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6.1.1958 Pazartesi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

14070/13484 Abdi Arda
Kd. Binbaşı 48 m*i 
Tümen Topçu Ku
mandanlığı Harekât 
ve Eğitim Subayı 
Bayburt

14073/13487 Mahir Bas 
öğretmen 
Ceza Evinde 
Taşköprü - Kasta
monu

14205/13619 Kenan Onsekizoğlıı
1 nei Hv. Kııt Grup 
K. Kd. Bııb. 
tiskigehir

14486/13890 Osman Arslaıı 
Ceza Evinde 
Mucur

14257/13671 Mehmet Alaka.ş
Denizbostaııh Camii 
Müezzini
Karşıyaka - İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : İstidalarında beyan ettikleri sebeplerden do
layı, haklarındaki hapis cezalarının ve mahkûmiinbih tazmina
tın affını istemektedirler.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince davet edilen 
Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcilerinin beyanları 
da: Müstediler tarafından ileriye sürülen af taleplerinin kabu
lünü müstelzim bir sebep göremedikleri merkezindedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Mehmet Alakaş ’ın affını 
istediği mahkûmiinbih tazminat Hâzinenin şahsi haklan cümle
sinden olduğu ve bu gibi haklar hususi af talebine mevzu itti
haz edilemiyeceği cihetle adı geçenin ileriye sürdüğü isteğin bu 
sebepten ve diğer müstediler tarafından vâki af taleplerinin de 
dikkate alınacak değer ve mahiyette olmamalarından dolayı red
dine ttifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27. X I . 1967

15087/14497 Kasım İlik (Arzuhal hulâsası : Her Rizeli gibi çalışmak iizcrc gurbete
Ceza Evinde hii- çıktığı bir sırada çok genç yaşta evlendiği ailesinin Adem îlik 
kümlii ve Rıza îlik adındaki şahıslarla gayrimeşru münasebetlerde bu-
ft126 tündüğünü kati delillerle tesbit etmesi üzerine iffet mevzuunda

çok hassas ve mütaassıbolan Rize muhitinin telkin ve tesiri al
tında 13.XI.1940 tarihinde adı geçenlerden Adem ile ailesini 
tabanca ile yaralayıp Öldürdüğü ve Rizayı da yaraladığından 
tevkif olunmuş İken; müşahede altına alınmak üzere gönderildiği 
hastaneden dönerken firar edip, 14 yıl şurada burada namuskâ- 
ram ğtkilde çalışarak hayatını kazandıktan sonra; ve bu arady
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Arzuhal

No.

14924/143:;

alsım l ınumi Af Kan unundun dahi ııhahli yüıüınlrn faydalan
mak yoluna tevessül, edemeden 19W yılında tekrar tahtı nıuha- 

v keırnyı alınıp netini muhakemedt :J0 s<n< ağır hapis cezasın7 

muhl imi < d.ihniş bulunduğundan kendisine lâalettayin bir cani 
mcariyh bakıhıııyarak; muhitin n cemiyetin kurbanı otan bi 
kims< olduğunun kabulü >'< rızasının hususi af if<rfu İh kahlırd- 
ması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Karısı Raife ile Âdem 
îlik ’i öldürmekten Rize Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan mu
hakemesi sonunda, Türk Ceza Kanununun 450 5, 51 2, 33 ve 31 
nci maddeleri gereğince mahkûm edilen miistedi hakkmdaki 
19.X.1055 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Dai
resinin 24.IV.1956 tarihli ilâmı ile tasdik olunarak katileştiği 
ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizcc 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
a d ı, s o y a d ı  ve a d ı v s i  Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

27 . XI . 1957

kııın

liâlfi Turan w  oğul- (Arzuhal hulâsası : Zehirli şeker vermek suretiyle Salih
lan i 1 asan w Ih'isc- kızı, 1,5 yaşındaki Meryem'i öldüren Hüseyin Yılmaz adındaki 
viıı Turan şahsın; bu suru kı udilerinin tahrik m teşviki ile yaptığı lıak-
Ceza Evinde malı- kındaki mücerret bir iddia üzerine: müdafaa ve temyiz hakla

rını dahi istimali imkân bırakılmadan carilen 10 ar yıllık 
ab/.oiı hapis cezalarının; bu baptaki dosyalar tetkik buyurularak; ev

lerinde yalnız kalan 70 yaşındaki aile ve valideleri il< en bü
yüğü 12 yaşındaki -S yavruya merhameten, af ve tecil olunma
sı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 13 . VIII . 1953 ta
rihinde Mustafa Ayvaz’ı zehirlemek suretiyle öldürmeye te
şebbüs etmekten tahtı muhakemeye alınıp Trabzon Ağır Ce
za Mahkemesinde yapılan muhakemeleri neticesinde; Türk; 
Ceza Kanununun 64 ncü maddesi delâletiyle 449/3 ncü mad
desine tevfikan ve fiil; nakıs teşebbüs derecesinde kalmış oldu
ğundan 61 nci maddeye göre ölüm cezası yerine 10 ar sene 
ve; Haşan Turan’m sabıkası bulunmasına binaen 11 sene 
8 ay hapis ve fer’i cezalara mahkûm edilen müstediler hak- 
kındaki 12 . X  . 1956 tarihli hükmün temyiz şartları müddeti 
içerisinde yerine getirilmemiş olduğundan; temyiz istidaları red- 
dolunmak suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderacatma ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran; kabule!
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
NTo. adı, soyadı ve adresi Kue.ünıeıı kararı ve ııe sebeplen verildiği

rayan bulunrnıyan af talebi hakkında bu balamdan encümeni- 
ınizce muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No.* Karar tarihi

27 . X I . 1957

14388/13801 Muammer Savar
Ordu Donatım Ana 
Tamir Fabrikası Jip 
kısmımla 10881 sa
yılı radyatör tamir
cisi
A n k a r a

(Arzuhal hulâsası: Bir polis memurunun hanesine yirdiği v< 
sarkıntılıkta bulunduğu iddia re. isnadı üt halsiz olarak kaıa- 
kula gel irilip dayak atıldıktan v< tanzim olunan zabıt ve imza 
eli irilmek sureliyle mahkemene sevk edilerek'; yapılan muhake
mesi sonunda berael etliği tefhim olunduğu ve kendisine başka
ca her hangi bir tebligatta da bulunulmadığı; dolay isiyle mada 
faa haklarını istimal etmediği halde; <i ay hapsine dair karar 
ittihaz edilmiş bulunduğundan mezkûr cezasının; böıde bir suça 
muhatabolacak bir kimse olmayıp her hangi bir sabıka ve şaibesi 
bulunmadığı di/.riist rt namuskâr bir kimse olduğu nazara ahu 
inak suretiyle affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mesken masuniyetini 
ihlâl etmek suçundan tahtı muhakemeye almıp Kocaeli Asliye 
Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 193/2 nci maddesi
ne tevfikan mahkûm edilen müstedi hakkındaki hükmün Tem* 
yizen tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde bir isa
betsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına göre; kabule şayan bu* 
lunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce mu
amele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27 . X I . 1957

14026/13440 Osmaıı Güııeyt 
15086/14406 Tizeye köyünde 

Reyhanlı - Hata

(Arzuhal hulâsası: Askerliğini yapmakta iken, nişanlısının; 
babası tarafından cebren başkasına verileceğini haber alması üze
rine kıtasından firar ile. bu hâdiseyi Önliycrck tekrar iltihak eden 
oğlu yedim Cihıeyfin bu banketinden dolayı mahkûm edildiği 
cezasının affı talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: 29 . X . 1955 
tarihinde askerliğe duhul ile 3 . X I . 1955 tarihinde kıtasından 
firar ederek 12 . X I . 1955 günü kendiliğinden Reyhanlı Jandar
ma Kumandanlığına teslim olup kıtasına şevkine tevessül olun* 
masını miitaalap tekrar firar ederek 16 . 1 .1955 tarihinde ya
kalanan müstedinin oğlunun, firar suçundan dolayı yapılan 
muhakemesi sonunda; Kütahya Jandarma Er Okul Alayı As
kerî Mahkemesince; neticeten 5 ay müddetle hapse ve yenı- 
baştan asker edilmeye mahkûm edildiği ve Temyiz edilmiyen



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

hükmün 9 Mart 1950 tarihinde katileştiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve encü

mende hazır bulunan Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri tem
silcilerinin; vâki izahat ve cezanın affını mucibi ve müstelzim 
maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığı yolundaki mütalâala- 
nna nazaran; dikkate alınacak mahiyette görülmiyen talep 
hakkında bu bakımlardan enciimenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5 27. X I . 1957

14135/13549 İbrahim Bıyıklıoğlu (Arzuhal hulâsası : Fiilî müessir ikamdan dolayı Akseki Asli-
526/526 Mahmutlıı köyünde ye Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunduğu 16 ay 20 yün- 

Akseki lük hapis cezasının; 78 yaşında, malul ve mefluç bir durumda bu
lunduğu ve bu durumu üe cezanın infazından bir maksat hâsıl 
olamıyacağı yoz önüne alınarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 31 . V III . 1956 tarihin
de Nazife Atay’a 25 giin iş ve gücünden kalacak derecede rnü- 
eşsir fiil ikaı bilmuhakeme sabit olup adı geçen mahkemece 
Türk Ceza Kanununun 456/2, 59 ve 56 nci maddelerine tevfikan 
mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 12 . X . 1955 ta
rihli hükmün temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği 
ve bir isabetsizlikle muallel bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesine göre, bu kabil şahsi sebeplerden dolayı cezanın iskatı; 
İcra Vekillerinin inhası üzerine Reisicumhurun yetkisi cümle
sinden bulunmakla müstedinin mezkûr makamlara müracaatı 
lüzumuna; incelenen dosya münderecatına ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran da mahkûmiyetin affını mu
cip ve müstelzim bir cihet görülememesine binaen vâki talep 
hakkında bu bakımlardan muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karır No. Karar tarihi

6 27 . X I . 1957

14207/J 3621 Tahsin Erdoğan (Arzuhal hulâsası : Takım kumandanı olarak ilk vazifeye baş
Binbaşı Bagyolu Su- ladiktan henüz 5 ay sonra alayı üe birlikte Gelibolu’ya intikal 
bay evleri No: 6/2 edip henüz intikal işi bitmeden alay kumandanlığının emri ile 
Çorlu kurs ve ihtisas istiyen ve kadrosu yüzbaşı olan alay harbiye ayni

yat muhasipliğine vazifelendirilerek kadro fazlası silâhların top
lanması ve depo edilmesi emir edildiği halde, kendisine ait ne bir 
cephanelik ve ne de bir depo bulunmadığı için bölük kumandanı
nın müsaadesi üe ve onun, gözü önünde tesellüm ettiği tabanca
lın  iki sandtğa koyarak depocu onbaşıya teslim ettiği halde, tes-



Arzuhal
No.

J3871/13287

o  —

Um tarihinden iki gün sonra haberi olmaksızın bu onbaşı kursa 
gönderilerek, iki sandığın da depo önüne bırakılması neticesi nok
san çıkan iki tabanca hakkında gereken tahkikatın yapılması için 
hâdiseyi zamanında alay kumandanına şifahen ve yazılı olarak 
bildirmiş olmasına rağmen; aradan iki yıl geçtikten sonra bu yüz
den tahtı muhakemeye alınıp 66 ncı Tümen Askerî Mahkemesinin
28 . VII . 1943 tarihli kararı ile, senet almamak sureti ile işlediği 
hatadan başka hiçbir kusuru bulunmamasına rağmen tazmin ile 
birlikte 17 gün hapse mahkûm edilip hükmün infaz olunmuş bu
lunduğu, ancak; suçsuz bir kimse olduğuna vicdanen kani olmakla 
kendisini maddeten ve manen mağdur eden bu cezanın bütün hu
kuki neticeleriyle birlikte affedilmesi talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Kendisine tes
lim edilen mirî tabancaları talimatlar muvacehesinde mesul ve 
zâmin bulunmıyan onbaşı Rifat’a saymadan ve numaralarını 
tesbit etmeden ve bir senet almadan teslim ettiği ve bu onbaşı
nın da tabancaları başka erlere teslim ettiği ve bu arada iki ta
bancanın kaybolması sebebiyle tahtı muhakemeye alınıp memu
riyet vazifesini ihmal ettiği sabit görülerek Askeri Ceza Kanu
nunun 130 ncu maddesine tevfikan mahkûm edilen müstedi hak 
kındaki hükmün temyizen de tetkik ve tasdik olunarak katileş
tiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına Adliye ve 
Millî Müdafaa vekâletleri temsilcilerinin vâki izah ve cezanın 
affı için bir sebep bulunmadığı hakkındaki mütalâalarına naza
ran; kabule şayan görülmiyen talep hakkında bu bakımdan en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

7 27 . X I . 1957

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak takdim ettiği înebolu Sulh 
Ceza Mahkemesinin iki ilâmı ile mahkûm edilmiş bulunduğu 6 
şar aylık (1 senelik) hapis cezasının, fiili; alelade fiili müessir ve 
sarhoşluktan ibaret bulunduğu halde; hakkında Türk Ceza Ka
nununun 572/2 nci maddesinin tatbiki ile mağdur edilmiş bu
lunduğundan; af veya tahfif edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sarhoşluktan iki defa 
mahkûm edilmiş olduğu halde; 12 . V I I . 1954 tarihinde yine 
halkın rahatını bozacak derecede sarhoş olarak yakalanıp ya
pılan muhakemesi neticesinde adı geçen mahkemece Türk Ce
za Kanununun 572/2 nci maddesine, keza; 16. X I . 1956 tari
hinde yine sarhoşluk suçundan dolayı tahtı muhakemeye alınıp 
aynı mahkemece yine aynı maddei kanuniyeye tevfikan 6 şar 
ay hafif hapis cezasına mahkûm edilmiş olan müstedi hakkın- 
daki her iki hükmün de Temyiz 2 nci Ceza Dairesinin 27.11.1957

Ahmet Çın 
Ceza Evinde 
înebolu



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

ve 16.IV.1957 tarihli ilâmları ile tasdik olunmak suretiyle kati
leştiği ve kararlarda bir isabetsizlik bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran; kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  t f -

8 27 . X I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Başka başka köylerde oturan şahitlerin 
bir tertip eseri olarak vâki yalan şahadetlerine istinaden, döv
mek ve yaralamak suçundan Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesin- 
ce mahkûm edildiği 1 sene 6 ay hapis cezasınırt, adlî hata ve 6' 
çocuklu bir aile kadını bulunması sebebiyle affı talebinden iba
rettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 22 . IX . 1955 tarihin
de Ayşe Dalkılıç’m; 32 gün işinden kalacak derecede yaralan
masına sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alınarak Eski
şehir Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi netice
sinde, Türk Ceza Kanununun 456/2 ve 51/1 nci maddelerine 
tevfikan mahkum edilen müstedi hakkındaki hükmün Temyi- 
zen de tetkik ve tasdik olunarak katileştiği, vâki tashih ve 
iadei muhakeme taleplerinin de reddedilmiş bulunduğa bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran; kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımlardan encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9 27 . X I . 1957

13906/13380 M. Hilmi Savcı (Arzuhal hulâsası : İlişik olarak takdim ettiği kararda da
Tekke nahiye Md. görüleceği üzere, Türk f'eza Kanununun 271 nci maddesinin 
Taşova - Amasya müstenidi bulunan 45(1 nn maddenin t ncü fıkrasında derpiş 

olunan cezalardan daha ağır bir ceza ile mahkûm edilmek, dola- 
yısiyle memuriyetten mahrum bırakılmak suretiyh mahkemece 
mağdur edilmiş bulunduğundan; (J aylık hapis cezasından baki
ye kalan 5 ay 13 günlük müddetin: 1940 yılından beri devam 
eden hayatı memuriyetinde idari ve adlî hiçbir takibata mâruz 
kalmamış ilk ve orta tahsil çağında .? çocuğu ve 6 nüfuslu bir 
aile reisi bulunduğu nazara alınarak affedilmesi veya 600 lira 
para cezasına çevrilmek suretiyle tahfif olunması talebinden 
ibarettir.

14935/14346 Dudu Sarı
Kosmat köyünde 
Eskişehir

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 27 . XII . 1965 tari-



Kreüıııen karan ve ne sebepten verildiği

hinde İslâhiye eski C. müddeiumumisi Orhan Maralı dövdüğü 
ve ifa ettiği vazifeden dolayı hakaret ettiği bilmuhakeme. sabit 
görülerek Ankara 3 ncü Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza 
Kanununun 266/3, 456/4, 279, 71 ve 72 nci maddeleri gere
ğince 9 ay hapis ve 500 lira ağır para cezasına mahkûm edil
miş olan müstedi hakkmdaki 27 . VI . 1956 tarihli hükmün 
Temyizden de tasdik olunarak katıleşdiği ve hükümde bir isa
betsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına-ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin ve vekâletin iş'arını müeyyit vâki 
izahatına nazaran; kabule şayan bulunmıyan af talebi hak
kında, bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10 27 .XI . 1957

(Arzuhal hulâsası : Eseri cehalet olarak islediği âdi hir hır
sızlıI; suçu, gasp mahiyetinde ad re telâkki olunmak suretiyle 
Bergama Ağır Ceza Mahkemesince; istidada zikrolunduğu şekil
de; kanun hükümleri bir tarafa bırakılarak 17 sene (i ay ağır 
hapis cezası ile mahkûmiyetine mütedair ittihaz olunan hüküm; 
gayriâdil ve. gayrikanuni bulunmakla, bu baptaki dâvaya iadei 
muhakeme ı/olu ile tekrar ri'ıyef olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yağma suçundan 
tahtı muhakemeye alınıp mezkûr mahkemece Türk Ceza Kanu
nunun 495, 497/1, 522, 525 ve 81 nci maddslerine tevfikan mah 
kûm edilen müstedi hakkmdaki 16.IV.1954 tarihli hükmün Tem 
yizen tasdik olunmak suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi; Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun derpiş ettiği sebeplerin mevcudiyetini iddia ettiği 
takdirde, iadei muhakeme talebini; usulüne tevfikan; bu ciheti 
tetkikle vazifeli mahkeme nezdinde yapması lâzımgelmekte bu
lunduğundan vâki müracaat üzerine, Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce muame
le tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11 27 . X I . 1957

14277/13690 Mahmut Patlak (Arzuhal hulâsası : Misafirden evine gelmiş olan Suriyeli
yiloglan köyünde 3 yabancı şahısta yakalanan kaçak eşyalardan dolayı; kendisinin 
Kırıkhan - Hatay suçla hiç birgûna alâkası olmadığı halde, nahak yere mahkûm 

edilmiş olduğu hapis cezası af sebebiyle infaz olunnıayıp; para 
cezasını da ödediği halde; ceza evinden firar etmiş olan asıl suç-

14222/13636 Sabri Durmuş 
Ceza Evinde 
İzmir

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, s< »ya d ı ve a d ros i



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

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğhı

lularm mahkûm, oldukları 10 370 liranın kendisinden istenilmek
te bulunulduğundan; çobanlıkla geçimini temin eden 6 nüfuslu 
efradı aile sahibi bir kimse olduğu nazara alınarak mezkûr para 
cezasının kendisinden istenilmem esi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Toplu halde kaçakçı
lıktan tahtı muhakemeye alınıp ııetieei muhakemede Kırıkhan 
Asliye Ceza Mahkemesince 1918 sayılı Kanunun 25/3, 27/son ve 
Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddeleri gereğince 3 ay hapis 
ve diğer suç ortaklan ile birlikte 10 270 lira 60 kuruş ağır pa
ra cezasına mahkûm edilen müstedi hakkmdaki hükmün Tem- 
yizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hapis cezası 
infaz edilmiş olup, para cezasını ödemediği takdirde hapse tah
vil edileceği ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâletinin yukarda belirtilen işannı müeyyit bulunan tem
silcinin vâki izahatına göre; kabule şayan bulunmıyan af talebi 
hakkında tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 27 . X I . 1957

Kâtip
Antalya Ankara Çanakkale Elâzığ
Y. Yazıcı İt. Bengin -l.. II. Sezen F. K a rokaya

M. M. 
Çorum 

//. Ortakcıoğlu

Samsun Siird Sivas
N. Ulusoy F. Şenclur S. özsever



Arzuhal
No.

