lira olup müktesep 
hak olarak maaşının 80 lira olması lâzımgeleceğinden bahsile bu 
haklanın gözetilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : 32 senedir lise ve ortaokullarda öğretmenlik yap
tığından, 60 lira maaşta kaldığından, 6273 sayılı İntibak Kanu
nundan faydalanamamış bulunduğundan bahsile ilk ve orta
okul öğretmeni diye aynlmayıp sayısı çok olmıyan kendisi gibi 
mağdur olan öğretmenlerin durumunun da düşünülmesine delâ
let buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Odacı olup ücretlerinin azlığından geçim zorlu
ğu çektiklerinden bahsile kendilerinin ücretlerinin de İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışmakta bulunan odacı ve bekçi ücret
leri seviyesine çıkarılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Uzun zamanlar muallimlik, banka muhasebeciliği ve
umumi meclis âzalığı ve sair devlet hizmetlerinde çalıştığından 
ve bu hizmetler tekaütlük hakkını kazanmamış olduğundan 
bahsile 25 senelik hizmetinden dolayı emekli maaşı bağlanması 
için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun hukuk esas ve pren
siplerine uymıyan tahditlerinin ele alınarak hukuk prensipleri
ne göre ıslah ve tadil edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Deniz İkmal Merkezinde aylık ücretle çalışan me
murlardan olduğundum ve muamele memuru kadrosunda da va
zife görmekte bulunduğundan ve barem dâhili memurlara yapı
lan ödemelerin kendilerine teşmil edilmediğinden bahsile çocuk 
zammı, ölüm, doğum parası ve yıpranma hakkının verilmesi, ta
yın bedelinin artınlması, izinlerinin bir aya çıkarılması ve has- 
talıldan halinde diğer memurlara tanınan haklardan kendisinin
de istifade ettirilmesini istemektedir.

0

Dilekçi : Kadrosuzluk yüzünden 32 yılda ancak 50 lira ma 
aşa yükseltildiğini beyanla, kendi gibi mağdur memurlar hak 
landa bir intibak düğünülmediği takdirde hiç olmazsa buna 
mütenazır olarak ikatisabedeceği derece üzerinden ve emsalleri 
ne eşit olarak emekli muamelelerinin yapılmasını istemektedir

Dilekçi : 1330 ve daha sonra yıllarda ve Birinci Cihan Har 
binde ve İstiklâl Mücadelesinde yedek subay olarak geçen hiz 
metinin memuriyet müddetine eklenmediğinden ve bu yüzden 
mağdur bir duruma düştüğünden bahsile 5585 sayılı Kanuna 
ek 6724 numaralı Kanunla kabul edilen aynı haklardan kendi
sinin de istifade ettirilmesini istemektedir.
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13559/12979 lllıami Karabulut 
(S. No: 276). DDY İşletmesi I. İş

letme Md. Emlâk İş
leri Memuru 
Haydarpaşa - İstan
bul

13550/12970 İsmail Pekpak 
(S. No: 277) örencik nahiye Mer

kez Muhtarı 
Emet - Kütahya

13556/12976 Ali Rıza Sağlayan 
(S. No: 278) ve arkadaşları

Maliye Veznedarı 
Erzurum

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

1742/1740 
(S. No: 279)

1666/1664 
(S. No: 280)

1683/1681 
(S. No: 281)

1621/1619
(S. No: 282)

13478/12898 
(S. No: 283)

Tahsin Demirer 
Piyenis nahiyesi 
Başöğretmeni 
Hakkâri

Hilmi Seçkin ve ar
kadaşları
Defterdarlık Vergi 
Dairesi Vergi Me
muru 
Zonguldak

Mehmet Çıngı 
Cumhuriyet mahal
lesinde 
Osmaniye

Zeynelimemoğlu ve 
arkadaşları 
Kürtluşar Köyü 
Eğitmeni 
Şabanözü

Zelilıa Alkan 
Çalış köyünde 
Avanos

13447/12867 Enver Tüziin 
(S. No: 284) DDY Haydarpaşa 
4 Buharlı Deposunda

28464 sicilli 
İstanbul

Orduda gedikli erbaşlığında geçen 6 senelik hizmetinin 
D. Demiryollanndaki memuriyet hizmetine eklenmesi ve çıka
cak kanunda kendileri için de gerekli hükmün konulması tale
binden ibarettir.

16 000 nüfuslu olan ve halkın idari ve adi! her türlü 
ihtiyaçlarına yakînen cevap verebilecek duruma gelmiş bulu
nan nahiyelerinin kaza haline getirilmesi talebinden ibarettir.

Kadrosuzluk yüzünden hakları kaybolan kendisi gibi me
murlara da öğretmenlere ve sağlık memurlarına tanılan hak
lar misillû bir intibak kanununun çıkarılması talebinden iba
rettir.

Dilekçi : Almakta olduğu 105 lira ücretle geçinemediğinden 
mahrumiyet bölgesinde çalıştığı halde yakacak zammından 
mahrum edildiğinden bahsile durumunun düzeltilmesi ve asli 
maaşa geçirilmesini istemektedir.

öğretmenler gibi diğer memurların da geçmişte kadrosuzluk 
yüzünden kaybettikleri terfilerin telâfisi hususunun yeni çıka
cak barem kanunu ile sağlanması talebinden ibarettir.

Şehit düşen kardeşlerinden kendisine maaş bağlanması tale
binden ibarettir.

Dilekçiler : 15 senedir eğitmenlikte feragatle çalışmakta vs 
almış oldukları 100 lira, ücretle efradı ailelerini geçindireme- 
mekte ve mağdur bir vaziyette bulunmakta olduklarından 
bahsile maaşlı kadroya geçirilmelerini, sağlık ve geçim durum
larının düzeltilmesini istemektedirler.

Dilekti : Hastalığı ve ameliyat sebebiyle kocasına karşı 
karılık vazifelini yapamadığından köylerinden bir kadınla 
kocasını evlendirmek zorunda kalmış olduğundan bahsile ko
casının bu evlendirdiği kadınla nikâh kaydının icrası için hu-< 
susi bir kanur yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Senelerce işçi olarak DD Yollarında bedenen ve 
fikren çalışmış ve yıpranmış olduğundan bahsile memurlar 
gibi kendilerinin de emeklilik haklarının tanınmasını iste
mektedir.
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13476/12896 Turan öcal 
(S. No: 285) İşçi Sigorta Kuru

mu Şubesinde Me
mur
Erzurum

Şevki Damşoğlu ve 
arkadaşları 
Defterdar 
Erzurum

Ömer Ok
Hazine Vekili Oda
cısı
Kayseri

Ahmet Murat 
Kislıa Bucağı IV  
narlı köyü (Al)binik 
Eğitmeni)
Tortum - Erzurum

Ahmet Şafak 
Akarca Köyü Eğit
imini 
Avanos

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13439/12879 
(S. No: 286)

13479/12800
(S. No: 287)

1741/1739 
(S. No: 288)

1.706/1704 
(S. No: 289)

1764/1762 Hademeler Derneği 
(S. No: 290) Başkanlığı

Adliye karşısı Ada
let Han No: 35 
Ankara

13409/12830 İbrahim Ataoğlu 
(S. No: 291) Daimî Encümen 

Azası 
Bingöl

13326/12747 Nacet Yalım ve ar- 
(S. No: 292) kadaşları

Maliye Tahakkuk ve 
Tahsil memurları 
Siird

11948/11391 Emin Omay 
(S. No: 293) Adahale sokak 

• No: 21/10
Yenişehir - Ankara

Dilekçi : Astsubay Okulu mezunu olduğundan bahsile as
kerlikte geçen 33 ay 13 günlük hizmetinin yedek ve muvazzaf 
subaylarda olduğu gibi hazerdeki memuriyet kıdem süresine 
dâhil edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Maliye, özel idare, nafıa, posta telgraf ve 
tapu kadastro memurları olduklarından ve mağdur bir durumda 
bulunduklarından bahsile öğretmenler misillû kendileri için de 
bir intibak kanununun çıkarılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Kayseri Hazinei Maliye odacını olup almış olduğu 
maaşla geçinemediğinden bahsile maaşının artırılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Köy enstitüsü mezunu olduklarından almış 
oldukları 40 - 60 lira ücretle geçim zorluğu çektiklerinden 
bahsile diğer memurlar gibi çocuk zammı verilmesini, maaşla
rının artırılmasını, terfi ettirilmelerini veya asıl bir işe alın
malarını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

50 - 100 lira arasında cüzi bir maaş alan resmî daire ve mü
esseseler odacılarının ücretlerinin artırılması hakkında icabeden 
kanununun hazırlanması ve çıkarılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Belediye daimî encümen âzası olup mebus tahsi
satlarının yükseltilmiş olduğundan ve kendi tahsisatlarının ise 
az bulunduğundan bahsile maaşlarının 1 000 liraya çıkarılması 
için yeni bir kanun mevzuunun yapılmasını veya 5048 sayılı Ka
nunun tadil edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Almakta oldukları maaşlarla geçim zorluğu çek
tiklerinden bahsile Millî Müdafaa, Maarif, Emniyet ve Adliye 
mensuplarına «ağlanan faideler gibi Maliye memurlarına da taz
minat verilmek suretiyle refaha kavuşturulmalarını istemekte
dirler.

Dilekçi : 1932 senesinde Mardin Varidat Müdürlüğünden 
ayrılması üzerine 17 sene hizmetine karşılık 1683 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 608 lira 38 kuruş tazminat aldığını, 19(40 yı
lında tekrar Devlet hizmetine girdiğini,, 1953 yılında âdi mâlûl 
olarak emekliye ayrıldığını, ikinci defa geçen hizmetine karşı
lık 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre son hizmet zammı şek
linde 27 lira aylık bağlandığım, evvelki ve yeni hizmetlerinin



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

13334/12755 Macide Aşılmazsov 
(S. No: 294) ömeraga mahallesi 

Bolluk sokak No: 7 
Eskişehir

13347/12768 M. Veli Yılmaz ve 
(S. No: 295) arkadaşları

T. Taşnik köyünde 
Digorun

13350/12771 Hüseyin Kara 
(S. No: 296) T. C. Ziraat Bankası 

Veznedarı 
Dinar

13425/12845 Adnan Kocametin 
(S. No: 297) Deniz İkmal Merkoz 

Gnl. Md. Üc. Me. 
Gölcük

13401/12822 Garip Muradlar 
(S. No: 298) Mahraman köyünde 

Gazianteb

yekûnunun 30 yıla baliğ olduğunu, 2159 ve 3028 sayılı kanun
larda 17 seneye karşı ödenen tazminat yemden hizmete intisap 
halinde % 5 faizi ile iade edildiği takdirde bütün hakların tek
rar kazanıldığını, halbuki 5434 sayılı Kanunla bu hükmün kal
dırıldığını, emekliye ayrılma ve yeniden hizmete intisabı mezkûr 
kanundan evvel vâki olduğu için tazminatı faizi ile iade etmek 
hükmünün kendisi için müktesep hak olması lâzımgeldiğini, di
ğer taraftan 6741 sayılı Kanunla mâlûl vaziyette olup çalışama
yacak durumda olanlardan asgari her sene hizmeti bulunanlara
15 sene çalışmış malûller gibi maaş tahsis edilmekte olduğunu, 
bu suretle 5 senelik hizmeti olan malûllere maişet için bu imkân 
verildiğine göre 30 sene hizmet etmiş bir kimsenin de 27 lira ile 
geçinemiyeceğinin kabul edilmiş demek olacağını beyanla duru
muna uygun görülecek bir hal tarzının ihdası için ilgili komis
yonlar nezdinde tavassut edilmesini istemektedir.

Dilekçi : DD Yollarında işçi olarak çalışmakta iken ka
za neticesi ölen babasından kendisine maaş bağlanmış ve ev
lenmesi sebebiyle bu maaş kesilmiş ve bilâhara kocasının da 
vefat etmiş ve dul kalmış olduğundan bahsile babasından tek
rar yetim maaşının bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan mah
kûm olmuş ve bilâhara yapılan bir kanunla hapisten çıkmış 
iseler de Mâliyeye yatırmış oldukları ağır para cezalarını geri 
alamamış olduklarından bahsile yatırmış oldukları bu parala
rın kendilerine iadesi için bir kanun çıkarılmasını istemekte
dirler.

Türkiye C. Ziraat Bankasında geçen 20 senelik muvak
kat, daimî muakkiplik hizmetinin Emekli Sandığınca borç
landırılarak fiilî hizmetine eklenmesi ve mağduriyetten kur
tarılması için olbaptaki kanuna geçici bir madde ilâve edl- 
mesini istemektedir.

Dilekçi : Deniz Kuvvetleri Kumandanlığında aylıkla me- 
suliyetli vazifelerde çalışmakta olduğundan bahsile almış ol
duğu tayın bedelinin artırılmasını, çocuk zammından ölüm 
ve doğum yardımlarından istifade ettirilmesini, yıpranma hak
kının tanınmasını, izinlerinin bir aya çıkarılmasını ve hastalık 
halinde memurlara tanılan haklardan faydalandırılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Gazianteb Savaşı gazilerinden olduğundan, ih
tiyar ve perişan bir durumda bulunduğundan bahsile vatani 
hizmet tertibinden kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup ma
hiyetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun tek-
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Arzuhal
No.

1604/1602
(S. No: 299)

1614/1612 
(S. No r300)

1606/1604 
(S. No: 301)

1769/1767 
(S. No: 302)

1743/1741 
4348/4339 

(S. No: 303)

1721/1719
(S. No: 304)

1724/1722
(S. No: 305)

1770/1768 
(S. No: 306)

1692/1690 
(S. No: 307)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

lifi 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

Bneiimen karan ve ne sebepten verildiği

5466 14 . V . 1957

Ziya Kadı
Ustamehmet
de
Erbaa

köyün-

Mustafa öztürk 
Ticaret ve Sanayi 
Odası 
Zonguldak

Hafize Topal 
Balkiraz Bağlan Ka
raağaç sokak N o:179 
Ankara

Mehmet Apaydın 
D. P. Bucak Reisi 
Kızıl çakçak

Kosta Mavridis 
Tarlabaşı Nefti so
kak Ülev Ap. 4/6 
Beyoğlu - İstanbul

Semiha Ürtekin ve 
arkadaşları 
Genel Evler 
Ankara

Mehmet Topçu 
Ilıca köyünde 
Şavşat

Şeref Bingöl 
D. P. Başkanı 
Tekman

Cafer Yıldız ve arka
daşları
AJtdam köyünd« 
C«yh&B

Dilekçi : Köylü olup ziraat yapacak arazisi olmadığından 
bahsile hastanelerde, dairelerde odacılık, bekçilik ve postacılık 
gibi bir vazifeye tâyin edilmesini istemektedir.

Memlekette geçimi olmadığından radyo evinde açık olan bir 
vazifeye tâyin edilmesi talebinden ibarettir.

Harbi Umumi malûllerinden olup 1947 senesinde vefat eden 
3 neti sınıf mâlûl kocası Osman Topal’dan kendisine mâlûl ma
aşının bağlanması ve 1947 tarihinden şimdiye kadar olan maaş- 
lannın verilmesi ve bütün zamlardan istifade ettirilmesi talebin
den ibarettir.

. Kızılçakçak Ofisi Ambar Şefi ve veznedannın müstahsil va
tandaşlara fena muamele yaptığından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : İhtiyacı olan telefonun verilmesi hakkında vâki 
müracaatının nazara alınmadığından bahsile Posta Telgraf 
Umum Müdürlüğü nezdinde gereken muamelenin yapılmasını is
temektedir.

Rahat ve huzura kavuşabilmeleri için her gece saat 23 ten 
sonra serbest bırakılmalan talebinden ibarettir.

Dilekçi : İlkokul mezunu olup askerliğini yapmış, bir dö
nüm araziye malik bulunmamış, acınacak bir durumda bulunmuş 
olduğundan bahsile orman işletmesinde, veya Murgul Maden 
Fabrikasında münasip bir memuriyete tâyin edilmesini istemek
tedir.

Kazalan kaymakamı dürüst, çalışkan bir zat olup bütün 
halkın kendisinden memnun olmasından dolayı mumaileyhin 
bir müddet daha ilçelerinde kalması talebinden ibarettir.

Hâzineye aidolup 1954 Haziran ayında isticar ettikleri ara
zilerde zeriyat yapmalarına mâni olunduğundan ve silâhla teh- 
didedildiklerinden şikâyeti mutazammındır.
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1775/1773 Hüseyin Ateş 
(S. No: 308) Vakıflar Müdürlüğü 

odacısı 
Mersin

13377/12798 Mustafa öz ve arka- 
(S. No: 309) (kuşları

Yenimahallede 
Serik •

13306/12728 Bayram Kaydı 
(S. No: 310) Yenimalıallede 

Serik

13307/12729 Mehmet Bilen 
(S. No: 311) Yenimahallede 

Serik

13308/12730 Ali Eroğlu 
(S. No:312) Yenimalıallede 

Serik

13309/12731 Mehmet Eroğlu 
(S. No: 313) Yenimalıallede

Serik

13310/12732 Şevki Eroğlu 
(S. No: 314) Yenimalıallede 

Serik

13311/12733 Mustafa Özyıldız 
(S. No: 315) Yenimalıallede

Serik

13312/12734 Mehmet Eroğlu 
(S. No: 316) Yenimalıallede 

Serik

13313/12735 İsmail Eroğlu 
(S. No: 317) Yenimalıallede 

Serik

13314/12736 Haşan Eroğlu 
(S. No: 318) Yenimalıallede 

Serik

13315/12737 Mustafa Eroğlu 
(S. No: 319) Yenimahallede 

Serik

13330/12751 Derviş Demirel 
(S. No: 320) Yenimahallede 

Serik

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. * adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 46 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunda odacı ol
duğundan Şubat 1954 aylığı olan 75 lirayı tahsisatsızlık yüzün
den alamadığından bahsile bu ücretinin verilmesi için gerekli 
tahsisatın İçel Mâliyesine gönderilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal eylediklerinden ve arazileri 
bulunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4 550 dekar boş araziden 
îskâa Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tescil 
edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

» *

» » »

» »



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

13331/12752 Ali Kavdı 
(S. No: 321) Yenimahallede 

Serik

13392/12813 Mehmet Kolay 
(S. No: 322) Yenimahallede 

Serik

13393/12814 Süleyman özkeser 
(S. No: 323) B;ıİkiz köyünde 

Serik

13394/12815 Ali Kolay 
(S. No: 324) Yenimahallede 

Serik

13440/12860 Ali Bayat 
(S. No: 325) Yenimahallede 

Serik

13405/12826 Ahmet Kolay 
(S. No: 326) Yenimahallede 

Serik

13446/12866 Âdem Tomurcuk ve 
(S. No: 327) arkadaşları

Ahur köyünde 
Elâzığ

13477/12897 Mehmet Yücel 
(S. No: 328) KuşbabaKövü D. P. 

Ocak Başkanı 
Burdur

13457/12877 Bekir Civerek 
(S. No: 329) Çengelköy Kuleli

Halk caddesi No:75 
İstanbul

13438/12858 Balabey Butlu 
(S. No: 330) Köyü Muhtarı 

Kars

13413/12834 Ali Özgüler 
(S. No: 331) M. Paşa mahallesin

de
Ulukışla

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal eylediklerinden ve arazileri 
bulunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4 550 dekar hoş araziden' 
İskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tesçiî 
edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.

» » » » » »

Dilekçiler : Evvelce iskân idaresince verilen arazinin ölçü 
fazlaları kadastroca tescil olunmuş ve neticede tahakkuk ettiri
len ecri mislin Mâliyece kendilerinden alınmakta bulunulmuş 
olduğundan bahsile imar etmiş oldukları bu yerlerin emsali mi- 
sillü ve 5618 sayılı Kanun hükümlerince kendilerine verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Piyasada radyo pili olmaması yüzünden köylü va
tandaşlar radyolarını kullanamamakta ve radyo dinliyememek- 
te olduklarından bahsile radyo pilinin temin edilmesine delâlet 
buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Kuleli Askeri Lisesi hademeliğinde çalışmakta 
iken Demokrat Partiye intisabetmesi sebebiyle haksız olarak 
vazifesinden çıkanlmış ve perişan bir duruma düşmüş olduğun
dan bahsile tekrar eski işinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köylerinde bulunan emvali metrukeye ait arazi
nin köy ileri gelenleri tarafından zaptedildiğinden şikâyetle 
bu arazinin herkese tevziatının yapılması hakkındaki gerekli 
emrin verilmesini istemektedir.

Oğlu Mustafa askerde iken bir kaza neticesinde vefat etmiş 
olduğundan bahsile 5434 sayılı Ktnunun 56 ve 66 nci madde
leri gereğince kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.



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

13321/12742 Ali Kılıç 
(S. No: 332) Yastıcalı köyünde 

Kozan

13378/12799 Şevket Akgüıı 
(S. N o:333) Hayrettin köyünde 

Baklan - Çal

13379/12800 Ahmet Çelik 
(S. No: 334) Hayrettin köyünde 

Baklan - Çal

.13370/12791 Sait Çapkurt 
(S. No: 335) Hastane Göğüs 

Pavivonuııda 
Kars

13369/12790 Dursun Çakır 
(S. No: 336) Y. Salut Köy Muh

tarı ve D. P. Ocak 
Başkanı 
Sarıkamış

1.3372/12703 Salih Demirci ve ar- 
(S. No: 337) kadaşları

Ovacık nahiye âzası 
Erzurum

13271/12693 Ali Atasever ve ar- 
(S. No: 338) kadaşları

Macar köyünde 
Serik

13272/12694 Cuma Atasever 
(S. No: 339) Macar köyünde 

Serik

13273/12695 Mehmet Can 
(S. No: 340) Yenimaahllede 

Serik

13274/12696 Bektaş Atasever 
(S. No: 341) Macar köyünde 

Serik

13275/12697 Ali Can 
(S. No: 342) Yenimahallede 

Serik

Dilekçi : Hükümetin ithal mallarına Hazine hakkı olarak 
kanunen %  kırk zam yapmış olduğu halde bu zammın yerli 
mallara da teşmil edilmekte bulunulmuş olduğundan bahsile bu 
kanunun yalnız ithal mallarına ait olduğunun açıkça halka du
yurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup çiftçilikle iş
tigal ettiklerinden bahsile arazi verilmesini ve iskân edilmele
rini istemektedirler.

» » » » » »

Dilekçi : Hastanede tedavi görmekte ve yakında taburcu 
edilmek üzere bulunmakta olduğundan bahsile az bir ücretle 
hafif bir hizmete tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köy halkının bazılarının banka ve kooperatife 
olan zirai kredi borçlarının icra yoliyle tahsil edilmek istenil
diğinden bahsile bu borçların birkaç ay geri bırakılmasının te
min buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Nahiyeleri Sulh Hâkiminin başka bir yere tâ
yin edilmesinden dolayı altı aydır hâkimsiz kalmış ve uzak yer
lere gitmek suretiyle mağdur vaziyete düşmüş olduklarından 
bahsile bir an evvel nahiyelerine bir sulh hâkiminin tâyin edil
mesini istemektedirler.

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal ettiklerinden ve arazileri bu
lunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4550 dekajr boş araziden 
İskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tescil
edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.

t
» » » » » »
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13276/12698 Musa Çam 
(S. No: 343) Yenimahallede 

Serik

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13277/12699 Cuma özdemir 
•(S- No: 344) Yenimahallede 

Serik

13278/12700 Hüseyin özen 
(S. No: 345) Yenimahallede 

Serik

13279/12701 Ali Gök 
<S. No: 346) Yenimaahllede 

Serik

13280/12702 Mustafa Gök 
(S. No: 347) Yenimahallede 

Serik

13281/12703 Mehmet Gök 
{S. No: 348) Yenimahallede 

Serik

Dilekçiler : Çiftçilikle iştigal eylediklerinden ve arazileri 
bulunmadığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine 
bağlı Mandırlar köyünde Hâzineye ait 4 550 dekar boş araziden 
îskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tesçıl 
edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin, 
son kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen husunlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde 
sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5466 14 . V . 1957

5763/5752 Osman Bora 
T. B. M. Meclisi Em
niyet Amirliğinde 
15 yaka sayılı Polis 
Memuru 
Ankara

Büyük Millet Meclisi Emniyet Amirliği kadrosunda müstah
dem 938/179 sicil numaralı polis memuru Osman Bora hakkın
da encümenimizce ittihaz edilip usulen kesinleşen 2 0 . X I . 1956 
gün ve 3980 sayılı Karar gereğince, adı geçenin 29 . I I . 1944 
ten 2 9 . IV . 1948 tarihine kadar açıkta geçirdiği müddet diğer 
fiilî hizmetleri arasına katılıp bu hususun Divanı Muhasebatça 
da 7 . I I . 1957 tarihinde 33168 sayı ile tescil edilerek tanzim kı
lman tahakkuk cetvelinden bir nüshanın 1 4 . I I . 1957 tarihinde 
15841 numara ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum 
Müdürlüğüne ve ikinci nüshanın da 15 . I I . 1957 gün ve 16229 
sayı ile Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğine tevdi ve bu su
retle mezkûr karar hükmünün infaz olunduğu; Dahiliye Ve
kâletinden ahiren alman Emniyet Umum Müdürlüğü 2 Mart 
1957 tarih ve Ş. 4. 21158/179 numaralı cevabi yazı mündereca-



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

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

tından anlaşılmasına ve Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğin
ce, bahsi geçen karar münasebetiyle müstedinin memuriyet hu
kuku ile ilgili olarak yapılması lâzımgelen tamamlayıcı bir mu
amele mevcudolduğu takdirde bunun da mevzuat dairesinde 
ifa ve intacedileceği tabiî bulunmasına binaen, bu baptaki ev
rakın artık muameleden kaldırılması ve keyfiyetin Umumi He
yetin yüksek ıttılaına arzı, 14 . V . 1957 talihinde ittifakla ten- 
sibedilmiştir.

Toplantı tarihi

14 . V . 1957

N ot: Yukarda bahsi geçen 956 - 3980 numaralı karar dosyasır 
956 - 70 sayılı cetvele ait karar dosyaları meyantndadır.

M. M. Kâtip
Çorum Sivas Afyon K. İzmir

A. Doğruyol //. Tiryakioğlu . I. Güngören

Mardin Trabzon
B. Erdem S. Karayavuz

(Arzuhal sayısı : 409)

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  î

Sayı : 1 1 1  ff—-  

9 . I X . 1957 Pazartesi
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

12144/11587 Nazif Ertan
Muslihittin mahalle
si Cumhuriyet bul
varı sokak No: 55 
Muğla

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Jandarmada geçeri hizmetinin diğer fiilî 
ve itibari hizmetlerine eklenmesi hakkında.)

Dilekçi : Muğla vilâyeti seyyar jandarma taburunda, 1. V I . 
1336 dan 31. X . 1336 tarihine kadar geçen ve 13 . I I I . 1956 ta
rihli şahadetname ile tevsik olunan beş aylık hizmetinin, diğer 
fiilî ve itibari hizmetlerine eklenmesini istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin işbu aske
rî hizmetine şahadet edenlerin, aynı tarihlerde ve aynı tabur
da beraber askerlik yaptıkları gerek şahadetname, gerekse 
954/539 numaralı zabıtta yazılı olduğundan, Divanı Muhasebat
2 nci Dairesinden verilen 7. I II . 1934 gün ve 691 sayılı Karar 
ile, Büyük Millet Meclisince müttehaz 1108 numaralı karann
3 ncü fıkrası muvacehesinde mezkûr hizmetin kabulü icabettiği 
ve Jandarma Umum Kumandanlığınca da bu görüşe iştirak edil
mekte olduğu ve 3. Hava Kuvvetleri muhasebe kâtipliğinden 
emekli Ali Rıza Güner’in aynı şekilde şahadetnameye müstenit 
askerî hizmeti de Divanı Muhasebatın 15295 numarası ile tescil 
edilmiş bulunduğu ve ancak, müstedi Nazif Ertan’m bu hu
sustaki dâvasının Devlet Şûrasının kaziyei muhkeme halini 
alan 1 6 .1 .1954 tarihli Kararı ile reddolunması dolayısiyle ya
pılacak muamelede tereddüdedildiği beyan ve Şûranın bahis 
mevzuu kararı karşısında, zikri geçen askerî hizmetin kabulü 
karara bağlandığı takdirde, neticesinin işan rica edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vaktiyle dâva mevzuu ittihaz edilmiş 
olan mezkûr ihtilâf, Maliye Vekâletinin yukarıya aynen alınan 
cevabına göre artık zail olmuş bulunduğu cihetle, müstedi hak
kında da yazılı şekilde muamele ifası (hakkaniyet ve madelet 
kaide ve prensiplerine uygun düşeceğinden, iktizasının müşa
rünileyh vekâletçe yapılması lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5467 1 1 .V I .1957



Arzuhal
No.