15172/14582

27/27

85/85

Naim Gültekiıı 
Çengelköy Havuz- 
başı No: 58 
İstanbul

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

Dilekçi: İstanbul Belediyesi Yollar Şubesi Müdürlüğünden 
İnşaat Kontrol Şefliğine havale edilen istidasının cevabını bu
güne kadar alamadığını beyanla, bu cevabın tesrii hususunun 
teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta İstanbul Belediye 
Reisliğine veya Valiliğine müracaat etmesi lâzımgeleceğindeıı 
vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13 11. X I I . 1957

Mustafa öztürk 
Ticaret ve Sanayi 
Odası 
Zonguldak

Dilekçi: Ankara Radyo Evinde açık bulunan bir göreve tâ
yini hakkında evvelce yaptığı müracaat üzerine Arzuhal Encü
menince verilen kararın kendisine tebliğ edildiğini beyanla, bu 
karardan sonra tâyini yapılıp yapılmadığının bildirilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bahis mevzuu ettiği encümen 
kararında kendisinin aidolduğu makama bizzat müracaat etme
si lâzımgeleceğine işaret edilmiş olmasına göre vâki son talep 
hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ve mumaileyhin 
mezkûr karar dairesinde hareket etmekte muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

14 11. X I I . 1957

Niyazi Altıııkaya 
Zürbici köyünde 
Hopa

Dilekçi: Vereme musabolduğu için Trabzon Verem Hasta
nesine yatırıldığını, bu hastanede ancak bir ay kadar tedavi 
edildikten sonra taburcu edildiğini, hastalığının sirayet devresi 
geçmemiş bulunmasına göre en az 3 - 4 ay kadar hastanede 
alıkonulması icabedeceğini beyanla, gereğinin bir an evvel ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin evvelki müracaatı üzerine se
lef komisyonca verilen kararda da beyan edildiği gibi bu bapta 
salâhiyetli makama veya doğrudan Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletine başvurmak lâzımgeleceğine binaen vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve miistedinin usulü dairesinde zikredilen makam veya 
vekâlete ayrıca müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15 11. X I I . 1957
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Arzuluıl Arzuhal sahibinin
No. ad ı, so y a d ı ve adresi Üncünün kararı ve ne sebepten verildiği

14300/13819 Veli Çelik Dilekçi: Besni Belediyesince kendisine tahsis edilmiş olan
Karhan mahal lesini  arsalar üzerine inşa ettirdiği altı aded dükkânın kanuna ayları 
Besni - Adıyaman olarak yıktınldığmı beyanla mağduriyetinin önlenmesini ve 

bahis mevzuu arsaların tekrar kendisine verilmesini ve yeniden 
dükkân yaptırmak üzere yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Sözü geçen arsaların dilekçiye tahsis 
edildiğine dair bir kayda raslanmadığı ve belediyeye ait bu 
arsalar üzerindeki barakaların mailiinhidam olmasından dolayı 
2200 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi mucibince yıktmldığı Da
hiliye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına göre 
vâki talep hakkında enciimenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve dilekçinin mülkiyet iddiasında ısrar eylediği 
takdirde usulen mahkemeye miiracaatte muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi 

İG 11 . XII . 1057

5137/14547 Yusuf Güler Dilekçi: Yunanistan muhacirlerinden olup Türk vatandaş-
Davutdede m ahalles i  lığına da alındıklarını beyanla, nüfus hüviyet cüzdanlarının 
Güreş caddesi T a ş l ı  bir an evvel verilmesi hususunun teminini istemektedir, 
sokak No: 7 Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı Dahi-
Bursa üye Vekâletine miiracaatte bulunması icabedeceğinden bu hu

susta eııcümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17 11 . XII . 1057

15142/14552 İsmail Parmaksız Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Çanakkale’de ayağından
Cal - Nazilli yaralanarak malul kaldığı halde bu mâlûliyetinin dereceye gir

memekte olduğu ileri sürülerek kendisine maaş bağlanmadığını 
beyanla, durumunun Büyük Millet Meclisince nazara alınarak 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mâlûliyet iddiasını önce Milli 
Müdafaa Vekâletine karşı dermeyan etmesi ve bu vekâletle ara
sında bu mevzua dair ihtilâf çıktığı takdirde usulü dairesinde 
idari kaza merciine müracaatle dâva açması lâzımgeleceğinden 
vâki talebi hakkında enciimenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18 11. X I I .  1051
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

15149/14559 Hayriye Aksüt 
Bpreme köyünde 
Hekimhan - Malatya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Cebren ırzına tecavüz edenlerden Veysel Kılınç 
adındaki şahsın serbest bırakılmış olduğunu beyanla, bunun da 
tutularak hapse atılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mahallî Cumhuriyet müddei
umumiliğine müracaatle iddiasını bu makama karşı dermeyan 
ederek kanun hükümlerinin adı geçen şahıs hakkında da tatbi
kini istemesi lâzımgeleceğinden vâki talebinden dolayı encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 11. X I I . 1957

15127/14537 Ahmet Yumlu
Belediye Fen şube
sinde Kâtip 
Amasya

Dilekçi : Jandarma astsubaylığından kaydının silinmesine 
dair aidolduğu komisyonca verilen kararın isabetsizliğinden 
bahsile kaldırılması hakkında evvelce yaptığı müracaat üzerine 
Arzuhal Encümenince ittihaz edilip tarafına tebliğ olunan kara
ra rağmen bu husustaki dâvasına bakılmamakta olduğunu ileri 
sürerek, durumunun Büyük Millet Meclisince yeniden incelen
mesini ve hakkının iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin evrak arasındaki 
yazısından, dilekçinin ayni mevzua taallûk eden dâvasının Dev- 
let Şûrası ve Askerî Temyiz Mahkemesince reddedildiği anlaşıl
masına ve selef encümen tarafından evvelce bu konu hakkında 
verilen kararda, hâdisede olduğu gibi kaza mercilerince incele
nerek karara bağlanmış olan veya bağlanması lâzımgelen husus
ların tetkik mevzuu yapılamıyacağıııa mütedair bulunmasına ve 
müstedinin son müracaatı itirazı mutazammın olup Dahilî Ni
zamnamenin 57 nci maddesine göre iş sahiplerine itiraz hakkı 
tanınmamış olmasına binaen, mezkûr son müracaat hakkında da 
zikredilen sebeplerden encüümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla skarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20 11. X I I . 1957

14059/13473 Hamza Altın
Vakıf Bel viran kü
yünde
Taşköprü

Dilekçi : Mahkemece hüküm altına alman beş yüz küsur lira
dan ibaret orman tazminatının affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinin bu baptaki cevabına 
nazaran, mezkûr tazminatının 6831 sayılı Kanun mucibince ter
kini icabediyorsa iktizasının yapılması lüzumu mahalline bildi
rilmiş olmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

21 11. X I I . 1957



—  lâ

A r z u h a l  Arzuhal salıibiııi11
No. a d ı ,  soyaclı ve adresi fcîiıcümen kararı vo ne sebepten verildiği

15262/14670 Malunut Y ı l m a z  Dilekçi : Arzuhal Encümenine vâki müracaati hakkında
T o y ° a r  k ö y ü n d e  verilen 6976 sayılı kararda evrakının hangi makama gönde*
Nazi11i rildiğine dair biı* sarahat bulunmadığını beyanla, bu makamın

adının kendisine bildirilmesini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından daha evvel toprak 

istihkakının tamamlanması hakkında vâki olan müracaati in
celeyen selef encümen, bu müracaatin aidolduğu idari makam
ca tetkiki icabedeceğine karar vermiş olup miistedinin bu ka
rar gereğince lâzımgelen makama bizzat istida ile başvurması 
muktazi bulunmasına binaen bu bapta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22 11. X I I . 1957

.Mehmet Aydoğdıı Dilekçi : Demirköprü Barajı 13 ncü Bölge Müdürlüğün-
( ‘arıklar K ö y ü  .M-ıh ce, istimlâk bedellerinin tenzili talebiyle vâki itirazın kaldırıl-1 
t ar, masını ve kamulaştırma karşılığının aynen müstahiklerine ve
lin M u rilmesi hususunun da sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İstimlâk bedeline vâki itirazın aidol
duğu mahkemece incelenerek bir karara bağlanması icabede- 
ceğine göre dilekçinin bu hususta ileriye sürdüğü talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

23 11 . X I I . 1157

f():}/5692 Ö m e r  ö z d e v e o i  ve  Dilekçiler : Hükümetçe iskân edilmiş olan Seyyar Aydınlı 
a r k a d a ş l a ı  ı aşiretinden olduklarını, yaşları 50 ile altmış arasında olduğu ci-
Sevitu;  k ö y ü n d e  hetle askerlikle bir alâkalan bulunmamak lâzrmgeldiğini be-
Yunak yanla, askerlik şubesince haklarında takibat yapılmamasını is

temektedirler.
Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce

vaba göre müstedilsr, 1111 say ılı Askerlik Kanununun 2 ve 12 
nci maddeleri gereğince yaşıtları arasında acemi ihtiyata nak
ledilmiş olduklarından, vâki talepleri hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

24 11. X I I . 1957



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

14089/13503 Rüştü Demiroğlu
înebey mahallesi In- 
kilâp sokak No :
41/4:5 kati. 
Aksaray - İstanbul

Dilekçi : Kendisine açık maaş olarak ödenen paranın istir
dadına kanunen ve Büyük Millet Meclisinin bu baptaki kararı 
gereğince imkân bulunmadığını beyanla, istirdada mütaallik 
dâvadan feragat edilmesi hususunun Maliye Vekâletine bildi
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden alman cevaba naza
ran bahismevzuu dâvanın takibinden müruruzaman sebebiyle 
vazgeçilmiş olmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

25 11 . X I I . 1957

14866/14277 Bilâl Sofuoğlu
Remzi Cüler Vekili 
Anafarta'la v caddesi 
Köklü Han Xo: 14 
Ankara

Dilekçi : Dördüncü sınıf hesap memuru olan miiekkili Rem
zi Güler lehinde Devlet Şûrasından verilen ilâmın, noksan tedi
ye yapılmak suretiyle kısmen infazsız bırakıldığını ileri sürerek, 
müvekkilinin 375 günlük istihkakının tam olarak verilmesi hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasındaki Devlet Şûrası ilâmın
da miktar hakkında bir kayıt mevcut olmayıp yalnız 1092 sa 
yılı Kanunun 2 nci maddesine göre muamele ifası lâzımgelece- 
ğine işaret edilmiş bulunmaktadır.

Mezkûr 1092 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ise, yirmi 
günden fazla devam eden muvakkat memuriyetlerde kaç gün 
için ikamet yevmiyesi verilmesi lâzım geleceğinin tâyin ve tah
didi Millî Müdafaa Vekâletinin takdirine bağlıdır, denilmek
tedir.

Müşarünileyh vekâlet, bu madde hükmüne dayanarak, di
lekçiye 180 günlük ikamet yevmiyesi verilmesini tensibeylemiş 
ve bu miktarı ödemek suretiyle sözü geçen ilâm hükmünü in
faz etmiştir.

Bu itibarla, Milli Müdafaa Vekâletince yapılan muamele ka
nun hükümlerine uygun ve mlistedinin talep ve iddiası yersiz 
görülmüş olduğundan, bu iddiayı muhtevi talebin reddine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

26 11 . X I I . 1957

.15173/14583 Kemal Sağlık
Büyüklü köyünde 
Çarşamba

Dilekçi : Samsun’da ikamet eden bâzı kimselerin yüzde yüz 
faille para ikraz etmekte olduklarını beyanla, bu. şahıslar hak
kında lâzımgelen kanımı muamelenin yapılmasını ve kendisin
den alınan fazla faizin mukrizlerden istırdadedilerek tarafına 
teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde adlî makam
lara müracaatta bulunması lâzımgeleceğine göre vâki talebi



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 14 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27 11. X I I . 1957

I >1-1470 İsmail öyyar
Değirmenden* nahi
yesi No: Ki 
Değirmendere - İz
mit

Dilekçi : Akciğer tüberkilozuna müptelâ olduğunu ve kim
sesiz bulunduğunu beyanla, kendisine yardım yapılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin içtimai yardım müessesele- 
rinden birine müracaatte muhtar olmak üzere talebi hakkında 
enciimenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No Karar tarihi

28 11 . X I I . 1957

15064/14474 Ahmet Şefik Sayan 
Y u karı bey k öy iiı ı d o 
Düzer*

Dilekçi : Düzce ’de kendisini sigorta müdürü diye tanıtan 
bir şahsın, on yedi kişiden, polis kolejine kaydettirmek üzere, 
ceman yirmi bin lira aldığı halde şimdiye kadar müspet hiçbir 
iş görmediğini ve bu suretle dolandırılmış olduklarını anladık
larını beyanla, bu şahısta kalan nüfus hüviyet cüzdanları ile 
okul diplomalarının alınarak kendilerine verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, usulü dairesinde adli ve idari 
makamlara müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

29 11 . X I I . 1057

15063/14473 Mustafa özeaıı 
Aklinı köyünde 
Dinar

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde yaralanarak mâlûl kaldı
ğını, kendisine maaş tahsisi hakkında yaptığı müracaatin bir 
netice vermediğini beyanla, gereğinin bir an evvel yapılması 
hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, vâki talebinden dolayı önce 
Millî Müdafaa Vekâletine ve ihtilâf devamı halinde de idari 
kasa merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 11. X I I . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vo ne sebepten verildiği

15131/14541 Hasaıı Çelik Dilekçi : İstanbul Üniversitesine bağlanan Orman Fakülte- 
67 No: lu Toprak sinin yeni yönetmeliği mucibince kendisine de (Haşep sanayii 
Komisyonu Tapu ve ticareti) dersinden bir imtihan hakkı daha verilmesini iste

mektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Fa

külte Yönetim Kuruluna müracaatte bulunması lâzımgeleceğin- 
den, mezkûr talep hakkında bu sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kadastro Teknisiye- 
ni
Muş

31 11 . X I I . 1957

51:55 14.145 Mehmet özen Fadıl- 
oğlu
Zaviye mahallesinde 
\o : 4 
31 al a t va

Dilekçi : Malatya Malisince tahsil edilen 200 lira para 
cezasının 6910 sayılı Kanun gereğince kendisine iadesi lâzını- 
geleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen para cezasının iadesi hali
kındaki talebin mahkemei aidesince reddeildiği Maliye Vekâ
letinin bu baptaki yazısından anlaşılmasına göre vâki isteğin 
bu sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

32 11. X I I . 1957

•>l'i()/1454() ('emile Akkaya
Kdinıekepı Fevzipa- 
sa caddesi Kroğlu 
sokak No: 2 
İstanbul

77/77 Ali Üıılüpehlivan
Ceza evinde hüküm
lü
Kulu

Dilekçi : Mütevaffa babasından bağlanan ve şimdiye kadar 
ödenmemiş olan yetim maaşının müterakimleriyle birlikte tes
viyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Ma
liye Vekâletine usulü dairesinde müracaat etmesi lâzımgelc- 
ceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyiıline mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

33 11. X I I . 1957

Dilekçi : Kooperatif borcundan dolayı haöiz edilen mahsulü 
izinsiz satmış olmasından bir ay hapse mahkûm edildiğini, sa
bıkası olmamak hasebiyle bu cezanın tecili lâzımgelirken bu 
baptaki talebinin kabul olunmadığını, bahis mevzuu borcun da 
ödendiğini beyanla, gereğinin yapılmasın?, istemektedir.

Gereği düşünüldü : Cezanın tecili hâkimin takdirine bağlı 
bir keyfiyet olmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar varildir.

Karar No. Karar tarihi

34 11. X n  . 1957



Aızulıal Arzuhal .sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

69/69 Selâhaddiıı Dursak 
Karaabdürrezzak 
mahallesi încisigü- 
zel sokak No: 1 
Bursa

Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

Dilekçi : On aylık vergi borcu olan 57 lira 50 kuruşu ya
tırmak istediği halde alâkalı vergi dairesinin bu parayı, Maliye 
Vekâletinin bir tamiminden bahsile, ancak beş ay sonra alabi 
leceğini beyan ettiğini ve bu beyanın kanuna aykırı olmak lâ- 
zımgeleceğini ileri sürerek, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Maliye Vekâleti
ne de miiracaatte bulunduğu istidası münderecaiından anlaşıl
masına ve bu kabil müracatlerin tetkik mercii müşarünileyh 
vekâlet olmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

35 11. X I I . 1957

14f»21 -'1393:2 Hikmet Güvenir Dilekçi : Tıbbi müstahaarlardan nakliye, ambalâj ve saire
liahçclievler birinci adı ile fazla para alınmakta olduğundan bahsile, bu ad altında 
durak No: 13 yapılan zammın kaldırılmasını istemektedir.
Ankara Gereği düşünüldü : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletin

den alman cevaba göre mezkûr zam, Millî Korunma Kanununa 
tevfikan hazırlanan K/1059 sayılı kararla da ieyidedilmiş Ol
duğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verild\

Karar No. Karar tarihi

36 11. X I I . 1957

14417/13830 Ahmet Top
Sapanbağları mahal
lesi Dumlupmar so
kak No: 2 
Pendik - İstanbul

Dilekçi : Pendik Belediye Tabibi Ertuğrul Yalçındağ’m 
ihmal ve lâkaydi göstermek suretiyle çocuğunun ölümüne sebe 
biyet verdiğini beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen belediye tabibi hakkında Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti müfettişi tarafından tanzim 
edilen -tahkik evrakının kanuni gereği yapılmak üzere İstan
bul Valiliğine tevdi edildiği müşarünileyh vekâletin bu baptaki 
cevabi yazısından anlaşılmış olmasına göre vâki talep hakkındr. 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve

rildi.
Karar No. Karar tarihi

37 11. X n  . 1957

15054/14464 Mehmet Ali Özd. 
m ar
Çiftçiler adına 
Sarayköy

a- Dilekçi ; Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifine 
olan borçlarının tecilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 7052 sayılı Kanun hükümle
rinden İstifade edecek durumda olduğu takdirde teoil talebini
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Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

usulü dairesinde merciine dermeyan -stmesi lâzımgeleceğinden 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

38 11. XH . 1957

Dilekçi : Kendisine hilafı hakikat olarak isnadedilen bir 
hırsızlık suçundan dolayı hapse mahkum edildiğini ve bu bap
taki hükümde asla isabet bulunmadığını beyanla, dosyasının 
mahallinden getirtilerek incelenmesini ve icabında Temyiz Mah
kemesine de intikal ettirilmesini ve binnetice hakkının korun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aleyhindeki hükme karşı olan 
itirazını usulü dairesinde Temyiz Mahkemesine karşı dermeyan 
etmesi lâzımkeleceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun,
54 ncü maddesi sarahatine nazaran teşriî bir uzuv olan Büyük 
Millet Meclisi mahkemeden verilen hüküm ve kararlara müda
hale edemiyeceğine göre, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tayinine mahal olmadığına ve müstedinin kanun yo
luna müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

39 11. X II. 1957

15211/14621 Ömer Çeçen
Topkapı 66. Tüm 
Lv. Bl. de 
İstanbul

40 11. X I I . 1957

Dilekçi : Adam öldürmekten maznun Fettah Erşahin ve 
Ramazan Erşahin ’in yakalattırılarak adalete teslimini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı C. 
Müddeiumumiliğine müracaatte muhtar olmak üzere bu baptaı 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

15205/14615 Mustafa Deyini
Ceza Evinde ımılı-
kûm
Kayseri

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15180/14590 Mustafa Tüfek 
•Göçbeyli nahiyesi 
Bölcek köyünde 
Kınık - İzmir

Dilekçi : Kore’de Kunuri savaşında kaybolan oğlundan 
kendisine maaş bağlanması hakkında yaptığı müracaatın, 
Emekli Sandığı İdare Meclisince 5434 sayılı Kanunun 72 nci' 
maddesine dayanılarak reddedilmesinde isabet bulunmadığını 
ve Maliye Vekâletine yaptığı itiraza da şimdiye kadar bir cevap 
verilmediğini beyanla, iktizasının sözü geçen kanunun 78 nci 
maddesi mucibinoe ifasını ve oğlunun istihkak kesbetmiş olduğu 
aylık ve tazminatın da kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yapmış olduğu itiraza Maliye 
Vekâleti tarafından kanunen muayyen müddet içinde cevap



verilmemiş bulunduğu takdirde sözü geçen idare Meclisi kararı 
aleyhine Devlet Şûrasına müracaatte bulunması lâzımgeleceğine 
göre vâki talebi hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

41 11. X I I . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ııe sebepten verildiği

15181/14591 Hâdiye Büyükoras 
527/527 Selimiye - Harem İs

kelesi sokak No: 7(i 
Üsküdar - İstanbul

Dilekçi : ölü kocasından bağlanan dul maaşının müteveffa
nın rütbe aylığı üzerinden tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dul maaşının arttırılmasını istiyen di
lekçinin bu hususta Millî Müdafaa Vekâletine ve bu Vekâlet
le arasında ihtilâf çıktığı takdirde de idari kaza merciine mü
racaatte bulunması icabedeceğinden vâki talebinden dolayı 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

42 11. X n . 1957

^3729/13147 Mehmet Kaya Dilekçi : Yusuf Soku ve arkadaşlarının yolsuz hareketle-
Gebeler köyünde rinden ve bunların baskısına mâruz kaldığından ve saireden 
Fethiye - Kemer bahsile kanunî iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Suçlu görülenler hakkındaki tahkik 
evrakının mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tevdi edildiği 
Dâhiliye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı cihetle vâ
ki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

43 11. X n . 1957

15053/14463 Muzaffer Kurt 
48/48 İnhisarlar Y. T. Ba

kım vc İşletme Atel- 
yeleri Merkez Md. 
işçi No: 608 
Malatya

Dilekçi : Malatya Tütün Fabrikasına nakil hakkında alâ
kalı makamlara yaptığı müracaatın reddedilmiş olmasından şi
kâyet etmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Nakil ve tâyin selâhiyeti idareye aidol- 
masına göre bu hususta encümenimizce muameleye tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

44 11. X n . 1957



Arzuhal
No.

186/180

187/187

201/201

78/78
Îj-*6/.‘{86
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.Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve no sebepten verildiği

Niyazi (iiiral Dilekçi: İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı emekli
Acarlar mahallesi maaşının artırılması, farklarının ödenmesi lâzımgeleceğinden 
Yıldız sokak No: -1/2 bahsile, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.
Turgutlu Gereği düşünüldü: Dilekçinin vaki iddiasından dolayı önce

alâkalı makama ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine 
müracaatte bulunması icabedeceğinden bu bapta zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

45 11 . X I I . 1057

Mehmet Kop Dilekçi: Nahiyeleri merkezinin Derekapı köyüne naklini iste-
Pekkanlı Köyii Mulı- mektedir.
tan ve diğer köyler Gereği düşünüdü: Dilekçinin bu hususta Dahiliye Vekâletine 
muhtarları müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında
Tortum • Erzurum encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril

di.
Karar No. Karar tarihi

46 11 . X I I . 1957

Rifat Uçman Dilekçi: Devlet Demiryolları v asit asiyi e Erzurum'dan îz-
llarb Okulu İıp.'i mir e gönderdiği ev eşyasından bir aded somyanın idarece zıyaa 
lizee kursu uğratıldığını ve bu somyaya mukabil cüzi bir para verilmek is-
Aııkara teııdiğini beyanla, kaybolan somyanın bir aynının tedarik edile

rek kendisine teslimi hususunun İdareye bildirilmesini talebet- 
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta Devlet Demiryol
ları Umum Müdürlüğüne ve ihtilâfın devamı halinde de kaza
merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâla talebi 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

47 11 . X I I . 1957

Ali Kıza Alt av Dilekçi : Yüksek tahsil görmüş olmasından dolayı kanunen
( ’amiieedîı malın!I ŝi kendisine verilmesi lâzımgelen maaşla, halen almakta olduğu 

- : maaş arasındaki farkın tesviyesi hususunun karar altına alın-
's"*îl ' ması talebiyle, Diyanet İşleri Reisliği aleyhine ikame eylediği

dâvanın, Devlet Şûrasmca bir an evvel karara bağlanması es
babının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası Reisliğinden alınan cevabi 
yazıda,- bahis mevzuu dâva evrakının tekemmül ettirilerek mü-



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

talâa beyanı için kanun sözcülüğüne tevdi olunduğu ve bu mü
talâanın istihsalinden sonra sözü geçen evrakın dairesince tet
kik olunarak karara raptedileceği bildirilmekte olduğundan, 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

48 11 . X I I . 1957

Dilekçi : Kendisine mâlûliyet geliri bağlanmasını istemekte-
dir.