8853/8056

13640/13060

Kâzım Tiireei (Arzuhal hulâsası : Açık maaşlarının tediyesi hakkında Dı r-
Orman İsletme "Mü- let Şûrasından almış olduğu 25 . V . 1951 tarihli ilâmı icraya 
dUrlüğüııde memur koyduktan sonra, butumla ilgili icra hâkimliği ve icra iflâs dai- 
Trabzon » resi ve nihayet bu istihkakının tesbitine nıütaallik asliye hukuk

mahkemesi ilâmları ve Temyiz 4 ncii Hukuk Mahkemesinin, mu
maileyhin tavzih talebinden ibaret olan dâvasını hükmü istihsal 
ettiği idari kazada ikame etmesi mucip sebebiyle vâki bozma ka
rarı ile, keza, iftirada yaptığı tavzih talebinin ilâmda tavzihi mu
cip bir ipham ve tenakuz olmadığı beyanı ile reddi hakkmdaki ku
rar muhtevası açıklandıktan sonra, idari ve adli kaza arasında 
talıaddüs eden bu vazife ihtilâfı hallolunmak suretiyle ilâma ba}lı 
istihkakının tediyesi esbabının temin büyurulması talebinden iba
rettir.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 10 . XI . 1945 tarihin
de işten el çektirilmek suretiyle Umum Müdürlük emrine alınmış 
olan müstedi hakkmdaki takibatın 5677 sayılı Kanunla ortadan 
kalkması üzerine; affın tatbiki tarihinden itibaren kendisine 
2919 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre vekâlet emri maaşı 
tediye olunduğu ve mumaileyhin; 3656 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine tevfikan kendisine açık maaşı ödenmesi hususunda 
Devlet Şûrasına açmış olduğu idari dâva üzerine verilen 26 . V . 
1951 tarihli kararla açık maaşı tesviyesi hükme bağlandığı açık
landıktan sonra; esasen açık maaşı ödenmiş bulunması muvace
hesinde aynca bir tediyede bulunulup bulunulmıyacağı Maliye 
Vekâletinden sorulduğu ve alman cevapta, mumaileyhin işten 
menedildiği tarihle Umum Müdürlük emrine alındığı tarih ara- 
smda bir müddet geçmemiş olması itibariyle 15 . VII . 1950 ta
rihinden itibaren verilmesi lâzımgelen açık maaşından başka bir 
tediyede bulunulmasının mümkün olmadığı bildirildiği ve bu 
vaziyete adı geçen hakkında yapılan muamelenin yerinde oldu
ğu ve Devlet Şûrasından sadır olan karara aykırı bir cihet bu
lunmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan müstedi hakkm
daki Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 51/3238 Esas, 51/1964 
Karar sayılı ve yine aynı dairenin tavzih talebinin reddine dair 
bulunan 3 . III . 1955 tarihli ilâmlarının; muhtevi ve mahmul 
bulunduğu sarahat ve mâna dairesinde, müstediye; açıkta kal
dığı müddet için 3656 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince 
açık maaşı ödenmek suretiyle infazı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5468 11. V I . 1957

Sultan Karaman (Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)
Karamanlar köyün- Dilekçi : Haklarına tecavüz eden komşusu ile aralarında
c*e geçen bir münazaa neticesinde iki oğlu ve bir gelini ile birlikte
Çaycuma mahkemeye verildiklerini ve yapılan muhakeme sonunda mü

essif -fiil ikamdan dolayı birer sene hapse mahkûm edildikleri-
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Arzuhal
No.

13716/13134

ni ve bu suretle bir ailenin tamamen ceza evine konulduğunu 
beyanla, yalnız kendisinin affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, iki oğlu 
ve bir gelini ile birlikte, Davut Karaman adındaki şahsı bir bu
çuk ay işinden kalacak derecede ve müstakil faili gayrimuay- 
yen surette yaraladığı Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesince 
bozma üzerine yapılan duruşma sonunda sabit görülerek Türk 
Ceza Kanununun 456/2 ve 463 ncü maddelerine tevfikan bir 
sene müddetle hapsine 21. IX . 1956 tarihinde karar verildiği 
ve Temyiz Mahkemesi Dördüncü Ceza Dairesinin tasdiki üze
rine katileşen bu kararda bir isabetsizlik bulunmadığı bildiril
mektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de : Yuka
rıya aynen alınmış olan cevabi tezkere münderecatını tekrarla 
affı müsteizim bir sebep göremediğini beyan eylemiştir.

Gereği düşünüldü : Hükmü veren mahkemenin evrak ara
sındaki katileşmiş ilâmında münderiç gerekçeye ve hususi affı 
icabettiren her hangi bir hal veya sebep bu hâdisede mevcudol- 
mamasma göre dilekçinin vâki talebi vârit bulunmadığından 
mezkûr talebin zikredilen noktalardan reddine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5469 11. V I . 19Ö7

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Kızılcahamam Sulh Ceza Mahkemesinoe sarhoşluk 
maddesinden 6 ay hapse mahkûm edildiğini, dört çocuk babası 
olup bunların ve yetmiş yaşındaki anasının maişetlerini temini 
edecek başka kimseleri bulunmadığını, hakkında hukuku umu
miye namına dâva ikame edilmiş olduğu cihetle şahsi bir şikâ
yet de mevcudolmadığını ve bir daha sarhoşluk yapmıyaca- 
ğını beyanla, cezasının affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin sarhoşluğu 
itiyat haline getirdiği bilmuhakeme sabit olmasından dolayı 
Türk Caza Kanununun 572/2 nci maddesi gereğince 6 ay müd
detle hafif hapsine dair Kızılcahamam Sulh Ceza Hâkimliğin
den verilen hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek su
retiyle katileştiği ve bu hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu için 
tetkiki sırasında hazır bulundurulan vekâlet mümessili de : 
yukarıya aynen alınmış olan cevabi tezkere münderecatını 
tekrarla affı mucip bir sebep göremediğini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan ilâm mündere-

Raşit Orhon 
Ceza Evinde hüküm
lü
Kızılcahamam
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

çatma nazaran, dilekçinin sarhoşluğu itiyat haline getirdiği 
adlî tıp raporunda belirtilmiş ve hâdise günü alkol alarak 
kavga çıkardığı da usulen sabit olmuş bulunmasına ve hususi 
affı müştekim her hangi bir hal veya sebebin mevcudiyeti tesbit 
edilememesine ve bu itibarla vâki talep dikkate alınacak değer 
ve mahiyette görülmemesine binaen, mezkûr talebin zikredilen 
noktalardan reddine ittifakla karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

5470 11 . VI . 1957

(Arzuhal hulâsası : Müeccel mahkûmiyetinin affı hakkında.)

Dilekçi : Çal kazası Öğratmen ve Eğitmenleri Biriktirme 
ve Yardımlaşma Cemiyetinin muhasip ve veznedarlığını yap 
tığı sırada zimmetine 349 lira 10 kuruş geçirdiği iddia olunarak 
kendisinin mahkemeye verildiğini ve yapılan muhakame netice
sinde beş ay hapse mahkûm edilerek bu cezasının tecil olundu
ğunu beyandan sonra, bir iftira ve isnada kurban gittiğini, had
dizatında böyle bir suç işlemediğini, bu savunmasını ne mahke
meye ne de Temyize dinletemediğini ileri sürerek, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekletinin cevabi yazısında : Dilekçinin zimmetine 
para geçirdiği bilmuhakeme sabit olmasından dolayı Türk Ceza 
Kanununun 510, 522 ve 59 ncu maddelerine tevfikan beş ay 
müddetle hapsine ve aynı kanunun 89 ncu maddesi mucibince 
cezasının teciline dair verilen hükmün Temyiz Muhakemesince 
tasdik edildiği ve bu hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin muaddel 54 ncü maddesi gereğince ba 
işin tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet tem
silcisi de; cevabi tezkere münderecatmı tekrarla, affı müstelzim 
bir sebep göremediğini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaatı, hususi af talebini 
tazammun eder mahiyette görülerek o yolda işleme tâbi tutul
muş ise de yapılan tetkikattan mütehassıl kanaate nazaran 
mezkûr müracaat dikkate alınacak değerde bulunmamış oldu
ğundan, bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5471 11. V I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik muamelesinin kaldırılması hak
kında.)

Dilekçi : Eskişehir’de Odunpazan posta şubesi müdürü iken 
kanuni hiçbir sebebe müstenidolmaksızm sırf garaza binaen 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B fıkrası uygulanmak

J 269(5/.12122 İbrahim özden - 
11308/13721 Reşadiye mahallesi 

No: 24 
Develi

12544 Ahmet Yalçınka.va 
Başöğretmen; Çak ı r 
köyünde 
Afyon



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

suretiyle emekliye sevk edildiğini beyanla, bu baptaki muame
lenin iptalini ve tekrar tavzifini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin müdü
rü bulunduğu şubedeki iş miktarına nazaran kadro ilâvesine 
lüzum görülmeyince çeşitli sebep ve bahanelerle temaruz yolu
na saparak âmirlerini izaca başladığı ve bu haliyle rasyonel 
çalışmaya uymıyacağı ve hizmetinden de lâyıkiyle istifade edi 
lemiyeceği anlaşıldığından 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin B fıkrası gereğince 26 . IX . 1956 tarihinde re’sen emekli
ye sevk edilerek 8 . X . 1956 da alâkasının kesilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Şifahen izahat vermek üzere davet edilen vekâlet temsilci
leri de; müstedinin sicil dosyasına müsteniden mütemmim bâzı 
açıklamalarda bulunmuşlar ve mumaileyh hakkındaki idari ta
sarrufta bir isabetsizlik bulunmadığını söylemişlerdir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen sicil dosyası münderecatı
na ve vekâlet mümessillerinin verdikleri izahatın mahiyetine 
nazaran dilekçi hakkında tesis edilen muamelede ve dolayısiyle 
takdir hakkının istimalinde bir yolsuzluk ve isabetsizlik gö
rülemediğinden vâki talep ve şikâyetin reddine, âzadan Hüse
yin Ortakçıoğlu ile Esat Doğan in muhalif ve Muzaffer Tan- 
ö ver ’in de müstenkif kalmalanna karşı mevcudun ekseriye
tiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5472 11. V I . 1957

13456/12870 Haşan Demiraslan Dilekçi : 6801 sayılı Kanun mucibince subay sınıfına geçi-
4. sınıf hesap memu- rilmesi hakkındaki müracaatımn muhik bir sebep olmaksızın ka
nı 6. .7. Er Okul bul olunmadığı gibi, memur olan kansmın vazife gördüğü mahal- 
Alayı le nakli yolundaki talebinin de nazara alınmadığım ve her iki
Yozgnd cihetten mağdur edildiğini beyanla, hakkının korunmasın; is

temektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6801 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesine müsteniden hazırlanmış olan talimatnamenin 3 ncü 
maddesi gereğince tanzim edilen subaylığa inha sicilinin menfi 
tecelli ettiği ve Millî Müdafaa Vekâletince de, ehliyet ve liya
katinin tasdik olunmadığı İçişleri Vekâletinden alman cevabi 
yazı münderecatmdan anlaşılmasına ve her hangi idari bir mu
ameleden hukukunun muhtel olduğunu iddia edenlerin usulü 
dairesinde kaza merciine müracaatte bulunmalan lâzımgelece- 
ğinden, müstedi de dilerse bu yola başvurabileceğine ve muma
ileyhin kansmın bulunduğu mahalle nakli hakkındaki isteği
nin tervici hususunda idarenin icbar edilmesi caiz görülmeme
sine binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme-



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

13803/13219 Nazif Egemen
Meydankapı mahal
lesi Karagülle sokak 
No: 9 /A 
Sinob

13470/12890 Hacı Koç
Ceza Evindi1 hüküm
lü
Balâ

nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5473 11. V I . 1957

Dilekçi : Otuz üç senelik hizmeti bulunmasına rağmen ma- 
aşsız emekliye sevk edildiğini, halbuki hakkında 5434 sayılı 
Kanunun 102 nci maddesinin tatbiki suretiyle muamele ifası 
mümkün bulunduğunu ve her ne kadar Arzuhal Encümeni ta
rafından ilk müracaatı ile ilgili olarak verilen kararda, kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımgeleceği beyan olunmakta ise de, 
Büyük Millet Meclisinin alâkalı makamlara en doğru yolu gös
terecek yegâne merci olduğunu beyanla, durumunun tekrar in
celenerek kendisini mağduriyetten kurtaracak yeni bir karar it
tihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin şimdiki müracaatının mev
zuunu teşkil eden husus hakkında selef komisyon tarafından 
daha evvelki talep üzerine yapılan tetkikat neticesinde verilen 
ve mumaileyhe de tebliğ olunan karar, bu gibi ihtilâflı mese
leler hakkında ancak kaza merciine müracaat edilebileceğini 
beyandan ibaret olup usulen de katileşmiş bulunmasına binaen, 
mezkûr son müracaat hakkında dahi Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ve müstedinin usulüne tevfikan ka
za merciine başvunnakta muhtariyetine ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5474 11. V I . 1957

Dilekçi : 5677 sayılı Af Kanunundan istifade ettirilmiyerek 
bakiye cezasının infazı cihetine gidilmesinde isabet bulunmadı
ğını beyanla, mezkûr kanun gereğince geri kalan cezasının affı
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Türk Ceza Kanununun 495 ve 497 nci 
maddeleri mucibince yedi sene ağır hapse mahkûm edilmiş olan 
dilekçinin bu cezasının 19 . II . 1944 tarihinde infazına başlan
dığı ve 6 - 7 . IX . 1946 gecesi de çalışmakta olduğu maden oca
ğının çökmesinden istifade ederek firar eylediği ve 5677 sayılı 
Af Kanununun meriyete girmesinden sonra bu kanunun 6 nci 
maddesinde yazılı müddet içinde gelip teslim olmadığından af 
hükmünden faydalandmlmasma imkân görülemiyerek bakiye 
cezasının infazına geçildiği ve bu baptaki itirazının ise Keskin 
Ağır Ceza Mahkemesince 7 . VIII . 1956 tarihinde reddedilmiş 
bulunduğu; Adliye Vekâletinin cevabi yazısından ve mezkûr 
ağır ceza mahkemesinin sözü geçen karannın incelenmesinden



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

anlaşılmasına binaen, vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesine tevfikan, encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5475 11 . V I .1957

13946/13360 Sabahattin Öktem
Mithatpaşa Erkek 
Sanat Enstitüsü Fi
zik - Kimya Öğret
meni
Karantina - İzin ir

13947/13361 1. Et om Güleç 
Mithatpaşa lirkek 
Sanat Enstitüsü Ta
rih - Coğrafya öğ
retmeni
Karantina - İzmir

Dilekçiler : 4598 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi 
hükmünden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yedek subay 
olarak vatani vazifelerim yapmakta olmalarından dolayı istifa
de ettirilmediklerini beyanla, mezkûr muvakkat maddenin ken
dilerine de teşmilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen muvakkat 1 nci maddede, 
4598 sayılı Kanunun neşri tarihinde memur bulunan yüksek 
mektep mezunlarının terfi müddetinin bir defaya mahsus olmak 
üzere iki sene olduğu yazılı bulunmasına ve neşir tarihinde me
mur olmayıp fiilî askerlik hizmetlerini yapmak üzere silâh altı
na alınmış olanların da bu madde hükmünden faydalandırılma
ları konusu ancak yeni bir teklif mevzuu ile ilgili olmasına ve 
encümenimiz, mücerret bu sıfatla, böyle bir teklif serdine yet
kili bulunmamasına mebni, vâki talep hakkında yalnız bu se
bepten muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5476 11 . V I . 1957

14041/13455 Mehmet Taşkesen Dilekçi : Çorum Ceza Evi Müdüründen şikâyet etmektedir.
Ceza Evinde nıah- Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki şikâyetini Adliye Vekâ-
kûm letine karşı serdetmesi lâzımgeleceğinden bu hususta yalnız bu
Çorum sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5477 11 . V I .1957

14044/13458 Arife Fetaıı
Hocaahmet mahal
lesi Hamam sokak 
No: 13 
Tokad

Dilekçi : Mübadeleye tâbi göçmenlerden olup otuz seneden- 
beri iskân muamelesinin ikmal edilmediğini, kendisine muvak
katen gösterilen arazinin de mütegallibeden bâzı şahıslar tara
fından elinden alındığı gibi kardeşinin de dövülerek öldürüldü
ğünü beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iskâna mütaallik talep ve 
şikâyetini usulü dairesinde son karan almaya yetkili idari ma
kama ve icabında dâva şeklinde kaza merciine karşı dermeyan 
etmesi ve öldürme hâdisesinden dolayı da adlî makamlara mü-
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racaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5478 11. V I . 1957

Dilekçi : Merhum kocasının Millî Mücadeleye iştirak ede
rek İstiklâl madalyası ile taltif edildiğini beyanla, kendilerine 
maddi yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması veya nakdî yardımda bulunulması yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili hususlardan olmasına binaen vâki talep hak
kında yalnız bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5479 11. V I . 1957

Dilekçi : Alanya Kaymakamı Osman Gümrükçüoğlu’nun ha
karetine mâruz kaldığını beyanla, adı geçen hakkında lüzumu 
muhakeme kararı verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı kanun 
yoluna başvurması lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5480 11. V I . 1957

14043/13457 Münire Gülbay Dilekçi : Birinci kocasından bağlanan dul maaşının, 2 nci
Yeşil mahallesi Yeşil kocaya varması üzerine kesildiğini, ikinci kocasından da mahke- 
sokak No: 33/A me hükmiyle boşandığını beyanla, birinci kocasından avvelce
Bursa tahsis edilip de zikrolunan sebepten kesilen maaşın iadeten

bağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Emekli Sandığı Kanununun 6745 sayılı 

Kanunla değiştirilen 75 nci maddesinin dilekçiye şümulü bu
lunmamasına ve aynı durumda olanlara iadeten maaş tahsis 
edileceğine dair mevzuatta da bir hüküm mevcudolmamasına 
mebni vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14050/13464 Hüseyin Cahit öztu- 
na
İnhisarlar idare Me
muru 
Alanya

14046/13460 Kâhine Kerkesar 
Sotlıa mahallesi 
Kemter sokak No: 11 
Trabzon

5481 11. V I . 1957



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

Dilekçi : Ordu ve jandarmada başçavuş olarak geçen 27 
senelik hizmetinden dolayı kendisine emekli maaşı bağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ordu ve jandarmada başça
vuş olarak geçtiğini beyan eylediği hizmetleri tekaüde tâbi .hiz
metlerden olduğu takdirde vâki talebini usulü dairesinde alâ
kalı vekâletlere karşı dermeyan etmesi ve icabında kaza mer- 
cüne de müracaatla dâva açması lâzımgeleceğinden mezkûr ta
lebin zikredilen sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5482 11. V I . 1957

Dilekçi : Bulgaristan’dan göçmen sıfatiyle gelen kardeşine 
Ziraat Bankasmca borç olarak verilen (1 250) liranın, mu
maileyhin vefatı hasebiyle affını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

5483 11. V I . 1957

14052/115466 Memduh Davııtoğlu 
Kızılırmak caddesi 
N o:37/6 
Ankara

5484 11 . VI . 1957

Dilekçi : Erzurum Valisi Niyazi Akı ile valivekili Necati 
Basat’ın kendisini yazı ile teşhir ettiklerini beyanla, her ikisi 
hakkında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

Gereği» düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve iddiasından 
dolayı kanun yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14048/13462 Haşan Molla.
Âşıkpaşa mahallesin
de
Kırşehir

14037/13451 Dursun Batmaz
Ycnidoğan mahallesi 
Ofis karşısında Bak
kal Recep eliyle 
Kırıkkale

13403/12824 M. İhsan Ertekin 
Alipaşa Ortakapı 
caddesi No: 30 
Edirne

Dilekçi : Devlet Şûrasının kesin kararına rağmen, kadro
suzluk bahanesiyle müktesep hakkının verilmemekte olduğunu 
beyanla, mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin doksan lira maaşa yüksel
tilmek suretiyle müktesep hakkının 6273 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde nazara alındığı ve bu baptaki muamelenin, 
Devlet Şûrasından içtihadın tevhidi yoliyle verilen karara da 
uygun bulunduğu Maarif Vekâletinin cevabi yazısından anla
şılmasına ve mumaileyhin emekliye ayrılmasından önce seksen 
liralık bir kadroya geçirilememiş olması hasebiyle yüz liraya 
terfi ettirilmesine de imkân görülememiş bulunmasına ve bu 
itibarla mezkûr Şûra kararının kendisi hakkında tatbikin-



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

12272/11715 Samih Savdır
Dz. Levazım Kd. 
Yzb. Don. K. îk. Ş. 
Lv. Ks. Âmiri 
(D. 268) 
i! ölçü k

13164/12587 Mehmet Abay
Akpmar mahallesi 
Yarımca sokak No:4 
Elâzığ

dan imtina gibi bir halin mevcudiyeti taayyün etmemesine bina
en, vâki talep münasebetiyle encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5485 11 . VI . 1957

Dilekçi : Devlet Şûrasından istihsal ettiği ilâm mucibince, 
hakkmdaki emeklilik muamelesi kaldırılarak tekrar tavzif edil
diğini ve fakat tekaüde sevkı ile tekrar tavzifi arasında geçen 
müddete ait maaş tutarından nısfının verilmediği gibi tayın 
bedelinin de tesviye olunmamış bulunduğunu beyanla, ödenmi- 
yen nısıf maaşla tayın bedelinin tamamının itasını ve tekaüt
lükte geçen'müddetin fiilî hizmetine ilâvesini ve maaş hakkın
da 2028 sayılı Umumi Heyet kararının kıyas yoliyle tatbikini 
istemektedir.

Divanı Muhasebat ve Millî Müdafaa Vekâleti mümessilleri 
dinlendikten sonra gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mev
zuu ettiği Umumi Heyet karan, hâdisesine maksur ve şahsa 
münhasır olduğu cihetle, bu karann müstedi hakkında kıyas 
yoliyle de olsa uygulanmasına cevaz ve mesağ bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, emeklilik müddetine aidolmak üzere istenen 
nısıf maaşla tayın bedeli, Devlet Şûrasında daha evvel açılmış 
olan dâvanın mevzuunu teşkil eden hususlardan bulunmadığın
dan,dilekçi bu bapta aidolduğu kaza merciine müracaatle yeni 
bir dâva ikamesinde muhtardır.

Tekaütlükte geçen müddetin fiilî hizmete ilâvesi hakkında- 
ki talep de kezaf yeni bir dâva konusu ittihaz edilmek lâzımgelir.

Her üç noktaya mâtuf talebin, yukarda zikredilen sebepler
den dolayı, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5486 11. V I . 1957

Dilekçi : Pertek Asliye Hukuk Mahkemesinde ikame sttiği 
bir dâvada müddaaleyhin ikrarına ve vukuf ehlinin hakikat hi
lâfına vâki beyanlanna bakılmaksızın aleyhinde hüküm veril
diğini ve bu hükmün de, on küsur sayfalık lâyiha okunmadan, 
Temyiz Birinci Hukuk Dairesince tasdik edildiğini ve bu sebep
ten mezkûr daire heyetinden şikâyetçi olduğunu beyanla, hak
kının bu heyetten aranmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu dâvanın reddine dair ma
hallî mahkemesinden verilen hükmün Temyiz Mahkemesince 
tasdik ve bu baptaki karar aleyhine vâki tashih talebinin de



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

reddolunduğu ve bu işe ait muhakem.2 safahatında kanuna ay
kırı bir cihet bulunmadığı, Adliye Vekâletinden alınan cevabi 
yazı münderecatından anlaşılmasına ve Temyiz Birinci Hukuk 
Dairesi Heyetine, mezkûr tasdik karan münasebetiyle, malî ve 
ya kanuni bir mesuliyet izafesini icabettir en her hangi bir ha
lin mevcudiyetine de raslanmamış olmasına binaen, vâki talep 
hakkında encümenimizos muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5487 11. V I . 1957

138Û0/13216 Enver Günçer
28 Haziran Okulu 
Başöğretmeni 
İzmit - Kooaoli

(Arzuhal hulâsası : Hakkmdaki Devlet Şûrası ilâmının infa
zına dair.)

Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun tatbiki suretiyle ilgili olarak 
Devlet Şûrasından lehine sâdır olan ilâmın, Maarii' Vekâletince 
kadrosuzluktan bahsile infaz edilememekte olduğunu soyliye- 
rek, mszkûr ilâmın infazı hususunun teminini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ezoümle : 1954 yılından 
kadro kalmadığı için dilekçiye ait Şûra ilâmının infaz edile
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden miistedi 
lehinde sâdır olup usulen katileşen 8.XII.1956 gün ve 928/3447 
sayılı ilâmın aynen infazı lâzım ve zaruri olduğu cihetle icabe- 
den kadronun makable şâmil surette istihsali esbabına vekâ 
letçe derhal tevessül olunarak sözü geçen ilâm hükmünün in
fazı sağlanmak iktiza edeceğinden ve hâdisede olduğu gibi 
muhkem kaziye halini almış olan bir ilâmın mücerret kadrosuz
luk gibi bir sebebe dayanılarak infazsız bırakılması asla caiz 
olamıyacağmdan gereğinin Maarif Vekâletince yukarda beyan 
edildiği üzere müatacelen yapılması lüzumuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5488 11. V I . 1957

13848/13264 Ahmet Haindi Yıl-

Fotoğrafçı 
Eski cami civan Pü- 
venönü caddesi 
No: 28
Demirci - Manisa

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı 
kendisine ya aylık bağlanmasını yahut toptan ödeme yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan Devlet Şû
rası ilâmına nazaran, dilekçinin aynı mealdeki dâvası vârit gö- 
rülmiyerek reddedilmiş ve mukaddemdeki müracaatı da selef 
komisyonca incelenerek bu sebepten muameleye tâbi tutulma
mış olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü madde
sinin kesin hüîanüne göre kaza mercii kararlarına müdahale
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No. adı, soyadı ve adresi Eııcümen karan ve ne sebepten verildiği

caiz bulunmamasına binaen, müstedinin son defa vâki tale
binin de zikredilen noktalardan encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5489 11. V I . 1957

Dilekçiler : Vatani hizmetlerinden ve halen çok muhtaç 
bir durumda olduklarından bahsile, kendilerine yardım yapıl
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilere Devlet bütçesinden yardım 
yapılabilmek için daha evvel bu hususta Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 15 nci maddesinde kendilerine yetki verilmiş olan
lar tarafından bir teklif serledilmek ve bu teklif de Büyük 
Millet Meclisince kabul olunmak suretiyle kanunlaştırılmak 
lâzımgeleceğine binaen vâki talep hakkında yalnız bu se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5490 11. V I . 1957

Dilekçi: Hakkında ikame edilen dâvanın Ödemiş Asliye Hukuk 
mahkemesine 3 aleyhinde karara bağlandığını, bu dâvada ve
kilinin kendisini lâyikiyle müdafaa etmediğini, adlî hata mev
cut olduğunu beyanla, dosyasının celbedilerek tetkikini ve 
mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve iddiasından 
dolayı kanun yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5491 11. V I . 1957

13939/13353 Mehmet Yeşil
456. sokak No: 37 
Arif Hınç yanında 
Alaşarlı köyünden 
ödemiş

13943/13357 Mustafa Pekakıncı 
ve Ali Çavuş 
Kublay mahallesi 
1032 sokak N o :  14 
İzmir

13933/13348 Lûtfi Çaldıran
Eşrefefendi sokak 
No: 91/2
Harbiye - İstanbul

Dilekçi : Kendisine isnadolunan bir rüşvet suçundan dola
yı mahkûm edildiği bir sene hapis cezasını çektiğini, halen alt
mış yaşında olup çalışma gücünü kaybettiğini beyanla, poliste 
geçen 22 senelik hizmetinden dolayı kendisine emekli maaşı 
bağlanması, hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Türk Ceza Kanununun 
121 nci maddesi mucibince memnu hakların iadesi yoluna mü
racaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta zikredilen nebep- 
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verilidi.

Karar No. Karar tarihi

5492 11. V I . 1957



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

J3«C2/13376 Enver Başaran
Harita Umum Md. 
Jo. Gı*. Bşk.
Ankara

Dilekçi : 6016 ve 6801 sayılı kanunların kendisine de teşmi
lini ve bu suretle bir buçuk senelik kıdem tashihinin yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istidası münderecatına naza
ran vâki talebi, yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulundu
ğundan, mezkûr talep hakkında yalnız bu sebepten encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5493 11. V I . 1957

4080/13494 Osman Göksu 
Arzuhalci 
OSuzeli

Dilekçi : Bir gayrimenkulün tesciline mütaallik olan ilâmda 
mahkemece o gayrimenkule takdir edilen kıymet yazılı bulun
masına rağmen yeniden kıymet takdirine lüzum gösterilerek 
kendisinin fuzuli birtakım masraflar ihtiyarına mecbur tutul
masının yolsuzluğundan ve mezkûr ilâmın da bu suretle infaz
sız bırakıldığından bahsile, bu külfetten kurtarılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Maliye Vekâletine 
müracaat ettiği istidası münderecatmdan anlaşılmasına ve esa
sen bu noktanın tetkik ve halli müşarünileyh vekâlete ait bulun
masına ve ihtilâfın devamı halinde müstedi idari kaza merciine 
de müracaat edebileceğine göre vâki talep hakkında zikredilen 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5494 11. V I .1957

1:>ŞG0/13276 ITosan Tiğru! Dilekçi : Orman ıfıuhafaza memurluğunda ve Elâzığ İnşaat
Yenimahalle 5 ııci Dairesi Reisliği emrinde geçen hizmetlerinden dolayı kendisine 
durak Torunoglu emekli maaşı bağlanması lâzımgeleceğinden bahsile, bu yolda 
Bakkaliyesi No: 137 bir karar ittihazını istemektedir.
Ankara Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce

aidolduğu makama ve ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımgeleceğine binaen bu hususta zikredilen 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5495 11. V I . 1957

!3856/13272 Cemil Biçer Dilekçi : Eltlis Belediyesinin, kendi binasının temellerine za-
3. Hv. Kvv. K. Muhii- rar verecek surette ferş ettirdiği su borularının daha müsait bir
sobe Kâtibi yerden geçirilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.
Diyarbakır Gereği düşünüldü : Dilekçi ile belediye arasında bu hususta
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tekevvün etmiş olan ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine aid- 
olduğundan vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5496 11. V I . 1957

Dilekçi : Poliste 14 senelik hizmeti bulunduğunu ve sağlık 
kurulundan verilen rapora göre vazife malûlü sayılması lâzım- 
geleeeğini beyanla, kendisine bu dairede aylık bağlanması hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
alâkalı vekâlete ve ihtilâfın devamı halinde de idari kaza mer
ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden mezkûr talebin 
zikredilen sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamaya
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5497 11 . VI . 1957

14023/13437 Mustafa İkinci
İlıtiyareddin malnıl- 
1 esinde No: 33 
Konya

14045/13459 Hüseyin Yıldırım Dilekçi : Şarktan garba nakledilen şahıslardan olduğunu,
Ekrek köyünde verilen müsaade üzerine eski yerine avdet ettiğini, bu yerdeki
Çemişkezek arazi ve diğer gayrimenkullerinin muhacirlere tevzi edilmiş

olmasından dolayı mahkemeye müracaatle teslim dâvası açtı
ğını, buna rağmen tasarruf hakkının yine ihlâl edilmekte bu
lunduğunu beyanla, gereğinin yapılmaısını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustan dolayı mahke
meye de müracaat ettiği kendi ifadesinden anlatılmasına ve 
esasen bu gibi ihtilaflı meselelerin tetkik edilerek bir hükme 
bağlanması kaza mercünin vazifeleri cümlesinden bulunmasına 
binaen vâki talep hakkında zikredilen sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5498 11 . VI . 1957

1000/13474 Melunet llgeıı Dilekçi : Mülga Hamidiye Alayında geçen on beş senelik
Hoeafaki mahallesi hizmetinden dolayı kendisine ya emekli aylığı bağlanmasını 
No: ') yahut vatani hizmet tertibinden maaş tahsisini istemektedir.
Konya Gereği düşünüldü : Dilekçinin vatani hizmet tertibinden

maaş tahsisine taallûk eden talebi yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili buluamasına ve emekli aylığı hakkında da usulen 
aidolduğu vekâlete müracaat etmesi lâzımgeleceğine binaen 
her iki cihetten dolayı encümenünizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5499 11 . VI . 1957



-  15 -

3940/13354

Arzuhal
No.

Ali Çetin
Arslaııpasa mahallesi 
emeldi Öğretmen 
Ivozaıı

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Kozan Kaymakamlığınca verilen men’i tecavüz ka
rarının usul ve kanuna uygun olmadığından bahsile kaldırılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 5917 sayılı Kanuna tevfikan verilmiş 
olan bahis mevzuu karar kati olup ancak bu karan ittihaz ede
nin bir vazife suiistimalinde bulunduğu iddia edildiği takdirde 
yalnız bu cihetten üst makama müracaat edilebileceğine ve di
lekçinin münazaalı suyun mülkiyetine taallûk eden müddeiya- 
tını ayrıca Hukuk Mahkemesine dâva şeklinde arz etmesi de 
mümkün ve caiz bulunmasına göre, vâki talep hakkında zik
redilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

5500 11. V I . 1957

13942/1335(î Ahmet Kulaber Dilekçi : Kendisi ceza evinde iken karısı Melik’i kaçıranlar
Ceza Kvindo hüküm- hakkında mahallî hükümetçe gerekli takibatın yapılmadığından 
lii şikâyet etmekte ve kanuni muamelenin bir an evvel ifasını iste-
Hendek mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki iddiasından dolayı usu
lü dairesinde mahalli C. Müddeiumumiliğine müracaatte bulun 
ması icabedeceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5501 11 . V I . 1957

13859/13275 Ilasaıı IVker Dilekçi : ikametgâhı mahkemesinde ikame eylemiş olduğu
Ozımış Kara pazar men’i müdahale dâvasının sürüncemede bırakıldığını beyanla, 
köyünde bu dâvanın başka bir yere naklini istemektedir.
(¡emle Gereği düşünüldü : Dilekçinin nakli dâva hakkmdaki tale

bini aidolduğu mercie karşı dermeyan etmesi lâzımgeleceğinden 
bu hususta zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5502 11. V I . 1957

13857/13273 .Mehmet Koseoğlu Dilekçi : Kendisine bir iş bulunmasını istemektedir.
Emniyet 3 noü Şu Gereği düşünüldü : Dilekçinin îş ve tşçi Bulma Kurumuna
bede müracaatte bulunması icabedeceğinden vâki talebi hakkında
Diyarbakır encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve

rildi. * w
Karar No. Karar tarihi

5503 11. V I . 1957
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13843/13259 Rukiye Gündoğar 
Kuşluvan köyünde 
Bulancak

Dilekçi : Şehit kocasından kendisine aylık bağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istidasına bağladığı Devlet 
Şûrası ilâmından anlaşıldığına göre, aynı mahiyetteki dâva 
vârit görülmiyerek reddedilmiş bulunmasına binaen, vâki ta
lebin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5504 11. V I . 1957

13847/13263 Satılmış Sakarya 
Karadayı köyünde 
Çankırı

Dilekçi : İstidasında yazılı sebeplerden dolayı kendisine ye
niden arazi verilmesini yahut evvelce tahsis olunan toprakla
rın tarafına iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Aynı mealde evvelce vâki olan talep 
üzerine ittihaz ve tebliğ edilen kararda da beyan olunduğu 
veçhile, dilekçinin yeni toprak talebinden dolayı önce salâhi- 
yetli idari makama ve istirdadedildiğini iddia eylediği arazi üze
rinde bir hakkı varsa bundan dolayı da kaza merciine müraca- 
atte bulunması icabedeceğinden, son defa ileriye sürülen istek 
hakkında da bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5505 11. V I . 1957

13106/12529 Ahmet Pamuk Dilekçi : Urfa Sıtma Mücadele Merkez Memuru İsmail öke’-
Yusufpaşa mahallesi nin daireye ait mazotu sattığından, oğlu ve arkadaşları ile bir- 
Yenikapı 3/5 likte kendisini dövüp yaraladıklarından bahsile, kanuni iktiza-
Urfa sının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen İsmail öken’in mazot hırsız
lığı yaptığı hakkındaki ihbar üzerine icra kılınan idari tahki
kat neticesinde vilâyet idare heyetince meni muhakemesine ka
rar verilerek bu kararın Devlet Şûrasmca da tasdik edildiği, 
dövme ve yaralamadan dolayı da takibat icrasına mahal olma
dığına dair Cumhuriyet müddeiumumiliğince ittihaz olunan ka
rara mâtuf itirazın ağır ceza mahkemesince reddolunduğu Ad
liye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5506 11. VI. 1957
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13851/13267 Mustafa Tulay
Bağlarbaşı köyünde 
Tarsus

Arzuhal Arzuhal sahibinin
. No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Traktör lâstiğine ihtiyacı bulunduğunu beyanla, 
bu lâstiklerin kısa bir zamanda verilmesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin lâstik almak için ilgili 
mercie müracaatta bulunmuş olduğu Ziraat Vekâletinin bu 
husustaki cevabından anlaşılmasına ve sözü geçen merciin 
evvelce tesbit edilen ihtiyaçlara göre tevizatta bulunacağı da 
şüphesiz olmasına binaen vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6507 11. V I . 1967

14036/13450 Nuri Can
•Tank Kd. Bş. Çvş. 
946 - 32. Zh. Tug. 2. 
M. 47. Tank Tb. 2. 
Bl.
Kartal - Maltepe - 
İstanbul

Dilekçi : Ordu kiyafet kararnamesi mucibince kendisine 
de yazlık bej rengi elbiselik kumaş verilmesini istemektedir. ’ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki dâvasının Dev
let Şûrasınca vârit görülmiyerek reddedildiği dosya arasın
daki ilâmdan anlaşılmasına göre vâki talebin Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5508 11. V I .1957

13893/13309 Cemil Ergiider
III. Kor. Ceza Evin
de hükümlü 
Hadımköv

(Arzuhal hulâsası: Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Kendisine isnadolunan bir suçtan dolayı haksız ye
re hapse mahkûm edildiğini beyanla, cezasının neticeleriyle bir
likte affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki hükmün vukubulan 
temyiz sebebiyle henüz kesinleşmediği, Millî Müdafaa Vekâle
tinin 21 . V . 1957 gün ve Askeri Adalet işleri Başkanlığı 5 - 
3817/57 - 104 sayılı yazısından anlaşılmış ve bu cihet, Dahilî 
Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince davet edilen temsilci
ler tarafından da şifahen tekrar edilmiş ve binaenaleyh ortada 
af talebine mevzu teşkil edebilecek katî bir hüküm mevcut bu
lunmamış olduğundan, müstedinin vâki isteği hakkında encü
menimizce halen muamele tâyinine mahal olmadığına ve icabın
da, yani hükmün katileşmesinden sonra aynı talebin yeniden 
ileri sürülebileceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5509 11. V I .1957



— 18 —

13862/13278 Ramiz Demir ve ar
kadaşları 
Belediye Meclis 
Âzası 
Rize

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

Dilekçiler : İşten el çektirilen Rize Belediye Reisi Mustafa 
Ar dal hakkında yapılan tahkikat neticesinde men’i muhakeme 
karan verildiği halde, valilikçe adı geçenin vazifeye başlaması
na mümanaat edildiğini beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Rize Belediye Reisi hakkında aynca altı 
maddeden dolayı yapılmakta olan tahkikatın devam etmekte bu
lunması hasebiyle işten el çektirme halinin, Memurin Muhakâ- 
matı hakkındaki Kanunun 12 nci maddesine tevfikan, mezkûr 
tahkikat neticesine kadar devamı Dahiliye Vekâletince de uy
gun görülmüş olduğu müşarünileyh vekâletin bu baptaki ceva
bından anlaşılmasına ve bu muameleden hukuku muhtel olan 
kimsenin idari kaza merciine müracaat hakkı mevcut bulunma
sına binaen, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5510 11. V I .1957

13641/13061 Vicdani İlgaz 
Emniyet Polis 
Memuru 
Nusaybin

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Kız kardeşinin namusunu kurtarmak ve aile şere 
fini korumak maksadiyle izinsiz olarak kıtasından aynldığı için 
hapse mahkûm edildiğini, bu cezanın infazı halinde iki küçük 
çocuğu ile genç ve kimsesiz karısının çok sefil ve muhtaç bir 
duruma düşeceklerini beyanla, bahis mevzuu cezanın affedilme 
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Milli Müdiffaa Vekâletinden alman 6 
Haziran 1957 gün ve Askeri Adalet İşleri Başkanlığı 
5-4249/57-104 sayılı cevabi tezkere münderecatına nazaran müs- 
tedi hakkındaki hüküm vâki temyiz münasebetiyle henüz ka
tileşmemiş ve bu itibarla mezkûr hükmün af talebine mevzu 
ittihaz edilemiyeceği tabii bulunmuş olduğundan müstedinin 
ileriye sürdüğü istek hakkında yalnız zikredilen sebepten ha
len tetkikat icrasına mahal olmadığına ve sözü geçen hüküm 
kesinleştiği takdirde mumaileyhin yeniden müracaatte muhtari
yetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5511 11 . V I.1957

13398/12819 Naci Birer 
14151/13565 14 Mayıs mahallesi 

Talimhane caddesi 
No: 77 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre üç ay 
hapis ve bin lira para cezası ile mahkûmiyetine karar verildiği
ni, halbuki sırf bir iftira yüzünden bu mahkûmiyete duçar ol
duğundan evrakının incelenerek ve dört küçük çocuk babası
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olduğu da nazara alınarak cezasının affı lâzımgeleceğini beyan
la, gereğinin bu yolda yapılmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 7.VII.1956 tarihinde, 
kilosu 197 kuruşa satılması icabeden kesme şekeri 275 kuruştan 
satmak suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalif hareket et
mekten maznun müstedinin Samsun Asliye Ceza Mahkemesince 
yapılan duruşması sonunda fiilinin sübutuna mebni mezkûr ka
nunun 6731 sayılı kanunla değiştirilen 31 nci maddesinin A 2 
ve 57/4 ncü maddelerine tevfikan üç ay müddetle hapsine ve 
bin lira para cezasiyle mahkûmiyetine 2.VIII.1956 tarihinde 
hükmedildiği ve bu hükmün Temyizen tasdik edilmesi üzerine 
katileştiği ve tashihi karar talebinin de vârit görülıjıiyerek red 
dedildiği ve 27.ÜI.1957 tarihinden itibaren de infaza başlandı
ğı ve kanun yolundan geçmek suretiyle kesinleşen mezkûr hü
kümde bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili 
de : Yukarıya aynen alınmış olan tezkere münderecatmı tek
rarla affı müstelzim bir sebep göremediğini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Hükmü veren mahkemenin evrak ara
sında bulunan ilâmından, ikame olunan delillerle ileriye sürü
len iddia ve müdafaanın tahlil ve münakaşa edilerek neticede 
fiilin sübutu kabul ve cezasının da kanuna uygun olarak tâyin 
olunmuş bulunduğu anlaşılmasına ve hususi affı gerektiren her 
hangi bir hal veya sebebin bu hâdisede mevcudiyeti tesbit edi
lememesine mebni, dilekçinin dikkate alınacak değer ve mahi 
yette görülmiyen talebinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5512 11. V I . 1957

Uşak

13797/13213 Mustafa Çakır (Arzuhal hulâsası : Cezasının hafifletilmesi hakkında.)

Îlyaslı kö\ünd< Dilekçi : Bir iftira yüzünden bir ay hapse ve bin küsur lira
da tazminata mahkûm edildiğini, hastalıklı ve fakir olduğunu 
beyanla, cezasının tahfifini ve kendisine bir iş bulunmasını iste
mektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet ormanından 
tarla açmaktan maznun müstedi Mustafa Çakır'in Uşak Sulh 
Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonunda suçu sabit gö
rülerek Orman Kanununun muaddel 109 ncu maddesine tevfikan 
bir ay müddetle hapsine ve istimlâk edilen orman emvalinin be
deli olan 1 170 lira 42 kuruşun tazminat olarak kendisinden 
tahsiline dair verilen hükmün temyizen tasdik edilmek suretiyle 
katileştiği ve bu hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı bildiril
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin tet-
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kiki sırasında hazır bulundurulan vekâlet mümessili de; cevabi 
tezkere münderecatını tekrarla affı müstelzim bir sebep göre
mediğini beyan eylemiştir.

Gereği düşünüldü : Mahkûmiyet kararının istinadettiği ge
rekçeye nazaran dilekçinin suçu, maddi ve kanuni delillere in
zimam eden ikrarla da sabit olmuş bulunmasına ve mahiyeti ba
kımından hâdisede, içtimai fayda gibi bir mülâhazaya dayanıla
rak cezanın hafifletilmesi cihetine gitmek de caiz görülmemesi
ne mebni, bu noktaya taallûk eden talebin zikredilen sebepler
den reddine ve müstedinin iş isteği hakkında aidolduğu maka
ma aynca müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5513 11. V I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı cezası
nın neticeleriyle birlikte affı lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda 
bir karar ittihazını istemektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri dinlendikten 
sonra,

Gereği düşünüldü : Memuriyet vazifesini suiistimal suçun
dan maznun astsubay İsmail İşleker’in ahiren dermeyan etmiş 
olduğu iadei muhakeme talebinin Askeri Temyiz Mahkemesince 
kabul edilerek delillerin toplanmasına ve adı geçen hakkındalri 
cezaların tehiri infazına ve mumaileyhin başka sebeple mevkuf 
değilse tahliyesine 17 . IV . 1957 tarihinde ittifakla karar veril
miş olduğu bu baptaki dâva dosyasının tetkikinden anlaşılmış 
bulunduğu cihetle, vâki af talebi hakkında zikredilen noktadan 
encümenimizce halen muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin icabında tekrar müracaatte muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5514 11. V I . 1957

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, vekâ
let emrine alınma muamelesinin kaldırılması ve maaş intibakı
nın da Şûra ilâmı dairesinde yapılması lâzımgeleceğini beyanla, 
iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki vekâlet emrine alın
ma muamelesinin kaldmldığı Maarif Vekâletinin bu baptaki ce
vabından anlaşılmasına ve maaş intibakiyle ilgili istek ise en- 
cümenimisce daha evvel karara bağlanmış olmasına binaen, her

13431/12851 Yusuf Akın
Lise Türkçe öğret
meni 
Yozgad

11825/11269 İsmail îşleker
14. Sv. Tüm. Ceza 
Evinde hükümlü
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

iki cihet hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyinine ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5515 1 1 .V I .1957

13596/13016 Hüseyin Katırcı (Arzuhal hulâsası: 1 600 lira sermayeli dükkânını açtığın-
Ceza Evinde dan henüz 4 ay geçtiği bir sırada ve bir paydos zamanında kapı-
Tavşanlı yı vurarak içeri giren bir şahsın istediği bir çile ibrişimi, henüz

satış emri ve kâr haddi bildirilmediği için veremiyeceğini söyle
mesine rağmen vâki ısrarı üzerine 40 kuruşa satmış bulunduğun
dan dolayı hükmolunan 3 ay hapis ve 1 000 lira para cezaları; 
gayriâdil ve ağır bulunduğunu, zira; gramla satmahnıp çile ha
linde satılması mûtadolan mezkûr mal için tesbit edilmiş bulu
nan % 20 kâr haddini dahi tecavüz etmemiş olduğu belirtilerek; 
infaz olunan hapis cezası ile esasen bütün efradı aile kâfi derece
de elem ve ıstırap çekmiş oldukları gozonünde bulundurularak; 
af talebini ve mezkûr para cezası için taksitle ödeme teklifi de 
kabul edümiyerek daha ziyade mağdur edilmek istendiğinden şi
kâyeti mutazammındır.)

Adliye Vekâleti cevabi yazısında : 22. V I . 1956 tarihinde 
28 küsur kuruşa satılması lâzımgelen bir çile ibrişimi 40 kuru
şa satmak suretiyle Milli Korunma Kanununa muhalefeti bil- 
muhakeme sabit görülüp Millî Korunma Kanununun muaddel 
31 nci maddesi delâleti ile 57 nci maddesinin 4 ncü bendine tev
fikan 3 ay müddetle hapis ve 1 000 lira ağır para cezasına mah- 

 ̂ kûm edilen müstedi hakkındaki Tavşanlı Asliye Ceza Mahke
mesinin 10 . V II. 1956 tarihli mahkûmiyet kararının Temyiz
5 nci Ceza Dairesince de tasdik olunmak suretiyle kotîleştiği ve 
tashih talebinin de vârit görülmediği ve hapis cezası infaz edil
miş bulunan mahkûma para cezasını ödemesi için usulen tebliğ 
edilen ödeme emri üzerine kanuni müddeti içerisinde birinci 
taksiti tediye etmemiş bulunduğundan taksitle tediye talebinin 
kabulüne kanuni imkân görülemediği ve katileşen karar ve in
faza mütaallik muamelelerde bir isabetsizlik bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin yukarıya alınan vekâlet yazısını te- 
yideder mahiyetteki vâla izahatına nazaran kabule şayan bulun- 
mıyan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5516 11 . V I .1957
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12371/11812 Osman Nuri îsken- 
13521/12941 dcroğlu

Merkez Ceza Evi 
Revirinde mevkuf 
Zonguldak

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Kozlu nahiyesinde münteşir «Kıvılcım» 
adlı gazetede çıkan bir yazıdan dolayı 6187 sayılı Kanun hü
kümlerine tevfikan bu yer Ağır Ceza■ Mahkemesince hükmolu- 
nan 15 aylık hapis cezasının, 4 der ay müddetle teciline sebe- 
bolan ve 10 yıldır çekmekte bulunduğu sinir ve ruh hastalığı 
nazara alınmak ve 4 aydır çekmekte olduğu ıstvrap kâfi görül
mek suretiyle affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Müstedinin; «Kıvıl
cım» adlı haftalık gazetenin 21 . X  . 1953 tarihli nüshasında' 
yayınladığı «Niçin? Hacı Babalar» başlıklı yazı dolayisiyle 
vicdan ve toplanma hürriyetinin korunması hakkmdaki 0187 
sayılı Kanuna muhalefetten, adı geçen mahkemece; bu ka
nunun 1 ve 2 nci ve Türk Ceza Kanununun 59i ncu madde
lerine tevfikan neticeten 1 sene 3 ay ağır hapis cezası ile 
mahkûmiyetine dair verilmiş olan 12 . V . 1955 tarihli hükmün 
temyizen tetkik ve tasdik olunmak sureti ile katileştiği; Baş- 
müddeiumumiliğin vâki itirazının da ceza umumi heyetince red
dedilmiş bulunduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Müstedi; Adliye Encümeni Reisliğinden havale ohınan 
diğer bir istidasında da ezcümle : 1954 seçimleri münasebeti 
ile Demokrat Partinin müspet icraatını efkârıumumiyeye 
yaymak maksadı ile muvakkat bir zaman için çıkarılmış olan 
bu gazetede yazdığı mahkûmiyet mevzuu yazıyı asla şahsi bil* 
menfaat gözetmek ve dini siyasete alet etmek gibi bir maksatla 
yazmış olmayıp mücerret, bu yazısı ile buna alet olanları ikaz et
miş bulunduğu halde; Halk Partisi taraftan ve namzedi olan 
müddeiumumi ve hâkimin bir eseri tertibi olarak böyle bir 
mahkûmiyete duçar olduğundan kendisinin siyanet olunması ve 
uğradığı gadnn telâfisini istemiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : İncelenen mahkûmiyet dosyası münde
recatına ve Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına naza
ran kabule şayan bulunmayan af talebi hakkında, bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5517 11. V I . 1957

7779/7732 İbrahim Kılıç 
7098/7086 Handesi köyiind< 

Erzincan

(Arzuhal hulâsası : 1950 yılında Erzincan’ın Handesi köyü 
muhtarı iken inşa olunan köy sulama gölü için vilâyetten yapı
ları 500 Hra yardımdan 56 lirayı zimmetine geçirdiği iddia, ve 
isnadından dolayı Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince bozmaya 
uyularak yapılan muhakemesi neticesinde; mahkûm edilmiş bu
lunduğu 3 sene 4 ay hapis ve fer ’î cezalarının; bu mevzuda 
yapılan ihbar üzerine bidayet m beraet etmiş iken ihbar konu-
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Arzuhal

N o .