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinden alınan cevapta, 
dilekçinin ârızasının arttığını, masrafı kendisine aidolmak üze
re, bir sağlık kurulu raporu ile tevsik ettiği takdirde, mâlûli
yet durumunun yeniden tetkik edileceği bildirilmekte olduğun
dan, mumaileyhin iktizasına bu yolda tevessül etmekte muhtar 
olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

49 11 . X I I . 1957

Dilekçi : Köylerinin her tarafı ormanla muhat bulunduğun
dan, arazilerinin de çok dar olduğundan bahsile Orman Kanu
nunun 14 ncü maddesi uyarınca kendilerine maddi vardım ya
pılmasını veya başka bir yere nakillerini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alman cevaba göre, 
dilekçinin isteği 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü madde
siyle îç  tskân Kanunu hükümleri dairesinde incelenerek birinci 
plânda bir neticeye bağlanacağından, mezkûr istek hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

50 11. X II. 1957

Dilekçi : Deniz Kuvvetleri enirinde gedikli çavuş olarak 
vazife görmekte iken hastalandığını, yapılan muayenesi neti
cesinde verilen rapor üzerine emekliye ayrılmış ise de tekaüt 
maaşı bağlanmadığını, bu hususta açtığı dâvanın da süre aşı
mı noktasında® reddedildiğini beyanla, kendisine emekli ay
lığı bağlamasını istemektedir '

Gereği düşünüldü : îdare ile müstedi arasında emekli maa
şına mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın halli kaza mer
dine ait bulunmasına ve bu ihtilâfla ilgili dâvanın süre aşı
mından dolayı reddedildiği de düekgtoiü vâki ’beyaümdtn an

81/81 Cemalettin Kavilken 
Camiikebir M. Ka
sap Zekeriya sokak 
No: 23/1
Kasımpaşa - İstan
bul

2557/2551 îlvas Bat 
11840 Hayriye köyünde 

Yeşilova - Burdur

1442?/1383f> Ömer Altıntaş
Yeşilyurt 502. Sokak 
No: B. Grupu 29 
No: da 
İzmir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

laşılm asına binaen bu hususta ecümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

51 11. X II . 1957

J 4450/1386:5 Dursun Sevim
Yenişehir Zile cad
desi No: 218 
Turhal

(‘»021/6010 Mehmet Tahir Bire- 
cikli
İhracatçı
Yoğit Ahmet sokak 
No: 20 
Diyarbakır

Dilekçi : Oğlu Suat Sevim’in meşrutan tahliyesi hakkııı- 
daki talebinin mahalli cumhuriyet müddeiumumiliğince ka
bul edilmediğini beyanla, 6988 sayılı Kanunun mahkûmlara 
bahşettiği haktan oğlunun da istifade edip edemiyeceği hu
susunun bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevaba 
göre, adı geçen Suat Sevim’in meşruten tahliye talebi mahallî 
asliye ceza mahkemesince reddolunmuş ve bu baptaki itiraz 
ise Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmemiş 
bulunduğundan, vâki talebin encümenimizce tetkik mevzuu ya- 
pılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

52 11. X I I . 1957

Dilekçi : Şshrin merkezî bir yerinde bulunan- odun, ke
reste ve yağ depolarının her an bir yangın tehlikesi doğura
bileceğini ileri sürerek, bu depoların münasip bir yere nakli
ni istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
bahismevzuu depoların istimlâk edilen sahaya ancak 1958 malî 
yılı başında nakledilebileceği ve bu zamana kadar da yangın 
tehlikesini önliyecek bütün tedbirlerin mahallinde alınmış ol
duğu bildirilmekte olduğundan, vâki taleb hakkında encü- 
menimzice muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

53 11. X I I . 1957

14446/13859 Ali Ustabaşı oğlu 
arkadaşları 
Hemşin köyünde 
Akçakoca - Bolu

ve Dilekçiler : Hemşin Yaylasnda bulunan ormanlarda hilafı 
kanun kat’iyat yapıldığından ve saireden bahsile, bu ormanların 
korunması esbabının istikmalini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alman cevaba göre, 
sözü geçen ormanlarda hilafı kanun katiyat durdurulmuş ve 
korunma tedbirleri de alınmış olduğundan, bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

54 11. X n .  1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14579/13090 Mustafa Akmtüriik 
Yamenei Haydar 
özrapaeı’nm yanın
da
Siird

—  2â —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Memnu haklarının iadesini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin vazifeli mahkemeye mft* 

vacaatle memnu haklarının iadesini talebetmekte muhtar olmak 
üzere vâki isteği hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

55 11. Xn . 1957

14968/14379 Sabahat Çelik
Kemerkaya mahalle
si Mektep Çıkmazı 
sokak-No: 45 
Trabzon

Dilekçi : Kocasını öldüren veya bu ölüme sebebiyet veren 
kimselerin buldurularak adalete teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevapta, 
Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğince suç failinin tesbiti 
maksadiyle tahkikata ehemmiyetle devam edilmekte olduğu 
bildirilmekte olduğundan, dilekçinin bu makama müracaatte 
muhtar olmak üzere, vâki isteği hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

56 11 . X I I . 1957

15179/14589 Sabri Başoğul
Bedirik mahallesi 
Nacak sokak A/9 
Afvon

Dilekçi : Ücretlerinden kesilmiş olan sigorta primlerinin 
iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinden alınan cevapta; 
mâlûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları primlerinin 6900 sayılı 
Kanunun 9, 16, 17 ve 23 ncü maddelerinde gösterilen haller dı
şında sigortalıya iade edilmesine imkân görülemediği bildiril
mekte olmasına ve dilekçi talebinde ısrar ettiği takdirde vazi
feli kaza merciine müracaatte muhtar bulunmasına binaen, vâki 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

57 11. X I I . 1957

182/182 Halis Taştan
Hocahamza mahalle 
si Çeşme sokak 
N o: 3 
Gelibolu

Dilekçi : 1955 yılında Atatürk Üniversitesi için eski kanu
na göre istsimlâk edilmiş olan arazisine ait kamulaştırma bede
linin noksan tediye edildiğinden ve evvelce bu hususta vâki olan 
müracaatının Büyük Millet Meclisince tetkiki gerekirken Arzu
hal Encümenince incelenerek karara bağlanması yolsuz ve hü
kümsüz bulunduğundan bahsile, bu defa vâki müracaatının 
Yüksek Meclisce tetkik olunarak noksan bedelin 6083 sayılı 
Kanun mucibince ödenmesi hususunun Erzurum Valiliğine bil
dirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamname hükümlerine göre, 
Büyük M ir :1: Meclisi Reisliğine gönderilen dilekçelerin Meclise



niyabeten Arzuhal Encümenince tetkik olunarak karara bağ
lanması lfızımgeleceğine ve müstedi tarafından yollanan ilk di
lekçe de bu hükme uyularak encümence tetkik edilip karara 
bağlanmış bulunmasına ve bu kararda da beyan edildiği üzere 
dilekçinin vâki talebinden dolayı usulü dairesinde kaza mercii
ne müracaat etmesi icabedeceğine binaen, ileriye sürülen son is* 
tek hakkında da zikredilen sebeplerden encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

58 11. X I I . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve- ne sebepten verildiği

193/193 Ahmet Bakıcı
Yayla mahallesi 
Portakal sokak No 
(i
Kırkla reli

Dilekçi : Beş yıldan ibaret, fazla mesaisine mukabil veril
mesi lâzımgelen ikramiyesinin bir an evvel tediyesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mealde vâki 
olan müracati üzerine lâzımgelen tetkikatı icra eden selef encü
men, mumaileyhin bu bapta alâkalı makama veya kaza merciine 
başvurması icabedeceğine karar vermiş olmasına göre, aynı ta
lebin tekrar tetkikine mahal bulunmadığına ve müstedinin zik
redilen makam veya mercie ayrıca müracaatte muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

59 11. X I I . 1957

15206/14G16 Dr. İhsan Bolat
İskele caddesi Son 
Apartımanı kat 1. 
Bartın

Dilekçi : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden bir ilâç 
hakkında istediği ruhsatnamenin iki buçuk seneden beri kasten 
verilmediğini beyanla, gereğinin bir an evvel yapılması hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 
alman cevapta, sözü geçen ilâç hakkındaki fiyat beyannamesi
nin İstanbul’daki Tetkik Komisyonundan geldiğinde icabının 
hemen yapılacağı bildirilmekte olduğundan, dilekçinin bahis 
mevzuu beyannamenin vekâlete irsali esbabmı istikmal etmesi 
lüzumuna ve bu itibarla talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

60 11. X I I . 1957

15235 14644 Asaf Napallı
Kale mahallesi Reis 
sokak No: 28 Tokad 
Oteli 
Samsun

Dilekçi : Türkiye’den memleketi olan Napal’a gitmek için 
istediği pasaport münasebetiyle Arzuhal Encümeninden verilen 
kararda, kanun hükümleri dairesinde muamele ifası gerekeceği 
beyan olunmakta ise de, hare olarak tahakkuk ettirilen 261 Türk 
lirasını fakirliği hasebiyle ödiyemiyeceğinden, resmî ve kanuni 
muamelenin huna P’öre ve süratle yapılmasını istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin beyan ettiği pasaport muame
lesini Büyük Millet Meclisinin değil, ilgili ve vazifeli makamın 
kanun hükümleri dairesinde yapması icabedeceğine ve evvelki 
müracaatleri üzerine selef komisyondan verilen karar da bu mer
kezde bulunmasına mebni, vâki son talep hakkında encümeni
mizce de muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

61 11. X I I . 1957

14523/13934 Hamdi Aytaçlı
Esnaf Dernekleri 
Birliği 2 ııci Başkanı
2 Eylül caddesi No:
18
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Birliğe dâhil esnafın toptancıdan kolay
lıkla mal satmalabümesi hususunun sağlanması hakkında)

Dilekçi : Tevzie tâbi olmıyan malların, ithalâtçı tarafın
dan, daha gümrükte iken arzu edilen kimselere satılmakta 
olmasından dolayı Anadolu’daki esnafın mal mubayaasında 
büyük zorluklarla karşılaşmakta ve bu yüzden karaborsa ile 
muamele yapmak lüzumunu duymakta bulunduğunu ve birli
ğe dâhil esnaf arasında yaptıkları anketlerde de bu husus
ların belirtilmiş olduğunu beyanla, bahismevzuu esnafın muh
taç bulundukları maddeleri ithalâtçıdan kolaylıkla satınala- 
bilmeleri hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçede 
ve buna bağlı istidalarda ileriye sürülen hususların millî ko
runma mevzuatiyle ilgili olup bunlara ait satış tarzının ve 
kâr hadlerinin de mütaaddit kararlarla tâyin ve tesbit edil
miş bulunduğu ve bu kanun ve kararlar hükmüne muhalefetin 
suç teşkil etmekte olduğu cihetle alâkalıların kanun ve karar
lara aykırı gördükleri hareketleri merciine ihbarla takibat 
istemeleri gerekeceği, bununla beraber ihbar mahiyetini haiz 
bulunan müracaatten dolayı kanuni iktizasına tevessül edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Eskişehir Esnaf Demekleri Birliğinin 
mevzuu yukarıda beritilen müracaatını incelemiş olan Ticaret 
Vekâleti, bu müracaatte temas edilen hususlar hakkında tah
kikat icrasına tevessül eylemiş olmasına ve tahassul edecek 
neticeye göre kanuni icabının yapılacağı da tabiî bulunmasına 
binaen, mezkûr müracaat dolayısiyle encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

62 11. X n  . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

15260/14668 Mehmet Yavuz
M. Pinar nahiyesin
de
Sürüç

Dilekçi: Toprak istihkakının bir an evvel verilmesi lüzumu
nun ilgili makama kesin olarak bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin aynı husus hakkında daha ev
vel vâki müracaatı üzerine selef encümen tarafından verilen bu 
baptaki talebin son karan ittihaz etmek yetkisine sahip idari 
makam veya mercice incelenmesi lâzımgeleceğinden müstedi- 
nin o makam veya mercie baş vurması gerekeceğine mütedair 
bulunan karar katileşmiş olmasına ve ayni talebin tekrar tetki
kine mesağ görülememesine binaen bu bapta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığın» ve dilekçinin makamı aidine 
aynca müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

63 11. X I I . 1957

12300/11743 Süleyman Yollar
Bağ. Top. Tb. Kh. 
Bl. Tls. Tkns. Assb. 
Kd. Başçvş.
Devrek

Dilekçi: Muhtelif hususlar hakkında ihbarda bulunmaktadır.
Gereği düşünüldü: Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ceva

ba göre, dilekçinin ihbar ettiği hususlardan dolayı tahkikat ic
rasına lüzum olmadığı adlî âmirlikçe kararlaştırılmış olduğun
dan, mezkûr ihbar münasebetiyle encümenimizce de muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

64 11. X I I . 1957

14816/14227 Hüseyin Balcı
Adliye karşısında 9 
No. lı İnan Yazıha
nesi vasıtasiyle 
Erikli köyünden 
Samsun

Dilekçi: Bir kaza neticesinde evinin yandığını, dokuz nüfus
tan ibaret ailesi efradının meskensiz ve aç kaldıklarını beyanla, 
Kızılay Cemiyeti tarafından kendisine yeni bir mesken inşasına 
kâfi gelecek miktarda nakdî yardım yapılması hususunun temi
nini istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

65 11. X II. 1957

14817/14228 Mehmet Ertem Dilekçi : Yaşar adında evli bir şahıs tarafından kaçırılmışı
Büyüklü köyünde olan kızının bu şahıstan alınarak kendisine teslimini ve halen 
Çarşamba - Samsun Çarşamba kazası Jandarma Kumandanlığında vazifeli onbaşı 

İsmail’in, dövme ve sövmeden dolayı kanuni takibata mâruz 
tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ma
hallî C. Müddciumumiliğince ve üst idari makamlara müra
caatte bulunması icabedeceğinden, mezkûr talep hakkında



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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

66 11. X I I . 1957

Dilekçi : Bafra icra memurunun birtakım yolsuz hareket
lerde bulunmakta olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Adliye Vekâletine usulü dai
resinde şikâyette bulunmakta muhtar olmak üzere vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

67 11. X I I . 1957

Dilekçiler : Yunanistan göçmenlerinden olduklarını ve şim
diye kadar iskân haklarının tamamlanmadığını beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı 
usulüne tevfikan Devlet Vekâletine müracaatte bulunmaları 
lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

68 11. X I I . 1957

Dilekçiler : iskân haklarının bir an evvel verilmesini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta Devlet Vekâle
tine müracaatte bulunmaları lâzımgeleceğinden vâki talepleri 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

69 11. X I I . 1957

14571/13982 Kerem Saraç Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı Şahin
Seydo köyünde Erduman, Esat Doğan ve Ahmet Doğan adlarındaki şahıslar
Mesçitli - Erzurum hakkında kanuni takibat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni takibata mâruz tutulmaları is
tenilen şahıslar hakkında bu yolda hareketi icabettiren bir se
bep mevcudolup olmadığının araştırılması mahallî C. Müddei
umumiliğine ait bulunduğundan dilekçinin usulü dairesinde

14577/13988 Bahriye Çavgıner ve 
kızları Hacer Dereli 
ve Emine triç 
Mesudiye mahallesi 
225 nci sokak No: 20 
Mersin

14578/13989 Salim Çavgıııer ve 
oğlu İbrahim Çav- 
yıner
Nfusratiye mahallesi 
225 nci sokak No: 
20
Mersin

14824/14235 Sadık Bal
Çandır köyünde 
Bafra



mezkûr makama müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebin- 
den dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  27 -

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

70 11. X n  . 1957

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü istemektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde Dahiliye 

Vekâletine müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

71 * 11. X I I . 1957

Dilekçi : Bir üst derece maaşa yükseltilmesini ve geçen za
mana ait haklarının da yeni bir kanunla kendisine verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin terfie taallûk eden talebinin 
incelenmesi ilgili idari makama aiıt bulunmasına ve yeni bir ka
nun çıkarılması hakkındaki isteği de encümenimizce nazara alı
nacak hususlardan görülmemesine mebni her iki cihet hakkın
da zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

72 11. X II. 1957

Dilekçi : Kocası hakkında açtığı zina dâvasının reddi hak 
kındaki mahkeme hükmünü temyiz ettiğinden bahsile, bu bap 
taki dosyanın Büyük Millet Meclisince tetkik olunarak adaletin 
tecelli ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yoluna müracaat etmiş olan di
lekçinin dâva dosyası Temyizin aidolduğu dairesince incelen
mek üzere olduğuna ve -teşriî uzvun mahkeme hüküm ve karar
larını tetkik etmesine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desi sarahatine nazaran imkân bulunmamasına göre vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14543/13954 Selime Revan
Alipaşa mahallesi 1. 
Turhan sokak No: 7 
Erzurum

»/; 538/13949 Cavit Takan
Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdür
lüğü Başkâtibi 
Edirne

14857/14268 Ali Andırlı
Haşan Akbaz köyü 
Nuh uşağı 
Hane

73 11. X II . 1957
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. Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

14603/14014 Hüseyin ve Mecit. 
•Yaşa
Çulhalı köyü, Yu 
suflu mahallesinde 
Boyabat

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Arazilerine vâki müdahalenin men’i hakkında 
açtıkları dâvanın haksız yere reddedildiğinden bahsile, hakları
nın korunmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin, usulü dairesinde kanun yo
luna başvurmakta muhtar olmak üzere vâki taleplerinin encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağıııa karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

74 11. X I I . 1957

14558/13969 Samiye Işıklı
Aslanca mahallesi 
Hacıoğlu sokak
No: 27 
Çapakkale

Dilekçi : Ölü kocasının sağlığında istihkak kesbetmiş oldu
ğu emeklilik ikramiyesinin, mülga 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi mucibince mirasçılarına verilmesi lâzımgeleceğini ve 
her ne kadar Maliye Vekâletine vâki müracaatine karşılık ol
mak üzere tarafına gönderilen yazıda, bu ikramiyenin 609 sa
yılı Meclis Kararı gereğince tesviyesine imkân olmadığı bildi
rilmekte ise de Yüksek Meclisin vereceği yeni bir kararla hak
larını kendilerine iade edeceğinden -emin bulunduğunu beyan
la, gereğinin bu yolda yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin murisi İsmail Hakkı ’nm du
rumu itibariyle sözü geçen 609 sayılı Kararın şümulü içine gi
rip girmediğinin tetkiki ve hâsıl olacak neticeye göre icabeden 
kararın ittihazı idari kaza merciine aidolduğundan vâki talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

75 11. X I I . 1957

14752/14163 Mehmet Atıf Kor- 
han
Emekli Liman Iieisi 
Bozcaada - Çanak
kale

Dilekçi : Emeklilik muamelesinin iptaliyle tekrar tavzifi 
hakkmdaki talebinin reddine mütedair olan encümen kararın
da isabet göremediğini ve yüz on liradan ibaret tekaüt maaşiyle 
yedi nüfustan ibaret ailesi efradını geçindiremediğini beyan
la, ilk talebi dairesinde yeni bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebini daha önce inceliyen 
selef komisyon tarafından bu bapta verilen 2 . IV . 1957 gün 
ve 4878 sayılı Karar usulen katileşmiş bulunmasına ve müstedi 
her ne kadar bu karar münasebetiyle itirazı tazammun eder 
mahiyette yeniden müracaatte bulunmuş ise de Dahilî Nizam
name hükümlerine göre iş sahiplerinin itiraz hakkı mevcudol- 
mamasına mebni mezkûr müracaat hakkında zikredilen sebep
lerden encümenimizce de muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

76 11. X I I . 1957



20
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

14604/14015 Kainiz İreç ve oğul
ları
Mesudiye mahallesi 
185. sokak No: 34 
Mersin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Bir an evvel iskân edilmelerini istemektedirler.
Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta Devlet Vekâleti

ne miiracatte bulunmaları lâzımgeleceğinden vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Kârar tarihi

77 11. X I I . 1957

14418/13831 Ramazan Ulu 
Ulu köyünde 
Ulus

Dilekçi : Köyleri muhtarından şikâyet etmekte ve bunun 
hakkında verilmiş olan menimuhakeme kararının kaldırılarak 
kanuni takibat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin köy muhtarına taallûk eden 
yeni şikâyetini usulü dairesinde aidolduğu makama karşı serd 
etmesi lâzımgeleceğine ve meni muhakeme karan katileşmemiş 
bulunduğu takdirde kabili itiraz olmasına göre her iki cihet hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

78 11. X I I . 1957

14590/14001 Mehmet Kaynak 
1'>176/14586 Karaağaç mahalle

sinde
Kızılcadere köyünde 
Dursuııbey

Dilekçi : Kasden öldürülen kızına ait tahkikatın yanlış mec
raya sevk edildiğinden bahsile, bu işe el konulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Adliye Vekâletine 
usulü dairesinde müracaat etmekte muhtar olmak üzere vâki ta
lebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

79 11. X I I . 1957

14591/14002 Bahri Delikaya 
ve arkadaşları 
Uzımlu köyünde 
Boğazlı yan

Dilekçiler : Köylerindeki Hazine topraklannın kendileri gibi 
muhtaç çiftçilere verilmeyip zengin ve geniş toprak sahibi kim
selere, hattâ çocuklara tevzi edildiğini beyanla, bu hususun ma
hallinde tetkik ve tahkik olunarak gereğinin yapılmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta Devlet Vekâleti
ne müracatte muhtar olmak üzere vâki talepleri hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına*karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

80 11. X H . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

14605/14016 İsmail Safa Şenav 
490/490 Merkez Birinci Okul 

öğretmeni 
Eyüp - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplere binaen terfiinin 
yapılması ve bundan mütevellit maaş ve ikramiye farklarının 
ödenmesi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının bu yolda ifasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
aidolduğu vekâlete ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine 
müracaatte bulunması icabedeceğinden, mezkûr talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

81 11. X I I . 1957

14852/14263 Bekir Sucu ve arka
daşları
Muhtar, »Şılılı kö
yünde 
Gerze

Dilekçiler : Köylerinde yaptırmak istedikleri cami için beş 
bin lira yardımda bulunulmasını istemektedirler.