13882/13208

su teşkil eden parayı ödediği ustalardan birinin ölmesinden bil
istifade Mehmet adındaki diğer ustanın yapılan telkinlerle ilk 
ifadesinden riicu ederek aleyhine şahadette bulunduğu, keza ken
disinin cahil bulunması itibarı ile bütün köy hesabatmm köy 
kâtibi tarafından defteri Mahsusuna kayıt ve senetlerin de keza bu
nun tarafından tanzim olunduğu ve köy hesabatmm yapılan 
teftişinde dahi bu hesabatta her hanği bir usulsüzlük ve yolsuz
luk bulunmadığı ve mezkûr göl için 1 500 lira sarf edilmiş bulun
duğu bilkeşif sabit olduğu nazara alınarak bir hatayı adlî ne
ticesi olan vâki mağduriyetinin izalesi için affı talebini muta- 
sammmdtr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yansında : îhtilâs sureti ile zim
metine para geçirdiği bilmuhakeme sabit görülüp adı geçen 
mahkemece Türk Ceza Kanununun 203 ve 59 ncu maddeleri 
gereğince 3 sene 4 ay ağır hapse ve fer’î cezalara mahkûm edil
miş bulunan müstedi hakkındaki mezkûr mahkûmiyet hükmıi- 
nün Temyiz 5 nci Ceza Dairesinin 21 . IV . 1954 tarihli ilâmiyle 
tasdik edilmiş bulunduğu Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği- 
nin vâki tashih talebinin de aynı dairece reddedildiği ve kati
leşmiş olan hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Dahilî Nizmnamenin 54 ncü maddesine tevfikan enoümeni- 
mizce tetkik ve Adliye Encümenine tedü kararlaştırılan dosya 
hakkında; adı geçen encümence tanzim ve encümenimize gön
derilen 22 . V . 1957 tarihli ve af talebinin reddini mutazam- 
mın mazbata üzerine bu baptaki dosya tekrar tetkik olunup;

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin beyan ve izahatına ve Adliye Encü
meninin encümenimiace dahi yerinde görülen bu baptaki mü
talâa ve noktai nazarlarına göiie; vâki af talebinin reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5518 11. V I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Halil Âşık hakkında, Osmaniye Ağır 
Ceza Mahkemesince müttehaz ve Temyizen derdesti tetkik bulu
nan 13 sene 4 aylık mahkûmiyet kararma ait dosyasının celp ve 
tetkiki ile yaşı henüz 15 iken bunu 22 yaşma çıkararak tashihat 
yapanların tecziyesi ve mezkûr kararın düzeltilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahkemelerde derdesti tetkik bir dâva 
ile ilgili her türlü defi ve itirazların yine vazifeli kaza mercile
rine dermeyan olunması icabetmekte bulunmasına ve mezkûr 
meroilere ait mukarrerat ve muamelâta teşrii uzuv tarafından

Pasa Aşık ve Tayvi- 
be Aşık 
Bota mahallesi 
Ceyhan
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, Boyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

müdahale gayrimümkün bulunmasına binaen; vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
•   ----------

5519 11. V I . 1957

13898/13314 Abbas Çavuş ve ar
kadaşları
Şeker Fabrikasında 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Çalı§makta oldukları şeker fabrikasında, 
işçi üzerinde muhalefet partisi nam ve hesabına propaganda ve 
telkinlerde bulunmaya çalışanlar hakkında daha önce yapmış 
olduğu müracaatle ilgili olarak yapılan bu müracaatle de; bv 
kimseler hakkında Konya Demokrat Parti îl İdare Kurulunca 
tahkikat yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis müracaat üzerine 23 . 1 . 
1957 tarihli ve 4587 sayılı bir Karar ittihaz olunup, mezkûr ka
rarda da zikrolunduğu üzere; müstedinin tahkikat ve takibat 
icrasına yetkili ilgili makam ve mercilere müracaatı lâzımgel- 
mekte bulunduğundan bu kere vâki talebi hakkında da keza 
bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5520 11. V I . 1957

13836/13252 Burhan Arpaç
Döşeme mahallesi 
141. sokak No: 1 
Adana

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği bir iş kazası sebebiyle sağ gözü 
görmez bir hale geldiğinden ve kulaklarının da keza geçirdiği 
kızamık hastalığından dolayı gayet hafif işitir bir durumda bu
lunması itibariyle iş yeri doktorunun çalışamıyacağı hakkında 
verdiği rapor üzerine mağdur bir duruma düştüğü için Yüksek 
Meclise yaptığı müracaat dolay isiyle Arzuhal Encümenince, bu 
mevzuda kati karar vermeye yetkili makam ve mercilere müra- 
caatine mütedair ittihaz olunmuş bulunan 4569 sayılı karar
dan sonra kendisinin hangi makam ve mercie müracaat edeceği 
bildirilmemiş bulunduğundan, kendisine bu hususta muavenette 
bulunulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mezkûr mâlûliyeti ve işten 
çıkarılması sebebiyle her hangi bir hak iddia ettiği takdirde 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine, iş talebinden dolayı 
da mahallî iş ve işçi bulma kuramlarına müracaati lâzımgel- 
mekte olduğundan vâki müracaat üzerine encümenimizce bir 
muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5521 11. V I . 1957
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(Arzuhal hulâsası : Doğum yeri olan Kiği’nin düşman istilâsı 
sırasında, sicülât meyanmda zıyaa uğrıyan, 1 Şubat 1316 hakiki 
doğum kaydının, kendisinin orada bulunmaması sebebiyle yapı
lan umumi tahrirde 1308 olarak tesbit olunması üzerine bizzarure 
bu kayıtla Devlet memuriyetine intisabedip bilâhara; mahallî 
Asliye Hukuk Mahkemesinden istihsal ettiği 1316 tashihi kayıt 
ilâmını ibraz etmiş ise de alâkalı vekâletçe nazara almmtyarak 
mağdur edilmek istenildiğinden şikâyeti ve memuriyet ve emek
lilik muamelelerinde hakiki doğum tarihi olan mezkûr 1316 tari
hinin esas tutulması talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr tashihin; emeklilik hakkı başla
dıktan sonra yapılmış olması itibariyle; mülga 1683 sayılı Ka
nunun 65 ve 5432 sayılı Kanunun 105 nci maddeleri muvace
hesinde emeklilik muamelesinde nazara alınması mümkün bulun
madığı hakkındaki îktisat ve Ticaret Vekâleti ile Emekli San
dığı Umum Müdürlüğünün bunu müeyyit bulunan işaratına ve 
bu mevzuda tahaddüs edecek olan ihtilâfın tetkiki de vazifeli 
kaza merciine ait bulunduğuna göre, vâki müracaat üzerine; bu 
bakımdan encümenimizce - muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5522 11 . V I . 1957

11551/10997 Ahmet Akınaltuğ (Arzuhal hulâsası : Apartımanına bitişik arsada kâin; Fatma
Ozanlar sokak No:15 Toksoy’a ait apartmanın inşasına kadar şantiye olarak bırakılma- 
öncebeci - Ankara sı ve inşaatın ikmalini mütaakip yıkılması Devlet Şûrasınca ka

rarlaştırılan adı geçene ait gecekondunun aradan bir yıl geçmiş 
olmasına rağmen yıkümıyarak; 1949 da satınaldığı vakit mev
cut ve vergi dairesi tadilât komisyonunca da bilinen kendi apar
tmanı yanındaki dükkânının mevzuat hilâfına yapılan şifahi bir 
tebligatla yıkılmasına tevessül olunduğundan şikâyeti ve buna 
meydan verilmemesi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Babis konusu gecekondu kaldm ldığı gibi 
müstediye ait dükkânın da maili inhidam ve gayrikabili ıslah 
bulunması sebebiyle 6785 sayılı Kanuna tevfikan yıktırılmış bu
lunduğu, Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısından 
anlaşılmıştır. Müstedinin hukuku muhtel kılındığı takdirde mez
kûr idari muamele aleyhine vazifeli kaza mercüne müracaatı 
lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9674/9358 Mehmet Gökmen
Ticaret Borsası Ko
miseri 
Tekirdağ

5523 11. V I . 1957
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

13992/13406 Süleyman özsov
Şerefzade mahallesi 
îznik

Encümen karan ve ne çebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Eski eserlerden Selçuk namı diğeri İsmail 
Bey hamama bitişiğindeki (ursastnm istimlâki veyahut ev yaptır
mak üzere kendisine ruhsat verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinin cevabi yazısı ile; 
mezkûr hamamın mülkiyet durumunun tesbit edilmekte ve alı
nacak neticeye göre muamele yapılacağı bildirilmiş ve müste- 
dinin hakkı tasarrufuna taallûk eden ihtilâf sebebiyle de, bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatı lâzımgelmekte 
bulunmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımlardan 
'encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5524 11. V I . 1957

13834/13250 Arif özdoğan
Kalaba Okulu öğ 
retmeni
Altındağ - Ankara

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanundan bilistifade ve Dev
let Şûrasından aldığı ilâm dairesinde bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte almakta olduğu maaş derecesinde geçen müddeti de 
nazara alınmış bulunduğu halde; 1 . VI . 1956 tarihinde yüksel
tilmesi lâztmgelen 80 lira maaşa; kadrosuzluk sebebiyh yüksel- 
tilemediğinden; kadro temini esbabının istikmali talebini muta- 
zammındır.)

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevabi ya
zıya nazaran; müstedinin maaş derecesi 6273 sayılı Kanuna 
tevfikan ve istihsal ettiği ilâm dairesinde 70 liraya intibak et
tirilmiş ve 80 liraya olan terfiinin gecikmesinin de kendi ifa
desi veçhile; kadrosuzluktan ileri geldiği ve tercih sebebi göz 
önüne alınarak 60 liralık kadro verilmesi için sıraya alınmış 
bulunması muvacehesinde bir ademiinfaz bahis mevzuu olma
dığı anlaşılmıştır.

Kadro istihsali mevzuu yeni bir kanun teklifi mevzuu bu
lunduğundan, vâki talep hakkında bu bakımlardan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5525 11 V I . 1957

13899/13315 Mustafa Boş (A.rzuhal hulâsası : Çiftçi olduğu halde askere alındığı vakit
. Milelis köyünde kıtamnca 3 aylık bir kursa tâbi tutulmak suretiyle şoför yapılıp

Gazianteb ilişik raporda görüldüğü üzere sefere gaynmiisait bir vasıtayı
emirle sevk ve idare etmekte bulunduğa bir sırada devirdiği için 
Hâzinece alınan hükme istinaden kendisinden faiz ve icra masa
rifi ile birlikte tahsiline tevessül olunan 4 500 küsur liranın arz 
ettiği sebeplere binaen ve hâdise dolay isiyle askeri mahkemece



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

dahi beraet ettirilmiş olduğu göz önünde bulundurularak affı 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hukuku şahsiyeye taallûk eden mezkûr 
tazminat cezasının; bu mahiyeti itibariyle af mevzuu içerisinde 
tetkiki mümkün bulunmadığından vâki müracaat üzerine bu 
bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5528 11. V I . 1957

(Arzuhal hulâsası : tnfak ve iaşelerini temin ve tedarik 
etmekte olan tek erkek evlâdı askere alınmakla muavenete muhtaç 
bir duruma düştüklerinden; sair asker ailelerine yapılmakta olan 
yardımlardan kendilerinin de faydalandırılması hususunda 
ilgililere vâki müracaatı erinden bir netice alınmadığından şikâ• 
ye ti mu t azanım indir.)

Gereği düşünüldü : Muhtaç asker ailelerine yardım hakkın- 
daki 4109 sayılı Kanunla, Belediye encümenlerince bu mevzuda 
verilecek kararlar aleyhine idare heyetine müracaat olunması ve 
bu heyetlerce verilecek kararların kati ve nihai bulunduğıı der
piş olunmuştur.

Bu bakımlardan müstedinin evvel emirde usulüne tevfikan 
bu mercilere müracaat etmesi lâzımdır.

Vâki talep hakkında; gerek bu bakımdan gerekse mezkûr 
kararların belirtilen mahiyetleri itibariyle encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5527 11 . VI . 1957

13297/12719 Ekrem Vural (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği 1
Maarif Müdürlüğü Mart 1954 tarihinde almakta olduğu 50 lirada geçen 2 yıl 6 ay 
Zatilerinde 10 günlük normal terfi süresi; yapılan intibakta nazara alınma-
İstanbul dığı için açmış olduğu idari dâva; ilişik Devlet Şûrası üâmında

görüleceği üzere lehine neticelenmiş ve Vekaletçe de buna göre 
mezkûr tarihten itibaren her ne kadar 70 liraya yükseltilip bu 
maaşta da 1 yıl 6 ay 7 gün kıdem verilmiş vte de; bu kıdemi ile 
24 . VIII . 1955 tarihinde 80 liraya terfi ettirilmesi icabcderken 
kadrosuzluk sebebiyle ancak bir yıl sonra bu maaş derecesinr 
yükseltilmek suretiyle mağdur edildiğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

14106/13520 Sabriyo Tiryaki 
Doğanbev caddesi 
No: 15 
Bursa

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşı 
aldığı ilâm dairesinde, müktesep müddeti de nazara alınmak 
suretiyle 70 liraya yükseltilip intibakının yapılmış olduğu;



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

10668/10118 Mehmet Polat 
10657/10108 Tasan köyünde 

Karayazı

13590/13010 Mustafa Sakallıoğlu 
Adliye civarı No: 27 
Elâzığ

kazandığı kıdeme nazaran 1955 yılında yapılması lâzımgelen 
(80 liraya) terfünin; ancak 60 liralık kadronun temin edilebil
diği 31 . VIII . 1956 tarihinde yapıldığı ve bu itibarla terfi 
durumunda bir düzeltme yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ilâm hükmü yerine getirilmek 
suretile, iptidaen idarece yapılan muamele; müstedinin maaşı 
tashihen 70 liraya yükseltilip intibakı yapılmış olduğu anla 
şılmıştır.

Mezkur ilâm hükmünün; mütaakıp normal terfilere sirayeti 
de bahis mevzuu olmayıp ihtilâfın ayn bir dâva konusu teşkil 
etmekte bulunmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

5528 11 . VI . 1957

(Arzuhal hulâsası : İki defadır kendilerini silâhla tehdit ve 
öldürmeye teşebbüs eden Sini köylülerini menfaat mukabili ser
best bırakan vc birbirleri aleyhine teşvik eden müddeiumumi hak
kında tahkikat ifası ve bu hâdiselerin önlenmesi taleplerinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazısına nazaran; şikâyet mevzularının yegân yegân tahkik ko
nusu yapıldığı ve yapılan muamelelerde ve verilen kararlarda 
mucibi muaheze bir cihet görülmediği ve vâki iddiaların teey- 
yüdetmediği anlaşılmış bulunmasına binaen; vâki şikâyet üze
rine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5529 11. V I . 1957

(Arzuhal hulâsası : İnhisarlar İdaresi ambar memuru iken 
verdiği açık sebebi ile, vâki borcundmı dolayı Elâzığ Defterdarlı- 
ğınca yegâne geçim vasıtası olan arazileri satışa çıkarıldığından, 
efradı ailesinin sefaletine mahal kalmamak üzere mezkûr borcun 
affı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin taleple ilgili yazıla
rına nazaran; ilâma müstenidolup kefalet sandığı tarafından 
İnhisarlar İdaresine ödenen ve zimmete geçirildiği anlaşılan 
6 718 küsur liranın adı geçen alacaklı sandığın hukuku şahsiye 
ile ilgili ve af ve hususi şümulü içerisinde tetkik ve mütalâası 
mümkün bulunmadığından vâki müracaat üzerine bu bakımdan



— 29 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5530 11. V I . 1957

14107/13521 Nazarah Mutluer 
İstasyon mahallesi 
Paviyoıılar semtinde 
Kars

(Arzuhal hulâsası : 9 nüfuslu efradı ailesinin barınmakta ol
duğu evinin yıkılması ile perişan bir duruma düştüğünden, yık- 
tınlan binası yerine kendisine başka bir yer verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, yıkım mevzuunda her hangi 
bir gayrikanunilik iddiasında bulunduğu takdirde bu ciheti tet
kikle vazifeli kaza merciine, mesken talebinden dolayı da bu 
hususta icabeden muameleyi ifaya yetkili idari makam ve mer
cie müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müra
caat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5531 11. V I . 1957

13338/12759 Osman Atakan
Ceza Evinde mah
kûm 
Edirne

13442/12862 Menekşe Akan
Osman Atakan anne
si; Şişli Palas çatı 
arasında mukim 
Şişli • İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Mâsumiyetine rağmen Edirne Asliye Ce
za Mahkemesince hükmolunan 7 küsur senelik hapis cczasının vâ
ki adlî hataya binaen aff ı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muhtelif tarihlerde 
geceleyin 19 defa eve girmek ve hırsızlık yapmaktan T. C. Ka
nununun 491, 492, 522 ve 525 nci maddelerine ve aynı cins suç
tan Beşiktaş ve Üsküdar Sulh Ceza mahkemelerince dahi mah
kûm edilmiş bulunduğu cezalarla içtimaen ve neticeten; 3 sene 
51 ay 50 gün hapse mahkûm edilen müstedi hakkında; Kadıköy 
Asliye Ceza Mahkemesince verilip temyiz olunmıyarak katileş
miş bulunan 20. V III. 1951 ve 18. V I . 1952 tarihli ilâmlar 
Edirne Bölge Ceza Evinde infaz olunmakta iken firan sebebiyle 
bu yer asliye ceza mahkemesince bakiye cezasına 6/1 ilâvesi su
retiyle cezasının infazına karar verilen mumaileyh hakkındaki 
mezkûr kararlarda bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : tncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâletinin işarım müeyyit temsilcinin vâki beyanına na
zaran kabule şayan bulunmıyan af talebi Hakkında encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5532 J1. V I . 1957
%



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

(Arzuhal hulâsası: 12 yıldır terzilikle iştigal etmekte olup 
vaktiyle kendisine evlenme teklifinde bulunan şahsın bir tertibi 
olarak emniyeti suiistimal suçundan dolayı mahkûm edildiği i6 
gün hapis ve 220 lira para cezalarının; kendisinin yeni evli ve 
hâmile ve raporla sabit olduğu üzere sinir hastalığına musap bu
lanması itibariyle affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Emniyeti suiistimal 
suçundan yapılan muhakemesi neticesinde Bozcoada Asliye Ce
za Mahkemesince, Türk Ceza Kanununun 508 ve 522/1 ve cezai 
ehliyetini kısmen kaldıracak derecedeki akli maluliyeti sebe
biyle 47 nci maddeleri gereğince tenzilen 16 gün ve 69 lira 50 
kuruş para cezalan ile birlikte; evvelce mahkûm bulunduğu 1 
aylık hapis ve 150 lira ağır para cezasını çekmeye mahkûm edi
len müstedi hakkmdaki bu hükmün temyizen tasdik olunarak 
katileştiği; para cezalan tahsil edilmiş ise de doğum sebebiyle 
hapis cezalannın henüz infaz edilmediği ve hükümde bir isabet
sizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyan ve izahatına nazaran ka
bule şayan bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5533 11 . V I . 1957

13503/12923 Abdüİvahap Geneer • (Arzuhal hulâsası: Anne bakımına muhtaç 2 ve 7 yaşındaki 
11026/10473 Dcdccfendi sokak yavrularını, terk ile 5 yaşındaki diğer çocuğunu beraberinde alıp 

No: 8 /C  Kayseri’de bulunan evini terk etmiş olan ailesi tarafın dın An-
Ocbeci • Ankara kara 3 ncü Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan nafaka dâvası

nın, kendisinin Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinde artığı ih
tar dâvası münasebetiyle vâki salâhiyetsizlik iddiasını ilirazatı 
iptidaiye olarak mezkûr mahkemeye arz etmiş ve bu husustaki 
ifade zabtı dosyasına konulmuş, keza; mezkûr ihtar dâvası neti
cesinde: Karısının birlikten ayrı yaşamasını icabettirir hiçbir 
sebep görülemiyerek 1 ay içerisinde evine dönmesi karar altına 
alınmış ve tebliğ de edilmiş buZunmdsına rağmen; a>iı geçen 
Sulh Mahkemesi ve Temyiz 2 nci Hukuk Dairesince dâvalar bey
nindeki bu hukuki irtibat nazara alınmaksızın dosyada bulunan 
mezkûr zabıt da dosyadan çıkarılmak suretiyle ve duruşmaya 
geldiği halde çağrûmaksızın sahabet fikriyle Hukuk. Usulü Mv- 
hakemeleri Kanununun sarih hükümleri hilâfına nafakaya hük- 
molunup, tasdik edilmiş bulunulduğundan: ihtar dâvası netice
sinde aldığı ilâm, muvacehesinde iadei muhakeme yoliyle mezkûr 
hükmün iptali hakkındaki vâki talebi ve nafakanın kesilmemesi 
hakkmdaki müracaatlerinin de icra merciince reddedildiğinden 
ve bu hükmün d* Temyiz İcra iflâs Dairesince Hukuk Usvlv

12521/11949 Hatice Demirtaş
Al ay bey m aha İlesin - 
dc No: 32 
Bozcaada
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Muhakemeleri Kanununun 438,440 ve 442 ve icra İflâs Kanır- 
nunun 366 hcı maddeleri hilâfına tasdik edildiğinden tashih ve 
tehiri icra taleplerinin de keza bu şekilde reddedilmiş bulunul
duğundan vc salâhiyet dışı ve hüâfı kamın verilen Ankara, 3 
ncü Sulh H ukuk  aıankemesîtofâi mevzuubahis nafaka hükmü ba
tıl olduğu halde muhik vc kanuni olan mütaaddit müracaatleri 
ne rağmen bu mevzuda Temyiz 2 nci Hukuk Dairesince 6. tera 
ve t  flâş Dairesince de 3 aded hilafı kanun karar ittihaz Olun 
dugundan şikâyeti ve mezkûr kararların mevzuat icabı ceza ve 
hukuk umumi heyetlerince tetkiki için Temyiz Birinci Rindiği
ne yaptığı mütaaddit. müracaat!erini bu heyetlere sevk etmemek 
ve lâziinıülriaye bulunan Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi ka
rarının infaz cihetine gitmemek suretiyle vazifelerinde ihmal ve 
teseyyüp gösteren, keza; Adliye ve Başvekâletlere vc ter a Vekil 
terî Heyetine yaptığı şikâyetlerini lâyikiylc ele alıp arz ettiği 
kanunsuzlukları bertaraf etmeye çalışmıyan Temyizin mezkûr 
daireleri reis ve âzaları ile, istidada adları yazılı; Adline Vakâ 
leti Ceza, ve Hukuk İşleri umum müdürleri sabık ve lâhik Tem
yiz Birinci reisleri ve Temyiz kâtibi umumileri vc Adliye vekil 
leri, Başvekâlet Müsteşarı ve Kalemi Mahsus Müdürü hakların
da Türk Ceza Kanununun mümas maddeleri ve Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu hükümleri dairesinde takibat icrasını ve bu yüzden 
mâruz kaldığı 8 bin liralık maddi zarurinle birlikte 15Q bin li
ra mânevi tazminatın müsebbiplerinden alınması ve 1917 yılın
dan beri kanuni mecrasına konulmıyan dâvasının kanun hâkimi
yeti çerçevesi içerisinde ele alınması ve temadi eden mağduriye
tinin izale olunması esbabının ntikmali talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Şikâyet konusunu teş
kil eden hususlar ve mevzuubahis ilâmat muhteviyatı geçirdik
leri kanuni safahat ve gördükleri muameleler madde bemadde 
ve bertafsil açıklandıktan sonra; vâki şikâyetlerin dosya mün
derecatına ve cari muameleye nazaran varit bulunmadığı ve 
Temyizin mevzuubahis daire reis ve âzalan aleyhindeki iddia
ların da kavli mücerrette kaldığı ve mesnetten âri bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ceva
bi yazılarına ve dosya münderecatına ve şikâyet mevzuları 
üzerinde, Hâkimler Kanununun tâyin ve tesbit ettiği şekilde 
tahkikat dahi ifa olunmuş bulunulmasına göre, vâki müraca
at üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedinin tazmin talebinden dolayı da usulüne tevfikan 
vazifeli mercilere müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5534 11 . V I . 1957



13304/12726 Keramettin Gürsez 
Pazarcı mahallesi 
Ceza Evinde 
Gazipaşa - Antalya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Karaborsacılık maksadiyle dükkânındaki 
faturasız eşyayı yanındaki terzi dükkânına saklıyan Hüseyin Ka- 
rabulut’un, belediyeye yaptığı ihbarı önlemek için terzi çırağı 
Murat Güngör’le kendisine 50 lira gönderip sonra da; her ikisine 
şantajcılık isnadında bulunması üzerine tahtı muhakemeye alına
rak yapılan muhakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 78 
nci maddesi delâleti ile 2188/2 ve 285/1 nci maddelerine tevfikan 
ve kanunen tesbit olunan âzami cezanın fevkinde 14 aya mahkûm 
edilerek cezasının 8 ayını çekmiş olup ceza evi havasına taham
mül edememekte bulunduğundan mezkûr cezasının tamamının 
veya bakiye kısmının affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dükkânındaki bâzı ti
cari eşyayı kaçırdığından dolayı, keyfiyeti merciine ihbar ede
ceklerinden bahsile, tehdit ederek Hüseyin Karabulut’tan 50 lira 
haksız menfaat teinin ve aynca iftira etmekten maznun olarak 
tahtı muhakemeye alınan müstedinin; Gazipaşa Asliye Ceza Mah
kemesince fiili sabit görülerek Türk Ceza Kanununun 285/1 ve 
188/2 71, 75, 78, ve 81 nci maddeleriyle, mezkûr suçların Millî 
Korunma Kanunu hükümlerine atfen işlenmiş olması sebebi ile 
aynı kanunun muaddel 69/3 ncü maddesi gereğince ve tekerrür 
sebebiyle yapılan artırma ile neticeten 14 ay müddetle 14 ay ha
pis ve 70 lira ağır para cezasına mahkûm edildiği ve hükmün 
temyiz olunmaksızın katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 32 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5535 11. V I .1957

(Arzuhal hulâsası : Dükkânında bulunan kimyevi gübreden 
yarısını ödünç olarak vermiş olduğu komşusunun çekememezlik 
sebebiyle vâki ihbarı üzerine fazla fiyatla satış yapmış olmaktan 
Pazar Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 3 ay hapis ve
1 000 lira (radyo ile Hân ve mahkeme masrafları ile birlikte 500 
lira) ağır para cezasının; 500 lira sermayeli ufak bir esnaf ve 8 
çocuk babası vc geçimden âciz bir kimse olduğu göz önüne alına
rak af edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 13 . V I . 1956 tarihin
de kilosu 36 kuruştan halka tevzi edilmekte olan kimyevi güb
reyi 40 kuruşa satmak suretiyle gayrimuhik menfaat temin eyle
diği bilmuhakeme sabit görülerek Pazar Ağır Ceza Mahkemesin
ce mezkûr cezalara mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkm- 
daki 16 . Vni . 1956 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edile»

13743/13161 Hüseyin Altav
Bakkal; Hcmşin Ka- 
laibala köyünde 
Pazar
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rek katileştiği ve kanun yolundan geçerek katileşen hükümde 
bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işannı müeyyit bulunan izaha
tına nazaran kabule şayan görülmiyen af talebi hakkında, bu 
balamdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5536 11. V I .1957

10686/10133 Ilasan Yaman (Arzuhal hulâsası : Kendisinin hastanede tedavi görmekte
Sv .  Tp. 11. 173 B t .  bulunduğu bir sırada; silâh tehdidi ile ırzına geçip sarkıntı- 
İskenderun tıklarına devam ettiği için karısı tarafından tabanca ile lö

gün işinden kalacak derecede yaralanıp iyileşmiş olan Kemal 
Kocabaş adındaki şahsın zengin ve nüfuzlu bir şahıs bulun
ması ve hâkimin iltizamkâr hareket etmesi ve lehine olan delille
re iltifat olunmaması neticesinde; haksız olarak ailesi hakkın
da hükmolunan 12 yıl hapis cezasının, mâruz sebepler ve ken
disinin askerlik hizmetini ifa etmekte bulunması ve henüz 1& 
yaşındaki ailesinin ve bir yaşındaki yavrusunun bu ceza yü
zünden perişan olup yuvasının yıkılmasına mahal bırakılma
ması için mağdurun daha önce de 8 yaşında bir erkek çocuğa 
tasallutta bulunması itibarı ile 2 yıl hapse mahkûm edilmiş ah
lâki redaet sahibi bir kimse olduğu göz önünde bulundurulan 
larak affolunması talebinden ibarettir.) 1

Adliye Vekâletnin cevabi yazısında : Çarşı içerisinde ken
disine alenen söz atan Kemal Kocabaş’ı tabanc aile kasden öl
dürmeye tam derecede teşebbüs eylediği bilmuhakeme sabit 
olup Samsun Ağır Ceza Mahkemesinin Türk Ceza Kanunu
nun 448, 62, 61, 32 ve 33 ncü maddeleri gereğince 12 sene 
müddetle ağır hapse ve fer’i cezalara çarptmlan müstedinin 
karısı Mürüvvet Yaman hakkındaki 10 . VI . 1955 tarihli mez
kûr mahkûmiyet karannın temyizen tasdik olunmak sureti 
ile katileştiği ve tashih talebinin de reddedildiği ve ruhsat
sız tabanca taşımaktan yapılan muhakemesinin de henüz ne
ticelenmemiş bulunduğu ve yapılan muamelelerde kanuna uy- 
mıyan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen mahkûmiyet dosyası mün
derecatına ve Adliye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını 
müeyyit bulunan beyan ve izahına nazaran; kabule şayan gö- 
rülmiyen af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5537 11. .VI.  1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

13529/12949 Hüseyin Avni Er- 
denıir
Başvekâlet istatistik 
U. Md. Maarif Şu
besi Memuru 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : 1915 yılında, İsparta Gönen llköğretmen 
Okulu mezunu olup; 1952 yılında bu vilâyet ilk tedrisat kadro
sunda vazife görmekte iken evlenme kasdı ve kızın arzusu ile kız 
kaçırma ve alıkoyma suçundan öğretmenlikten ihraç ve 6 ay hap
se nıahkâm edilerek bu cezasının da infaz edilmiş bulunduğuna 
işaretle; neticei muhakemede belirtildiği üzere : İşlediği suç; ma- 
hiyeten; mer’i mevzuat muvacehesinde muhilli haysiyet suçlardan 
olmadığı, doluyısiyle mânii memuriyet bulunmadığı halde; bil
hassa millî Müdafaa Vekâletince yedek subay olma hakkının ip
tal edilmiş olmasındaki isabetsizlikten şikâyeti ve infaz olunan ce
za ve aradan geçen uzun yıllar zarfında çektiği elem ve ıstırap 
kâfi görülerek bu damganın üzerinden kaldırılması ve cezasının 
hukuki neticelerinin affı ve Millî Müdafaa Vekâletinin gayrika- 
nuni bulunan mâruz kararının iptali talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 9.VI.1952 tarihindi), 
Yalvaç’m Kırkbaş köyünde 1936 doğumlu Eşe Kara’yi rızası ile 
kaçırıp alıkoyduğu bilmuhakeme sabit görülerek, Akşehir Ağır 
Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 430/2 nci maddesi 
gereğince 6 ay hapse mahkûm edilen müstedi hakkmdaki hük
mün Temyizen tasdik edilerek katileştiği ve kanun yolundan 
geçmek suretiyle kesinleşmiş olan hükümde bir isabetsizlik bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin; yukarıya alman vekâlet işarını te
yit eder mahiyetteki vâki beyanma nazaran; kabule şayan bu- 
lunmıyan af talebi hakkmda bu bakımdan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına v,e müstedinin Millî Müdafaa 
Vekâletinin mevzuubahis muamelesinin iptali mevzuunda da bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatı lüzumuna ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5538 11. V I . 1957

11571/11017 M. Besim Demiralp 
Balıkpazarı 2 numa
ralı cadde No: 87 
Gemlik

(Arzuhal hulâsası : 1312 doğumlu olup bütün muamelâtı as- 
keriyesi bu doğum tarihi üzerinde yürütülmüş bulunmasına rağ
men bir hatayı maddi neticesi 1310 doğumlu gibi, rütbesinin yaş 
haddine tâbi tutularak hakkmda tatbik olunan emeklilik muame
lesi Askerî Temyiz Mahkemesince iptal olunup tekrar tavzif 
edilmiş bulunduğu halde; bu arada geçen 9 ay zarfında emekli 
aylığı almadığı gibi; maaş, çocuk zammı, tayın bedeli gibi nakdî 
ve ayni haklardan da mahrum bırakılıp; (müddeti hizmeti itiba
riyle tekaüt aylığı dahi vazife aylığının % 70 ini bulduğu halde) 
mezkûr müddet için kendisine nısıf maaş tediye olunmak su
retiyle mağduriyeti cihetine gidildiğinden ~ve mağduriyetinin te
lâfisi için bütün kanun yolları da kapanmış bulunduğundan: 
kendi durumu ile ayniyet arz eden Tabiiye öğretmeni Osman
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özekc hakkında müttehaz 9388 saydı Resmî gazetede münteşir
17. V III .1956 tarihli ve 2028 sayılı Yüksek Meclis Kararı ile 
tasvip buyurulan karara mümasil verilecek bir kararla; kendisi
ne atfı kabil olmıyan idari bir kusur yüzünden;  1 Ekim 1952 
tarihinden 30 Haziran 1953 tarihine kadar açıkta kaldığı müdde- 

-  te ait maaş ve buna mütefarri haklarının ödenmesi esbabının te
min buyurudması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 14 Temmuz 
1952 de rütbesinin yaş haddini doldurduğu için 5434 sayılı Ka
nunun 40 ncı maddesinin (Ç) fıkrasına uyularak emekliye sevk 
olunup; 1310 doğum üzerinden yapılan bu muamelenin Askerî 
Temyiz Mahkemesince iptali üzerine 1312 doğumlu olarak 30 
Haziran 1953 te tekrar hizmete alınan müstediye, açıkta ge
çen bu müddetten dolayı; 678, 1574 ve 3969 sayılı kanunlarla, 
30 Haziran 1937 gün ve 1440/11771 sayılı Divam Muhasebat 
Karan gereğince yanm maaş ödenmiş bulunduğu.