Gereğid üşünüldü : Dilekçilerin yardım taleplerini alâkalı 
makama karşı dermeyan etmeleri lâzımgeleceğinden bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve* 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

82 11. X I I . 1957

14560/13971 Halit Çelikoğlu 
15134/14544 Sümcrbank Alım ve 
15283/14691 Satım Miiessesesi ma

ğazasında 
Düzce

Dilekçi: Arifiye Köy Enstitüsünün üçüncü sınıfında üst 
üste iki sene kalmış olmasından dolayı okuldan ihracedilerek 
mahkeme karariyle (1 700) lira tazminata mahkûm edildiğini, 
halbuki okulun birçok işlerinde amele gibi çalıştığının hiç na
zara alınmadığını ve diğer taraftan öğrencilerin emeğiyle mey
dana gelen sebze ve meyvelerin okul idaresince satılarak men
faat temin edilmiş olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi bahis mevzuu mahkeme hükmü
ne karşı usulü dairesinde kanun yoluna başvurabileceği gibi, 
okul idaresini temsil eden kimselerin okula ait meyve ve seb
zeleri satarak haksız yere ve suiistimal şeklinde şahsan bir 
menfaat sağladıkları iddiasında ise bundan dolayı da ilgili ve
kalete müracaat edebileceğine göre her iki cihet hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
(

83 11. X I I . 1957

14870/14281 Mustafa Kara
Yeşilöz mahallesi Ba- 
raj caddesi bilâ N o: 
lı son evde 
Ankara * * -----

Dilekçi: Birinci derece inşaat kalfalarının bir talimatname 
ile ikinci grupa ayrılmalarında aslâ isabet bulunmadığından 
bahsile, mezkûr talimatnamenin tekrar gözden geçirilerek tadi
lini ve mağduriyetlerinin bu suretle önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Bahis mevzuu talimatnamenin tadili alâ
kalı vekâletlere aidolmakla beraber her hangi bir talimatna-
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No. atlı, soyadı ve adresi Kı cumen kararı ve ne sebepten verildiği

menin kanuna mugayereti iddia edildiği takdirde böyle bir 
iddianın tetkiki de Devlet Şûrasının vazifeleri cümlesinden 
bulunmasına -binaen, vâki talep hakkında bu sebeplerden en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

84 11. X I I . 1957

14434/13847 Mustafa Dalan Dilekçi: Aleyhine açılan bir meni müdahale dâvasının rüi-
Ibııisclim mahalle- yeti sırasında keşif zabıt varakası ile krokisinin zıyaa uğratıl- 
simle dığı hakkmdaki şikâyetiyle ilgili olarak Arzuhal Encümenince
Tosya verilen karara itiraz eder olduğunu beyanla, mezkûr şikâyetin

yeniden tetkikini istemektedir.
Gereği düşünüldü: Dahilî Nizamname hükümlerine göre iş 

sahiplerinin encümen kararlarına itiraz haklan bulunmadığın
dan dilekçinin vâki itirazının bu sebepten reddine ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

85 11. X H . 1957

Dilekçi: Kan gütme Kanununa göre hakkında verilmiş, olan 
nakil kararının mahsul kaldınlmcaya kadar tehirini ve gidece
ği yere kadar olan zaruri masraflannın Devletçe ödenmesini ve 
o yerde kendisine ev ve arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâ
kalı makamlara müracaatte bulunması lâzım geleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

86 1 1 . X n . 1957

Dilekçi : Adana Ceza Evi müdür ve gardiyanları ile mahal
li Adliye mensuplan hakkında bâzı beyanlarda bulunmakta 
ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı hususlar hakkında Ad
liye Vekâletine de müracaatte bulunduğu istidası altındaki 
meşruhattan anlaşılmasına ve şu hale göre mezkûr müracaat alâ
kalı makamın ıttılaına vâsıl olmuş bulunmasına binaen bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14533/13944 Ali Sevinç 
Ceza Evinde 
Adana

14510/13923 Mehmet Navılar
Piçket mahallesinde 
Demirciler köyü 
Borçka

87 11. x n . 1957
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14532/13943 Ülker Yayıcı
Hacıbayraııı civarı 
Tavşan sokak Doğu 
Berberi No: 2 /A  
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eı cümen kararı ve 11e sebepten verildiği

Vahap öcal 
Sarayönü’ııde Zahi
reci ve öcal Kıraat
hanesi sahibi 
Urfa

14414/13827 Nâzım Sungur
Çalışkanlar mahalle
si Kireç ocağı N o: 
756/2
Çinçinbağları - An
kara

Dilekçi : Salihoğlu Ali Güler hakkında açmış olduğu -dâ
vada lehinde toplanan delilleri; hâkim, müddeiumumi, avukat 
ve sairenin menfaat mukabili yok ettiklerini beyanla, bunla
rın cezalandırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı usu
lü dairesinde Adliye Vekâletine müracaat etmesi lâzımgelece- 
ğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11 . X I I . 1957

14436/13849 Fazıl Ocakçı
Umum Otomobilci
ler Şoför ve İşçileri 
Derneği Reisi 
Zonguldak

Dilekçi : Virmi beş bin lira kıymetinde olan gayrimenku- 
lünii ipotek irae etmek suretiyle Ziraat Bankası Urfa Şube
sinden beş bin lira kredi talebinde bulunmuş iken bu talebi
nin sebepsiz reddedildiğini beyanla, bahis mevzuu kredinin 
teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ban
ka umum müdürlüğüne müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11. X I I . 1957

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebepten dolayı kendi
sine nakdi yardım yapılmasını yahut 300 lira aylık ücretle bir 
içe konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine nazaran bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

90 11. X n  . 1957

Dilekçi : Zonguldak Şoförler Derneğini teşkil eden üyeler
den bir kısmının esnaf vasfını haiz olmadıkları ileri sürlıle 
rek bu gibilerin demekle olan alâkalarının kesilmesi yolunda 
vilâyetçe yapılan tebliğde isabet bulunmadığını beyanla, ka
nun hükümlerinin mezkur dernek hakkında lâyikiyle tatbik 
edilmesi esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce ala
kalı vekalete ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine mü- 
racaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki istek hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi-

Karar N a Karar tarihi

91 11 XII 1057



13674/1 o092 Mehmet Gültekin
57 nci Tümen Muha
sebe Mümeyyizi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3a

Dilekçi : Yedeksubaylıkta geçirdiği müddetin 6724 sayılı 
Kanun mucibince terfiinde nazara alınması hakkında yaptığı 
müracaatın idarece is’af edilmediğini beyanla, gereğinin ya
pılmasını ve namzetlik devresinin de mezkûr kanunda istihdaf 
edildiği gibi yükselme süresine mahsup olması talebini muhtevi 
olarak daha önce verdiği dilekçe Arzuhal Encümeninin 10419 
numarasında kayıtlı bulunduğundan bu dilekçenin de bir an 
evvel karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 6724 sayılı Kanuna istinad- 
eden talebinden dolayı usulüne tevfikan kaza merciine müru- 
caatle dâva açması lâzımgeleceğinen ve namzetlik devresinin 
terfi süresine mahsubedilmesi hakkmdaki isteği de yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine mebni, her iki nok
taya taallûk eden müracaat hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

92 11. X I I . 1957

14444/13857 Naci Yaycıoğlu 
116/116 Arslanpa§a mahalle

sinde 
Kozan

14419/13832 Haydar Olguncı* 
Başçavuş 
Ceza Evi Karakol 
Kumandanı 
Karaköso

Dilekçi : Çocuklarının meccanen tahsil ettirilmesini, emekli 
maaşiyle geçinemediğinden kendisine de nakdî yardım yapıl
masını istemektedir.

Greği düşünüldü : Dilekçinin tahsile taallûk eden talebin
den dolayı usulü dairesinde aidolduğu vekâlete müracaat et
mesi lâzımgeleceğine ve Devlet bütçesinden yardım ancak, yeni 
bir kanunla yapılabileceğine göre, her iki cihet hakkında zik
redilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

93 11. X I I . 1957

Dilekçi : Kıdemli Başçacuşluğa vaktinde terfi ettirilmemiş 
olmasından dolayı Devlet Şûrasına müracaatle dâva açmış ise 
de bu dâvasının süre aşımından reddedildiğini beyanla, duru
munun incelenerek hakkının gözetilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konuya taallûk eden 
dâvasının Devlet Şûrasmca süre aşımından dolayı reddedilmiş 
olduğu kendi ifadesinden anlaşılmasına ve bu dâvanın bu şekil
de reddedilmesi, terfie taallûk eden ve mezkûr dâvanın da 
mevzuunu teşkil eden talebin teşriî uzuv olan encümenimizce 
yeniden incelenmesini icabettirmiyeceğine ve esasen kanun hü
kümleri de buna müsait bulunmamasına binaen, vâki istek hak
kında zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

94 11. X II . 1957



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

Dilekçi : Ölü Hacı Osman’ın millî Mücadele sırasında mes- 
buk vatani hizmetlerinden dolayı sağlığında istihkak kesbetmiş 
olduğu İstiklâl Madalyasının müteveffanın oğlu olmak hase
biyle kendisine verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu 
yolda yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin babası Osman’ın ordu men
subu olmamak hasebiyle 869 sayılı Kanunun şümulü içine gir
mediği Millî Müdafaa Vekâletinin evrak arasında mevcut bu 
baptaki yazısından anlaşılmasına ve 66 sayılı Kanun gereğince 
tetkikat yapılmasına da müracaat müddetinin geçmiş bulunma
sından dolayı imkân görülememesine binaen, vâki talep hak
kında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

95 11. X II. 1957

Dilekçi: Mâlûl aylığının artıntyıası mümkün olmadığı tak
dirde on seneliğinin toptan ödenmesini ve kendisine Devlet dai
relerinde odacılık gibi bir iş bulunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mâlûl aylığının on seneliğinin toptan 
ödenmesi yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine ve 
kendisine bir iş bulunması hakkmdaki talebini dilekçinin aidol- 
duğu makama karşı dermeyan etmesi icabedeceğine binaen her 
iki cihet hakkında zikrolunan sebeplerden encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

96 11. X n  . 1957

14310/13723 Avşc Yeşilkaya Dilekçi: Tekrar eski işine aldınlmasmı ve 5 - 6 bin liradan
Kiirkçüçeşme cadde- ibaret zararının.da müsebbiplerine tazmin ettirilmesini istemek- 
si No: 68-70 tedir.
Balat - İstanbul Gereği düşünüldü: Dilekçinin zarar iddiasından dolayı alâ

kalı kaza merciine ve tekrar işe alınması talebinden dolayı da 
son karan almıya yetkili idari makam veya mercie müracaatte 
bulunması lâzımgeleceğinden her iki cihet hakkında zikredilen 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi,

- , Karar No. Karar tarihi

97 11. X I I . 1957

14515/13926 Haşan Poker Dilekçi: Gerede mahkemesinde açtığı bir gayrimenkul dâva-
46/46 ösmüş köyünde sının senelerden beri sürüncemede bırakıldığını beyanla, bu dâ-

Çamlıdere vanın Ankara’ya naklini istemektedir.
Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu baptaki talebini Temyizin 

aidolduğu dairesine karşı dermeyan etmesi lâzımgeleceğinden

14517/13928 Mehmet Navrıız 
Çimento Fabrikası 
taş ocağında 
Sivas

14411/13824 Habip Dalgan
Ivd. Baş.Çvş. 1. Hv. 
Üs. Pers. Şb. de 
Eskişehir



Arzuhal Arzuhal' sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

mezkûr talep hakkında zikrolunan sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

98 11. X I I . 1957

Dilekçiler : Gözden, ayaktan ve diğer bâzı âzadan mahrum 
olduklarını ve sadaka ile geçindiklerini beyanla, zabıtanın 
kendilerini serbest bırakmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
lerin Düşkünler Yurduna alınmaları hakkında aidolduğu ma
kama müracaatte muhtariyletlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

99 11. X I I . 1957

14161/13575 Ahmet Göktürk ve 
arkadaşları 
Dört Eylül mahalle
si Hekim sokak No :9 
Tire

14163/13577 Ömer Beyazay
Baştımar köyünde 
Sürmene

Dilekçi : Gelinine tecavüz eden ve kendi ayağının kırılma
sına da sebebolan şahsın tesirle beraat ettirildiğini bildirmekte 
ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kanun yoluna müracaatte 
bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında yalnız bu 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

100 11. X I I . 1957

14315/13728 Mustafa Demirtok 
İstirahat Otelinde 
Kâtip 
Oazianteb

Dilekçi : Gazianteb’de otel kâtibi olduğunu ve bu yer polis 
komiserinden dayak yemekle beraber hakaret de gördüğünü 
beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki iddiasından dolayı usu
lü dairesinde kanun yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğin- 
den bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

101 11. X I I . 1957

14302/13715 Iteeep Honç
Tekke meydan soka
ğı No: 11
Emirşrân - İstanbul

Dilekçi : Kendisine mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin ilk müracaati üzerine veri
len kararda da beyan edildiği gibi mâlûliyet iddialarının usu
lü dairesinde idareye karşı dermeyan edilmesi ve bu mevzuda 
ihtilâf zuhur ederse bundan dolayı da kaza merciine müracaat 
olunması lâsııngeleceğinden, dilekçinin de aynı şekilde hareket
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No. adı, soyadı ve adresi

etmekte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

102 11. X I I . 1957

14318/13731 Leylâ Taşçı
Adalet Orta sokak 
No: 8/1
Yalıköy - Boğaziçi 
İstanbul

Dilekçi : Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış ol
duğu tazminat dâvasının hasım taraf vekillerinin müdahalesiyle 
sürüncemede bırakılmış olduğunu beyanla, hakkının korunma
sını ve mezkûr dâvaya mütaallik hükmün bir an evvel veril
mesi hususunun da teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, usulü dairesinde Adliye Ve 
kâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

103 11. X I I . 1957

14511/13924 Etem Tacal
Çınarlar mahallesi 
Kılık sokak N o: 3 
Giresun

Dilekçi : Emekli maaşının mâlûliyet üzerinden tahsisi hak- 
kındaki dâvasının süre aşımı noktasından Devlet Şûrasmca red- 
delilmesi üzerine çok mağdur bir duruma düştüğünü, halbuki 
Emekli Sandığı Kanununun 44 ve 47 nci maddelerinin maksadı 
temine kâfi geleceğini beyanla, isteğinin yerine getirilmesini ve 
icabında mezkûr kanuna bir fıkra eklenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, kaza merciince kara
ra bağlanan ve kısmen de yeni bir kanun teklifi mevzuu ile il
gili bulunan hususlara taallûk ettiğinden, mezkûr talep hak
kında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

104 11. X I I . 1957

14837/14248 Ahmet Kapçı ve ar 
15139/14549 kadaşı

Yeni Köyden 
üeğirmendere - İz
mir

Dilekçiler : Köylerinde yapılan toprak tevziinde son derece 
mağdur edilmek üzere olduklarından bahsile, bu mağduriyetin 
önlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin usulüne tevfikan Devlet Ve
kâletine müracaat etmeleri lâzımgeleceğine göre vâki talepleri 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

105 11. X I I . 1957
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve no sebepten verildiği

14833/14244 MevKit Iienkliçağ- Dilekçi : Her iki gözünün görmez olduğunu ve babasının
laı* askerde iken vefat ettiğini beyanla, kendisine müteveffa baba
Şeyhalemaıı Yahşi sından maaş bağlanmasını istemektedir.
mahallesi N o: 54 Gereği düşünüldü : Dilekçi, vâki talebinden dolayı alâkalı
Konya vekâlete de müracaat edebileceğinden, mezkûr talep hakkında

encümenimizce muamele 'tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

106 11. X n  . 1957

14758/14169 Haşan Celavur Dilekçi: Oğlunu öldüren şahıslardan birinin Suriye’ye kaçtı-
Tüecar Ali Sökmen ğını beyanla, bunun Türkiye’ye getirtilerek muhakemesinin di- 
yanında ğer suçlu ile birlikte Urfa’da yapılması hususunun teminini is-
Viranşehir temektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı Adli
ye Vekâletine müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

107 11. X I I . 1957

Dilekçi: Fakir olduğunu beyanla, parasız yatılı olarak bir 
okula kaydettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebini usulü dairesinde 
Maarif Vekâletine karşı dermeyan etmesi lâzımgeleceğinden en
cümenimizce bu hususta muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

108 11. X I I . 1957

Dilekçi: 6724 sayılı Kanunun Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı kadrosunda çalışanlara da teşmili icabedeceğini 
beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Hususi hukuk hükümlerine göre idare 
edilmekte olan banka ile personel arasında tekevvün eden bu 
kabil ihtilâflann halli kaza merciine aidolduğundan vâki tale
bin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mucibince 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ve alâkalıların 
vazifeli kaza merciine usulüne tevfikan müracaatta muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14584/,1399ü Cemil Arıksan
Türk Deniz Ticareti 
Filosu Gemi Zâbita- 
nı Sendika Başkanı 
İstanbul

14755/14166 Esat Erçelik 
Çatak köyünde 
Giilhisar - Burdur

109 11. X II . 1957



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

14572/13983 Kâzını Sarıkaya 
Ceza Evinde 
Akşehir

14565/13976 Hikmet Melih Den
giz
Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti 
Mtb. memurlarından 
Ankara

Dilekçi : Gayrikanuni surette bir sene hücre hapsine konul
duğunu ve arada dört ayının da zıyaa uğradığını beyanla, bun
lardan dolayı kendisine bir hak verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı usulu- 
ne tevfikan Adliye Vekâletine müracatte bulunması lâzımgele- 
ceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

110 11 . X I I . 1957

Dilekçi : İstiklâl Muharebesi sırasında Ankara’da Sıhhiye 
Vekâleti emrinde merkez tabibi olarak vazife g'ören babası mer
hum Doktor Ali Cevad’a 66 sayılı Kanun gereğince İstiklâl Ma
dalyası verilerek bunun kendisine intikal ettirilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin babası müteveffa Ali Cevad
in Milli Ordu mensuplarından olmadığı cihetle 869 sayılı Ka
nunun kendisine şümulü bulunmamasına ve 66 sayılı Kanuna 
göre yapılması gereken müracaatın müddeti de hayli zaman ev
vel geçmiş olmasına binaen, vâki istek hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı»8, 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

111 11 . X I I . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu Çanakkale Diyarbakır

A. F. Ağaoğlu If. Ortakcıoğlu V Yazıcı M. Dayıoğln A. II. Sezen K. Tay fi

Elâzığ Elâzığ Erzurum Ordu Siird Urfa
M. Alttndoğan F. Karakaya M. Eyüboğlu M. Ekşi F. Şeııdur M. Y. Alhas

(Arzuhal sayısı : 127)

T. B. M. M. Matbaa*'
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13 . /  .1958 Pazartesi

Arzııhnl Arzuhal sahibinin. 
No. adı, soyadı ve adresi

2605/2444 Yakup Arslan
Misakımillî mahalle
sinde 

ı Safranbolu

Kncümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Safranbolu kazasının Kıran köyü mevkiin
de bulunan evıvali metruke ve gayrimenkule üzerinde Hazinei mâ
liyece ilgi gösterilmemesi yüzünden Hazine hukukunun ziyama 
sebebiyet verildiği halikında ihbarı mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazılarına nazaran : Muhbir de hazır bulundurulmak suretiyle 
yapılan tetkikat neticesinde 9813 metrekare arsa tesbit olunarak 
Hazine namına tescil olunmuş bulunduğu anlaşıldığından bu su
retle yerine getirilen ihbar mevzuu hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

112 11. X II . 1957

17960/16715 Mehmet Şakir Akay Dilekçi : Açıkta kaldığı müddete ait maaşlarının Devlet Şû- 
Meşrutiyet mahallesi rasının bu baptaki ilâmı gereğince tesviyesi hususunun sağlan- 
Abdi sokak No: 44 masını istemektedir.
ödemiş Gereği düşünüldü : Dilekçinin kadrosunun 1 . III . 1951 tari

hinde tenkis edilmiş ve kendisinin ise daha önce, yani 26.11.1951 
tarihinde emekliye sevkı hakkında müracaatte bulunmuş olduğu 
ve bu sebeple tesviyesi gereken bir açık maaşı olmadığı Dahiliye 
Vekâletinin bu baptaki cevabında beyan edilmesine ve bu durum 
karşısında dilekçinin açıkta kaldığı müddet varsa bunu tevsik 
ederek tekrar vekâlete veya tavzih yoluna müracaat etmesi ge
rekeceğine binaen, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

113 11. X I I . 1957



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

4304/4205 Mustafa Dönmez ve 
arkadaşları 
Telsiz mahallesi Ve
rem Hastanesi civa
rında No: 222 ha
nede
Zeytinburmı

Dilekçiler : 6188 sayılı Kanunun meriyetinden çok evvel yap- 
tırdıklan evlerinin yıktınlmaması lâzımgeleceğini beyanla, gere
ğinin bu yolda ifasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba gö
re şikâyet mevzuu bertaraf edilmiş olmasma göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

114 11. X n . 1957

3531/3524 Alim Aktaş ve arka
daşları
Gözlek köyünde 
Amasya

Dilekçiler : Köy halkından olmıyan bâzı kimselerin kötü 
niyetle yaptıkları ihbar üzerine öteden beri zilyed ve mutasar- 
n f bulundukları arazinin tapu dışında kalan kısmının ellerin
den alınmasına teşebbüs edilmesi son derece mağduriyetlerini 
mucibolacağmdan bahsile, tapu fazlasmm da kendilerine ter
kini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin mensuboldukları köyde baş
lamış elan tapulama muamelesinin neticesini beklemek lâzım- 
geleceği Maliye Vekâletinin bu baptaki cevabmdan anlaşıldığı 
ve ancak bu muamelenin hitammda iktisabi müruruzaman, zil- 
yedlik ve saire gibi sebeplerle köy halkına terki icabeden ara
zinin tespitine imkân hâsıl olacağı yine müşarünileyh vekâletin 
iş’an cümlesinden bulunduğu cihetle, vâki talep hakkında zik
redilen noktalardan encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

115 11. X n  . 1957

14312/13725 İbrahim Hakkı Çırağ 
14822/14233 Altıparmak Çıkıntı 

sokak No: 8 
Bursa

Dilekçi : İhbar ikramiyesinin biran evvel verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : îhbar edilen hususun tahkik «dilmekte 
olmasmdan dolayı halen dilekçiye ihbar ikramiyesi verilemiye- 
ceği Maliye Vekâletinin cevabi yazısından anlaşıldığı cihetle 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

116 11. X I I . 1957

14055/13469 Mehmet Şükrü Er- 
çelik
Vişneli mahallesi 
öğretmen Evleri 
No: 31/A 
Eskişehir

Dilekçi : 1948 - 1949 yıllannda yaptırmış olduğu tedaviye 
ait alacağının bugüne kadar ödenmediğinden bahsile, mezkûr 
alacağın tediyesi için Zile Malmüdürlüğüne gerekli emrin veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi namına tanzim edilen 254,58 li
ralık ödeme emrinin Maarif Vekâleti kanaliyle Zile Malmüdür- 
lüğıine g ö * ı o l d u ğ u  Maliye Vekâletinin bu baptaki ceva*



- s -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bi yazısından anlaşılmış olduğu cihetle vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

117 11. X I I . 1957

Dilekçi : Kendisine esaslı bir iş bulunmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ilgili 

makam ve mercilere müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hu- 
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

118 11. X I I . 1957

Dilekçi : Bâzı suçlular hakkmdaki hazırlık tahkikatının sü
rüncemede bırakıldığından, maznunların tevkifi cihetine gi- 
dilmiyerek menfaat mukabili himaye edildiklerinden ve saireden 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.
-  Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından ileriye sürülen id
dia ve şikâyetin vâridolmadığı Adliye Vekâ’ot'nce yapılan 
tahkikat neticesinde anlaşılmış bulunmasına göre vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

119 11. X H . 1957

Ahmet Haliloğlu Dilekçi : Son çıkan kanundan kendisinin de istifade ettd-
Ceza Evinde rilerek meşrutan tahliyesini istemektedir.

rgüP Gereği düşünüldü : Dilekçinin meşrutan tahliyesi hakkm
daki talebinin tervicine kanunen imkân görülemiyerek redde
dildiği, Nevşehir Ağır Ceza Beisliğince verilip bir sureti ev
rak arasında bulunan kararın tetkikinden anlaşılmasına mebni, 
vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

13846/13262 Nuriye Aydın 
13876/13292 Mollakebir köyünde 
13963/13377 Karayazı

14961/14372 Sıddık Can
2aho.sk köyünde 
Kasrik - Gürpınar

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

120 11.231.1957



/

4989/1400

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Kıza Ada 
Eski Menemen 
desi No: 73 
örnek köy 
Karsı vaka -

cad-

zmır

Kı cümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Bütün hizmetlerinin nazara alınarak kendisine 
emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
aidolduğu vekâlete ve ihtilâfın devamı halinde de kaza mer
ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta zik
redilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

121 11. X n  . 1957

212/212 Osman Yayla Dilekçi: Fakir olduğu ve arazisi de bulunmadığı için kendi-
Hanyatak köyünde sine yardım yapılması hakkında daha önce vâki müracaatının 
Akyazı - Sakarya Arzuhal Encümenince nazara alınarak müspet karar verildiğini, 

ancak mezkûr kararda ikramiyeyi nereden alacağı açıklanmadı
ğından bu cihetin bildirilmesi lâzımgeleceğini beyanla, g'ereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedinin yardım talebiyle vâki ilk mü
racaatı üzerine selef encümence verilen kararda, bu yardımın 
yapılması icabedeceği yolunda bir kayıt mevcudolmayıp bu bap
ta alâkalı makam veya mercie baş vurulması gerekeceği beyan 
edilmiş olmasına göre, ileri sürülen son istek hakkında zikredi
len sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ve dilekçinin ilk karar veçhile aidolduğu makam veya 
mercie usulü dairesinde müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

122 11 . X I I . 1957

14067/14378 Sınan Demir Dilekçi: Yirmi yaşındaki og;lu Fethi Demır’le, yirmi beş ya-
Fethi Demir babası şmdaki eniştesi Ramazan Sancağı taammüden öldürmüş olan Sil- 
Hilvaıı van Kasasının Güllü Köyünden (Bedrim Batuk) adındaki şalısın

adli makamlarca henüz tevkif edilmediğini beyanla, derhal tu
tularak hakkında kanun hükümlerinin tatbik edilmesini iste

mektedir.
Gereği düşünüldü.: Teşriî bir uzuv olan Büyük Millet IVTec-

lisinin adlî muamelelere müdahale etmesi caiz olarnıyacağmdan
dilekçinin usulü dairesinde adüî makamlara müracaat etmesi ve 
bu makamlardan her hangi bir şikâyeti varsa bunu da Adliye 
Vekâletine bildirmesi icabetdeceğinden vâki talep hakkında zik
redilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar vrildi.

Karar No. Karar tarihi

123 11 • X I I , 10D7



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15049/14459 Kemal Beyzade
Yaprak mahallesi 
Baltaoğlu sokak 
Gazianteb

14973/14384 Mahmut Kurnaz
Kılı edede mahallesi 
Söğütlübalıçe N o:71 
Samsun

14331/13744 Mehmet Sar,
15282/14690 Küçükpazar Kantar

cılar Sabunhane so
kak No: 36 
İstanbul

5

Dilekçi: İstidasında adlarım gösterdiği kimselerden davacı 
olduğunu beyanla, bunlar hakkında Büvük Millet Mcclisince 
tahkikat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin beyan ve iddia ettiği hususlar
dan dolayı, suçlu gördüğü kimseler hakkında, usulüne tevfikan 
adlî makamlara müracaatta bulunması lâzım geleceğinden, vâki 
talebin bu sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

124 11. X I I . 1957

15039/14449 Asım Kılıçaslan ‘ ve 
arkadaşı Süreyya 
Uslu
Çiftçi Birliği Baş
kan vekili 
Yozgad

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının taksite bağ
lanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borç
larının taksite bağlanması hakkında son defa kabul edilen ka
nundan dilekçilerin de istifade etmeleri mümkün bulunduğu 
takdirde usulüne tevfikan aidolduğu makama müracaatte bulun
maları lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

125 11. X I I . 1957

Dilekçi : Kaçırılan kızının kendisine teslimini ve kaçıran 
hakkında da takibat icrasını mahallî adliyesinden istediği halde 
bu baptaki müracaatinin bir semere vermediğini, beyanla, gere
ğinin yapılmasını talebetmektedir.

.Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde Adliye Ve
kâletine müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

126 11. X I I . 1957

Dilekçi : Babasının yaşlı ve hastalıklı oldugıınu beyanla, bu
na ait cezanın infazı hususunun geri bırakılmasını istemektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin babasında görülen hastalığın
infaza mâni olacak derecede bulunmadığı adlî tıp müessesi ra
poru ile tesbit edilmiş olmasından dolayı cezanın çektirilmesine 
başlandığı Adliye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı 
cihetle vâki talep hakkında enciimenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

127 11 . X I I . 1957



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

14988/14399 Neşet Cengiz ve ar- 
kadaşları
Norsen Köyü Muh
tarı 
Muş

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının beş sene müd
detle taksite bağlanmasını ve haczin kaldırılmasını istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Bu gibi borçların taksite bağlanması hak- 
kındaki son kanundan dilekçilerin de istifade etmeleri mümkün 
bulunduğu takdirde usulü dairesinde aidolduğu makama müra
caat etmeleri lâzımgeleceğinden vâki talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

128 11. X I I . 1957

15032/14442 Hilmi Karademiı- 
15232/14641 Mecidiyeköy Kuşte- 

pesi İkinci sokak 
No: 52 
İstanbul

Dilekçi : Verem hastanesinden yakında taburcu edileceğini, 
fakir ve dermansız olduğunu beyanla, kendisine nakdi yardım 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Kızılay ve emsali hayır cemi
yetlerinden birine müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

129 11. X I I . 1957

14966/14377 A. Necati Ayhan 
Binbirdirek Meydanı 
mahallesi Binbirdi
rek Meydanı sokak 
No: 10/10
Divanyoln - İstanbul

Dilekçi : Müvekkillerinin malik ve mutasarrıf bulundukları 
iki parça gayrimenkulün büyük bir kısmının Beyoğlu Kadastro 
Komisyonunca Hâzineye verilmiş olduğunu, yeniden keşif 
yapılması hakkmdaki talebinin mezkur mahal kadastro müdürü 
tarafından terviç edilmemekte bulunduğunu beyanla, sözü ge
çen komisyon kararının İslahını ve müdür hakkında da lâzım- 
gelen kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Kadastro Komisyonu karan 
hakkında kanun yoluna müracaat etmesi, müdüre taallûk eden 
iddia ve şikâyetini de üst makama bildirmesi icabedeceğinden, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

130 11. X n . 1957

15048/14458 Ayşe Erkan
Deliklitaş mahallesi 
Gülnihak sokak 
No: 49 
Eskişehir

Dilekçi : Şehit kocasmdan almakta olduğu maaşın yanlış
lıkla kesildiğini, tekrar verilmesi hakkında yaptığı birçok mü- 
racaatlere cevap alamadığını beyanla, sözü geçen maaşın eskisi 
gibi ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı doğ
rudan doğruya Millî Müdafaa Vekâletine müracaatte bulun
ması lâzımgelaceğinden mezkûr talep hakkında bu sebepten



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

ene.jnanimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

131 11. X I I . 1957

15037/14447 Ali Gökali
Yenice mahallesi 
Opera Otelinde 
(İtfaiye meydanın
da)
Ankara

Dilekçi : Çok fakir olduğunu beyanla, kendisine nerede 
olursa olsun yapabileceği bir iş verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin îş ve işçi Bulma Kurumuna 
usulüne tevfikan müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

132 11. X I I . 1957

5046/14456 Ahmet Hikmet A<*ık- 
söz
Saraçi 1 yas mahalle- 
sinde
İpsala - Edirne

14332/13745 Ali Erkılıç ve ya
kınları
Talikan köyünde 
Halfet:

Dilekçi : Tapulu arazisinin elinden alınarak başkalanııa 
tevzi edilmek üzere olduğunu beyanla, keyfiyetin tahkik olu
narak sözü geçen arazin.n dağıtılmaması hususunun teminini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Dev
let Vekâletine müracaatte bulunması icabedeceğ^nden, bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

133 11. X n . 1957

Dilekçiler : Adam öldürmekten maznun birtakım kimsele
rin tahliye edilmiş olmalarından şikâyet etmekte ve bu bap
taki dâvanın başka yere neklini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden bu bapta alınan 
cevaba göre mevkuf olan maznunlar biner lira kefaletle tahli
ye edilmiş ve muhakeme 30 . IX  . 1957 tarihine talik olunmuş 
bulunmasına ve dâvanın nakli hakkmdaki talebin tetkiki de 
alâkalı kaza merciine aidolmasına binaen her iki cihet hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

134 11. X I I . 1957

143*29/13742 Nazmiye ve Osman 
Göbel
Halaçlı köyünde 
Tirebolu

Dilekçiler : Mesken masuniyetini ihlâl etmek ve ırza geç
mekten maznun Yılmaz Kamboğlu’nun tevkif edilememiş olma
sından şikâyet etmekte ve kanuni icabının yapılmasını iste- 
inektedirler..

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden bu bapta alman 
cevaba göre delil kifayetsizliğinden dolayı tevkif karan veril-
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memiş ve duruşma devam etmekte bulunmuş olmasına göre 
vâki talebin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

135 11. X II . 1957

8515/8358 Fethi Kurt 
Deniz Fabrikaları 
Teknik Muhasebe 
Müdürü Lv. Bnb. 
Taskızak

Dilekçi: 6/7 Eylül hâdiseleri sırasında evinin yanması dola- 
yısiyle meydana gelen zarann tam karşılığının ödenmediğinden 
bahsile, bakiyesinin de verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin imzasını taşıyan tesbit zaptı 
münderecatına göre kabzedilen paranın tahakkuk eden zarann 
tam karşılığı olduğu Dahiliye Vekâletinin tetkika müstenit ce
vabından anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

136 11. X I I . 1957

2505/1499 Selâhattiıı Tankutay 
Deniz İşçileri Sendi
kası İdare Heyeti 
adına 
Gölcük

Dilekçi: Gölcük Deniz Fabrikalan işçilerine yapılacak terfih 
zammı hakkında hazırlanan listenin hakkaniyet kaide ve esasla
rına uygun olmadığını bildirmekte ve gereğinin yapılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Çalışma Vekâletinden alman cevaba gö
re, bu mevzudaki şikâyetler Millî Müdafaa Vekâletince berta
raf edilmiş olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

137 11 . X I I . 1957

13371/12792 Arif Çağlar 
Mütaahhit 
Diyarbakır

Dilekçi: Diyarbakır Nafıa Müdürlüğünde birtakım yolsuz
luklar cereyan etmekte olduğundan bahsile, keyfiyetin yeminli 
bir müfettiş marifetiyle tahkikini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yaptmlan tahkik neticesine nazaran vâ
ki iddiadan dolayı muamele tâyinine lüzum görülmemiş olduğu 
Nafıa Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı cihetle bu 
hususta encümenimizce işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.^

Karar No. Karar tarihi

138 11. X I I . 1957



Arzuhal
No.

2812/2806

13490/12910
14526/13937

13994/13408

A'. Kılıç ve arkadaş
ları
Kiirtü Köyü İhtiyar 
Heyeti Kurulu 
Şereflikoçhisar

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Köy öğretmeni Hüseyin Yücebaş’tan şikâyet et
mekte ve gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülen şi
kâyet il maarif disiplin kurulunca incelenmiş ve neticede hak
kında şikâyet edilen öğretmenin yeri değiştirilmiş olmasına gö
re bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

139 11. X I I . 1957

Hüseyin Yışılsaııcak 
Lûtfiye Köşk kö
yünde
Hendek - Sakarya

Dilekçi : Tütünlerinin kendisine malûmat verilmeden İnhi
sarlar İdaresince yakıldığını ve bunlardan bir kısmının daha 
evvel kötü vasıflı ihrak edilecek tütünlerle değiştirilmiş oldu
ğunu ve bu suretle vazifesini suiistimal edenler hakkında ka
nuni muamele yapılması icabedeceğini beyanla, iktizasının ifa
sını ve zararının idareye tazmin ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vazifelerini kötüye kullandıkları iddia 
edilenler hakkındaki meni muhakeme kararı Devlet Şûrasınca 
tasdik edilmiş ve yakılan tütünler hakkındaki ihtilâfın da ha
kemler marifetiyle halli lüzumuna Temyiz Mahkemesince karar 
reddedilmiş olduğu cihetle bu karara itba zaruri görülmüş bu
lunmasına mebni, vâki talep hakkında encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

140 11. X I I . 1957

Zübeyde Ulukaya 
Ağır Bakım Tamir 
Fabrikası lojmanları 
No: 30 
Erzurum

Dilekçi : Yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü ! Dilekçinin eşi müteveffa Üzeyir Uluka

ya’mn hizmet müddetine göre mirasçılarına verilmesi lâzımge- 
len tazminatın tahakkuk ettirilerek bu baptaki muamelenin Di
vanı Muhasebatça da tasvibolunduğu Millî Müdafaa Vekâletin
den bildirilmesine ve müstedi yetim maaşı bağlanması lâzımge- 
leceğinde ısrar ettiği takdirde bu hususta aynca kaza merciine 
müracaatte muhtar bulunmasına binaen vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

141 11. X n  . 1957



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

15221/14631 Ali Rıza Başkan 
Aybey muhalle*i 
Top karşısı Dik 
sokak No: 13 
(Tşak

14321/13734 Mehmet Erhan 
Yzb. 9. Tl). Kh. 
Bl. K.
Köseköv - İzmit

Dilekçi : Uşak vilâyeti Nafıa Müdürlüğü emrinde vazife gö
ren oğlu Mehmet Arif Başkurt’un bir polis memuru tarafından 
dövülmek suretiyle öldürüldüğünü ve bu ölümün dövmeden ileri 
geldiği yolundaki iddiasının tahkiksiz bırakıldığını ve mahallî 
C. müddeiumumisinin de hâdise ile yakından ilgilenmediğini be
yanla, merkezden gönderilecek bir heyet marifetiyle yeni baştan 
tahkikat ve otopsi yaptırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden bu bapta alınan ce- 
\ apta; müstedinin oğlunu dövmekten maznun polis memuru Ne- 
ci’ti ve bekçi Ramazan haklarında yapılan idari tahkikat üzerine 
vedlen lüzumu muhakeme kararını muhtevi dosyanın Uşak As
liye Ceza Mahkemesine tevdi olunduğu ve maznunların tevkifi:ıi 
müiaakıp mağdur Arif’in vefatı hasebiyle otopsi yapılarak ahşa
dan alınan parçaların adlî tıp müessesesine gönderildiği ve bu 
müeısesenin 1 . X I . 1957 gün ve 21362/8280 sayılı raporunda, 
ölünün dövme ile bir alâkası bulunmadığının beyan edilmiş ol
duğu ve şu izahata nazaran yapılan muamelelerde usul ve kanu
na uymıyan bir cihet görülemediği bildirilmekte olmasına ve di- 
lekçir in bu hâdise ile alâkalı bütün ididalannı, müdahil sıfatını 
iktisal »ettikten sonra mahkemesine karşı dermeyan etmesi lâzım- 
gelecejine ve vekâletin işarından hâkim veya müddeiumumi 
haklarında tahkikat icrasını müstelzim bir sebep görülemediği 
anlaşılı lasına binaen vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâ7inine mahal olmadığına ve müstedinin yukarda göste
rildiği gibi kanun yoluna müracaatte muhtariyetine ittifakla ka
rar veri: di.

Karar No. Karar tarihi

142 11. X I I . 1957

Dilekçi : Bâzı kurslara iştirak etmek üzere 1956 yılının Ey
lül ayır, la Amerika’ya gönderildiğini burada yedi aylık kurs 
müddet* zarfında biriktirdiği para ile satınaldığı 1953 model 
(Playırouth) marka otomobilin Türkiye’ye bedelsiz olarak ithali 
için Maliye Vekâletine yaptığı müracaatın müspet karşılanma
dığını beyanla, sözü geçen otomobilin memleketimize ithali hu- 
susur un teminini istemektedir.

C ereği düşünüldü : Dilekçinin talebini, 1567 ve 6258 sayılı 
kar* anlara müsteniden meriyet mevkiine konulan 14 sayılı kara
rın 50 nci maddesi hükmüne tevfikan inceliyen Maliye Vekâleti, 
br. isteği haiz olduğu yetkiye dayanarak reddetmiş bulunmasına 
vs bu gibi idari muameleler aleyhine ancak kaza merciine mü
racaat edilebileceğine binaen, vâki istek hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin mezkûr 
mercie müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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13122/12545 Osman Hamzaoğlıı 
13289/12711 Çarşıkapı Tiyatro 

caddesi No: 22/1 
(rünoş apartmanı sa
hihi ve Mereaıı Tığ- 
eılar yaldızlı hanede 
Çarşıkapı - İstanbul

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

Dilekçi : Kendisini döven emniyet memurları hakkında İs
tanbul C. Müddeiumumiliğince ademitakip kararı verilmiş olma
sından şikâyet etmekte ve haklanın korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ademitakip kararının iti
raz üzerine Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince tasdik edildiği Ad
liye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

144 11. X I I . 1957

217/217 Ömer öğüt
Maltepe kışla binası 
karşısında No: 8 
Topkapı - İstanbul

Dilekçi : Evvelce yaptığı müracaatın müspet bir karara 
bağlanmadığını, tarafına gönderilen 6 . IX . 1957 gün ve 109 
sayılı haftalık karar cetvelinin tetkikinden anladığını beyanla, 
sözü geçen müracaatın müstacelen tetkik ve müspet bir karara 
raptedilerek neticesinin tarafına yazı ile bildirilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen müracaatın ilgili kaza mer
ciince incelenmesi lâzımgelen hususlardan olması hasebiyle selef 
encümence tetkik mevzuu yapılamadığı, mezkûr haftalık cet
velde münderiç 14 . V . 1957 gün ve 5400 sayılı karardan anla
şılmasına ve zikredilen mahiyeti itibariyle bahis konusu müra
caatın encümenimizce de incelenmesine Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince imkân göriilememesine 
binaen, vâki son talep hakkında da muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Î45 11. X I I . 1957

15050/14460 Besim D inçe r
İnönü mahallesi 
No: 44 
Akyazı

Dilekçi : Vazife esnasında mâlûl kaldığı raporla mütehak 
kak bulunduğundan bahsile, bu raporların Orman Umum Mü
dürlüğünden celp ve tetkik edilerek kendisine maaş bağlanması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mâlûliyet maaşı bağlanma
sına taallûk eden talebini mensubolduğu vekâlete dermeyan 
etmesi ve her hangi bir ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine 
müracaatte bulunması icabedeceğine ve bundan evvelki isteği 
hakkında selef komisyonca da bu yolda karar verilmiş olmasına 
göre mezkûr son talep hakkında dahi encümenimizce muamele 
tayinine ma&al bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

146 11. XII. 1957



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

14878/14289 Osman Erkekoğlu 
Kasımpaşa Zincirli- 
kuyu caddesi 181/1 
İstanbul

Dilekçi : Nazara alınmayan 30 senelik hizmetinin de diğer hiz
metlerine eklenerek mecmuu üzerinden ihtiyarlık geliri bağlan
ması hakkındaki talebinin Arzuhal Encümenince tetkik edilerek 
haftalık karar cetveline geçirilmiş olmasına rağmen henüz bir 
netice hâsıl olmadığını beyanla, gereğinin bir an evvel yapılma
sı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahismevzuu ettiği haftalık 
cetvelde münderiç karar kendisinin bu hususta kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımgeleceğine mütedair olup başkaca bir 
kaydı ihtiva etmediğinden usulüne tevfikan mezkûr mercie mü- 
racaatle dâva ikame etmesi icabedeceğine göre vâki son talebi 
hakkında da bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

147 11. X I I . 1957

14145/13559 Haşan Tahsin Başak 
Eski muhariplerden 
emekli alay imamı 
Kastamonu

Dilekçi : (Şah Eserler) adındaki albümde mevcut resimlerin 
müstehcen olduğunu iddia ederek, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin istidasını ve bahis mevzuu albü
mü inceliyen Adliye Vekâletinin bu baptaki cevabına göre, mez
kûr albümdeki resimler dünyanın tanınmış müzelerinde bulunan 
sanat eserlerine taallûk etmekte ve müstehçen vasfı haiz bulun
mamakta olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

148 11. X I I . 1957

10790/10237 Zeki Dalmış 
Dara köyünde 
Mardin

Dilekçi : Güney hududumuzda bâzı köylerin gayrimeskûn 
bir hale getirilmesi suretiyle kaçakçılığın önlenmesi mümkün 
olacağından bahsile, iktizasının müstacelen yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bu bapta ittihazı gereken tedbirlerin 
alınmış ve alınmakta bulunmuş olduğu Dahiliye Vekâletinin ce
vabi yazısından anlaşıldığı cihetle vâki istek hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

149 11. X I I . 1957

14327/13740 Ayşe Bilmez Dilekçi : îskân haklarının verilmesini istemektedir.
Pazar caddesi No:47 Gereği düşünüldü : Devlet vekâletinden alman cevaba göre, 
Mersin dilekçi ve ailesi efradı iskân haklarını zâyi etmiş olmalarına ve

bu cihetin aksi ancak kaza merciinde iddia ve ispat edilebilece
ğine mebni, müstedinin bu yola müracaatte muhtar olmak üze-
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Arzuhal

No.