14 Temmuz 1954 te de 1312 doğumuna göre yaş haddini dol
durmuş olduğundan emekliye irca olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan emeklilik muamelesinin iptalin
den ibaret bulunan Askerî Temyiz Mahkemesinin 15 . IV . 1953 
tarihli mezkûr ilâmı; müstedi tekrar muvazzafa naklolunmak 
suretiyle idarece infaz olunmuş, maaş, tayın bedeli ve çocuk 
zammı gibi mahrum kaldığı hak ve menfaatlere taallûk eden 
talep ve şikâyetler ise ayn ayrj dâva konusu olup, nitekim; 
Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 30. I I I . 1954 tarihli Karan ile 
reddedilmiş bulunması itibariyle vâki müracaat üzerine bu ba
kımlardan, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mu
vacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

5539 11. V I . 1957

13679/13097 Âlim Altaylı
Yenimahalle Aml 
sokak No: 14 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Küçük yaşta Türkistan'dan gelmiş olup 
yüzbaşılıktan ayrılarak ticaret hayatına başladıktan kısa bir za
man sonra tanesi 25 kuruştan satılması lâsnmgelen bir destereyi 
fazla fiyatla sattığı hakkındaki vâki ihba.r üzerine Ankara Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesince mezkûr isnattan dolayı beraet et
tirilip, dükkânındaki desterelerin tamamını satmış buhmması 
itibariyle bunlara etiket konulması bahis mevzuu olamıyacağı 
halde; dükkânında etiketsiz mal bulundurduğu iddia vc isnadı 
ile mahkûm edilmiş bulunduğu 2,5 ay hapis ve 833 hüsür lira 
ağır para cezalarından; vergi kayıtlan ile de sabit bulunduğu 
üzere; mezkûr pa,ra cezasını ödediği ve sermayesinin azlığı ve ti
caret halatının acemisi bulunduğu için de terki ticaret etmiş
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı .ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunduğundan; 5 tane ufak yavrusunun infak ve iaşelerini te
min maksadiyle tekrar memuriyete intisabetmek üzere olduğun
dan efradı ailesinin fakru seraletine mahal bırakıhnıyarak hapis 
cezasının kaldırılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 29 . VI . 1956 tarihin
de, demir kesmeye mahsus destere ağzını fazla fiyatla sattığı 
ve fatura vermediği ihbar olunması üzerine dükkânında yapı
lan araştırmada suç mevzuu testere ağızlarına ve diğer bâzı 
eşyalar üzerine etiket koymadığı görülerek mezkûr mahkemece 
yapılan muhakemesi sonunda fazla fiyatla destere sattığı ve 
fatura vermediği sabit olmadığından bu suçlardan beraetine 
etiket koymamasından dolayı Millî Korunma Kanununun mu
addel 31 ve 57/10 ncu ve kabul edilen hafifletici sebeplere bi
naen Türk Ceza Kânununun 59 ncu maddeleri gereğince 2 ay
15 gün hapis, 833 lira 30 kuruş para ve fer’i cezalara mahkûm 
edilmiş olan müstedi hakkındaki 4 . VII . 1956 tarihli hükmün 
Temyizen tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve vukubulan 
tashih talebinin de vârit görülmiyerek reddedildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alı
nacak mahiyette bulunmıyan af talebi baklanda bu bakımdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

5540 11. V I . 1957

13502/12922 Hacı Ahmet özeiftçi (Arzuhal hulâsası : Sağlam olarak sevk olunmuş bulunduğu 
Yüler köyünde Kore’de, katıldığı süngü savaşlarında akli muvazenesini kaybet-
Şarkışla m ek suretiyle mâlııl kalmış olan oğluna kanuni hakkı olan mâ

lûliyet aylığının bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

14 Mayıs 1957 tarihli encümen toplantısında hazır bulunan 
Erkanı Harbiyei Umumiye Sağlık Dairesi Reisi Tümgeneral 
Doktor Tevfik Güner; aylık bağlanması hakkındaki vâki tale
bin 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığını alâkalan
dırmakta bulunduğu hakkındaki vekâlet işarını teyiden beyan
da bulunmuştur, istidanın tetkik ve mütalâasiyle sebk eden 
muameleden bilgi verilmesi ve adı geçen hakkında Heyeti 
sıhhiyece ve Sandık Kurulunca verilmiş katî rapor ve kararın 
gönderilmesi için Emekli Sandığına yazılan tezkereye alması 
karşılıkta ezcümle : Müstedinin oğlunun 3 ncü tugayla Kore’ye 
giderek 26 . IV . 1953 tarihinde akli muvazenesizlik ve kapalı 
koğuş hastası olarak yurda döndüğü ve mâlûliyet iddiası ile 
mâlûliyet aylığı bağlanması için yaptığı müracaat üzerine hak-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

kında çürük raporu vermiş olan Giilhane Tıp Akademinden 
(Hastalık ve mâlûliyetin tabiat ve sebebi) hanei mahsusuna 
yazılması ve mütalâalarının işan istenilmekle mezkûr hastane 
Sağlık kurulunca tanzim olunan 4 . VIII . 1955 tarihli raporda 
«Hasta astenik bünyeli sizoik karakterli olduğundan askerliği 
esnasında Kore’de ruhi trauma ile yukarda tarif edilen bünye 
üzerinde bu hastalığın meydana çıkmış olduğu ve ruhi trauma- 
nın hazırlayıcı bir sebeboimasmdan dolayı malûliyetini gerek
tirmediği» belirtilmesi üzerine durumu Sandık Sağlık Kuru
lunca incelenip; arızası bünyevi mahiyette olup vazifeden doğ
ma bulunmadığından vazife malûllüğünü gerektirmez şeklinde 
tasdik edilmiş bulunduğundan.

Mumaileyh 5434 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince 
aylık bağlanmasına imkân olmadığına karar verilmiş bulun
duğu.

Mumaileyhin Devlet Şûrasında Sandık aleyhine açmış oldu
ğu dâvanın da reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhtilâfın halli kaza mercüne aidolup 
nitekim Devlet Şûrasınca da tetkik ve karara bağlanmış bulun
ması bakımından vâki müracaatın encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5541 11 . V I . 1957

12220/11663 Vasfi özmen 
12306/11749 Hatay caddesi 
12892/12317 No: 39 
13104/12527 İzmir 
13545/12965 
13783/13201 
14012/13426

(Arzuhal hulâsası: İstidada bcrtafsü arz ve izah olunan se
bepler ve adları yazılı albay ve generallerin tesiri nüfuzları ile 
Ordu Sicil Talimatnamesine uyularak yapılan tekaütlük muame
lesi Devlet Şûrasınca iptal olunup yeniden vazifelendirilmiş ve 
emekli aylığı da kesilmiş bulunduğu halde; çok ağır bir hasta
lıktan dolayı hastanede tedavide bulunduğu için bizzarure birli
ğine iltihak edemediğinden dolayı maaş ve tahsisatları ödenmedi
ği gibi emeklilik müddetine ait ödenmesi lâzımgelen kanuni istih
kaklarının da keza, ilâmda sarahat bulunmadığı beyan olunarak 
yarı nispette ödenilmesi ve bu suretle tahakkuk edecek alacağı
nın Emekli Sandığınca istirdadolunmak istenen emekli aylık ve 
ikramiyesine karşılık tediye olunup kendisinin ilâveten Sandığa 
borçlu bir durumda bıraklmak istenildiğinden ve kendisine kö
tülük yapmak istiyen mumailcyhanın yine bir tertipleri eseri ola
rak hazırlanıp yüksek vekâlet makamının onayına sunulan mu
cip tezkeresinde de durumunun; hilâfı hakikat olarak belirtildi
ğinden, ezcümle: İrtikâp ve ihtilastan açığa ve tahtı muhakemeye 
alınıp mahkûm ve emekliye sevk edilmiş bulunduğunun belirtil
miş olduğundan, halbuki; istidada şekli cereyanını arz ettiği hâ
dise sebebiyle .7 aya mahkûm ettirilmiş bulunduğu ve bu nıah-



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

13555/12975 Mustafa Gündüz 
Muhtar
Nohun köyünde 
Mersin

1610/1608 Pakize Dinçsoy
44. sokak Aktan Ap. 
No: 2/1
Bahçelievler - Anka
ra

kûmiyetinin vazife suiistimalinden olduğu ve tecil edildiği halde 
maksatı mahsusla bu yolda hareket edildiğinden şikâyeti ve ip
tali ilâmı dairesinde; Ağustos 1955 tarihinden muteber olmak 
üzere albaylığa yükseltilmesi, emeklilik ve muvazzaflık devresine 
ait istihkaklarının tam olarak ödenerek ağır hastalığına ilâveten 
efradı ailesi ile birlikte mâruz bırakıldıkları ıstıraptan kurtarıl
ması taleplerini mutazammmdır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına uyularak disiplinsizli
ğinden ötürü 25 Mart 1954 tarihinde emekliye sevk olunmuş 
bulunup Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 7. V . 1956 tarihli iptal 
hükmü üzerine 22 Ekim 1956 tarihinde kendisine tekrar vazife 
verilmiş olan müstedinin, bahis mevzuu emeklilik muamelesi
ne esas olan 1953 sicili; Şûra ilâmında da teyidolunduğu üze
re yetersizliğine dair bulunduğundan yeni kıtasından sicil al
madıkça albaylığa terfiinin mümkün bulunmadığı. Kendisin 
den istenilen çocuk ve aile durum beyannameleri ve mutemet 
dilekçesi gelmediğinden, tâyin emrinin kendisine tebliği tari
hinden sonraki istihkaklannın da görevine iltihak edinceye ka
dar aynı esas dâhilinde; yanm aylık, yanm tahsisat ve tam' 
çocuk zammı ve tayın bedeli ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası ilâmı üzerine müstedinin 
tekrar tavzif olunmuş bulunmasına binaen bir ademiinfaz mev
zuubahis değildir.

Müstedinin; iptal olunan emeklilik devresine ait talebettiği 
kanuni istihkaklan ise ayrı birer dâva konusu bulunmuş oldu
ğundan vâki talep ve şikâyetlerinin Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5542 11. V I . 1957

Köylerinin içme suyuna kavuşturulmuş olmasından dolayı 
Hükümete şükran ve teşekkürler edilmektedir.

Gereği düşünüldü : içtüzük [hükümlerine göre bu hususta 
encümenimizce bir karar ittihazına mahal olmadığına, ilişik tel- 
grafnamenin hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5543 11. V I . 1957

Dilekçi : Liva kumandanlığından emekli olup vefat eden ba
bası Ali Rıza Paşanın vefatında evli olup bilâhara dul kalmış 
olduğundan bahsile merhum babasından kendisine maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan
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6745 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta 
aidolduğu makama tekrar müracaatta muhtariyetine binaen 
vâki istek hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

‘ 5544 11. V I . 1957

14084/13498 Mehmet Kavas ve 
arkadaşları 
Pirlibey köyünde 
Nazilli

Dilekçiler : Köylerine verilen 14 dönümlük araziyi dört se 
ne köy tarafından ve iki sene de Hâzinece kiraya verilmiş ve 
müddeti hitam bulduğu halde icarcı teslim etmemiş ve fuzuli 
işgal ve tecavüzden dolayı açılan men’i müdahal.3 dâvasının Ha
zine lehine neticelenmiş ve mezkûr arazi köylerinin şahsiyeti 
mâneviyesine terk edilmiş ve köyce ziraat edilmekte bulunul* 
muş iken Hâzinece tekrar mütecaviz Hüseyin özsoysal’a icara 
verilmiş ve köyleri aleyhine idareten men’i müdahale kararı 
alınmış ve 15 bin lira değerindeki mahsullerinin de zaptedilmiş 
olduğundan bahis ve şikâyetle pek açık olarak yapılan bu hak
sız ve kanunsuz muamelelerden ötürü muktazi tetkikat ve tah
kikatın yaptırılmasını ve adaletin tecelli ettirilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talebi hakkında evvelâ son 
kararı vermeye yetkili idari mercilere ve idare ile ihtilâf vu
kuunda kaza merciine müracaat etmeleri lüzumuna binaen bu 
bakımdan encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5545 11. V I .1957

13918/13333 Ihsan Sipahioğlu 
îşçi Sigortalarında 
Hesap Uzmanı 
Balıkesir

Dilekçi : Halen işçi Sigortaları Kurumu memuru olup Dev
let Demiryollanndaki memuriyeti esnasında emsallerinin Yük
sek Meclisçe ittihaz olunan bir karar ile derece ve ücretlerinin 
tashihi cihetine gidildiğinden bahsile mezkûr karardan kendi
sinin de istifade ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi hakkında evvelâ son 
kararı vermeye yetkili idari mercilere ve idare ile ihtilâf vu
kuunda da kaza merciine müracaat etmesi lüzumuna binaen bu 
bakımdan encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5546 11. VI. 1957
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14007/13421 Ahmet Demirüstii 
DDY Tüccar Ambar 
Şeflerinden 
Eskişehir

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

Dilekçi: Malik bulunduğu arsasına ev yapmak için yaptığı 
müracaatine buranın yeşil sahaya tâbidir diye müsaade ve ruh
sat verilmemiş ve mağdur bir duruma düşürülmüş olduğundan 
bahsile burasının istimlâk edilecekse bir an evvel yapılarak 
bedelinin verilmesini ve aksi takdirde yerine yer gösterilmesi
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin talebi hakkında evvelâ son 
karan vermeye yetkili idari mercilere ve idare ile ihtilâf vu
kuunda da kaza merciine müracaat etmesi lüzumuna binaen bu 
bakımdan encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5547 11. V I . 1957

13965/13379 Ayşe Çetin 
(S. No: 1) Köseler köyünde

Karaşar - Beypazarı

13571/12991 Mustafa Şükrü Tok- 
(S. No: 2) göz

Camiişerif mahallesi 
Pazar caddesi No: 46 
Mersin

14054/13468 Cevahir Sahaç 
(S. No: 3) îçerenköy caddesi 

No: 49
Bostancı - İstanbul

14049/13463 Sebati Başara 
(S. No: 4) Toprakkale mahal

lesi No: 1 
Vezirköprü

13931/13346 Sait Karaoğlan 
(S. No: 5) Karabahça köyünde 

Siverek

13960/13374 Mehmet özçivi 
(S. No: 6) Cankurtaran caddesi 

No: 5
Sultanahmet - İstan
bul

13952/13366 Abdullah Yalvaç 
(S. No: 7) Tahılpazarı mahal

lesi Hamza sokak 
No: 1 
Antalya

Dilekçi: 28 Nisan 1934 tarihinde vefat eden kocası Ali’den
6 800 sayılı Kanuna göre dul maaşı bağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi: Oğlu istihkâm üsteğmeni Orhan Tokgöz’den 1485 
sayılı Kanun mucibince kendisine tütün ikramiyesi verilmesi 
lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Bir katil suçundan dolayı tevkif edilen oğlunun bu 
suçla hiçbir alâkası bulunmadığını beyanla, serbest bırakılması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Darende inhisarlar memurluğunda geçen hizmetleri
nin de diğer fiilî hizmetlerine eklenerek emekli maaş ve ikra
miyesinin buna göre yeniden tahakkuk ettirilmesini istemekte
dir.

Dilekçi: Köy halkının zilyet bulunduğu sulu araziye bâzı 
kimseler tarafından fuzulen müdahale edilmekte olduğundan 
bahsile, bu müdahalenin önlenmesini ve mezkûr arazinin ken
dilerine teslimini istemektedir.

Dilekçi: Askerde iken mâlûl kaldığını beyanla, bu hakkının 
tanınmasını istemektedir.

Dilekçi: 6306 ve 6795 sayılı Kanunlardan istifade ettirilme
si lâzımgeleceğini beyanla gereğinin yapılmasını ve mâlûliyet 
zammı ile tütün ikramiyesinin verilmesini istemektedir.
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13934/13349 Muammer Tüzel 
(S. No: 8) Bölge Sulu Ziraat 

Deneme İstasyonu 
Müdürlüğü Ayni
yat Memuru 
Eskişehir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: İlk memuriyete tâyininde zayi olan bir derece hak
kının verilmesini ve kırk lira maaşa yükseltilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri herbirinin ismi hizasında hülâsaten gösterilen talepler, ad
lî veya idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanması, 
lâzımgelen hususlara taallûk ettiğinden, Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan, mezkûr taleplerin encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5548 11. V I . 1957

14038/13452 Halil Güneş vc arka- 
(S. No: 0) d aşları

Kemeııler köyünde
Eğitmen
ödemiş

14039/13453 Ahmet Uyar 
(S. No: 10) Kadılar mahallesinde

• Ulukışla

14058/13472 Kemal Durmuş 
(S. No: 11) Mesudiye köyünde 

Giresun

13855/13271 Fikri Ergezen 
(S. No: 12) Vagon Fabrikası 

atölyesi malzeme kıs
mında 
Adapazarı

13865/13281 Halis Elci 
(S. No: 13) Ticaret Lisesi Kâtip 

vc Hesap Memuru 
Erzurum

13861/13277 Nâzım Yılmaz 
(S. No: 14) Ceza Evinde mah

kûm 
Trabzon

•13872/13288 Ali Dönmez 
(S. No: 15) DDYollan Beşeylûl 

Durak Şefi 
Nazilli - Kuyucak 
arası

Dilekçiler : Eğitmenlere emeklilik hakka tanınmasını ve bun- 
lann maaşa geçirilerek barem içine alınmasını istemektedirler.

Dilekçi : Vatani hizmetlerinden, halen çok muhtaç bir du
rumda bulunduğundan, subaylık rütbesini ihraz etmiş olması 
hasebiyle dilenmesine meydan verilmemek lâzımgeleceğinden 
bahsile, Devletçe yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hastalığından ve saireden bahsile, kendisine Dev
let bütçesinden yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Adapazan Vagon Atelyesinde B. gurupuna dâhil 
işçi olduğunu beyanla, bu gurupa ayrılmış olan işçilere de yiye
cek, ikramiye ve çocuk zammı verilmesi hususunun sağlanması
nı istemektedir.

Dilekçi : Ticaret lisesi kâtip ve hesap memuru olduğunu, 
kadrosuzluk yüzünden uzun müddettenberi terfi edemediğini be
yanla, kendi ve emsalini de istihdaf eden bir İntibak Kanunu çı- 
kanlmasını istemektedir.

Dilekçi : Hükümlü vatandaşların hürriyete kavuşmalarını 
sağlıyacak olan umumi bir af kanununun çıkmasına sabırsızlıkla 
muntazır olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Muvazzaf askerlik hizmetini astsubay olarak yap
mış olanlann bu hizmetlerinin terfilerinde nazara alınması hu
susunun sağlanmasını istemektedir.
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13961/13375 Yusuf Üzüm 
(S. No: 16) 48. Tümen Muhabere 

Bölüğünde Telli Tk. 
Uzman Çvş.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Uzman çavuşlara da diğer Devlet memurlarına ol
duğu gibi maaş, doğum parası, çocuk zammı, tâyin bedeli ve har- 
cirah verilmesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13959/13373 Remzi Duru 
(S. No: 17) Teknik Ziraat Mü

dürlüğü Bağ - Bahçe 
Mütehassısı 
Konya

13953/13367 Agâh Yalçınozan 
(S. No: 18) Yündokuma Fabri

kasında
Halkapınar - İzmir

Dilekçi : 2919 sayılı Kanunun şümulüne giren hizmetleri
nin de 6881 numaralı Kanundan faydalandırılmak suretiyle 
borçlandırılmasını ve mağduriyetinin bu şekilde önlenmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Hususi müesseselerde çalışan fikir işçileri için 
hazırlandığını haber aldığı kanun lâyihasına, kendisi gibi fab
rikalarda vazife gören öğretmenlerin de ithalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten gösterilmiş 
olan taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulundu
ğu anlaşıldığından mezkûr talepler hakkmda yalnız bu sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5549 11. V I . 1957

13762/13180 Ahmet Toraman 
(S. No? 19) Dâva takipçisi

' Arguvan - Malatya

14042/13456 ldris Akçay ve arka- 
(S. No: 20) daşlan

özel köyünde 
Tarsus

14047/13461 Necati İnkayalı 
(S. No: 21) Hükümet caddesi Ti

caret Odası altında 
Tekel Bâyii 
Ceyhan

14053/13467 Salih Algın 
(S. No: 22) Yalpankaya köyünde 

Eğitmen
Karasu - Sakarya

13874/13290 İsmail Maden 
(S. No: 23) Isırganlı mahalle

sinde Bakkal Halit 
Ulus eliyle 
Ulus

Dilekçi : 5917 sayılı Kanunun uygulama tarzı hakkında 
bâzı düşünceler ileri sürmekte ve tatbikatta ittıradı temin 
için bu düşünceler dairesinde muamele ifası hususunun alâ
kalılara tebliğini istemektedir.

Dilekçiler : Ziraat Bankasından istikraz etmiş oldukları 
paranın beş senede ödenmek üzere beş müsavi taksite bağlan
masını istemektedirler.

Dilekçi : İptal edilen ruhsatnamesinin yeniden verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlerin staja tâbi tutularak ilkokulun bü
tün sınıflarına ders vermeleri imkânının sağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Elmacı köyünün Isırganlı mahallesinin ayn bir 
muhtarlık haline getirilmesini ve gaz fiyatının da ucuzlatılma
sını istemektedir.
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13842/13258 Hamza Akbulut 
(S. No: 24) Maarif Memurlu

ğunda 
Konya

13844/13260 Hanıza Avat 
(S. No: 25) Debrecik mahalle

sinde 
Çorum

13852/13268 Mehmet Çetin ve ar- 
(S. No: 26) kadaşları 

Muhtar
Şerefler köyünde 
Dalaman

13849/13265 Mehmet Bayazıt * 
(S. No: 27) Atatürk caddesi 

No: 73 
Bandırma

13867/13283 Burhan Dağlı 
(S. No: 28) Hırkaişerif Keçeci

ler caddesi No: 109 
Fatih - İstanbul

13866/13282 Ekrem Orberk ve ar- 
(S. No: 29) kadaşları

Ortahisar mahallesi 
İhtiyar Heyeti 
Trabzon

13864/13280 Hüseyin Yılmaz 
(S. No: 30) Toprak ve İskân 

Müdürlüğünde Şef 
Edirne

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13863/13279 Ahmet Çokkaya ve 
(S. No: 31) arkadaşları

Hasippaşa Çiftliği 
sakinleri
Üsküdar - Beyler
beyi - İstanbul

13858/13274 Mehmet Çırak ve ar- 
(S. No: 32) kadaşları

Çiftlik Müdür Yar
dımcısı 
Çayeli

Dilekçi : Görevlerinden ayrılan eğitmenlerin tekrar vazifeye 
alınmaları hususunun sağlanmasını istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Çorum adliyesinden ve mübaşirlerinden şikâyet et
mekte ve mahalline bir müfettiş gönderilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerine mücavir bir yerde kurulan yeni ceza 
evinin başka bir mahalle kaldırılarak bunun yerine bir ziraat 
okulu açılmasını istemektedirler.

Dilekçi : 
temektedir.