14313/13726

14826/14237 
(S. No: 1)

14831/14242 
(S. No; 2)

14843/14254
(Ş. No: 3)

14168/13582 
115/115 

(S. No: 4)

Arzuhal sahibinin
adı, sovadi ve adresi Encümen kararı vo ne sebepten verildiği

re, vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığımı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

150 11 . X I I . 1957

Muharrem Erol Dilekçi: Kanunen muayyen müddet içinde yoklamasını yap-
Habilla Köyü Bas- tırmamış olduğu ileri sürülerek 1076 sayılı Kanun mucibince 
öğretmeni kendisinden 1 500 lira para cezası alınmasına dair ittihaz olu-
Havsa - Kdirııc nan kararda isabet bulunmadığını beyanla, bu kararın kaldırıl

masını istemektedir.
Gereği düşünüldü: Tekirdağ- Askerlik Dairesi Başkanlığın

ca ikinci defa yapılan tetkikat neticesinde mezkûr para cezası 
kararında bir kanunsuzluk veya usul noksanlığı bulunmadığı 
anlaşılarak bahismevzuu kararın kaldırılmasına mahal olmadığı
na karar verildiği Milli Müdafaa Vekâletinin bu baptaki ceva
bından anlaşılmasına ve dilekçinin zikredilen son karar münase
betiyle idari kaza merciine müracaat etmesi mümkün olduğuna 
göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

151 11. X I I . 1957

Rıza O,sına 
Benzin Bayii Cevdet 
Ay kaç eliyle 
Alaçam - Samsun

Dilekçi: Arazileri üzerindeki haczin kaldırılmasını ve Ziraat 
Bankasına olan borçlarının beş sene vâde ile beş müsavi taksite 
bağlanmasını istemektedir.

Mustafa Seller 
Sipahi Pazarı 
No: 19 
İzmir

Dilekçi: istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı kendisi
ne tekrar av malzemesi toptancı bâyiliği verilmesini istemekte
dir.

Ali Sarı
Belediye caddesi 
Hüseyin Dombul 
eliyle
Tekfuranbarî kö
yünde 
Milas

Kadir Çapar 
Seyitömer mahallesi 
•Pilavcı sokak No: 8 
Topkapı - İstanbul

Dilekçi: Bir kısım arazi ve zeytinlik hakkındaki tevzi ve tak
sim muamelesinin yolsuzluğundan ve saireden bahsile, bahismev
zuu ilk tevzi ve taksimin iptalini ve yeniden kanuni bir şekilde 
dağıtım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: iskân suretiyle verilen bir evin elinden alındığını 
ve alâkalı memur tarafından karısına çirkin muamele yapıldı
ğını beyanla, kanuni iktizasının ifasını istemektedir.



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

14821/14232 Mustafa Güçteki n 
14141/13555 Küçük Damal kö- 
(S. No: 5) yünde 

Damal

74140/13554 Haşan Şirin 
14875/14286 Kirtanos köyünde 
(S. No: 6) Niksar - Tokad

14499/13912 Sabri Gün 
J 4391/13804 Akalar mahallesi 
(S. No: 7) Çıkmaz sokak Bak

kal Remzi Gürdal 
yanında 
Kırklareli

11440/13853 Niyazi Kunt boğa ve 
(-S. No: 8) arkadaşları

Merkez Hal No: 52 
İstanbul

1£007/14417 Turgut Fahri Bora 
14 441/13854 Hayıtlı mahallesi 
(S. No: 9) No: 48 

Milas

14032/14043 Süleyman Dayıoğlu 
14. »83/13994 Osmanlı Bankası 
(S. No: 10) karşısında No: 60/6 

Tekirdağ

.141İ8/13552 Dursun Köse 
(S. No: 11) Dedeli köyünde 

Tokad

14131/13545 Muhsin Sözer ve ar- 
(S. No: 12) kadaşları

Tapu İdaresi yanın
da Şen Hanında 
İzmir

14130/13544 Süleyman Turhan 
(S. No: 13) Merkez Kalaycısı 

Tonya

14 128/13542 Hüseyin Öztin 
(8. No: 14) Hırdavatçı, Attarlar 

Dernek Başkanı ve 
diğer Dernek Bal
kanları 
Kilis

Dilekçi : Köy halkını huzursuz bırakan ve müteaddit sabı
kası bulunan Rüstem Acar adındaki şahsın başka bir yere nak
lini istemektedir.

Dilekçi : Durumunun 5227 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde incelenerek kendisinin de müstahsil bir hale getirilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Askerde iken mâlûl kaldığını beyanla, kendisine 
ikramiye verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Niğde’nin Germeken köyünde oturan ve ma* 
hallî asayişi bozan, hırsızlık yapan ve haildi fazlasiyle ızrar 
eden bâzı kimselerin bu köyden çıkarılmasını istemektedirler.

Dilekçi: Yüzlerce lira sarf ederek ihya ettiği arazinin kendi
sine verilmesi hususunun mahallî toprak komisyonuna bildiril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Âmirinin yolsuz hareketlerini üst makama ihbar 
ettiğinden dolayı memuriyet derecesi tenzil edilerek başka 
yere naklolunduğunu, bu üzüntünün tesiriyle birikmiş parasını 
da kaybettiğini beyanla, hakkının korunmasını ve parasını 
bulmak üzere yine eski vazifesine iadesini istemektedir.

Dilekçi : Kendisine de 5227 sayılı Kanun mucibince arazi 
verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : İzmir Birinci Bölge Tapu Sicil Muhafızı Zekâi ’nin 
görevini kötüye kullanmakta olduğundan bahisle, gereğinin 
yapılmasını ve adı geçenin başka bir yere naklini istemekte
dirler.

Dilekçi : Kalaycılıkta kullanılan nişadınn da tevzie tâbi 
tutulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Diyanet İşleri Reisliğince tensibedilecek ehil bir 
zatın kazalarına vaiz olarak gönderilmesini istemektedirler.
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14123/13537 Feyzi Metin 
(S. No: 15) Tayan köyünde 

Ergani
14122/13536 Islıak Yayınlar 
(S. No: 16) I)DY Halkapmar

Deposunda kaynaklı 
S. 48153 
Halkapmar 

14121/13535 Ramiz O trake ı 
(►S. No: 17) Terziler Derneği

Başkanı îş Hanında 
Diyarbakır

14320/13733 
(S. No: 18)

14309/13722 
(S. No: 19)

14519/13930 
(S. No: 20)

14452/13865 
(S. No: 21)

14427/13840
(S. No: 22)

14433/13846 
(S. No: 23)

14443/13856 
(S. No: 24)

Mustafa Bilgiçeı* ve
arkadaşları
Bahşiş köyünde
Muhtar
Tarsus
Fazlı Berberler 
Yeniyol mahalle
sinde 
Çorum

Sadık Söyler 
(îündoğdıı mahal
lesinde 
(razianteb

Haııife Ulusoy 
Saitbey mahallesi 
Çıkmaz sokak No: 3 
Samsun

Covdet Akıncı 
Yüksek Kaldırım 
Tataı-bey i sokak 
No :30/5
balata - İstanbul

•M* Hakkı Sayan ve 
arkadaşları 
Esnaftan 
Erzincan

Abdullah özdoŞaıı
U D;M- 3. tş. Vaf,on
Revizörlıiğündo
amele S. 12977 
Basmane - İzmir

Dilekçi : Maden - Kurtalan istasyonları arasında bir yere yol 
çavuşu tâyin edilmesini istemelrtedir.

Dilekçi : 20 sene vâde ve %  5 faizle Emlâk Kredi Bankasın
dan ipotek karşılığında mesken kredisi sağlanmasmı istemekte
dir.

Dilekçi : Bâzı vilâyetlerde terzi ücretleri serbest bırakılmış 
olmasma rağmen Diyarbakır Belediyesinin bu ücreti tahdide 
tâbi tutmuş olduğunu ve bu halden terzi esnafının zarar gördük
lerini beyanla, Diyarbakır’da da terzilerin serbest bırakılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Tarlalannm bulunduğn yerde bir sulama kanalı 
açılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Kendisinden istenen Trafik Resmî ile zamlarını ödi- 
yecek durumda olmadığından bahsile, bu resim ve zamların alın
maması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kanunu Medeninin 652 nci maddesine göre yangın 
sebebi ile z?'A olan bir üst hakkının tekrar tesisine imkân olma
dıkı halde Gazianteb Belediyesince Mahli adındaki şahsa bu hak
kı muhtevi olarak inşaat ruhsatnamesi verildiğinden bahsile, du
rumun incelenerek gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Samsun PTT İdaresinde odacı iken haksız yere işten 
çıkarıldığını beyanla, tekrar aynı işe alınmasını istemektedir.

Dilekçi : Halen bir katında kiracı sıfatiyle oturmakta oldu
ğu apartımanm çok fazla bir bedelle satılmak istendiğini ve bu
nun büyük bir ihtikâr demek olduğnnu beyanla, mezkûr apartı-
mana yeniden bir kıymet takdir ettirilerek satışın bu kıymet 
üzerinden yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler: Erzincan belediyesince hedmine teşebbüs edilen 
ev ve dükkânlarının yıktınlmamasını istemektedirler.

Dilekçi: D. D. Yolları tdaresinde amele çavuşu olarak çalış
tığını, müddetini ikmal ettiği halde terfi ettirilmediğini beyan
la, bu hususun teminini istemektedir.
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14447/13860 Ahmet Turan 
(S. No: 25) İnönü mahallesi 

No: 6
Dursunbey - Balıke
sir

14451/13864 Arize Bay kul 
(S. No: 26) Celâlettin mahalle

sinde 
Tokad

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

Dilekçi: Dursunbey kazasında tevzie tâbi tutulan kamyon 
lâstiklerinden kendisine verilmediğini ve bu sebepten kaza kay
makamı ile tevzi komisyonu başkanından şikâyetçi olduğunu be
yanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Mübadil sıfatiyle kendisine tahsis olunan bağın mah
keme karan veçhile elinden alınarak yerine üç yüz lira değerin
de bir tarla verildiğini beyanla, otuz bin lira kıymetindeki mez
kûr bağı karşılamak üzere daha bir tarla verilmesini istemek
tedir.

14827/14238 Avııi Yürekli ve ar- 
(S. No: 27) kadaşları

Ümit Dökümevi 
Güzelyalı 42. sokak 
No: 18 
İzmir

14818/14229 Nuri Işık 
(S. No: 28) Yukarı çarşıda Bak

kal Hüseyin Arslan 
eliyle 
Bartın

14757/14168 Şevket Süerdem 
(S. No: 29) Cevatpaşa mahalle

sinde 
Çanakkale

14759/14170 Ahmet Soysal 
(S. No: 30) Ziraat Vekâleti Zat- 

işleri Müdürlüğünde 
memur 
Ankara

14815/14226 Ali Kaya 
(S. No: 31) 4. Tümen K. G. Ta

buru Bl. 5 Kuman
danı Kd. Yzb. 
Bolayır - Gelibolu

Dilekçiler: Karabük'te fazla miktarda mevcudolan (pik ma
deninden) dökümcülere de verilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedirler.

Dilekçi: Ereğli kömür işletmesindeki işinden haksız yere çı
karıldığını beyanla, tekrar ayni işe alınmasını ve işçi sendikası 
ile amele birliğinde ve işletmede kalan parasının da kendisine 
verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Müruruzaman ve sukutu hak müddetine baliğ olan 
bir zamandan beri hiçbir suç işlemediğini beyanla, İstanbul Po
lis Müdürlüğü 3 ncü Şube 2 nci Kısımda bulunan fotoğrafının 
iptal ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Refik Saydam merkez Hıfzıssıhha Enstittüsü mü
dürünün haksız yere birçok kimsenin işine nihayet vermekte 
olduğundan ve saireden bahsile, gereğinin yapılmasın!! iste
mektedir.

Dilekçi : Kayınvalidesi Nuriye Kalafat’tan ödünç olarak 
aldığı dört bin liraya mukabil, Gerze’de kâin ev hisseini ipotek 
edecek yerde yanlışlıkla ferağ etmiş olmasından dolayı mez
kur evin mülkiyeti adı geçen Nuriye’ye intikal ettiğini ve son
radan yanlışlık anlaşılarak düzeltileoeği sırada mezkûr ev his
sesinin Gerze yangınında ve umum mey anında yandığını ve 
bir eve de şiddetle ihtiyacı bulunduğunu beyanla, bahis mev
zuu ev hissesinin arsasına mukabil kendisine yeni bir ev veril
mesini istemektedir.

14823/14234 Daim Acarlı Dilekçi : İstif halinde bulunan kerestelerine damga vuru-
(S. No: 32) Polatlar köyünde larak bunların nakline müsaade edilmesi hususunun teminini 

Daday istemektedir



— İT
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

15141/14551 Mustafa Ağarmış 
(S. No: 33) Marangoz

Yukarı Yahya Sara
yı köyünde 
Çayıralan * Yozgad

15138/14548 Yusuf Köse 
(S. No: 34) Muhtar

Araköçer köyünde 
Tuzla

15129/14539 Veli Kargın ve ar- 
(S. N: So) kadaşları

Kapukargın köyün
de Dalaman Çitfliği 
Köyceğiz - Muğla

15055/14465 Kemal Şahin 
(S. No: 36) Yenimalıallede 

Serik

15056/14466 Osman Özgen 
(S. No: 37) Tanyeli sokak 

No: 26/4 
Ankara

15059/14469 Yemliha Şahin 
(S. No: 38) Yenimahallede 

Serik

15061/14471 Mehmet Hiito 
(S. No: 39) Kurtuluş mahallesi 

No: 20
Kırıkhan - Hatay

11908/11351 Hayri Çelik 
13566/12986 Kemalpaşa mahallesi 
(S. N0: 40) Bülbül sokak No: 9 

İnegöl

1525l/i4(j5g Mustafa Yavuz 
(S- No: 4i )  Tülbentli mahallesi

- Çınarlı sokak No: 21 
Menemen

15233/14642 Celâl Karalı an 
No: 42) Ortahısar îçkulle 

mahallesi Cephane- 
cilik Çıkmazı N o :64 
Trabzon

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Köylerine verilen çayın ihtiyacı karşılamamakta 
olduğundan bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Köy ve nahiyelerinin Adana merkez kasaram bağ
lanmasını istemektedir. '

Dilekçiler : Köy civarındaki araziden bir kısmının Hâzi
neye intikal ettirildikten sonra muhtaç zürraa dağıtılmasını 
istemektedirler.

Dilekçi : Boş Hazine arazisinden kendisine de borçlanma 
yoliyle bir miktar verilmesini istemektedir.

Dilekçi : îskân hakkının verilmesini yahut belediye arsa
larından bir münasibinin kendisine tahsisini istemektedir.

Dilekçi : Antalya’nın mandır köyü civarında bulunan boş 
Hazine arazisinden kendisine de borçlanma yoliyle bir miktar 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kendisine serbest göçmen olarak tahsis edilen ara
ziye ait tapu senedinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ziraat Bankası İnegöl Ajansı Müdüründen şikâyet 
etmekte ve kardeşi Mehmet Çelik’e kredi fevkinde para veril
miş olmasından dolayı çok zarar gördüğünü bildirerek müseb
bipler hakkında kanuni muamele yapılmasını ve kendi durumu
nun da düzeltilmesini istemektedir.

Dilekçi : Toprak Kanunu hükümlerine göre kendisine de ih
tiyacı nispetinde arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Belediyeye aidolan ev arsasının borçlanma yoliyle 
kendisine temlikini İstemektedir.
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15234/14643 Salihoğlıı Cemal ve 
(S. No: 43) oğlıı Hüseyin

tmariye mahallesi 
1008 sokak 2/21 
No: da 
İzmir

15237 14646 Ahmet Yeııipala 
(S. No: 44) Cumhuriyet mahal

lesi Göçmen sokak 
No: 31 
Turgutlu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15147/14557 
(S. No: 45)

15148/14558 
S. No: 46)

317/317 
(S. No: 47)

1817/1815 
«-S. No: 48)

2232/2227 
(S..No: 49)

ilyas özhaıı ve ar
kadaşları 
Muhtar
Hasanbey - Akyazı

Remzi Çölkeseıı 
Muhtar
Naşidiye Hayriye 
mahallesi Muhtarı 
Tuzla

Ahmet Taşkıran 
Gökyar mahallesi 
İhtiyar heyetinden 
Darende

Hâmit Narin ve ar
kadaşları
Sakız sokak Narin
apartman
Kadıköy

Mehmet Ergüden 
Hamamcı mahalle
sinden 
Niksar

Dilekçiler : Göçmen olduklarını ve ellerinde ikamet tezkeresi 
bulunduğunu beyanla, Türk vatandaşlığına kabul edilerek nü
fus siciline kaydedilmelerini istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Yugoslavya muhaciri ve öğretmen okulu mezunu 
olduğunu, Manisa Maarif Müdürlüğüne vâki müracaatı üzerine 
bir köy okuluna muallim vekili tâyin edildiğini, bu vazifesinde 
başarı gösterdiğine ve binaenaleyh asil Öğretmenliğe tâyini ica- 
bedeceğine mütedair olan müfettiş raporunun Maarif Vekâletine 
gönderilmiş ve aradan hayli zaman geçmiş bulunmasına rağmen 
asaletinin henüz tasdik ve tebliğ edilmediğini beyanla, gereği* 
nin bir an evvel yapılması hususunun sağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçiler : Gözlek merasının bu adla köy haline getirilme
sinde isabet bulunmadığını beyanla, eski durumun iadesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Tuzla nahiyesinin Adana Merkez kazasına bağlan 
masını istemektedir.

Dilekçi : Sellerin tesiriyle harabolan ev, bağ ve bahçele- 
rinin yerine birer mesken temin edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Kadıköy imar plânının eski Adliye binası ve 
civarına taallûk eden kısmının bir an evvel tatbikini istemek
tedirler.

Dilekçi : Kol protezinin yaptırılmasını ve mâlûliyet gelirinin 
artırılmasını istemektedir.

14120/13534 Ahmet Âdil Tulgar Dilekçi : Devlet Demiryollarında geçen hizmetinin şimdiki 
(S. No: 50) Kazlıçeşme Telsiz hizmetine eklenmesini istemektedir.

mahallesi 80. sokak 
No: 21
İstanbul 7



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve a'dresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

8830/8646 Hüseyin Temize]
No: 51) Asmaaltı Cambaz 

Han No: 7 
İstanbul

14960/14371 Sabrı Acar 
'S-* No: 52) Cedidiye mahallesi 

Darıcı sokak No: 6 
Düzce

14983/14394 Tahir Altundağ 
(S. No: 53) Şefak mahallesi 

Ömerli

15034/14444 İsmail Bilir 
(S. No: 54) Delbes mahallesi Sa

atçi Abdi caddesi 
Kırkhoroz Geçidi 
No: 14 
Gazianteb

15040/14450 D. Mehmet Arıkaıı 
(S. No: 55) ve arkadaşları

İğde Köyünde Eğit 
men
Elbistan

14127/13541 Şakir Kııletaş ve ar- 
(S. No: 56) kadaşları 

Muhtar
Aksu - Karadcre

14599/14010 Muhlis Güneş 
(S. No: 57) özel İdare Md. eliyle 

Ağrı

14598/14009 Seher Ayla
°- ° 8 ) Cumhuriyet mahal

lesi Soğuksu caddesi 
Nor 775
Küçükçekmece - İs
tanbul

! f  N14̂  «IeVİÛt
o- • Şıyh Alaraanyahşi 

mahallesi 
Konya

14595/14006 Hüseyin Yümaz
■ • ° : 60) Küçüknefes köyünde 

Yerköy

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı (Ka
zein) ithal edilmemesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapıJ- 
masım istemektedir.

Dilekçi : Halen Yunanistan’da bulunan babası ile kardeşi
nin anayurda getirilerek Türk vatandaşlığına almmalannı iste
mektedirler.

Dilekçi : Omerli Belediyesinden şikâyet etmekte've gereği
min yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Gazianteb Kurtuluş Savaşında mâlûl kaldığını, 
tahsis edilen maaşla ailesi efradını geçindiremediği için ev kira
sını veremez hale geldiğini, yaşının da sekseni tecavüz ettiğini 
beyanla, kendisine Gazianteb'deki emvali metrûkeden bir ev ve
rilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Tekrar eğitmenliğe veya her ihangi bir vazifeye 
alınmalarını istemektedirler.

Dilekçi : Tesis edeceği çay bahçesi için lüzumlu kredinin 
Rize Bahçe Kültürleri Müdürlüğüne gönderilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Haksız yere sınıfta bırakılarak belgeli duruma dü
şürüldüğünden bahsile, imtihan evrakının Maarif Vekâletince 
tetkik edilerek hak ve hakikatin meydana çıkanlmasım iste
mektedir.

Dilekçi : Babası Ömeroğlu Haşan Hüseyin’in nüfus kaydı
nın buldurularak mumaileyhten kendisine aylık bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Mâlûliyet derecesinin yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlik vazifesine haksız yere son verildiğini 
beyanla, durumunun inceleterek tekrar tavzihini istemektedir.
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14594/14005 Mehmet Ali Topta* 
(S. No: 61) ve arkadaşları

Sebze Hali sakinle
rinden 
Erzincan

Dilekçiler : Sebze halindeki dükkânlarının belediyece yık* 
tınlacağını öğrendiklerinden bahsile, bu halin önlenmesini is 
temektedirler.

14593/14004 Abdullah Ünlü 
(S. No: 62) Camiiatik mahalh 

sinde 
Ilgın

Dilekçi: Askerde iken mâlul kaldığını beyanla, 
de aylık bağlanmasını istemektedir.

kendisine

14585/13996 Binat Balk 
(S. No: 63) Meraku^ıı mahallesi 

No: 24
Yalova - İstanbul

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup askerliğini bu
rada yaptığı ve Türkiye'ye geldiğinde serbest göçmen olarak Es
kişehir’de iskân edildiği halde kendisini yeniden askere sevk et
mek istediklerini beyanla, durumunun incelenerek gereğinin ya
pılmasını talebetmektedir.

14606/14017 Mustafa Soyatik 
.(S. No: 64) 187. sokak No: 25 

Şirinyer * İzmir

Dilekçiler : Mülga İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu me
murlarına verilmesi Hükümetçe taahhüdedilmiş olan ikramiyenin 
şimdiye kadar tesviye edilmediğini beyanla, ödenmesi esbabı
nın istikmalini istemektedirler.

14545/13956 tdris Kalfayk 
(S. No: 65) Sokak 146, No: 21 

Şirinyer - İzmir

14544/13955 Avni Uymaz 
(S. No: 66) Meşrutiyet mahallesi 

Namıkkemal sokak 
No: 9 /1 -A  
Zonguldak

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde on iki yaşından beri 
çalıştığını ve bu iş yerinde hastalandığını, hastalığının mesleki 
olduğuna dair Devlet hastanesinden rapor aldığı halde Sigorta 
Sağlık Kurulunun verdiği raporda mezkûr hastalığın mesleki 
olarak kabul edilmediğini beyanla, bütün masrafı kendisine aid- 
olmak üzere, Ankara’daki İşçi Sigortalan Kurumu Hastanesin
de yeniden muayene ettirilerek durumunun kesin surette tesbi- 
tini istemektedir.