Köylerine ait yolun bir an evvel yaptırılmasını is-

Dilekçi : Mâlûl bir subay olduğunu beyanla, kendisine bir 
yardım eri verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Mahallelerinde bulunan ceza evinin ya başka 
bir yere kaldırılmasını yahut bu mahalledeki gayrimenkulleri- 
nin istimlâk edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Kendisine serbest göçmen sıfatiyle ve borçlanma 
yoliyle verilen gayrimenkullerin bedelini Vize kazası mâliyesi
ne yatırdığı ve bu husus parayı kabzeden tahsildarın tanzim 
ettiği resmî cetvel münderecatiyle sabit bulunduğu halde, aynı 
bedelin tekrar ödenmesine veya makbuz ibrazına mecbur, tu
tulmakta olduğunu beyanla, sözü geçen cetvelin muteber ad
dedilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Çamlıcaya iki kilometre mesafede bulunan tapu
lu arazileri üzerine on sene evvel yaptırdıkları evlerin hedmi 
hakkındaki kararın infazı halinde açıkta kalacaklarını beyan
la, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Çiçekdağı Devlet Üretme Çiftliği Müdürünün 
bu vazifeden alınarak vekâlet emrinde tutulmasını istemekte
dirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

13868/13284 Ali Gümüş 
(S. No: 33) 15. Uçs. Top. Alayı

18. Tb. 176. Bt. 
Anadolukavağı - İs
tanbul

13951/13365 Mevlût Karaman 
(S. No: 34) Pazar mahallesi Has

tane sokak No: 83 
Samsun

13941/13355 Talıir Karakaş 
(S. No: 35) Karayanvit köyünde 

Horasan

13944/13358 Mehmet Peşteli 
(S. No: 36) Hocapaşa sokak 

No: 24
Sirkeci - İstanbul

13945/13359 Akçadağ kazasının 
(S. No: 37) Aşagıörükçü Köyü 

Muhtarı ve arkadaş
ları

Dilekçi : Köyleri muhtarının vazife ve salâhiyetini kötüye 
kullanmakta olduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Samsun belediyesinden, kendisine bir arsa veril
mesi için yaptığı müracaatın cevabını alamadığından bahsile, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açılması 
hakkmdaki talebinin aidolduğu bankaca kabul edilmediğinden 
bahsile şikâyette bulunmakta ve gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Gözlerinden mâlûl olup aynı zamanda tüberküloza 
da müptelâ bulunduğunu, günlük maişetini seyyar satıcılık ya
parak ancak temin etmekte iken belediye zabıtasının son za
manda buna mâni olduğu gibi, yedi aded tarak vs iki düzüne 
zincirini de müsadere ettiğini beyanla, Köprü altında satıcılık 
yapmasına izin verilmesini ve müsadere edilen tarak ve zin
cirlerin kendisine iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Senelerden beri ellerinde bulunan arazinin Sul- 
tansuyu Harasına katıldığından ve bu suretle mağdur edildik
lerinden bah:ile, mezkûr arazi mahsulünün dörtte biri haraya 
bırakılmak üzere, ekip biçme hususunun eskisi gibi köylüye terk 
edilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten gösterilmiş olan 
taleplerin, son kararı almaya yetkili idari makam ve mercilerce 
incelenerek kesin bir sonuca bağlanması lâzımgelen hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hakkında yalnız 
bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedileı in usulü dairesinde sözü geçen makam ve merci
lere ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5550 11. V I.1957

14105/13519 Tevfik Çelikel (Arzuhal hulâsası : Mücadelei Milliyede mesbuk hizmetlerine 
(S. No: 38) Nusretiye mahallesi mukabil kendisine hidematı vataniye tertibinden aylık bağlan-

52. sokak 95/B ynası talebinden ibarettir.)
Mersin
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14115/1352!) Rifat Sakallı Özay-
14180/13594 dm
(S. No: 39) Hacı Mutalıhır ma

hallesi Barı sokakta 
Ereğli - Konya

14094/13508 H. Tahsin (îiirel
(S. No: 40) Sıhhat Vekâleti Sos

yal Yardım İsleri 
(ienel Müdürlüsün
de Mümeyyiz 
Ankara

14091/13505 Hüseyin Akdoğu
(S. No: 41) (îümrük Muhafaza 

Memuru 
Kuşadası

14111/13525 M. Ziyaettin Engin
(S. No: 42) Başöğretmen; Kesta

nelik köyünde 
Çatalca

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13831 /13247 llalit Erol Me.vdaıı-
(S. No: 43) erim

Şehir mahallesinde 
Besni

13830/13246 Hasaıı Tarta!'
(S. No: 44) PTT Hat Bakıcıları 

ve Dağıtıcıları İdare 
Heyeti Ileisi 
İstanbul

13827/13243 Ulvi Eren 
(S. No: 45) Ceza Evindi 

kûm 
Elbistan

malı-

13885/13301 Seyfettin Yurdakul 
(S. No: 46) Vakıflar Memuru 

Edremit

13754/13172 Sıtkı lspartalıgil 
(S. No: 47) T. C. Ziraat Banka

sı Veznedarı 
Kütahya

(Arzuhal hulâsası : Halen muavenete muhtaç bir duruma düş
müş bulunduğundan; İstiklâl Mücadelesinde sebk eden yararlık
larından dolayı kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mülga 3104 sayılı Kanunla istidada belir
tildiği üzere mağdur edilmiş bulunan memurların vâki mağdu
riyetlerinin telâfisini tenıincn bir kanun tedvini talebinden iba
rettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Jandarma uzatmalı eratına emeklilik 
hakkı tanınmasını derpiş eden kanun teklifinden, vaktiyle bu 
hizmetlerde bulunan Devlet memurlarının da faydalandırılma
ları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1931 yılında vekil olarak ilköğretmenliğe 
intisabetmiş bulunduğu halde asaleten tâyininin 1939 yılında ya
pılmış bulunduğu için 6273 sayılı Kanundan fay d atanamadığın
dan bu kanundan istifade ettirilmesi veyahut müddeti hizmetine 
göre maaşının yükseltilmesi esbabının istikmali talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddi sebebiyle emekli aylığından 
mahrum olarak tekaüde sevk olunmuş bulunduğundan 9 aylık 
noksan hizmetinin tamamlatılarak vâki mağduriyetinin önlenmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : (¡ördükleri hizmetlerin ağırlığı ve yıpratı
cılığı izahtan müstağni bulunan, PTT hat bakıcı ve dağıtıcıları
nın fiilî hizmet zammından müstefit olmalarını tenıincn bir ka
nun tedvini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Aile nanıus ve şerefini korumak maksa- 
diylc suç işleyip mahkûm olanların bakıyei cezalarının affı esba
bının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetlerini er olarak yapnıış 
olanlann bu hizmetlerinin terfilerindc nazara alınmasını derpiş 
eden kanun teklifine, kendisi gibi gedikli erbaşlıktan sivil hiz
mete geçmiş olanların bu hizmetlerinin de nazara alınmasını te
min edecek bir madde ilâvesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 'Emekli Sandığınca; muvakkat mahiyette 
telâkki olunduğu için borçlandırılmak suretiyle emeklilik hizme
tine katdmıyan Ziraat Bankasında geçen 3 sene i aylık hizmetinin 
kabulünü teminen T. ('. Emekli Sandığı Kanununa bir madde 
ilâve edilmesi talebinden ibarettir.)



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

13751/13169 Mehmet Ali Küçük- 
(S. No: 48) akıncı

DDY. .Şube 33 Şefi 
Nazilli

.13969/13383 Niyazi Karaduman 
14211/13625 Ferhatpaşa mahalle- 
(S. No: 49) si Büyük cadde No:

35
Çatalca

13997/13411 Rıza Tuneal ve arka- 
(S. No: 50) dalları

Hususi Muhasebe
Tahsildarı
Bozkır

13745/13163 Hamdi Dağyolu 
(S. No: 51) Mania ve Tri Güver

te Komutanlığında 
A«. Sb. Kıdemli 
Başçv.ş.
Derince

13909/13325 Mehmet Berber ve 
(S. No: 52) arkadaşları

Hıdırlar köyünde 
Nallıhan

13998/13412 Güzide özhun 
(S. No: 53) Yenimahalle İkinci 

durak îvedik cad
desi No: 84 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Muvazaf askerlik hizmetlerini er olarak 
yapanların bu hizmetlerinin tcrfilcrinde sayılmasını derpiş eden 
kanun teklifinin tetkikinde; muvazzaf gedikli erbaşlıktan sivil 
Devlet hizmetine girenlerin bu hizmetlerinin de tcrfilcrinde na
zara alınması esbabmm istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma temditti er ve erbaşlarına 
emekli aylığı bağlanmasmı derpiş eden kanun teklifinin tetkikin
de; kendisi gibi uzun yıllar bu mesleke hizmet edip de 300 lira 
ikramiye almak suretiyle ayrılmış olanların durumlarının da göz 
önüne alınması talep ve temennisinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma dıştı bırakılan ücretli hizmet
lerinin de emeklilik miıddetlerinde nazara alınmasını teminen 
bir kanun teklifinde bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gedikli hazırlama okulundan mezun olan
ların okulu mütaakıp erbaş, e,r ve çavuş olarak kıtada geçen hiz
metlerinin fiilî hizmetten sayılmasını teminen gereken kanuni ta
dilâtın yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup hükü
metin yardımları cümlesinden olarak Ziraat Bankasınca kendi
lerine yapılmış olan para yardımlarını ödeyebilecek durumda 
bulunmadıklarından mezkûr borçlarının bağışlanması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettiği hususlar yukarda hulasa
ten beyan olunan istidalardaki vâki talepler hakkında; yeni 
bir kanun ve tefsir teklifi ile ilgili bulunmaları itibariyle Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi muvacehesinde encü
menimizce, bu sıfatla tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5551 11. V I . 1957

(Arzuhal hulâsası: Zevci emekli yüzbaşı İbrahim özhun’un 
1925 - 1936 yılları arasında tapu kadostro fen müşavirliğinde 
geçen ücretli hizmetinden dolayı vâki borçlanma talebi bidaye- 
ten usulüne tevfikan kabul ve is’af olunmuş iken bu müddet 
zarfında alakalılarca kendisine tekaüt maaşı ödenmiş bulunduğu 
için yapılan borçlanma muamelesinin iptali ciheitne gidilmek gi
bi yanlış bir muameleye tevessül olunduğundan; buna mahal kal
mamak üzere Emekli Sandığınca; tekaüt maaşlarının istirdadı 
ile yetimlerinin ikramiye ve maaştan mahrum bir vaziyete düş
memelerinin temini talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

14028/13442 Abdullah ve Haşan 
(S. No: 54) Türkmenler

Saray mahallesi 
Gümüşhacıköy’ünde

14113/13527 Mustafa Doğruöz 
(S. No: 55) Altındağ mahallesi 

Hıdırlıktepe 3. Muh
tarlık No: 72 
Ankara

14101/13515 Emrah Akgün 
(S. No: 56) Lalapaşa mahallesi 

Muştakbcy soRak 
No: 4 
Erzurum

14095/13509 Talat İlker 
(S. No: 57) Hasırbabası sokak 

No: 84, Kat: 3 
Cevizlik - Kadıköy 
İstanbul

14086/13500 Bedir Ahmet Şamlı 
14514 Siptilli sebze paza- 
14513 rında 

(S. No: 58) Adana

14085/13499 Şemsi llter 
(S. No: 59) Turan mahallesi 

Cingöz sokak 
No: 1/A 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Gümüşhacı köy Asliye Hukuk Mahkeme
sinde açmış oldukları bir iptali kayit dâvası üzerine tashihen* 
vâki bozmaya uyularak aleyhlerine verilip derecattan geçmek 
suretiyle katileşmiş bulunan hükmün adlî hata ile muallel ve es
babı mucibeden âri bulunmasına binaen buna ait dosyanın tet
kiki talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Tekirdağ emniyet kadrosu polis memuru 
iken; bâzı hastalıklara musap komiser Nuri Tugay’m, muğber 
olduğu diğer bir polis memuru ile münakaşa ederken kendisiyle, 
bu polis taraf ından dövüldüğü hakkmdaki vâki isnadı üzerine 
tahtı muhakemeye alınıp temin ettiği yalancı şahit yüzünden 
480 lira para cezasına mahkûm edilip tecil olunan işbu mahkû
miyeti sebebiyle haksız olarak polis disiplin talimatnamesi gere
ğince meslekten ihracedilmeklc mağdur edilmiş bulunduğundan 
şikâyeti ve zayi olan hakkının iadesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Yaş haddi sebebiyle vazifesine nihayet 
veren Devlet Demiryolları İdaresinde 25 senelik bir hizmeti mes
buk bulunduğu halde kanuni hakkı olan ikramiyenin verilmedi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Oturmakta olduğu apartman dairesi için 
komisyonu mahsusunca görülmeden takdir olunan fazla kıymetin 
isabetsizliğinden şikâyeti ve mezkûr icar bedelinin tashihi talep
lerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Aslen Lübnanlı olup Türk, vatandaşlığına 
geçerek 1948 yılında yurda geldiği, gerek; kanunen muayyen 
olan müddetten fazla askerlik yaptırılmak ve iskân hakkı veril
memek suretiyle gerek gördüğü sair haksızlıklardan dolayı, Lüb
nan'a dönmek hususundaki müracaatlerinin is’af olunmaması 
üzerine firar ederken yakalanıp Yayladağ Sulh Ceza Mahkeme
sinde tahtı muhakemeye alınarak neticede haksız olarak; yedinde 
bulunan 77 küsur liranın Hâzineye irat kaydedilmesinden ve 100 
lira ücret ve vekâlet ödemeye karar verildiğinden şikâyeti; mez
kûr paranın alınmaması ve irat kaydolunan 77 lirasının ve Beyrut 
Konsolosunda kalan İOO bin Lübnan lirasının kendisine teslimi 
taleplerini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Fransa'dan; tasarrufu ile otomobiline 
temin ve tedarik ettiği ve beraberinde getirdiği beş aded kulla
nılmış lâstiğin Başkonsoloslukça musaddak eşya beyan listesinde 
de kayıtlı bulunmasına rağmen gümrükten çıkarmasına müsaade 
edilmediğinden ve bu mevzuda ilgililere vâki müracaatlerinin 
semeresiz kaldığından şikâyeti mutazammmdır.)



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

13825/13241 Mehmet Ayan ve ar- 
(S. No: 60) kadaşları

Eskibekir köyünde 
Lüleburgaz

13823/13239 Abdül Avce ve ar- 
(S. No: 61) kadaşları

Müsellim köyünde 
Lüleburgaz

13824/13240 Osman Temel 
(S. No: 62) Merkezde 

Arhavi

13883/13299 Kerim Yeşilkır 
(S. No: 63) Zor köyünde 

İğdır

13884/13300 Muhammet Bulut 
(S. No: 64) E. K. t. Lavmanın

da Tulumbacı 
Kilimli - Zonguldak

13887/13303 Muammer Onat 
(S. No: 65) Tahrirat Kâtibi 

Şereflikoçhisar

13900/13316 Yılmaz Akbör 
(S. No: 66) 29. Tüm. II. Top.

Tb. 5. Bt. Çvş. 
Erzurum

13768/13186 Abdullah Dinçalp 
(S. No: 67) Selmanağa mahallesi 

Mahkeme çıkmazı 
No: 31/1
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Kadastro heyetincc adlarına tesbit ve 
iktisabi müruruzaman sebebiyle tescil olunup kadim tarihten beri 
tahtı tasarruflarında bulunan gaynmenkullerinin Yenibedirler 
köyü tarafından ellerindeki sipahi senetlerine müsteniden vâki 
mülkiyet iddiaları yüzünden aralannda cereyan eden muhakeme 
aleyhlerine neticelenmekte olduğundun; geçimden mahrum bir 
duruma düşmelerine mahal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Pazar Belediyesi ve idarei hususiyesince 
fuzuli ve mükerrer olarak tahakkuk ettirilip tahsiline tevessül 
olunan 1955 yılı plâka ve vesaiti nakliye resimlerinin terkini ve 
gayrikanuni tahakkuk yapan ve itirazını nazara almıyan ve tem
yiz hakkını düşüren vazifeliler haklarında takibat talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesi sırasında vâki mâlûliyr.ti 
sebebiyle kanunen müstahak bulunduğu mâlûliyet aylığının Emek
li Sandığınca bağlanmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Fazla mesaiden mütevellit 2 500 lira istih
kakının; alacaklı bulunduğu Ereğli Kömürleri îştetmcsince öden
mediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 2,5 yıllık 35 lira maaşlı kıdemli ba-şçavuş 
iken istifa edip bilimtihan hakkı müktesebi olan maaşla münhal 
bulunan kaza tahrirat kâtipliğine inha edilmiş bulunduğu halde 
vilâyetin hatalı bir muamelesi neticesi olarak bir dun derece de 
mezkûr vazifene tâyin olunmakla mâruz kaldığı mağduriyetin iza
lesi için açtığı idari dâva da müruru müddetten reddedilmiş bu
lunduğundan, zıyaa uğratılan haklanın Yüksek Meclisçe verilmesi 
veyahut tekrar jandarma astsubaylığına iade olunmam talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nasbinin tashihi mevzuundaki vâki talebi 
is'af olunmamak suretiyle Millî Müdafaa Vekâletince 5434 saydı 
Kanuna muhalif olarak yapılan muamele zımnında Devlet Şûra
sında açmış olduğu idari dâva müruAı müddetten reddedilmekle 
mağdur duruma düştüğünden; çavuşluk nasbinin, istidada beyan 
olunan kanuni ve muhik sebeplere binaen; Kasım 1953 olarak dü
zeltilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığının; vazife nıâlûlü olduğu 
göz önünde bulundurulmak suretiyle tadili talebinden ibarettir.)



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

13756/13174 Bedir Ahmet Şamlı 
(S. No: 68) Sebze pazarında 

Adana

13755/13173 Cemil Yücelay 
(S. No: 69) Kurtuluş mahallesi 

Sakarya caddesi 
No: 14 
Tire

13753/13171 Ali Servi 
(S. No: 70) Aşağı çarşı No: 4 

Ermenek

13752/13170 Ahmet Ersoy 
(S. No: 71) Sarot Orta köyünde 

Mudurnu

13749/13167 Murteza Aras 
(S. No: 72) Sinanağa mahallesi 

Kırbacı sokak No: 41 
Fatih - İstanbul

13747 13165 Salim Kaya 
(S. No: 73) ökse - Köseli kö

yünde 
Çarşamba

13746/13164 Avukat Tevfik 
(S. No: 74) Araslı

Hamit Levent Vekili 
Kızılay Sosyal Han 
Kat: 1, No: 4 
Ankara

13972/13386 Bahri Mithat Ba- 
(S. No: 75) vam

Kadın mahallesi 
Muabbir sokak 
No: 21
Küçükpazar - Istan - 
bol

(Arzuhal hulâsası : Türkiye’nin Lübnan Konsolosunda kalan 
parasının tahsili ve bu mevzuda Mersin Asliye Hukuk Mahkeme
sinde açmış olduğu dâvaya mumaileyhin de celbolunması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Batan İzmir Vapurunda bulunan taksisi 
için Denizbank Umum Müdürlüğünce kendisine tazminat ödenme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ermenek Vergi Dairesince hilafı kanun 
tarholunan 5 058 küsur lira Gider Vergisinin kaldırılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde ayaklarından ma
lûl kalıp tedavi gördüğü Diyarbakır Hastanesinden aldığı rapor 
memlekete dönüşünde eşkiyalar tarafından üzerindeki paralan ile 
birlikte alındığı için ibraz edemediğinden maluliyet aylığından 
mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Askerî ve sivil hizmet müddeti Emekli 
Sandığınca 18 küsur sene olarak tesbit ve hesabolunduğu için 
emekli aylığından mahrum kalmış olup; İstanbul Belediyesinde 
ve Denizyolları Akay İdaresinde geçen hizmetleri ile birlikte bu 
müddet 20 seneyi mütecaviz bulunduğundan; gereken tetkika- 
tın icrası ile muhtelif savaşlarda vatan uğrunda yararlıklarda 
bulunmuş ve harikzede, felâketzede bir kimse olduğu göz önün
de tutularak mağduriyetinin izalesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Kâzım Kaya’yı öldürmek maksa- 
diyle ağır bir şekilde yaralıyanların; Çarşamba Müddeiumumili- 
ğince Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri hilâfına ser
best bırakıldıklarından şikâyeti ve muhakemelerinin mevkufen 
cereyanı talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Müvekkili Hâmit Levent’in 1926 tarihin
de bağlanıp yersiz bir ihbar üzerine kesilmiş olan mâlûliyet aylı
ğının iadeten tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sağlam olarak Gedkli Erbaş Okuluna 
girip mezun olduktan sonra, gedikli stajyer olarak vazife gör
düğü 3. Kolordu İstihkâm Taburunda hastalanarak aldığı mii- 
tmdd.it hava değişimi raporları üzerine ordudan ihracedümû 
olduğu halde kanuni hakkı olan emekli aylığı veya diğer haklarir 
nm verilmediğinden şikâyeti, mutazammmdır.)



— 50 —

13970/13384 Rahmi Sezer 
(S. No: 76) Askerî Ceza Evinde 

mevkuf 
Gölcük

13996/13410 Osman Minareci 
(S. No: 77) Ulubay 

Uşak

13902/13318 Baha Naynıan 
(S. No: 78) Belediye Başkâtibi 

Tire

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14001/13415 Bedriye Tezer ve 
(S. No: 79) Ahmet Tevfik Tezer 

Nakılbent Çayır so
kak No: 48 
Sultanahmet - İstan
bul

13907/13323 İbrahim Ökten 
(S. No: 80) Adliye kargısında 

Arzuhalci 
Fatsa

14032/13446 Remzi Kırıcı 
(S. No: 81) Kâzımdirik caddesi 

Çıkmaz sokak 128 B. 
Örnekköy - Karşıya
ka - İzmir

14100/13514 Ömer Erbay 
(S. No: 82) Nüfus Kâtibi 

Yahyalı

(Arzuhal hulâsası : Mahallî savcılıkça yayrikanuni olarak 
tevkif edilmiş bulunduğundan, tahliyesi ve duruşmasının bir an 
önce icrası esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 40 bin lira değerindeki iki katlı bina&b- 
nın, Ulubey Belediye Encümeni karariyle beş bin lira gibi cüzi 
bir bedelle gayrikanuni olarak istimlâkine ve yıkılmasına teves
sül olunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye reisi tarafından verilmiş bir yet
k iy i haiz bulunmadığı halde ufak bir tamir işi için hilafı sa
lâh iye t em ir verm iş olduğu idd ia  ve isnadı ile kanunsuz olarak 
20 . X I I  . 1955 tarih inde işten  el çek tirilm iş olup, hakkında y a p 
tırılm akta  olan tahkikatın  da o tarih ten  beri neticelendirilm edi- 
ğiııden ve evrakı tahkikiyen in  m ü ddeti kanunisi içerisinde idare  
heyetim  tevd i olunm adığından şik â ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası: A da, parsel ve kâin bu lundukları mevki- 
lerle, m utasarrıfı bu lundukları hisse m iktarları istidada  b e lir ti
len gayrimenku-lleri üzerinde, Borçlar K anununun 212 nci m ad
desine tevfikan  şa rtlı olarak ya p tık la r ı vc tapu ya  tescil e ttirm iş  
oldukları hibe tasarru fları, lehlerine hibe olunanların; daha önce, 
ölm eleri sebebiyle m evzuat h ilâfına adlarına tarholunan cezalı ve
raset V ergisinden  şik â ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : Jandarm a Umum K . lığınca 5802 sayılı 
Kanunun 26 ncı m addesine istinaden haksız ve m esnetsiz bir şe
kilde verilm iş olup D evlet S k r  asınca dahi te tk ik  olunm aksızın  
dâvası reddolunm ak su retiy le  katileşm iş bulunan m eslekten ihra
cına m ütaallik  kararın ip ta li talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası: B ulgaristan m uhacirlerinden olup bankaya, 
olan borcunu tem in ve m usabolduğu kanser hastalığının  tedavisi 
m ecbu riyeti ile ve bizzarure terketm iş bu lunduğu iskân mahalline 
dönm eleri hususundaki vâki teb liga ta  şahsan m u tta li olur olmaz 
ailesin i mahalli m ü retteb i olan Uşak'a gönderdiği halde; iskân  
hakkının ip ta l edilm iş bulunm asından şik â ye ti ve bu m uhik m aze
retine binaen hakkının iadesi ta lebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası: 1700 num aralı D ahiliye M em urları K an u 
nunun 17 ve 18 nc.i.m addelcri h ilâfına, sebk eden 16 senelik D ev
let m em uriyetine rağm en yen iden  tâ y in  k ılın d ığ ı Y ahyalı N üfus  
K â tip liğ in d e  de cl'an 15 lira  ile istihdam  olunup asaleti m em uri
ye tin in  tasdik  edilm em iş bu lu n du ğu n dan  şik â ye ti m utazam m m - 
d ır .)

Gereği düşünüldü: ihtiva ettiği hususlar yukarda hulasa
ten açıklanmış olan istidalardaki vâki talep ve şikâyetler; kaza 
mercilerince tetkik olunması lâzımgelen veya bu mercilerce de 
incelenmclrte *■-?ya incelenmiş ve karara bağlanmış olan hususa-

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal Arzuhal sahi binin

No. adı, soyadı ve adresi

ta taallûk etmekte bulunduklarından Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mev
zuu yapalamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümeu kararı ve ne sebepten verildiği

5552 11. V I . 1957

13901 /13317 Mahmul Ayaydın 
14134/13548 Küçükpıııar ımılıa) 
(S. No: 83) leşinde 

Dirik

140ü 1/13435 Hüseyin Kurtuluş 
14002/13410 Ilamidiye köyünde 
(S. No: 84) Yenişehir - Bursa

13904/13320 Cavit Yeşil ve arka- 
(S. No: 85) daşlan

Muhtar; Kurtlar kö-
yünde
Haruniye

13905/13321 Zciüre*Tandoğau 
(S. No: 80) Fülyabayırı No: 40 

Şişli * İstanbul

13903/13319 Bahri Kiline 
i S. No: 87) Muhtar; Tahsin kö

yünde 
Kadıııhan

13735/13153 Abdülkerim Butanlı 
(S. No: <S8) ve arkadaşları

Mazi caddesi 462 Oto 
Parçası Satıcısı 
Diyarbakır

13736/13154 Hacer Alkışçı- 
(S. No: 89) Dibekbaçı 803 ncii 

sokak No: 56 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Kaymakam Mehmet özseçen hakkında, 
vâki yolsuzluklarından dolayı yapılacak olan tahikkatvı bir an 
Önce ikmalini teminen iki müfettiş gönderilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan serbest göçmenlerinden olup 
yurda gelmeden önce aritmetik, hendese ve fizik öğretmenliği 
yapmış olmakla beraber yedindeki vesaik Bulgurlar tarafından; 
müsadere edümiş bulunduğundan; diplomasının tetkik ve muaA 
deletinin tesbiti ile öğretmenliklerden veya durumuna uygun 
memuriyetlerden birine nasbi ve 10 yıl vâde üe kendisine yüz- 
bin liralık bir kredi verilmesi, bunlar mümkün görülmüyorsâ 
Türklüğe olan mesbuk hizmetlerinden dolayı sair bir şekilde 
mükâfatlandırüması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada adı geçen Bahçe kazası Haru
niye nahiyesi Müdürünün vâki irtikâp ve bertafsil izah ve 
belirtildiği şekildeki vazifei suiistimallerinden ve uygunsuz olan 
sair hal ve hareketlerinden dolayı hakkında gerekli tahkikat, 
tın ifası ve tecziyesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Astsubay olarak 20 sene muhtelif muh
riplerimizde faydalı .hizmetler gördükten sonra; 1338 yılında 
eceli üe vefat etmiş bulunan kocasından kendisine ve yetim
lerine hiçbir hak tanınmadığından; ahiren çıkan kanunlardan 
faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası'': Kadmhan Ziraat Bankasına olan borç
larının tahsilinin harmanı mevsimi sonuna kadar tehiri talebin
den ibarettir.)

A rzuhal h u lâ sa s ı: Oto yedek parça ve  levazım ı tica re ti üe iş
tigal etmetke ve motorlu vasıtalar yedek parça tacirleri derne
ğinin kuruluşundan beri de âza bulundukları halde; federasyon 
vasıtası ile hariçten temin edecekleri malzeme için tahsis olunari 
dövizlerden faydalandırılmadıklarından şikâyeti ve bit usulsüz 
muamelenin yeniden tetkik ettirilip mağduriyetlerine mahal bıra
kılmaması talebinden ibarettir.)

(A rzu h a l hulâsası : O ğlu Ü steğm en M uzaffer A lk eşcr’c 1956 - 
1957 senesi izin lerinin  verilm esi talebinden  İbarettir .)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  5Î -

Enoümen kararı ve ne sebepten verildiği

13738/13156 Niyazi Altınkaya 
(S. No: 90) Zürbü köyünde 

llopa

13744/13162 Fanız Özuslu 
(»S. No: 91) Yenidoğan mahallesi 

47. sokak Nö: 20 
Zeytinburnu - İ s t a n 

bul

13974/13388 Hamza Babayiğit 
(S. No: 92) Yenişıh köyünde 

Elmadağ

13990/13404 Behçet Kurnaz 
(S. No: 93) Ebekızı sokak No: 

53/1
Şişli - İstanbul

13993/13407 İslâm Destan 
(S. No: 94) Dantoviç Uliea 213 

No: 17
Üskiip - Yugoslavya

13748/13166 Mehmet Ali Özkan 
(S. No: 95) İnşaat ustası 

Fethiye

13750/13168 Tahsin Kavabekir 
(S. No: 96) Karali mahallesi Tok- 

makdere sokak 
No: 5/1 
Kilis

13757/13175 İhsan Atmaca 
(S. No: 97) Valideiatik mahallesi 

Çavuşdere caddesi 
No: 78
Üsküdar - İstanbul

13888/13304 Mehmet Pekgöz 
(S. No: 98) DDY deposunda 

48174 S. No: lu 
Halkapmar - İzmir

13890/13306 Ramazan Karabulut 
(S. No: 99) Dereçine köyünde 

Isaklı - Afyon

(Arzulıul hulâsası : Verem hastası olup yatırılmış bulunduğu 
Trabzon Verem Hastanesinden tedavi ve iyileşemeden bir ay zar
fında çıkarılmış olduğundan buna mukabil hastalığı daha hafif 
seyreden bâzı hastaların 3 - 4 ay yatırılmakta bulunduğundan 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Hüsnüniyetle inşa ctmi§ bulunduğu gece
kondusu için; bâzı komşularına verilmiş olduğu gibi tapu senedi 
verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Elmadağ Barut Fabrikasının 21 senelik 
emektar işçilerinden olup; 55 yaşında çalışma takatini kaybetmiş 
bulunduğundan emeklilik haklarından istifade edip cdemiycceği- 
nin bildirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1956 - 1957 kömür istihkakının verilme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yurda gelmesinin temini talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki yolsuzluklarını vekâletlere ihbar ve 
.şikâyette bulunduğu için kendisine muğber olan Memleket Hasta
nesi Doktoru Mithat Sakaroğlu tarafından, hissi intikamla ken
disine deli denerek akıl hastanesine sevk edilmiş bulunduğundun 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası 
lebinden ibarettir.)

Bir memuriyete tâyin veya iş temini ta-

(Arzuhal hulâsası : Celbolunduğu mahkemede, dinleyiciler hu
zurunda kendisine istidada belirttiği şekilde hakarette bulunmuş 
olan Üsküdar Asliye Ceza Hâkimi Cevdet Akpınar’dan şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Izmir Belediyesince kur'a ile kendisine 
tahsis olunmuş bulunan arsaya yaptıracağı mesken için Emlâk 
Kredi Bankasınca verilmesi lâzımgelen kredinin verilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Polisliğe kabulünün temini talebinden iba
rettir.)
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13891/13307 Ali Kaymak 
(S. No: 100) öksüzlü köyünde 

Demireinin

13892/13308 Turan Aydın 
(S. No: 101) Hava Us. 9. Muhafız 

Bölüğünde 
Balıkesir

13896/13312 Bayram Ali Dolu 
(S. No: 102) Yenimaahlle’de 

Serik

13897/13313 Halil Dolu 
(S. No: 103) Yenimahalle’de 

, Serik

14040/13454 Ekber Taftan 
13828/13244 Hamam sokağında 
(S. No: 104) istidacı Ali Sakar 

eliyle 
İğdır

13826/13242 Yusuf Karlak 
(S. No: 105) Kızılkaya köyünde 

Kalecik

13829/13245 Mustafa Gezer 
(S. No: 106) Ha§imiye Çarşısında 

Yazı Evi sahibi Ha* 
lit Kayacan eliyle 
Urfa

13832/13248 Ali Ergin 
(S. No: 107) Maden Mühendisi 

Maltepe sokak No: 
3/2 Rahmi Berke r 
eliyle
Maltepe - Ankara

13835/13251 Haşan Özkan ve >ır- 
(8. No: 108) kadaşları

Bakkal Ziraat Ban 
kası altında 
Samsun .

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hükümetçe yaptırılmış olan köy dersha- 
nesini yıkan köy muhtarı Süleyman Akgiin’den şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kıtasından izinli olarak ayrılıp köyünde 
bulunduğu sırada hanesini terk eden ailesinin yuvasına dönmesini 
temin için müracaat ettiği jandarma başgediklisi tarafından dö
vülmüş olduğundan şikâyeti ve bu şahıs hakkında tahkikat ve ta
kibatta bulunulması ve ailesinin yuvasına dönmesinin temini ta
leplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Borçlandırılmak suretiyle arazi verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup kendisi
ne Aksu nahiyesine bağlı Mcmdırla köyüne bitişik Hazine arazisin
den arazi verilmesi talebini muhtevidir.)

(Arzuhal hulâsası : 1927 yılından beri çalışmakta olduğu İğdır 
Belediyesindeki işinden uzaklaşmaya ve istifaya icbar edilmekte 
olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife maluliyeti aylığı bağlanması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Verem hastalığına musabolup yatalak bir 
vaziyette buluvdüğnmdan çoluk çocuğunun infak ve iaşesine me
dar olmak üzere yardımla bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Zonguldak Maden Teknik Okulu mezunla 
mnın ikmali tahsil etmeleri ve tecrübelerini arhrmalan için ge
rekli tedbirlerin olunması ve. imkânların sağlanması ve yabancı 
memleketlere gitmek istiyenlerin döviz taleplerinin is ’af olunma
sı taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmak
la bir an önce arazi sahibi kılınmaları talebinden ibarettir.)

14092/13506 Ali Acar (Arzuhal hulâsasi : Talebettiği 5 000 liralık zirai kredinin
(S. No; 109) Toparlar köyünde verilmediğinden ve Köyceğiz banka müdürünün bu kabîl keyfî 

Köyceğiz hareketlerinden şikâyeti mutazammındır.)
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14097/13511 Hayri Erdoğan 
(S. No: 110) Semerciler mahallesi 

Çıracılar sokak 
No: 48 
Adapazarı

1.4098/13512 Mustafa Topal oğlu 
(S. No: 111) Kiliyan köyünde 

Tirebolu

14099/13513 Kâzım Bozkurt 
(S. No: 112) Giingörmez mevkii 

Köprügünbatısı ci
hetinde barakada 
İvrindi - Balıkesir

14102/13516 Hamdi Güler ve ar- 
(S. No: 113) kadaşları

îki Eylül caddesi 
Korkmaz sokak 
No: 2 
Eskişehir

14103/13517 Mehmet Turan 
(S. No: 114) Ceza Evinde hü

kümlü 
Akseki

14104/13518 Ferhat Tekin 
(S. No: 115) Esenboğa Hava Mey

danı Hekimliğinde 
işçi
Ankara

14114/13528 Balabey Bulut ve 
(S. No: 116) arkadaşları 

Muhtar
İnezor köyünde 
Arpaçay

(Arzuhal hulâsası : Askerlik şubelerinden birinde tavzif olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kalabalık efrada ailesinin geçimini te
minden âciz bir duruma düştüğünden PTT, orman veya gümrük 
muhafaza idare ve teşkilâtında veyahut durumuna uygun her 
hangi bir yerde kendisine iş temin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 4 küçük yavnısuna bakmaktan âciz bir 
duruma düştüğünden kendisine gerekli muavenette bulunulması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân 
hakkı olarak verilmesi ve yapılması mukarrer meskenlerinin bir 
an önce ikmal ve kendilerine teslimi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 9 aylık hapis mahkûmiyetini çekmekte 
olup istidada belirttiği muhik mazeretine binaen; kendisine mü
nasip bir müddet mezuniyet verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisine bir iş temini talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: 3 - 5 şahsın fuzuli işgali altında bulunan 
köy arazisinin bir an önce tesbit ve halka tevzii esbabının istik- 
mali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hülâsaten açıklanmış 
olan istidalardaki vâki talep ve şikâyetlerin, katî karar ver
meye yetkili idari makam ve mercilerce henüz incelenip kara
ra bağlanmamış bulundukları anlaşıldığından müstedilerin bu 
makam ve mercilere müracaatleri lüzumuna ve bu balamdan 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5553 11. V I . 1957



—  55 —

Amıhal
No.

Arzuhal rahibinin
adı, soyadı ve adresi

1646/1644 Osman Çelik 
(S. No: 117) Kereste Fabrikası 

bekçilerinden 
îyidere

1601/1599 Zeki Canıtez 
(S. No: 118) Merkez Telsiz Tel

graf memurlarından 
İstanbul

1727/1725 Abdürrahim Kara- 
(S. No: 119) çetin

Bakkaliye Tüccarı 
İzmit

1691/1689 Celâl Sanbuı*
(S. No: 120) DDY 4. İsletme Şu

be 41. Ks. 411 Tk. 
41111 de sicil No: 
39267 Geçit Bekçisi 
Samsun

1. III . 1952 tarihinden 1. IX . 1954 tarihleri arasında pazar 
günleri için tahakkuk eden yevmiyelerinin %  50 zamlarının 
verilmesi talebinden ibarettir.

Denizcilik Bankası A. T. Ortaklığınca tenzilâtlı aylık me
mur abonman kartından istifade ettirilmesi talebinden ibaret
tir.

Dilekçi: İstimlâk yoliyle 3 sene evvel konan gayrimenkul 
bedellerinin kanun yollarından geçerek kesinleşmiş ilâm hüküm
lerinin yerine getirilmesi lüzum ve zarureti Adliye Vekâletin
ce tensip ve Nafıa Vekâletince tasvibedildiği ve Karayolları 
İstanbul Bölge Müdürlüğüne emir verildiği halde istimlâk be
dellerini icraya göndermek ve ilâm hükümlerini yerine getir
memek hususlarında bölge müdürü inat ve ısrar eylemekte ol
duğundan bahis ve şikâyetle ilâm hükümlerinin icrasını ve ta
hakkuk eden istihkakın Kocaeli 2 nci İcra Memurluğuna gön
derilmesini istemektedir.

Dilekçi: Samsun Devlet Demiryolları geçit bekçiliğine tâyin 
edilmiş geçim zorluğu dolayısiyle Erzurum’a nakli hakkındaki 
talebinin is’af edilmemiş ve bilâhara stajda muvaffak olama
dığı ileri sürülerek kaydının terkin edilmiş ve mağdur bir du
ruma düşmüş olduğundan bahsile eski vazifesinin tekrar veril
mesini istemektedir. •

Gereği düşünüldü: Alâkalı vekâletlerden alman cevaplara 
göre dilekçilerin istekleri yerine getirilmiş olduğundan bunlar 
tarafından vâki talep ve müracaatler hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

* Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5554 11 . V I . 1957

13636/13056 Artin Maryam Azat 
(S. No: 121) Turan caddesi

109/III No. lu evde 
Beyoğlu - İstanbul

13615/13035 Yaktı p Kovandık 
(S. No: 122) Eski Polatlı köyün

den 
Polatlı

Dilekçiler: Zilyed ve tasarruflarında bulunan gayrimenku- 
lün başka bir isimle satışı yapıldığından, bu hususta İstanbul 
Asliye 2 nci Hukuk Mahkemesine açmış oldukları dâvanın ha
len sürüncemede kaldığından ve bu hal mağduriyetlerini mucip 
bulunmakta olduğundan bahsile hâdisenin ehemmiyetle tetkik 
ve tahkikiyle lehlerinde cereyan etmesini ve başka safhalar arz 
etmemesini ve bir an evvel dâvanın intacedilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi: Senelerden beri elinde bulunan tarlanın gıyabında 
verilen bir mahkeme karariyle elinden alındığından, verilen bu 
kararın Temyizen tasdik ve tashih talebinin de reddedilmiş bu
lunduğundan ve mağdur edildiğinden bahis ve şikâyetle verilen 
kararlar- hakkında icabeden tahkikatın icrasını ve tarlasının 
kendisine iade edilmesini istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

13547/12967 Veli Mısırlı 
(S. No: 123) Koyuncu köyünde 

Göynücek - Amasya

1765/1763 Süleyman Gekke 
(S. No: 124) Özkan

Zaggeri köyünde 
Tercan

13771/13189 Nedim Kızılyamaç 
(S. No: 125) 2. Ordu Ordonat 

MaTzeme Deposun
da Kd. Başçavuş 
Konya

13804/13220 Ayşe Milırinnisa Av- 
(S. No: 126) gen

Küç.iikmoda Burnu 
sokak No: 7 
Kadıköy - İstanbul

13775/13193 Ömer Köse 
(S. No: 127) Kanparuna köyünde 

Arhavi

13787/13203 Mehmet Söylemez 
(S. No: 128) İsmil köyünde 

Konya

Dilekçi: Bir gayrimenkulün ferağ muamelesinde güya Hâ
zineyi ızrar kasdı ile noksan fiyat gösterilmesinden dolayı Mâ
liyece tarhedilen vergi ve cezaya vâki itirazının 9 . II . 1957 
gün ve 8 Numaralı Komisyon karariyle reddedilmiş olduğun
dan bahsile keyfiyetin tahkik ve tetkikiyle mağduriyetini intaç 
eden bu kararın kaldırılmasını ve takibatın durdurulmasını is
temektedir.

Dilekçi: Tercan kazasının Zaggeri köyünde iskân ve namı
na tahsis edilen arazinin köy halkından Durak Yıldırım ve ar
kadaşları tarafından hodbehot elinden alınmak istenildiğinden 
bahis ve şikâyetle hakkının meydana çıkarılması ve açılan tescil 
dâvalarının sona erdirilmesini istemektedir.

Dilekçi: Devlet Şûrasına' açmış olduğu dâvasının şimdiye 
kadar intaç edilmediğinden bahis ve şikâyetle bu dâvasının bir 
an evvel neticelendirilmesini istemektedir.

Dilekçi: Ziraat Bankasında yirmi sene hizmeti olup hastalı
ğı dolayısiyle istifaen vazifesinden ayrıldığından, tekaüt maaşı 
bağlanması hakkında Devlet Şûrasına vâki olan müracaatının 
kabul edilmediğinden ve Emekli Sandığınca ne maaş ve ne de 
toptan ödeme ile emekliye ayrılmadığından ve halen hasta ve 
perişan bir durumda olduğundan bahsile mâlûl olan memurlara 
tatbik olunan Emeklilik Kanununun kendi gibi çalışamıyacak 
hale gelmiş olan memurlara da tatbik edilmesini ve emekli maaşı 
tahsis edilmesine emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Ecdadından kalan çalılık içinde ve satılmamış olan 
gürgen ağaçlarının tepesindeki an kovanlarına araziyi satınalan- 
lann vereseleri tarafından bu ağaçlardan bir tanesi kesilmiş ve 
üzerindeki şen arı kovanları mahvedilmiş ve bu hususta mah
kemeye açmış olduğu dâvasının ret ve Temyizen de tasdik edil
miş olduğundan bahsile mezkûr dâva dosyasının celp ve tetki
kiyle gasbedilen hakkının kendisine teslim edilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Ailesine ve kendisine hakaret eden şahsı dâva 
ettiğini ve elindeki celp gereğince mahkemeye müracaatte mah
keme gününün geçmiş olduğu cevabı verildiğini ve mahkeme
sine bakılmadığını ve yeniden açmış bulunduğu dâvasının redde
dildiğini ve ayrıca para cezası alındığını beyanla hakkının ara
nılmasını ve tekrar dâvasının mevkii muameleye konulmasını 
istemektedir.

14033/13447 Haşan Peker 
(S. No: 129) Karapazar’da 

Gerede

Dilekçi : Köylerinden Yahya Şen Ve arkadaşları tarafından 
gayrimenkullerine vâki müdahalelerinden dolafı aleyhlerine 
açmış olduğu dâvanın Gerede Hukuk hâkimi tarafından netice-
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Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi

14062/13476 Hame Karatay 
(S. No: 130) Gömekuyu köyünde 

Suruç

lendirilmemiş ve sürüncemede bırakılmış olduğundan bahis ve 
şikâyetle dâvasının başka bir mahkemede bakılması için salâ
hiyet verilmesini ve dosyasının tetkik edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Gümrük memurları tarafından haksız yere müsa
dere edilmiş olan 105 koyunu hakkında C. Müddeiumumiline 
vâki şikâyeti üzerine hâdise mahkemeye aksettirilmiş ve ko- 
yunlan satılarak bedelinin emanete bırakılmış ve kaçakçılıkla 
hiçbir alâkası bulunmamış olduğundan bahsile davarlarının ta
rafına teslim edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara* 
fmdan 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 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5555 11 . VI . 1957

13411/12832 Pakize Yılmaz 
(S. No: 131) İstiklâl mahallesi 

Sökmen sokak 
No: 11 
Eskişehir

13639/13059 İzzet Kılıııçasan 
(S. No: 132) Iîelvadere köyünde 

Aksaray - Niğde

13568/12988 M. Kemal Yılmaz 
(S.,No: 133) Kandıra

13551/12971 Refik Atay 
(S. No: 134) Tekke mahallesi 

No: 14 
Orhangazi

Dilekçi : Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda gelmiş ve 
kendi sâyü gayretiyle yapmış olduğu evinin kanunen on sene 
müddetle vergiden istisna edilmesi icabederken kanuni müddeti 
içinde bilmiyerek müracaat etmeyip bu hakkı kaybetmiş ve mağ
dur bir duruma düşmüş olduğundan bahsile emsali gibi evinin
10 senelik vergiden muaf tutulmasına karar verilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Su yolu inşaatında taşaron olarak çalıştığından ve 
istihkakı olan parayı mütaahhit bulunan Danyal öztemel verme
diğinden ve tiler Bankasınca da ödenmediğinden bahis ve şikâ
yetle alacağı olan bu paranın alınıp kendisine gönderilmesine 
delâlet buyurul masını istemektedir.

Dilekçi : Ankara Küçük Zâbit Hazırlama Okulunda öğrenci 
bulunduğu sırada jimnastik dersinde öğretmenin top oynatması 
yüzünden sağ1 ayağından sakatlanmış ve askerî hastanelerde te
davi gördükten sonra ihracedilmiş sefil ve acınacak bir duruma 
düşmüş vâki müracaatlerinin nazara alınmamış olduğundan 
bahsile kendisine maaş bağlanmasını veya ikramiye verilmesini 
ve bir ev yapabilmek için de gerekli yardımın yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Batapu mutasarrıf olduğu arazisinin istimlâki ya
pılmadan şose yolu geçirildiğinden ve vâki müracaatının seme
resiz kaldığından bahsile işgal olunan kısımla iki tarafa kalan ve 
ziraati kabil olmıyan sahanın istimlâk edilmesini ve mağduriye
tine meydan verilmemesini istemektedir.



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

13346/12767 Ahmet Tavşan 
(S.No: 135) Nakibağa mahallesi 

Çalkoca damlarında 
oturur 
Gördes

13410/12831 Seher Birgül 
(S. No: 136) Cedit mahallesi Esa- 

baba sokak No: 44 
Samsun

13412/12833 Hüseyin Pehlivan ' 
(S. No: 137) Kaptanpaşa mahalle

si Porsun sokak No: 
9/1
Kasımpaşa - İstan
bul

13759/13177 Ertan Ünlü Ve arka- 
(S. No: 138) daşları

tecebeci Tel likaya 
sokak No: <S 
Ankara

13927/13842 Mahmut özdedinli 
(S. No: .139) Plevne mahallesinde 

Gönen

14006/13420 Nezaket Aslan 
(S. No: 140) Bakkal Hacı Aslan 

yanında 
Yerköy

13772/13190 A. Celal Eı-soy 
(S. No.141) Içcebeei Yazgari so

kak Malım ut oğlu 
Apartımanı No: 31 
kat 2 D/6 
Cebeci - Ankara

13760/13178 Muzaffer Döndcr 
(S. No: 142) Posta Nakliyat Mii- 

taahhidi 
D. Bayazıt

14066/13480 Hediye Sarıyı İdiz 
(S. No: 143) Alsaneak; Bahçeliler 

sokak No: 98 
Alsaneak - İzmir

Dilekçi : Geçirdiği bir iş kazası neticesinde 20 lira mâlûliyet 
maaşı bağlanmış ise de tazminat verilmemiş olduğundan bahsile 
emsali misüllû kendisine de îşçi Sigortalan Umum Müdürlüğün
ce kanunen lâzımgelen tazminatın bir an evvel ödenmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Kore’de şehit düşen oğlu Yaşar için kendisine ma
aş bağlanması hakkında vâki müracaatının haksız olarak Millî 
Müdafaa Vekâletince reddedilmiş ve çok sefil ve muhtacı mua
venet bir durumda bulunmuş olduğundan bahsile şehit oğlundan 
her ay 150 lira maaşın bağlanmasını istemektedir.)

Dilekçi : Evvelce almış olduğu ruhsatnameye istinaden yap- 
tınp yanda kalmış olan binasının bu kerre belediye tarafın
dan usulsüz olarak müdahale edilmekte ve yıkılması istenil
mekte olduğundan bahsile Beyoğlu Şube Müdürlüğü fen kuru
lunun vermiş olduğu karann iptaline ve mağduriyetten kur
tarılmasına karar verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Lise son sınıfından belge aldıklanndan ve kal- 
dıklan derslerden tekrar imtihana girmek için Maarif Vekâ
letine müracaatlerinin reddedildiğinden ve bu devre bütün 
derslerden imtihana girmek mağduriyetlerini mucib bulunaca
ğından bahsile son bir defa daha belge aldlklan derslerden 
imtihana tâbi tutulmalarını istemektedirler.

Batapu mutasarrıf olduğu 31 dönüm iki evlek tarlasına vâ
ki tecavüzden şikâyeti mutazammındır.

48 sayılı Toprak Tevzi Komisyonunca tapulu topraklarının 
elinden alındığından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Milli Mücadeleye iştirak etmiş vazife esnasında sa
kat kalmış bu hususta askerlik şubesine vâki müracaatının se
meresiz kalmış olduğundan bahsile keyfiyetinin tetkik ve tah
kikiyle Memurin Kanunu gereğince hakkı olan Millî Mücadele 
müddetinin emekli hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Ağrı posta telgraf mütaahhidi olup bir ihbar üze
rine hiçbir tahkikat yapılmadan kanunsuz ve haksız olarak pos
ta idaresince mukavelesinin feshedilmiş ve bu işten çok zarar 
görmüş olduğundan bahis ve şikâyetle posta nakliyatının uhde
sinde kalmasına emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : tskân suretiyle ölü kocası ve kendisine verilen ve 
üzerlerine kayıtlı bulunan ve 35 senedir oturmakta olduğu evi
nin tapusunu alamadığından ve belediyece emsaline nispeten 
ucuz fiyatla istimlâk edildiğinden bahis ve şikâyetle evinin yı-
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Âraıbat Arzuhal sahibinin

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

kılmayıp serbest bırakılmasını veya 20 bin lira verilmesini ve 
adaletin tecelli ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hülâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler kaza merciince halli lâzımgelen hususlara taallûk 
etmekte olduğundan bu talep ve müracaatlerin zikredilen sebep
ten encümenimizce tetkik mevzuu yapıalmıyacağma ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5556 11. V I . 1957

13770/13197 Mustafa Reşit Yct- 
(S. No: 144) kin

Yenimahalle Yeni so
kak No: 3 
Ur fa

14034/13448 İbrahim Çokgezor 
(S. No: 145) DDY. Motorlu Tren 

Deposunda Bekçi 
45983
Halkapınar - İzmir

14031/13445 Ayşe Kayaküçiik 
(S. No: 146) Boğaz mahallesinde 

Akseki

14019/13433 Seniye Milliye Ha- 
(S. No: 147) naylı

Çatmalımcscit ma
hallesi Taşçıkemal 
sokak No: 9 
Kasımpaşa - İstan
bul

13930/13345 Fevzi îrge 
(S. No: 148) Bozkurt Oteli karşı

sında No: 24 
Sirkeci - İstanbul

Dilekçi : Millî Mücadelede malen ve b9denen çalışmış bu
lunduğundan bahsile emsali misillû vatani hizmet tertibinden 
kendisine de maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : D. D. Yollarında bekçi olup hastalığı ve iki aydan 
fazla istirahati dolayısiyle 5434 sayılı Kanunun D fıkrasına 
tavfikan işine nihayet verileceğinden ve perişan bir duruma dü 
şeceğinden bahsile cevazı istihdamının temini ve terkini kayıt 
keyfiyetinin kaldırılması için mezkûr kanuna bir ek kanun ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hk kocası süvari Halit’ten şehit maaşı almakta 
iken ikinci defa evlenmesi üzerine bu maaşının kesildiğinden 
ve ikinci kocasının da vefat etmiş olduğundan bahsile ilk koca
sından yeniden kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Telefon memuru olup muvakkat kadroda geçen 
hizmetinin borçlandırılmak suretiyle emekli süresine sayılma
sını istemektedir.

Memuriyetten evvel geçen muvazzaf askerlik müddetinin 
memuriyet hizmetine mahsubedilmesi yolundaki kanun tasarısı 
na 1935 yılından evvel fiilî hizmst etmiş olan kendi gibi emekli 
memurların da istifadesi için gereken fıkranın ilâvesi talebin
den ibarettir.

13761/13179 Ahmet Turan 
(S. No: 149) D. P. Başkanı 

Espiye

Nahiyelerinin kaza haline getirilmesi talebinden ibarettir.
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13774/13192 Necati Enç 
(S. No: 150) DDY Kısun Şefi 

Aydın

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13795/13211 Mustafa Denizalp 
(S. No: 151) DDY Şube Memuru 

Aydın

13794/13210 Nuri Akcaore 
(S. No: 152) DDY Katar Muavi

ni Memuru 
Burdur

13614/13034 Cemile Yaver 
(S. No: 153) Tepecik 1159. sokak 

No: 1 
tzmir

1753/1751 Ahmet Topeu 
(S. No: 154) D. P. Başkanı ve 

Odüzke Köyü Ko
ruyucusu 
Tosya

1732/1730 Ahmet Çetince 
(S. No: 155) Deri Sanayii işçi 

Sendikası ikinci 
Reisi 
Bursa

13798/13214 Cevat Kural 
(S. No: 156) Cedit mahallesi Bos- 

tanlar caddesi 
No: 12/1 
İzmit

13807/13223 Celâl Çolakoğlu 
(S. No: 157) Tahrirat Kâtibi 

Akçaabat

Askerliklerini ar olarak yapan memurların askerlikte geçen 
müddetlerinin terfilerine sayılmasını derpiş eden kanun tekli 
finin görüşüldüğünde astsubaylıkta geçen ve bilâhara Devlet 
memuriyetine geçmiş olan ksndi gibilerin de orduda geçmiş 
olan bu müddetlerinin tekaütlük ve terfi müddetlerine sayılması 
talebinden ibarettir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Yedi seneden beri emniyet teşkilâtında gece bekçisi olup 
vefat eden kocası Haşan’dan, geçinebilmeleri için yıpranma 
hakkı olarak yetimlerine yarım maaş bağlanmasını ve tazmi
nat verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Balkan ve Çanakkale ve İstiklâl harblerine iştirak 
etmiş, Bandırma Cephesinde sol kolundan yaralanmış ve halen 
ihtiyar olup çalışmaya kudreti kalmamış olduğundan bahsile 
Millî Mücadeledeki hizmetine karşı bir maaş bağlanmasını veya 
27 seneden beri yaptığı köy koruculuğu hizmetine binaen bir 
ikramiye verilmesine delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Dilekçi : Deri sanayiinde işçi çalıştıran ve iş verenler ge
rek Hükümete ve işçisine kanuni hakkını vermemek üzere aynı 
iş yerini parçalamak maksadiyle Maliye kanunlarının açıldı
ğından istifade ederek sahte firma yaptırmakta ve Hükümeti 
mutazarrır ve işçi bedelini azaltmakta olduklarından bu gibi 
hilelerin önüne geçilmesi için gayet açık bulunan Maliye kanun 
lannın müsaadeli müeyyidelerinin değiştirilmesini istemektedir.

Dilekçi : 24 senelik memur olup hastalığı sebebiyle âdiyen 
ınâlûl olarak emekliye sevk edilmiş ve bir sene için Devlet ikra
miyesinden mahrum bırakılmış bulunduğundan bahsile 25 yıl 
müddetin mecburen âdi malûllüğe aynlanlara ve emekliye sevk 
edilenlere teşmil edilmemesini ve ikramiyesinin verilmesini is 
temektedir.

İktisadi sıkıntılar karşısında vazife gören memurların as
kerlikte geçen hizmetleriyle, kadrosuzluk yüzünden terfi im
kânlarından mahrum edilenler için de; bu mevzularla ilgili ka
nunların çıkarılmasına delâlet buyurulması talebinden ibarettir.
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13919/13334 Rebia Alanyalı 
(S. No: 158) Dumlupmaı* mahal

lesi Diııkoiler sokak 
No: A/4 
Balıkesir

14025/13439 Aziz Alkaş ve arka- 
(S. No: 159) flaşları

Eğitmenler Başkanı 
Persoı* Köyü ilk Öğ
retmeni 
Aşkale

14077/13491 Nadiye Bakankuş 
(S. No: 160) Defterdarlık Muha

sebe Memuru 
Balıkesir

14076/13490 Bekir Başoğlu 
(S. No: 161) Mahkeme Zabıt Kâ

tibi 
Araç

14079/13493 Hüseyin Başaran 
(S. No: 162) Ziyagcikalp Lisesi

caddesi 1 nci sokak 
No: 26/2 
Diyarbakır

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14072/13486 Tahsin Tiirker 
(S. No: 163) Zabıt Kâtibi 

Bolvadin

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kocasının, nüfus memuru iken on beş sene hiz
meti müddeti ikmal etmeden vefat ettiğinden bahsile askerli
ğini er olarak yapan memurların silâh altında geçen hizmetle
rinin memuriyet kıdemlerine sayılmak dul ve yetimlerine 
de teşmil edilmek suretiyle bu haktan kendisinin de faydalan* 
masını istemektedir.