86/86 Tayyip Al ataş 
350/350 Sarıgüzel Çiftkum- 

(S. No: 67) rulaı* sokak No: 41 
Fatih - İstanbul

Dilekçi : İmar maksadiyle yıkılan evinin yerine başka bir ev 
yeri verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

93/93 Yaşar Yılmaz 
CS. No: 68) Çiçekli mahallesi

3. sokak No: 127 
Sivas

Dilekçi : Sivas’taki Dördüncü İşletmede durumuna uygun 
bir is teminini istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14607/14018 Veli Sürücü 
(S No: 69) Aslanlı köyünde 

Kosaıı

14143/13557 Kemal özkara 
631/631 Alaçam köyünde 

(S. No: 70) Bafra

14146/13560 Sami Yücesan 
(S. No: 71) Bozkurt mahallesi

Çözgün sokak No: 8 
Uşak

14147/13561 Ali Kaçar ve arka- 
(S. No: 72) dağları

Belediye çöpçüleri 
Tavganlı

14155/13569 İdris Uzun 
(S No: 73) İlkokul hademesi 

Korucu - İvrindi

14165/13579 Cevdet Toscu 
(S. No: 74) Köcamustafapa§a 

Hamam Meydanı 
Medrese sokak N o:3 
Samatya - İstanbul

14167/13581 Mehmet Doğan 
(S. No: 75) Engiz kayada 

Samsun

14171/13585 Halil Özer 
(S. No: 76) Cami mahallesinde 

Yüksekova

^0/90 Kâzım Günay 
(S. No: 77 ) j£öy İhtiyar Heyeti 

âzasından
Danigment köyünde 
Reşadiye - Tokad

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Polis veya Gümrük muhafaza memurluklarından 
birine tâyinini istemektedir.

Dilekçi : Astsubaylıkta geçirdiği müddetin, Devlet Demir* 
yollarında yaptığı hizmete eklenerek, kendisine tekaüt maagı 
bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Belediye çöpçülerine de yıllık ve haftalık izin, 
çocuk zammı, bakım ve tedavi parası verilmesini ve bunların 
tedavi ve istirahat zamanlannda yevmiyelerinin kesilmemesini 
istemektedirler.

Dilekçi : İlkokul hademesi olduğunu beyanla, aylığının 
diğer hademeler gibi yüz liraya çıkanlmasını ve kendisinede 
ikramiye verilmesi istemektedir.

Dilekçi : Beyoğlu Kadastro Müdürü Muharrem Şireli’den 
şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Uzun zamandan beri ellerinde bulunan araziye 
ait tapu senetlerinin toprak tevzi komisyonlarınca verilme
mekte olduğunu beyanla, bu işin bir müfettiş marifetiyle tet
kik ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kendisine ve toprağa muhtaç diğer 160 haneye 
arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köylerinin su ihtiyacının tam olarak temin edil
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş 
olan talep ve şikayetlerin, son karan almıya yetkili idari 
makam ve mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlan* 
ması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr 
talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesine tevfikan yalnız bu sebepten enciimenimizce
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin sözü ge
çen makam veya mercie usulü dairesinde ayrıca müracaatte 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

152 11. X II . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu Çanakkale Diyarbakır

4. F. Ağaoylu H. Ortakcıoğlv Y. Yazıcı M. Dayıoğlu A. II. S ez ev K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ Erzurum Ordu Siircl trt'a
I/. Altmdoğan F. Knrakayn M.Eyiiboğht M. Eksi F. Sendıtr M. Y. Al has

(Arzuhal sayısı : 134)

T. B. M. M. Matbaan



Devre : X I T. B. M. M. İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

—«6 Sayı: 3 th—
% İ

17.1.1958 Cuma
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

14153/13567 Durdumemet Seve- 
14484/14259 rim 

685/685 Kayabaşı mahalle- 
(S. No: 1) sinde ökkaşoğlu 

Maraş

1027/954 Behçet Serdaroğlu 
(S. No: 2) Şinek Köyü Muh

tarı
Çaykara

15201/14611 Ali Aytekin 
(S. No: 3) Şahinler köyünde 

Burhaniye

22/22 Haşan Harun Ata- 
(S. No: 4) lay

Bölge Ceza Evinde 
Kayseri

25/25 Abdullah Gerçek 
(S. No: 5) Ceza Evinde mah

kûm
Gazianteb

26/26 Dursun Ali Kural 
(S /N o: 6) Ceza Evinde hü

kümlü 
Samsun

15259/14667 Mahir Gülünay 
(S. No: 7) Ceza Evinde mah

kûm
Vezirköprü

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Jandarma başçavuşluğundan emekli olup on sene 
lik maaşının toptan ödenmek suretiyle kesildiğini bildirmekte 
ve tekrar maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Merkezi (Kadahor) köyü olmak üzere 5071 sayılı 
Kanunla kurulan (Çaykara) kaza merkezinin (Şinek) köyüne 
nakledilmesini istemektedir.

Dilekçi : Esrar bulundurmaktan veya kullanmaktan maznun 
olarak mahkemeye sevk edilen ve neticede ağır cezalara çarp
tırılmış bulunan kimseler hakkında bir af kanunu çıkarılmazı
nı istemektedir.

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını iste
mektedir.



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

92/92 
(S. No: 8)

80/80 
(S. No: 9)

73/78 
(S. No: 10)

52/52 
(S. No: 11)

39/39 
(S. No: 12)

38/38
(S. No: 13)

37/37 
(S. No: 14)

91/91
(S. No: 15)

68/68 
(S. No: 16)

67/67 
(S. No: 17)

Ahmet Kızıltuğ 
ve arkadaşı 
Ceza Evinde mah
kûm 
Sarkışla

Şükrü Yalışi 
Ceza Evinde mah
kûm
Vezirköprü

İrfan Evcaıı 
Ceza Evinde mah
kûm 
Biıi göl

Şükrü Sayar ve ar
kadaşları 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Gazianteb

Ceza Kvi mahkûm
ları
İnebolu

Ali ve eşi Hanım 
Bingöl
tfabiba köyünde 
Varto

Hüsne Seyhan 
H urba fakı Yan kö
yünde 
Muş

Neşat Acıcı 
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon

Nâtık Erk 
Karamanlı mahallesi 
Ferit Tal ay sokak 
No: 28 
Bolu '

II af ize özen 
Yozgadyolu mahalle
si eski Belediye Mu
hasibi Sadettin Tü- 
ziiner yanında 
Sorgun

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun muvakkat 74 ncü maddesinde 
gösterilen müracaat müddetinin bir kere daha uzatılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : 6740 sayılı Kanuna, kendisi gibi şehit annelerine 
de daimî surette maaş bağlanması hakkında bir fıkra ilâve
sini istemektedir.



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

206/206 Mahmut Aydın 
(S. No: 18) Yeniyol mahallesi 

Hacırecep sokak 
No: 42 
Çorum

185/185 Celâl Hulûsi Koca- 
(S. No: 19) memioğlu

Kocamemioğlu Ap. 
Kat 1 Feyzullah- 
efendi sokak No: 4 
İstanbul

205/205 Mehmet Çörekli 
(S. No: 20) Ceza Evinde mah

kûmlar adına 
Kozan /

204/204 Ömer Tosun 
(S. No: 21) Ceza Evi mahkûm

ları adına 
Çorum

197/197 Arif Seçkin 
(S. No: 22) Ceza Evi mahkûm

ları adına 
Tekirdağ

190/190 Süleyman Hızlan 
(S. No: 23) Toptanı Ceza Evi 

mahkûmlarından 
Üsküdar - İstanbul

179/179 Ahmet Dağdevireıı 
(S. No: 24) Ceza Evi mahkûm

ları namına 
Urfa

167/167 Şükran Gümrükçü 
(S. No: 25) Yeşilyurt Lokanta

sında İsmet Güm
rükçü eliyle 
Trabzon

166/166 İbrahim Gümrükçü 
(S. No: 26) Yeşilyurt Lokanta

sında İsmet Güm- 
rükçü eliyle 
Trabzon

Dilekçi: Harp mâlûlii olduğunu, ânzasımn 551 sayılı Ka
nuna bağlı emraz cetvelinde gösterilen derecelere girmediği 
ileri sürülerek kendisine aylık bağlanmadığını beyanla, 
maişetini temine kâfi miktarda., vatani hizmet tertibinden maaf 
tahsini istemektedir.

Dilekçi : Hariciye memurları hakkmdaki 5250 sayılı Tas
fiye Kanununun, antidemokratik bir kanun olduğunu ileri sü
rerek lağvını istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

» » » » » »

» * » » » »

» » » » » »

» » » » » »



Arzuhal
No.

215/215 ' 
(S. No: 27)

216/216 
(S. No: 28)

219/219 
(S. No: 29)

261/261 
(S. No: 30)

262/262 
(S. No: 31)

274/274 
(S. No: 32)

276/276 
(S. No: 33)

275/275 
(S. No: 34)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Zayim Çalta 
Maliye Odacısı 
İznik

Mustafa Sabri 
ikinci
Ihtiyarettin mahal
lesi No: 33 
Konya

Rabia Kordelize 
Düz mahallesi Sine
ma sokak No: 6 
Ordu

Baki Keskin 
Yüzbaşı, 630 ncu 
Mot. Topçu Tabu
ru Servis Birlik 
Kumandanı 
Hanköy - Erzurum

Ahmet Hisar ve ar
kadaşları 
Doğan mahallesi 
No: 37 Tütün Zürraı 
Edirne

Emin Kural 
Tepeardı mahallesi 
No: 28
Suşehri - Sivas

Süleyman Akıncı- 
oğlu
işçi Sigortaları Ku
rumu Dispanseri 
İdare Âmiri 
Malatya

Zekiye Yakınay 
Narlı mahallesi iki 
tren hat arası 125 
hanede 
Adana

—  4 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : İznik kazası Mâliyesinde odacı olduğunu be
yanla, kendisinede emsalleri gibi giyim eşyası verilmesini, ltizu- 
zumunda tedavi edilmesini ve ücretinin artırılmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Polis memura iken mâruz kaldığı mâlûliyet ha- 
sabiyle 1688 sayılı Kanun zamanında maaş bağlanmadan emek
liye ayrıldığını ve sonradan çıkan Emekli Sandığı Kanunu
nun mâlûl polis memurları hakkında bâzı haklar taınıdığyu 
ve bu hakların kendisine de teşmili lzâımgeleceğini beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Mütevaffa eşinin maaşlı olarak açıkta geçirdiği 
3 sene on beş günün de fiilî hizmetten sayılarak kendisine 17 
sene, 4 ay 18 gün üzerinden yetim aylığı bağlanmasını istemek* 
tedir.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı Ordu 
Terfi Kanununda bir değişiklik yapılarak, kendi ve emsalinin 
de terfilerinin sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Tütün bedellerinden yüzde beş hesabiyle kesi
len paraların iadesini istemektedirler.

Dilekçi : Emekli maaşının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Süvari üsteğmenliğinden emekliye sevk edildiğini 
ve halen İşçi Sigortalan Kurumunda memur bulunduğunu be
yanla, orduda geçen hizmetinin şimdiki hizmetine eklenmesini 
istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve ^dresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

263/263 Dürdane Dağdevi- 
(S. No: 35) ren

28 . XI . 1957 tarihli 
ve 38337 mahreç No. 
Tel. sahibi 
İstanbul

222/222 Mustafa Yavaş 
(S. No: 36) Ceza Evinde mah

kûm 
Denizli

14581/13992 Rifat Sönmez 
(S. No-, 37) Hususi Muhasebe 

Mümeyyizi 
Gazianteb

14763/14174 Beykoz Deri ve Sa- 
(S. No: 38) nayii İşçileri Sendi

kası Başkanlığı 
İstanbul

14828/14239 Mehmet Gündüz ve 
(S. No: 39) arkadaşları

T. K. Koop. Başkanı 
Eskipazar

14849/14260 Talât Uraş Çavuş 
(S. No: 40) Demirlibahçe Gönül 

sokak No: 4 
Ankara

14856/14267 Hüseyin Ergin ve 
(S. No: 41) arkadaşları

Liman İdaresinde
memurlardan
İskenderun

14863/14274 Hasaıı lneirci 
(S. No: 42) Başpmar mahallesi 

Muhtarı Rüşen Ço
pur eliyle 
Bor

14551/13962 Sabri Taşkın ve ar- 
(S. No: 43) kadaşları

Karacaoğlan köyün
de Muhtar 
Babaeski

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
kendi durumunda olanların da borçlanabilmelerini sağlıyacak 
yeni bir hüküm ilâvesini istemektedir.

Dilekçi : Kıdem tazminatının, işçinin ölümü halinde miras
çılarına ödenmesi hususunun bir tefsirle sağlanmasını istsmek- 
tedir.

Dilekçiler : Tarım Kredi kooperatifleri memurlarının da, 
diğer Devlet memurlarının faydalanmakta oldukları bütün 
haklardan istifade ettirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetlerine karşılık ken
disine de vatani hizmet tertibinden nakdî yardım yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : İskenderun Liman Müdürlüğü emrinde işçi 
olarak çalıştıklarını, yüz otuz lira gibi çok az bir ücretle temini 
maişet imkânı bulunmadığını beyanla, kendilerine de diğer 
Devlet memurları gibi bâzı haklar tanınmasını istemektedirler.

Dilekçi : Yüz on yaşında olduğunu, kendisine yardım edo- 
cek ve bakacak hiçbir kimsesi bulunmadığını, Kızılay gibi ha
yır cemiyetlerinden bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 
ciizi bağışlarla ancak hayatını iki ay kadar idame .ettirebildi
ğini beyanla, kaydı hayat şartiyle ayda altmış lira aylık bağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Tapu fazlası arazinin Hazine adına tesbit edil
mekte olması kendilerini son derece mağdur edeceğinden bah- 
sile, yeni bir kanunla bu kabil topraklann da tapu sahiplerine 
terk edilmesi hususunun teminini ve böyle bir kanun çıkıncaya 
kadar tesbit muamelesinin durdurulmasını istemektedirler.



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

14555/13966 M. Emin Savaşçı ve 
(S. No: 44) arkadaşları

Adliye odacıları 
Araç

14600/14011 Kâmil Bozkurt ve 
(S. No: 45) arkadaşları

Temelli Pasaj No:23 
Malatya

14873/14284 A. Fevzi Elmas 
(S. No: 46) Belediye Reisi 

Şinek

14562/13973 Kadri Coşkun 
(S. No: 47) Meşrutiyet mahallesi 

Abdiağa Çıkmazı 
No: 40 
ödemiş

14554/13965 Ahmet Yıldız 
(S. No: 48) Selâmni Pak caddesi 

No: 55
Üsküdar - İstanbul

14574/13985 Mustafa Ünlü 
(S. No: 49) 5. İşletme 51. Şube 

512. Kısım 5124 yol 
Başçavuşu 1999 
Köprüağzı

14853/14264 Hâdi Sığınak 
(S. No: 50) Daşları köyünde 

Karlıova

14867/14278 Mustafa Tatlıcan 
(S. No: 51) Kömür Pazarında 

Bakkal Yunus ön- 
baş eliyle öceli kö
yünden 
Ordu

14512/13925 Sabri İkinci 
(S. No: 52) Ihtiyarettin mahal

lesi No: 33 
Konya

11439/13852 Hüseyin Erünal 
(S. No: 53) Sipahili köyünde 

Gülnar - İçel

Dilekçiler : Hükümei dairelerinde ve diğer resmî müessese- 
lerde vazife gören odacılara da % 50 nispetinde bir zam yapıl
masını ve bu suretle durumlarının kısmen olsun ıslahını iste
mektedirler.

Dilekçiler : Ehliyetli inşaat kalfalarının salâhiyetleri 6785 
sayılı Kanunla tahdidedilmiş olduğundan bahsile, bu mağduri
yetlerinin giderilmesini istemektedirler.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı Çayka
ra kazasının Şinik kasabasına naklini istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadeledeki hizmetlerinden bahsederek, ken
disine de vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : İstanbul’da Millî Emlâk ile Belediye ve Vakıflar 
İdaresi namlarına kayıtlı bulunan bir kısım arsaların tahrir kıy
meti üzerinden kooperatiflerine devrini Bağlıyacak bir kanun 
çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde yol çavuşu olarak 
çalışanlara da emeklilik hakkı verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı Karlıova 
kazasının lağvını istemektedir. -

Dilekçi : Üç yıl öğretmen vekilliği yapan ortaokul mezunla
rının yaz aylarında kursa tâbi tutularak ilkokul öğretmenlikle
rine tâyin edilmelerini istemektedir.

Dilekçi : Kendisi gibi mâlûllere eski müktesep haklarının bir 
kanunla iadesini istemektedir.

Dilekçi : Bir yere iskân edilen göçmenleri kendi hallerine 
bırakmanın hatalı olduğunu beyanla, bunların yeni yerleştikleri 
yerin şartlarına uyuncaya kadar programlı, sistemli ve disiplinli 
bir çalışmaya tâbi tutulmasını ve yeni İskân Kanununa da bu 
cihetleri temin edecek hükümler konulmasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 7 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

14420/13833 Mustafa Kızılkaya 
(S. No: 54) E. K. î. Korunma 

Müd. 2117 yaka 9 
No: lu Bek<Ji 
Zonguldak

14435/13848 Ahmet Aytuna 
(S. No: 55) Yenidoğan Sinanpa- 

şa mahallesi Rüs- 
temağa sokak No: 8 
Ankara

14425/13838 Ali Meydan 
(S. No: 56) Meydancık Köyü 

Eğitmeni 
Şavşat

14509/13922 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 57) Kara Kuvvetleri 

Kumandanlığı ts- 
tihkâm Dairesi İn
şaat Şubesinde si
vil memur 
Ankara

14507/13920 Mehmet Ali Şeker 
(S. No: 58) Sırtpmar Köyünde 

Eğitmen
Düzce - Gümüşova 
Bolu

14506/13919 Sabri Tarakçı 
(S. No: 59) Altunyayla Köyü 

Eğitmeni 
Gerze - Sinob

14393/13806 Nâzım Üııal ve ar- 
(S. No: 60) kadaşları

D. ü. Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 
Merkez Sorumlu 
Saymanı
Yenişehir - x\nkara

14333/13746 Bahattin Közberi 
(S. No: 61) Camiişerif mahallesi 

19. sokak No: 32 
Mersin

14324/13737 Şevket Ağırtopçu 
(S. No: 62) Beşevler köyünde 

Bursa

Dilekçi : İstiklâl Muharebesinde fevkalâde yararlık göstere
rek madalya ile taltif edildiğini ve malî durumunun çok bozuk 
olduğunu beyanla, emsalleri gibi kendisine de nakdî yardım ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : Jandarmada üstçavuş ve başçavuş rütbesiyle on 
sekiz sene hizmet ettiğinden bahsile, kendi ve emsaline de emek
lilik hakkı tanınmasını istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlere de tekaütlük hakkı verilmesini ve 
bunların faal hizmette iken terfi ve terfihleri esbabının istik- 

mal olunmasını istemektedir.

Dilekçi : Ücrette geçen 1 yıl, beş ay, üç günlük hizmetinin 
borçlanma yolu ile diğer fiilî hizmetlerine eklenmesini ve Emek
li Sandığınca bu hususta yapılan menfi muamelenin, kanunun 
tadili suretiyle ıslahını istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlerin stajyer olarak ilkokullarda öğret
menlik yapmaları ve başan gösterenlerin de bu göreve asaleten 
tâyin edilmeleri esbabının istikmalini istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlere de tekaütlük hakkı tanınmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Devlet Üretme Çiftlikleri mesul muhasiplerine 
kasa tazminatı verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Kendisinden istenen cezalı verginin kabili tahsil 
olmadığını beyanla, af veya terkinini istemektedir.

Dilekçi : Emekli maaşının yükseltilmesini istemektedir.



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

14316/13729 İbrahim Görücüoğlu 
(S. No: 63) Ceza Evi mahkûm

ları 
İzmir

14303/13716 Hüsamettin Oluç 
(S. No: 64) Çimento Sanayii 

Müessesesi İnşaat 
Bakım Şefi 
Sivas

14170/13584 Mehmet Emin Çetin 
(S. No: 65) Gazete Bayii 

Kuşadası

14118/13532 Mehmet Dokumacı 
(S. No: 66) Tuzcular mahallesi 

İmaret sokak No: 11 
Antalya

14136/13550 Selâhattin Kaya ve 
(S. No: 67) arkadaşları

Altııızade No: 5 
Rami - İstanbul

14139/13553 Mehmet Ali Erko- 
(S. No: 68 ) van

Beden Terbiyesi 
Bölgesinde Eğitmen 
Uşak

14144/13558 İbrahim Afşin 
(S. No: 69) Topraktepe Köyü 

Eğitmeni 
Doğanşehir

14154/13568 Mehmet Şahin 
(S. No: 70) Şıhlı Köyü Eğit- 

meni
Gerze - Sinob

14164/13578 Nahit Karakaş 
(S. N o:-71) 1. Or. 2. Orta Oto.

Tb. 1. Bl. Ulş. Assb. 
Çvş.
İzmit

14169/13583 Haşan Keskin 
(S. No: 72) Çakıldak Köyü Eğit

meni, Manifaturacı 
Rahmi özerkan eliy
le
Gerze - Sinob

Dilekçi : Millî Korunma mevzuuna giren suçlardan dolayı 
mahkûm edilmiş olanların, bu baptaki kanunun tadili sırasın
da affını istemektedir.

Dilekçi : Sümerbankta geçen on iki senelik hizmetinin de 
diğer fiilî hizmetlerine eklenerek emeklilik müddetinin hesabın
da nazara alınmasını istemektedir.

Dilekçi : Emekli aylıklarının bugünkü (hayat şartlarına gö
re ayarlanması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Vatani hizmetlerinden dolayı kendisine bir defa
ya mahsus olmak üzere nokdî mükâfat verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : 5018 sayılı Sendikalar Kanununun 1 ve 8 nci 
maddelerinde, kapatılması derpiş edilen işçi birliklerinin tek* 
rar faaliyete geçmeleri hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Orduda astsubay olarak geçen hizmetinin diğer 
fiilî hizmetlerine eklenerek terfi ve tekaütlükte nazara alınma
sı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlere de çocuk zammı verilmesini ve doğum 
yardımı yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlere de borçlanma yoliyle emeklilik hakkı 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Astsubay Kanununun yeni ihtiyaçlara göre tan
zim ve ıslahı lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınmasını istemekte
dir.