Dilekçiler : Köy eğitmenleri olup birçok imkânsızlıklar 
ve müşkülât içinde feragatla çalıştıklarından bahsile emek
lilik hakkının verilmesini ayhk ücretlerinin artınlmasuu ve> 
çocuk yardımının yapılmasını ve mesken temin edilmesini 
istemektedirler. 1

Dilekçi : Kadrosuzluk yüzünden terfi edemediğinden ve* 
geçim zorluğu çekmekte olduğundan bahsile bir kısım vekâ-' 
letlerin yaptığı gibi kendi gibileri içinde yeni bir kanun çıka
rılarak haklannın tanınmasını ve gereken işlemin yapılmasını
istemektedir.

Temditli olarak jandarmada geçen hizmetinin 
hizmetine eklenmesi talebinden ibarettir.

emeklilM

Dilekçi : İstanbul Teknik Okulu mülga fen memuru ve 
teknikerlik bölümü mezunlan olduklarından ve her çeşit fen 
işlerinde bulunduklarından ve bugüne kadar Nafıa ve Maarif 
vekâletleri kendilerini mühendislikten dun gözle görmemiş ve 
her türlü mühendislik vazife ve salâhiyetlerini bahşetmekten 
çekinmemiş bulunduklarından bahsile münasip görülecek bir4 
yoldan mühendis yetiştirilmelerinin temin buyurulmasın! iste
mektedir.

Dilekçi : Türk Hava Kurumu muhasebeciliğinde geçen hiz
metinin borçlanmak üzere emeklilik hizmetine sayılmadığın
dan bahsile Emeklilik Kanununa bir madde ilâvesi suretiyle 
mezkûr hizmet müddetinin emeklilik hizmetine eklenmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5557 11. VI. 1957



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

1619/1617 .Guddis Eker ve ar* 
(S: No r 164) kadaşları

Akveran köyünde 
Osmancık

1703/1701 Osman Hoçanlı 
(S. No: 165) Taytak köyünde 

Çankırı

1700/1698 Ahmet Bayraktar
3638/3631 Zisno köyünde
5083/5074 Of 

(S. No: 166)

1707/1705 Aba Müslüm Büyük 
(S. No: 167) Kurnuç köyünde 

Pasinler

14149/13563 Haşan Bulanık 
(S. No: 168) Emmioğlu mahallesi 

Hacıimam sokağın* !.-ı 
ödemiş

13560/12980 Kâmil Yördem 
(S. No: 169) Mithatpaşa caddesi 

No: 53 
ödemiş

1758/1756 İsmail Erdoğan ve 
(S. No: 170) arkadaşları

Vagaver köyünde 
Erzincan

1611/1609 Veli Aktaş 
(S. No: 171) Muhtar Diizormaıı 

köyü Muhtarı 
Kırklareli

Dilekçiler : Köylerinin Hacı Haşan mahallesinin içme suyu 
olmadığından ve bu yüzden sıkıntı çekmekte olduklarından 
bahsile civar köy sınırlanndan veya başka bir mahalden hükü
met marifetiyle mahallelerine içme suyu getirtilmesini ve sene
lerden beri çekmiş olduklan susuzluktan kurtarılmalarını iste
mektedirler.

Dilekçi : Köylerinin İskilip Çankın caddesi üstünde olup 
yollannın Nafıaca yapılmadığından ve ihmal edildiğinden ve 
perişaniyetleri devam etmekte bulunduğundan bahis ve şikâyet
le yollarının yapılması için gereken makamat nezdinde teşeb
büste bulunulmasını istemektedir.

Dilekçi : Mezru tarla ve fındık bahçe ve ağaçlanmn yağan 
yağmurlar ve sel yüzünden harabolmuş ve 25 500 lira 
zarara uğramış olduğundan bahsile zarar ve ziyanının Devlet 
tarafından verilmesi kabil olmadığı takdirde İstanbul, İzmir ve 
Adapazan gibi yerlerde muhacir olarak iskân edilmesini iste
mektedir.

Dilekçi: Köylerine içme suyu getirilmesi 1953 senesinde ele 
alınmış ise de köylerinin fakir olması sebebiyle bu mesele he
nüz neticelenmemiş olduğundan bahsile hayatî ve mübrem ih- 
tiyaçlan olan su dertlerinin giderilmesini istemektedir.

Tütün ekenlere Hükümet tarafından verilmekte olan kilo
başına 25 kuruş yardım parasının kabili haciz olup olmadığı
nın kendisine bildirilmesi talebinden ibarettir.

% » » » » »

Dilekçiler: Erzincan felâketi sebebiyle köylerinin yeni şehir 
plânına dâhil edilmiş ve dun fiyatla mülkleri istimlâk edilmiş 
ve yapacaklan tamirata belediyece müsaade edilmemiş ve köy
lerinde kiracı olarak yerleşen şahıslara verilmiş ve yarli hal
kın zelzele felâketinde çökmek üzere olan binalar altında otuiN 
makta bulunmuş olduklanndan bahis ve şikâyetle bir yuva sa
hibi olmalannın temin buyurulmasım istemektedirler.

Dilekçi: Köylerinde insanlara ve hayvanlara verilecek su 
olmadığından ve su getirilmesi hakkında vâki müracaatlerinin 
semeresiz kalmış olduğundan bahsile şiddetle ihtiyaç duymuş 
olduklan suya kavuşturulmalannı ve köylerinin susuzluğunun 
giderilmesini istemektedirler.



13557/12977 İbrahim özdemir 
(S. No: 172) Yenimahalle’de 

Serik

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Çiftçilikle iştigal ettiklerinden ve arazileri olma- 
dığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine bağlı 
Mandıralar köyünde Hazîneye ait (4 550) dekar boş araziden 
İskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tes
cil edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedir.

Encümen karan re ne sebepten verildiği

13448/12868 
’(S. No: 173)

13449/12869 
(S. No: J74)

13450/12876 
(S. No: 175)

13451/12871 
(S. No: 176)

13452/12872 
(S. No: 177)

13453/12873 
(S. No: 178)

13454/12874 
(S. No: 179)

13455/12875 
(S. No: 180)

13483/12903 
(S. No: 181)

13484/12904 
(S. No: 182)

13485/12905 
(S. No: 183)

13486/12906 
(S. No: 184)

Ali Yarar
Yenimahalle'de
Serik

Süleyman Arı
Yenimahalle’de
Serik

Selim Arı
Yenimahalle'de
Serik

Ali Esen
Yenimahalle’de
Serik

Halil Esen
Yenimahalle’de
Serik

Cuma öztürk
Yenimahalle’de
Sorik

İbrahim Dindar
Yenimahalle’de
Serik

Mustafa Esen 
Yenimahalle’de 
Serik .

Ali Korum
Yenimahalle'de
Serik

Bayram Koca
Yenimahalle’de
Serik

Mehmet Murat 
Yenimahalle’de 
Serik

Ali Koea
Yenimahalle'de
Serik

« «

y> ■ »



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

13487/12907 Bektaş Koca 
(S. No: 185) Yenimahalle’de 

Serik

13488/12908 Mehmet Ay 
(S. No: 186) Yenimahalle’de 

Serik

13541/12961 Ahmet Deniz 
(S. No: 187) Yenimahalle’de 

Serik

13542/12962 Cuma Deniz 
(S. No: 188) Yenimahalle’de 

Serik

13543/12963 Mustafa Deniz 
(S. No: 189) Yenimahalle’de 

Serik

13929/13344 Ali Ağıllı 
(S. No: 190) CUimriik Müdürlüğü 

Kolcusu 
Bodrum

13635/13055 Abbas Esenli ve ar- 
(S. No: 191) kadarları

Seker Fabrikasında 
Konya

13638/13058 Mehmet 
(S. No: 192) Alkan Köyü Muh

tarı
Alaşehir

13637/13057 Üzeyir Arsoy 
(S. No: 193) Kasımpaşa mahallesi 

Yürü kefe sokak 
No: 13 
Menemen

Dilekçi : Çiftçilikle iştigal ettiklerinden ve arazileri olma
dığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu nahiyesine bağlı 
Mandıralar köyünde Hâzineye ait ' (4 550) dekar boş araziden 
îskân Kanununa göre borçlanmak ve namlarına tapuya tes
cil edilmek şartiyle arazi verilmesini istemektedir.

» » » » » »

» » » » » ’ »

» » » » » »

» » > » * »

Dilekçi : Gümrük muhafaza memurluğundan âdi mâlûl ola
rak emekliye ayrılmış ve bu kere gümrük kolculuğuna tâyin 
edilmiş olduğundan bahsile almış olduğu emekli aidatının emek
li Sandığına münasip bir taksitle ödenmesine müsaade buyurul- 
masmı istemektedir.

Dilekçiler : Konya Şeker Fabrikası işçileri olup Demokrat 
Partiye kayıtlı olduklarından bahsile Meydan Âmiri İsmail Ge
dik ile Makinist Mustafa Kişi Halk Partisi propagandası yap
makta devam etmekte ve demokrat olanları işten çıkarmakta 
olduklarından bu şahıslar hakkında âdil kararın verilmesini is
temektedirler.

Dilekçi : Senelerden beri ellerinde bulunan arazilerinin baş
kalarına satışı yapıldığından ve bu araziler ellerinden giderse 
perişaniyetlerini mucibolacağından bahis ve şikâyetle köylerinin 
iskânı ve dağıtılmaması göz önüne alınarak mezkûr araziden 
topraklandmlmalannı ve yardım yapılmasını istemektedir.

Kazaları Ziraat Bankasında yolsuzluk yapan memurlar hak
kında gerekli tahkikat yapılmış ve suüstimalleri tesbit edilmiş 
olduğu halde bu memurların halen vazifeleri başında bulunduk
larından şikâyeti mutazammındır.

16334/13054 Sabahattin Dikmen Ceza evinde geceleri muayyen yerlerde sık sık mahkûmlara 
(S. No: 104) Ceza Evinde dayak atıldığından ve işkence yapıldığından şikâyeti mutazam

Adana mındır.



Arz uhal
No.

13548/1296# 
(S. No: 195)

14018/13432 
(S. No: 196)

13630/13050 
(S. No: 197 i

13609/13029 
( S .  N o :  1 9 8 )

13606/13026 
( S .  N o : . 1 9 9 1

13608/13028 
(S. No: 200)

13607/13027 
(S. No : 201)

13616/13036 
(S. No; 202)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İbrahim Sezer ve ar
kadaşları
< î eridere köy ünde 
Manisa

Tevt'ik Karagöz 

Ö zyıırt mahallesi Sı 
bitler yolu No: 20 
Turgutlu

Ali Bajinyanık ve 
Tayfunda!
Hirtiv köyünde 
Pasinler

Ali Yalınız 
Bozyazı ol obüsleri 
sahibi 
Anamur

Celâl Çarkeı 
Arit’iye mahallesinde 
Yediler sokak No: 30 
Ivskşelıir

Muzaffer Ilasırcıoğlu 
ve arkadaşla im 

Zelzele felâketzedele
ri
Çan

Ali Ertuğ ve arka
daşları
Alandüzii Köyü D. 
P. Başkanı 
Sakarya

Alınıet Babil 
İskân -köyünde 
Karacakaya - İnegöl
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hâzineye ait iken kendilerine tevzi edilmiş olan ve halen 
bağ haline getirilmiş bulunan arazilerinin tapularının verilmesi 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : Balkan, Birinci Cihan ve İstiklâl harbLerine işti 
rak etmiş yaralanmış ve tedavi edilmiş ise de sol kolundan sa
kat ve daimî mâlûl kalmış olduğundan bahsile mâlûl maaşının 
bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Köylerindeki emvali metrûkeden Hâzineye in
tikal eden ve hiçbir suretle Hâzinece istifade edilmemiş bulunan 
arazinin bir kısmının Tahsin Akçay ve arkadaşları tarafından 
hakkı karardan tapuya bağlatılmak suretiyle işgal ettiklerin
den ve köylerinde çiftçi olan 120 hanenin arazisi bulunmadı
ğından ve perişan bir durumda olduklarından bahsile mezkûr 
arazi üzerindeki fuzuli işgale son verilmesini ve muhtaç çift
çiye dağıtılması için bir an evvel Toprak Komisyonunun köy
lerine gönderilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Otobüsü çalıştırmakla iştigal ettiğinden Anamur 
Belediye Reisinin partizanlık zihniyetiyle hareket ederek usul
süz ve kanunnuz olarak para cezalarına çarptırıldığından bahis 
ve şikâyetle Belediye Reisinin bu işkencesinin tahkiki için bir 
müfettişin gönderilmesini istemektedir.

Dilekçi : Küçük yaşta ticarete atılmış seyyar esnaflıkla 
idamei hayat etmekte iken müptelâ olduğu hastalık yüzünden 
sefil ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile kendi
sine nakdî yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kazalarında 18 Mart 1953 yılında vukua gelen 
şiddetli zelzele dolayısiyle yıkılan evlerinin Emlâk Bankasından 
alınan para ile yaptırılmış ve mezkûr bankanın aldığı faizin 
pek fazla bulunmuş olduğundan bahsile Yenice’ye yapılan 
yardım misillû kendilerine de yardım yapılmasını istemek
tedirler.

Dilekçiler : Bataklık ve gölden temizlemek suretiyle 25 - 30 
seneden beri ziraat etmekte oldukları arazilerini Toprak Komis
yonunca başkalarına tevzi edilmekte ve kendilerine bırakılan 
kısınılan nüfuslarını geçindirememekte ve bu hal perişan ve 
sefaletlerini mucip bulunmakta olduğundan bahis ve şikâyetle 
mezkûr arazilerinin ödemeli olarak kendilerine verilmesini iste
mektedirler.

Dilekçi : Rusya’dan gelen Batum mültecilerinden olduğun
dan bahsile Türk vatandaşlığına kabul edilmesi için istenilen 
hare parasının daha evvel iskân işleriyle uğraşan Sağlık Vekâ
letindeki ilk müracaatının göz önünde tutularak bu hare bor
cundan muaf tutulmasını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14017/13431 Refik T ürker 
(S. No: 203) Ragıp Bey mahallesi 

sokak No: 156 hane 
No: 21 
Akhisar

13764/13182 Mustafa Ergin ve 
(S. No: 204) arkadaşları

Horuz köyünde 
Ulukışla

13766/13184 Rafet Gajolu 
(S. No: 205) 1011 sokak No: 78/E 

tzmir

13767/13185 Ramazan özcan 
(S. No: 206) Ekin Pazarında 

Manifaturacı 
Amasya

13763/13181 Fatma Gülmezoğlu 
(S. No: 207) Taşoluk Pazarında 

Manifaturacı Meh
met Çelik eliyle 
Fatsa

14003/13417 İrfan Altıntaş 
(S. No: 208) Muhtar

Delice köyünde 
Yerköy

13917/13332 İbrahim Günay 
(S. No: 209) Bucak mahallesi 

Ordu

13915/13331 Mustafa Yıldız 
(S. No: 210) Sülüklü köyünde 20 

No: lı evde 
Borçka

13790/13206 Yusuf Arslan 
(S. No: 211) Hayrettin köyünde 

Baklan - Çal

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Akhisar Belediyesi işçilerinden glup Devletin vermekte ol
duğu ikramiyeleri belediyece verilmediğinden ve bu hakkını 
aradığı için belediyece işinden çıkarıldığından şikâyeti muta- 
zanlınındır.

Dilekçiler ; Orman mamulleriyle idarelerinin temininin Or
man Kanunu gereğince yasak edilmiş menkul ve gayrimenkul 
emvalleri de bulunmamış olduğundan bahsile yurdun zeriyat sa
halı bir muhitine iskânlarının temin edilmesin  ̂ ve gerekli ara
zinin tahsis edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Selanik mübadillerinden bulunduğundan bahsile 
1771 sayılı Kanun gereğince teffiz muamelesinin yapılmasını ve 
iskân haklarının tanınmasını ve kendisine emval verilmesini is
temektedir.

Yunanistan'da bıraktığı arazi ve mallarına mukabil Türki
ye’de kendisine arazi verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Hapiste bulunan ve hasta olan kocasının Ordu veya Ünye ve 
Samsun ceza evlerinden birine nakledilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Sel felâketi dolayısiyle bütün mahsullerinin hasa
ra uğramış olduğundan bahsile Hükümetçe yardım yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçi: Sel felâketi dolayısiyle evinin yıkılmış ve eşyasının 
sulara gark olmuş ve perişan bir hale düşmüş olduğundan ve 
hususi muhasebeden kendisine 1 500 lira ile bir arsa verilmesi 
icabederken verilmediğinden ve Nafıa Vekâletince de verilmesi 
takarrür eden 1 000 lira yerine 500 lira verildiğinden bahsile 
evvelce emredilen 1 500 lira, ile bir arsanın da verilmesini is
temektedir.

Dilekçi: Orman bölge şefliği ve Nafıa yollarında çavu:j ola
rak çalışmakta ise de daimî iş olmadığından verilen yevmiye 
ile efradı ailesini geçindiretnediğinden baiısile Murgul Balar 
İşletmesi Fabrikasında bir işe tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçi: Çiftçi olup başka bir iş yapamadığından bahsile vi
lâyet dâhilinde arazisi olan bir yerde iskânının yapılmasına de

lâlet buyurulmasını istemektedir.
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13770/13188 Halil Gaza ve arka- 
(S. No: 212) daşlavı

Doğu Kolektif Şir
keti 
Urfa

13773/13191 Mehmet Ali Efendi 
(S. No:^13) Varay köyünde 

Amasya

13789/13205 Bayram Sulu 
(S. No: 214) Yenimahalle’de 

Serik

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

13788/13204 .Osman Tezgeç 
(S. No: 215) Büyükaşüama kö

yünde
Çumra - Konya

14081/13495 A lf Altıntaş 
(S.'No:216) Selimiye kışla cad

desi No: 15 daire 7 
Üsküdar - İstanbul

14078/13492 Saffet Kalaycı 
(S. No: 217) Giilveren mahallesi 

Banka evleri No: 524 
Ankara

14064/13478 Ali İyidir 
(S. No: 218) PTT memurlarından 

Müvezzi Navruz Ab
lak eliyle 
Kars

14069/13183 Mehmet' Çinar 
(S. No: 219) Askerî Dikim Evin

de No: 608 Terzi 
Kayseri

14074/13488 Ali Alkan 
(S. No: 220) Amasra Kampı 

Amasra

Vilâyetlerine tahsis ve tevzi edilen otomobil lâstiğinin azlı
ğından ve ihtiyaca kâfi gelmediğinden şikâyeti mutazanınnn- 
dır.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Göçmen olup emsallerine tanınan 6 aylık askerlik mükelle
fiyetinin kendisine tatbik edilmediğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.

Dilekçi: Çiftçi olup arazi bulunmadığından balısile Antalya 
vilayetinin Aksu nahiyesine bağlı Mandıralar köyünde Hâzineye 
ait (4550) dekar bo?. araziden îskân Kanunu mucibince borçlan
mak ve namına tapuya tescil edilmek şartiyle arazi vcril'nesini 
istemektedir.

Dilekçi: Bir karış toprağı olmadığından, fakir bulunduğa'n- 
dan toprak tevziinden, mahrum bıralaldığından ve köylerinde 
Hâzineye ait toprak bulunduğundan, vâki müracaatının sebep
siz olarak nazara alınmadığından bahis ve şikâyetle tahki
katı âzıme yapılarak muhtacolduğu toprağın verilmesini is
temektedir.

Dilekçi : Çok nüfuslu ve yüksek tahsilde çocukları oldu
ğundan ve kış kömürü verilmeyip odun yakmak masrafına 
duçar edildiğinden bahsile önümüzdeki kış için kok kömüriî 
tevziat listesine dâhil edilmesini ve adaletin tecelli ettirilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Heyelanlı mıntaka sakinlerinden olup belediyece 
verilen arsa üzerine bir ev inşası için bankaca verilen iki bin 
liranın 3 500 liraya yükseltilmesi ve faizinin de % 5 ten alın
ması ve müddetinin de 10 seneye çıkarılmasını istemektedir.

Gümrük Muhafaza memurluğu imtihanını kazandığı halde 
vazifeye tâyininin yapılmadığından şikâyeti mutazammındır.

Terzi olduğundan ve evinin köy dışında bulunmasından ve 
bir tecavüze mâruz kalmak ihtimalinden dolayı ruhsatlı bir ta 
bancanın bedeli mukabilinde kendisine verilmesine emir buyu- 
rulması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Millî Mücadeleye fiilen iştirak etmiş ve yaralanmış 
ve süvari çavuşu olarak terhis edilmiş ve şimdiye kadar bir 
yardım görmemiş olduğundan bahsile İstiklâl Harbi şehit ve 
gazilerine verilmekte olan haklardan kendisinin d© istifade et
tirilmesini istemektedir.
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14068/13482 Melek özgiıreli 
(S. No: 221) Kumbahçe mahalle

sinde 
Bodrum

14063/13477 Tahir Aytar 
(S. No: 222) Muhtar

Elmacık köyünde 
Azdavay

14067/13481 Mehmet Akçil 
(S. No: 223) Yeniçııbuk köyünde 

Gemerek - Sivas

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14087/13501 İsmail Şimşek 
(S. No: 224) Ilekimdede mahal

lesi Yusuf paşa Ca
mii Müezzini 
Urfa

14024/13438 Abdiirrahman Güze 
(S. No: 225) ve arkadaşları

Tepeköy D I* Oeal
Başkanı
Sarayköy

14027/13441 Mehmet Yurtsever 
(S. No: 226) ve arkadaşları

Şarklı Köyü Muh
tarı
Çankırı

14020/13434 Turan Kipöz 
(S. No: 227) Belediye Sıhhat Me

muru 
Kskisehir

13:520/13335 II. Karabaş ve ar- 
(S. Xo:228) icatIaşları

*1). P. Başkanı 
Kalkan

Pasaportla Rodos’tan yurdumuza gelmiş olan ve barapor 
hasta olup anormal bir halde bulunan ve yurt dışında kimsesi 
olmıyan kardeşi Mustafa’nın daimî olarak yurtta kalması için 
tâbiiyete alınması ve bu işin ikmaline kadar da ikamet müsaa
desi verilmesi talebinden ibarettir.

Köylerinin Isırkanlı mahallesi halkının müstakil bir köy ola
rak ihdas edilmesi hakkında köy halkından birinin y^mış ol
duğu müracaatın köylerinin menfaati namına nazarı dikkate 
alınmaması talebinden ibarettir.

Dilekçi : tş verilmesi hakkında Demiryolları idaresine vâki 
mütaaddit müracaatlerine menfi cevap verilmiş olduğundan 
bahis ve şikâyetle bir kurs açılarak makinist çirağı yetişti
rilmesini ve kendisinin de tren depolarında ¡çalıştırılıp gardi- 
fren veya makasçılığa tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : 55 seneden beri müezzinlik vazifesini ifa etmekte 
iken şuurunda hafiflik peyda olmuş diye maaş bağlanmadan 
keyfî olarak işine son verilmiş ve bu hal mağduriyetini mu
cip bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle hakikatin an
laşılması için tam teşekküllü bir tıp heyetince muayenesinin 
icrasını ve ilmi imtihanının yapılmasını ve geçimi hakkında 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Halen köylerinde vazife görmekte oln kadastro hâkimi 
bulunan hâkim Hayati vazifesini kanuni şekilde ifa etmemekte 
ve birçok hukukun ziyama sebebiyet vermekte ve keyfî hare
ket etmekte olduğundan bahsile bu hâkimin değiştirilmesini 
ve yerine hukuk şinas bir hâkimin gönderilmesini istemekte
dirler.

Dilekçiler: Beş yıldır kuraklık yüzünden ekinlerinin susuz 
kalmış ve banka borçları tecil edilmiş isa de suya ihtiyaçları 
bulunmuş ve cu almak için bir çare bulamamış olduklarından 
bahsile su temini için 12 fişlik veya 8 dişlik iki motorun köy* 
lerine verilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Halen 35 liralık Sağlık memuru olduğundan emsal
lerinin 50 liraya yükseltilmiş bulunduğundan kendisinin İnti
bak Kanunundan istifade edemediğinden bahsile mağduriyeti
ne son verilmek üzere Bütçe Encümeninde bulunduğuna mut
tali olduğu yeni intibak kanun lâyihasının Büyük Millet Mec
lisinde konuşulmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Azap ve ıstıraplarının giderilmesi için nahiyelerine bir hâ
kimin acele tâyin edilmesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



Arzuhal
No.

karan 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 maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü 
geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepte» verildiği

5558 11 . V I . 1957 •

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Sivas İzmir Kastamonu Malatya

A. F. Ağaoğlu 11. Ortakçı oğlu ü. Doğruyol .4. Güngören .1. M. Tanöver E. Doğan



— 70 —
Arzuhal

No.

14061/1347.'

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

Kemal (Arzuhal hulâsası : Katileşen encümen kararı veçhile general-
lik nasbinin emsalleri gibi 1952 yılma götürülmesi hakkında.)

Dilekçi . Arzuhal Encümenince 1 7 .1 .1956 tarihinde itti 
fakla verilip usulen katileşen karann ihtiva ettiği hükümlere 
ve taşıdığı mânaya göre tuğgenerallik nasbinin, emsalleri gi
bi, 30. V III. 1952 tarihine götürülmesi lâzımgelirken, Milli 
Müdafaa Vekâletince bu lüzuma riayet edilmemek suretiyle 
mezkûr karar hükmü ihlâl, kendisi de mağdur edildiğinden 
bahsile, nasbinin zikredilen tarihe ircaını ve aynı zamanda em 
silleri derecesine yükseltilmesini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Ar
zuhal Encümeninin müstediye taallûk eden kararının tam ola
rak tatbik edildiği ve esasen 4273 sayılı Terfi Kanununun 9 ncu 
maddesi gereğince, 1952 yılında generalliğe seçilmemiş olan 
müstedinin tuğgenerallik nasbinin bu tarihe götürülemiyeceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletince istinadolunan 
kanun maddesi, normal olarak terfi edecek general ve subay
lara aidolup dilekçi gibi sırf bir hata yüzünden emekliye sevk 
edilen kimselere şâmil olmamak lâzımgelir.

Şayet dilekçi, mâruz kaldığı haksızlık sebebiyle albay rütbe
sinde tekaüde sevk edilmemiş olsaydı, emsalleri gibi 1952 yı
lında terfi edecek ve şimdi rütbe bakımından onlann derecesine 
ulaşmış bulunacaktı.

Bahis mevzuu haksızlık vekâletçe ve Büyük Millet Mecli 
since kabul olunarak zikredilen encümen karariyle giderilmiş 
olduğuna ve müşarünileyh vekâletçe bu kararın tatbik edildi
ği yolundaki işann haftalık karar cetveliyle neşrolunmuş bu
lunması, nasbm düzeltilmesine mütedair olan son müracaatın 
tetkikine engel teşkil etmiyeceğine binaen, dilekçinin eski kı
dem sırasını muhafaza etmesi ve tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş 
olduğuna göre de yükselme şartlarını haiz bulunduğundan, 
bu generallik nasbinin emsalleri gibi 30. V III. 1952 senesine 
götürülmesi ve bunun tevlidedeceği hukuki neticenin de naza
ra alınması icabeder.

Bu cihet, katileşen 17 . 1 .1956 gün ve 2769 sayılı Encümen 
Kararının ruh ve maksadına tamamen uygun ve aynı zamanda 
madelet ye hakkaniyet kaide ve prensiplerine de aynen mutabık 
olduğundan, iktizasının Millî Müdafaa Vekâletince bu yolda 
yapılmasına ve bahis mevzuu encümen kararına ait tatbik 
muamelesinin de bu şekilde ikmali lüzumuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

3 Tuğgeneral 
Çakın 
12. Tümen

5559 6 IX 1Ö57



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlv

M. M. Kâtip Afyon K. Edirne
Çorum Sivas H. Tiryakioğu / /.  Maksudoğlv

A. Doğruyol

Mardin Mardin
B. Erdem 11. K. Timur oğlu

(Arzuhal sayısı : 330)

Malatya 
E. Doğan



T. B. M. M. Matbm