151/5/14585 Ziya Dayıoğlu 
(S. No: 73) Beden Terbiyesi U- 

mum Müdürlüğü Ta
lim, Terbiye Dairesi 
Şube Müdürü 
Maltepe - Ankara

15284/14692 Macit üstün Sarpaş 
15171/14581 Kubilây mahallesi 
(»S- No: 74) 977. sokak No: 3 

Kadifekale - İzmir

15033/14443 Nezir Baytur 
(S. No: 75) Birinci cadde Ziraat 

Bankası karşısında 
Dondurmacı Mehmet 
Elalmış nezdiııde 
Mardin

15043/14453 Hüseyin Kocaefe 
(S. No: 76) Selcan köyünde 

Çal

14971/14382 İbrahim Aydın 
(S. No: 77) Aşağı Işıklar köyün

de
Geriş * Akseki

14986/14397 Mevlüt Okutan 
(S. No: 78) Diyanet İşleri Müf

tüsü 
Kulu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 9

Dilekçi : 1938 yılında, yed - i ihtiyarında olmıyan bir sebep
ten yani Yedek Subay Okuluna sevk edilmiş olmasından dolayı, 
öğretmenlik görevine başlıyamadığını ve bu itibarla 6273 sayılı 
İntibak Kanunundan kendisinin de istifade ettirilmesi lâzımge- 
leceğini beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : (Atmosfer Türbini) isimli projesini tatbik sahasına 
koyabilmek için muhtaçoldu&u paranın kendisine yardım yoliy- 
le verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Seferihisar’daki hazırlık kıtasından annesinin has
talığı sebebiyle on beş gün kadar izinsiz ayrılmış olmasından do
layı hapse ve dört ay yeniden askerlik yapmasına karar verildi
ğini, kendisi gibi 1 500 - 2 000 kadar Kore gazisinin ayni durum
da olduklarını beyanla, haklarında umumi bir af kanunu çıka- 
nlmasını istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetlerine mukabil ya 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını yahut ikramiye 
verilmesini istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi
mektedir.

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste-

Dilekçi : Borçlanma için uzatılan son müddeti de yaşlı olma
sı ve mevzuata vâkıf bulunmaması yüzünden geçirdiğini beyanla 
kendisine borçlanma için yeni bir imkân verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan ta
leplerin yeni bir tefsir ve kanun teklifi mevzuu ile ilgili husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında 
yalnız bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

153 11. X I I . 1957

(S N 7^4 ^ elımet Erik ve ar- Dilekçiler : Suçlu olmadıklan halde kendilerine hırsızlık
o. ) kadaşı Ramazan De- isnadedilerek jandarma nezareti altında merkeze sevk olunduk

mır lanndan bahsile, durumlarının incelenerek bir mukteza beyan
Resmelhamar köyün- edilmesini istemektedirler.
de
Sumatar - Urfa



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

29/29 İbrahim Öçkoz 
(S. No: 80) Kamçı sokak No: 1 

Muammer Kesimer 
eliyle 
Devrek

23/23 M. Behçet Gökmen 
(S. No: 81) Lise Matematik ö ğ 

retmeni 
İzmit

76/76 Nuri Erdem
456/456 I. Sv. Tüm. Kh. Bir- 

(S. No: 82) lik yazıcısı 
Karaköse

224/224 Haşan Hızarcı 
(S. No: 83) Şebinkarahisar Ceza 

Evinde mahkûm Hü
seyin Hızarcı kardeşi 
Balgat - Ankara

223/223 Şefik Gülcan 
(S. No: 84) Haliç Sütlüce Elif 

sokak No: 50 
İstanbul

218/218 Güzide Gökhan 
(S. No: 85) Horhor caddesi

No: 130 - 132 Da. 4 
Aksaray - İstanbul

213/213 Halil Top 
(S. No: 86 ) Ceza Evinde mah

kûm 
Banaz

211/211 Mustafa Turgut 
(S. No: 87) Memur Evleri Ça

kırlar caddesi No:12 
Antalya

210/210 Muhammet Han Tok- 
(S. No: 88) tamış

Küçükesat Başçavuş 
sokak No: 164 
Ankara

72/72 Ahmet Karasu 
(S. No: 89) Ceza Evinde mah

kûm 
Muğla

Dilekçi : Bir iş kazası neticesinde mâlûl kaldığını beyanla, 
durumunun yeniden incelenerek gelirinin artırılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : 6273 sayılı Kanun mucibince, 28 .1 .1956 tarihin
den itibaren 80 lira maaşa yükseltilmesi icabedeceğini beyanla, 
gereğinin bu yolda yapılması lüzumunun Maarif Vekâletine bil
dirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Okul tazminatı olarak kendisinden dâva yoliyle 
istenen iki bin küsur lirayı ödeyecek durumda olmadığını be
yanla, bu tazminatın alınmaması hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Bir iftira yüzünden tevkif edilmiş olan kardeşinin 
tahliyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Dumlupınar gemisinde kamara şefi iken sebepsiz 
olarak vazifesine nihayet verildiğini beyanla, ya esld görevi
ne iadesini yahut idarede mevcut parasının kendisine verilmesi
ni istemektedir.

Dilekçi : Murislerinden kendisine intikal etmesi icabeden 
gayrimenkullere Hâzinece el konulduğunu ve vâki müracaatına 
rağmen bu gayrimenkullerin tarafına iade edilmediğini beyan
la, hakkının verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Hakkında hilâfı hakikat zabıt tutularak tevkif 
edildiğini beyanla, tahliyesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : 1905 sayılı Kanun hükümleri gereğince verilmesi 
lâzımgelen ihbar ikramiyesinin Maliye Vekâletince tediye edil
memekte olduğunu beyanla, ödenmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : İstanbul gümrüğünde bulunan eşyasının satışa arz 
edilmemesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : 6988 sayılı Kanundan kendisinin de istifade ettiri
lerek meşru tan tahliyesini istemektedir.



74/74 Hasip Halıcıoğlu 
(S. No: 90) Göztepe İstasyonu 

caddesi No: 131/1 
Kadıköy - İstanbul

84/84 Faik Tal 
(S. No: 91) Valiahmct mahallesi 

Zeytinlibahçe cadde
si No: 6 
İzmit

15073/14483 Ekrem İrmak 
14987/14398 Bakkal Ömer Sür- 
15169/14579 men eliyle 

16/16 Karabük 
87/87 

592/592 
(S. No: 92)

13646/13066 Bellice Oral 
14416/13829 Cerrahpaşa Davut- 
15044/14454 paşa Ortaokul kar- 
(S. No: 93) şısı No: 2 

İstanbul

10009/9607 Zinet Elaldı 
(S. No: 94) Samatya Abdi Çele

bi mahallesi Balta 
Çıkmazı No*. 9 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

3787/3780
9247

(S. No: 95)

3949/3942 
(S- No: 96)

15057/14467 
(S. No: 97)

15058/14468 
(S. No: 98)

Yakup Çakıl 
Baysungur sokak 
No: 140
Tepealtı - Kurtuluş 
İstanbul

Salih Muhtaroğlu ve 
arkadaşı
Havsa - Yenimahal
le’sinde Bulgaristan 
göçmenlerinden 
Edirne
Ali Naci Ural 
Belediye caddesi 
No: 132 
Uşak
Feride Duran 
Sunguroğlu mahal
lesinde 
Sungurlu

Dilekçi : Emekli maaşının mâlûliyet derecesine göre tadilini 
istemektedir.

Dilekçi : Çeşitli belediye hizmetlerinde otuz iki yıldan fazla 
çalıştığını beyanla, kendisine emekli aylığı bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Bir mütaahhitteki hizmet akdinden mütevellit ala* 
cağını istifa edemediğinden bahsile, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

. Dilekçi : Bir kıt’a arsa hakkındaki satışın, istidasında beyan 
ettiği sebeplerden dolayı geri bırakılmasını ve mezkûr arsayı 
kendisi başkasına ferağ edinceye kadar da borcun imhal edilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Akıl Hastanesine yatınlan oğlunun serbest bırakıl
masını ve bu arada zıyaa uğnyan haklarının da telâfisini iste
mektedir.

Dilekçi : İşlemiş yevmiyelerinin ve verilmesi lâzımgelen taz
minatın ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendisine göçmen olarak verilen arazinin bir kıs
mına belediyece vâki müdahale ve tecavüzün men’ini istemekte
dir.

Dilekçi : İstidasında beyan etiği sebeplerden dolayı emekli 
maaşının maluliyeti de nazara alınarak artırılmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Oğlu Gedikli çavuş Mustafa Duran’dan kendisine 
maaş bağlanmasını istemektedir.



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

14508/13921 Hurşit Acar ve arka- 
(S. No: 117) daşları

Sıtma Savaş tabip
liğinde 
Kars

14520/13931 Sait Araz 
(S. No: 118) Hunyan köyünde 

Karlıova

14252/13666 Emine Aydeniz 
(S. No: 119) Küçüklü köyünde 

Bulancak

14335/13748 Osman Yıldırım 
(S. No: 120) İstanbul Belediyesi 

Çubuklu Gaz Depo
ları Muhasebecisi 
İstanbul

14133/13547 Mehmet Yakar 
(S. No: 121) Hv. Yzb.

Hv. Kvv. K. Prs.
Başkanlığında
Ankara

14142/13556 Ekrem Aman 
(S. No: 122) Sakızlar mahallesi 

157. sokak No: 12 
Adana

14148/13562 Şükrü Şeııok 
(S. No: 123) Köprübaşı mahalle

sinde 
Muğla

• 228/228 Muharrem Uğur 
(S. No: 124) Kayadibi köyünde 

Çatalzcytin

225/225 Selâhattin Bayram 
(S. No: 125) 8 nci Tüm. Klı. Bl. 

den Çvş.
Selimiye

Dilekçiler : Başkalarının borcundan dolayı kendi çayırlan 
icra marifetiyle sattınlmakta olduğundan bahsile, Ziraat Ban
kasının bu yolsuz hareketinin önlenmesini istemektedirler.

Dilekçi : Kardeşini öldüren şahısların nüfuzlu kimselerden} 
olduklan için haklarındaki tahkikatın serbest olarak icra edil- 
mekte bulunduğnnu beyanla, bunların hemen tevkif edilmeleri 
esbabının teminini istemektedir.

Dilekçi : Birinci Cihan savaşında şehit düşen kocasının bu 
suretle vefat ettiğinin hükme bağlanması hakkında Devlet Şû
rasında ikame ettiği dâvanın reddini tazammun eden kararda 
isabet bulunmadığını beyanla, bu karann kaldınlmasını ve 
eşinin şehiden vefat ettiğinin kabulünü istemektedir.

Dilekçi : Yedek subaylıkta temditli olarak geçen hizmetinin 
sivil memuriyetteki terfi süresine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Bir yıl gecikme ile yapılan terfi muamelesinin ip
taliyle üsteğmenlik nasbinin 30 . VIII. 1949 ve yüzbaşılık nas
binin da 30 . VIII. 1955 tarihlerine ircamı istemektedir.

Dilekçi : Mersin Gümrük İdaresince namına tahakkuk et
tirilen vergi ve resmin kanunen kendisinden alınmaması icabet- 
mekte olduğundan bahsile, bu yolda bir karar verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Doğum tarihinin Medeni Kanunun neşri tarihin
den evvel olduğu ileri sürülerek, 6652 sayılı Kanundan istifade 
ettirilmediğini beyanla, bu kanundan kendisinin de faydalan
dırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Mâlûliyet geliri bağlanması hakkmdaki talebinin 
işçi Sigortalan Kurumunca kabul edilmediğinden bahsile, bu 
isteğinin yerine getirilmesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Yedeksubaylık hakkının iadesini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 

mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen ta
lepler, adlî veya idari kaza mercîlerince incelenerek karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk



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

ettiğinden, mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu ya- 
pılamıyacagına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

154 11. X H . 19b7

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu Çanakkale Diyarbakır

A.  F.  Ağaoğlu II. Ortakcıoğlu Y. Yazın M. Dayıoğlu A. / / .  Sezen K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ Erzurum Ordu Siird
M. Altmdoğan F. Karakaya M. Eyüboğlu M. Ekşi F. Şendur

(Arzuhal sayısı : 134)



T. B. M. M. Matbaan



Devre : X I T. B. M. M. îçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

HS Sayı : 4 ît*™

22.1.1958 Çarşamba
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

14367/13780 Nail Tunçay
Ycldeğirmeni Taşlı - 
bavır sokak No: 46/2 
Kadıköy

(Arzuhal hulâsası Cephede geçen 6 yıllık harb meşak ve me- 
zahimi sonunda vâki mâlûliyeti, Haydarpaşa Hastanesinin 
28 . V . 1956 tarihli raporu ile de miieyyit bulunduğu üzere 
ışığı seçemiyecek kadar niyetten vıahrum bir durumda bulun
ması sebebiyle, maluliyet hakkı tanınması için Yüksek Meclise 
yaptığı müracaat üzernie ittihaz olunan 4.730 sayılı Arzuhal 
Encümeni kararı tatminkâr bulunmadığından mevcut raporları
nın bir kere daim tetkik olunup kanuni hakkının tanınması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelemirde bu hususta 
gereken incelemeyi yapmaya ve kati kararı vermeye yetkili 
idari makamlara, kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia 
etmesi halinde de; bu ihtilâfı hal ile vazifeli kaza merciArine 
müracaat etmesi lâzımgelmektedir.

Dahil! Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehe
sinde ve belirtilen sebeplere binaen vâki talebin encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

155 11. X II. 1957

14290/13703 Faruk E rem 
Avukat; Abdülkadir 
Gögüş vekili Hanım
eli sokak Erem Ap. 
No: 3
Yenişehir - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Müvekkili Abdülkadir Göküş’ün idam 
cezasına mahkûmiyetine mütedair, Gazianteb Ağır Ceza mah
kemesince müttehaz ve Temyizen tasdik olunmuş bulunan hük
mün tesisinde, Adlî Tıp Meclis raporundaki sarahata rağmen 
Ceza Kanununun. 59 ncu maddesinin tatbikinde zühul olunmuş 
bulunulduğundan bu baptaki dosyanın Adliye Encümeninde tet
kiki sırasında buna matuf olarak istidada bertafsil açıklanan 
hususatın gözönünde bulundurulması ve nazarı dikkate alın
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Adliye Encümenine taallûku itibariyle; 
mezkûr müracaat üzerine encümenizoe tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

156 11. X n . 1957



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

55/55 Mehmet özdemir
Manifaturacı Ali 
Hut ürk eliyle Pa
zar köyünde 
Akyazı

14227/13641 Kemal Şengel
Bakkal Osmaıı Ber
ber eliyle Erenler 
mahallesinde, boyacı 
Sarıkamış

15067/14477 Sıtkı Öcal
D. P. Ocak îkinci 
Başkanı; Karakısık 
köyünde 
Kırıkkale

(Arzuhal hulâsası : Babasından müntakil gayrimenkullerine 
ait kayıtlarının buldurulcirak namına tescili hususunda vâki 
müracaatı üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz buyurulan ve/ 
alâkalı makam ve mercilere müracaatı mutazammm 2.IV.195Y 
tarihli ve 4992 suyıh karara itiraz ile; bütün müracaatlerine rağ
men bir türlü alâkalı dairelere tesbit ettirmeye muvaffak ula 
madiği zapt edilmiş bulunan arazilerinin ve halen kayıp durum 
da olan amcası çocuklarının kendisine teslimi esbabının temini 
taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İtiraz olunan mezkûr kararda da işaret 
olunduğu üzere; Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi; Arzuhal 
Encümeni mukarreratına itiraz etmek hakkını münhasıran me
buslara tanımıştır.

Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi ite, mezkûr madde
nin ikinci bendi bu kabil müracaatlerin encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılmamasını ve alâkalının merciine müracaat etmesi 
lüzumundan bahis bulunmaktadır.

Bu bakımlardan vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinins mahal görülmediğine ve kendilerinden şikâyetçi 
bulunduğu vazifeli memurlar hakkında da müatedinin keza; 
mafevk makam ve mercilere başvurmakta muhtariyetine karar 
vrildi.

Karar No. Karar tarihi

157 11. XH . 1957

(Arzuhal hulâsası : Daha önce vâki yardım talebi üzerine 
Arzuhal Encümenince müttehez 4772 sayılı Karar gereğince ya
pılması lâzımgelen yardımın biran önce yapılması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : l^jıstedinin; yardım mevzuunda gerekli 
muameleyi ifaya yetkili alâkalı idari makamlara müracaat et 
mesi lâzımgelmekte bulunması ve talebin mahiyeti itibariyle 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

158 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : Ziraatla iştigal etmekte olup bâzı hasını 
lan bulunması itibariyi# tabanca taşımak lüzumunu hissettiği ve 
kaymakamlığa müteaddit defalar müracaatte bulunduğu halde, 
ruhsat verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Ger-sği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında
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encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

■ Karar No. Karar tarihi

159 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Maarif Müdürlüğüne ait 1583 
plâka sayılı otomobil şoförü Vahit Polat’m; kendi ailesi ile gayri
meşru münasebetlerde bulunduğundan ve yaptığı şikâyete rağmen 
Maarif Müdürlüğünce eVan çalıştırılmakta olduğundan şikâyeti 
m ut azanını indir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vâki zina iddiasından dola
yı vazifeli kaza merciine, adı geçen şoför hakkında da yetkili 
mafevk idare makamlarına müracat etmesi lâzımgelmekte bulun
duğundan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi •

160 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : Konya Valiliği özel İdare müdürlüğü mu
hasebe ifadesi ile kendisine yapılan tebligatta bahis konusu edilen 
Kulu Kaza Kaymakamının hakkında verdiği raporla, buna ait 
mucip tetkik buyurularak İl İdaresi Kanunu hükümlerini tatbik 
etmiyen adı geçen yer Kaymakamı Haşan Yiıcer hakkında kanuni 
takibat yapılması ve özel idarenin bu husustaki masrafının müseb
bibine ödetilmesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili yazı
larına göre, yapılan tahkikat neticesinde müstedinin; Kulu’dan 
Yumak kazasına nakledilmiş ve bilâhara memuriyetten istifaen 
ayrılmış bulunduğu anlaşılmış ve hakkında sebk eden muamele
lerde kanuna mugayeret iddia ettiği takdirde bu ciheti tetkikle 
vazifeli kaza merciine müracaatı lâzımgelmekte bulunmasına bi
naen, vâki müracaat üzerine, bu bakımlardan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

161 11. X II. 1957

14633/14044 Hakkı Sardaş
Merkez Lokantası sa
hibi Âli Tanrıöver 
eliyle
Konya

( Arzuhal hulâsası : Tasfiye olunmak suretiyle vâki mağduriye
tinin telâfisi ve aylık bağlanmasını temin zımnında Millî Mücade
le zammından faydalandırılması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, bu mevzuda evvel emirde 
alâkalı ve yetkili idari makama ve ihtilâfın devamı halinde de 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzım-

14953/14364 Ahmet Yaşayan
Ahıcelâl mahallesi 
No: 57 
Akşehir

15085/14495 Ömer Kara
17/17 Muratpaşa mahallesi 

Sülüklü caddesi 
No: 21 /1  

? Aksaray

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi



gelmekte bulunduğundan vâki talep hakkında bu bakımdan en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

162 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : Tamirci ustası kıtlığı, kuraklık ve parça- 
üızlık gibi sebeplerle motorlu motorsuz çiftçilerin ödenemiyen 3 
yıllık borçlarının istidada gösterilen şekilde 10 yıldan aşağı olma
mak iizere taksitlerle tahsiline ve hacizlerin durdurulması ve har
cırah masraflarından kurtarılmaları talebinden ibaret.)

' Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta
lep yerine getirilmiştir.

Bu bakımdan vâki müracaat üzerine aynca encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

163 11. X II . 1957

14750/14161 Nccip özbav ve ar
kadaşları
Türkiye Motorlu ve 
Motorsuz Çiftçiler 
Birliği 
Yerköy

14112/13526 Kesit As-
Mıısullu Han ittisa 
liııde Bezaz Yusuf 
eliyle
I >f<ı

(Arzuhal hulâsası : Kardeşi Halil A.s’f taammüden öldürmüş 
olanların tevkif olunmıyarak serbest bırakıldıklarından şikâyeti 
mut azatnnı indir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vaka maznunlarından 
Ahmet As’ın firar etmiş bulunması hasebiyle hakkındaki tevkif 
karannın 23 . V . 1957 tarihinde teslim olması üzerine bu tarih
te infaz olunabildiği, diğerleri hakkındaki tevkif kararlarının ise 
itirazen Urfa Asliye Ceza Mahkemesince kaldınlması üzerine 
bunlann da tahliye edilmiş bulunduklan ve kâffesi hakkında 
âmme dâvası açıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kısmen kaza mercilerince incelenmiş ve 
kısmen İncelenmekte bulunan bir hususa taallûk eden vâki talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

164 11. X II . 1957

2396/2242 Hüseyin Gazi 
Azerbeycanlı 
Asrı

(Arzuhal hulâsası : Mülteci sıfatı ile kendisine verilmiş olan 
evin Hâzinece geri alini)) başkasına verildiğinden şikâyeti muta-> 
zammındır.)

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazısına nazaran, iskânen verilen ev ve dükkânının Hâzinece 
geri alınmadığı ve mumaileyhin 23 . VII . 1954 tarihinde vefat



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

etmiş bulunduğu anlaşılmakla vâki şikâyet üzerine muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

165 11. X II . 1957

10707/99.53 M. Kemal Kara
Kemazanlı köyünde 
Muhtar

ye

(Arzuhal hülâsası : İslâhiye kazasının Kemazanlı köyünde ya
pılan arazi dağıtımında gayrikanuni hareket eden 26 numaralı 
Toprak Tevzi Komisyonu Reisi Osman Vurgun’d an şikâyeti ve 
hakkında takibat ifası talebini mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü: Devlet Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazısına nazaran yapılan tahkikat neticesinde tahtı muhakemeye 
alman adı geçen Komisyon Reisinin vefatı münasebetiyle muha
kemesinin sukutuna karar verilmiş bulunduğu anlaşılmış olma
sına göre; vâki talep hakkında bu bakımdan muamele tâyinine 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

166 11. X II. 1957

14766/1477 Mahmut Olgun ve ar
kadaşları
Yalangöz köyünde 
Siverek

(Arzuhal hülâsası : Malik ve züyed bulundukları Siverek ka
zasının Yanal göz köyünü, Dahiliye Vekâletinin emirleri ile terke 
mecbur edildiklerinden; bunun önlenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısına nazaran, vâki kan gütme meselesinden dolayı mü- 
tekabilen bu mevzuda müracaatler yapılmış olduğu, ancak; her 
hangi bir fenalığu mahal bırakılmamak üzere zabıtaca gerekli 
tedbirlerin alındığı ve müştekilerin arazilerinden çıkarıldıkları 
hakkındaki iddialarının vâridolmadığı anlaşılmış bulunmasına 
binaen; müracaat üzerine; bu bakımdan encümenimizce bir mu
amele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

167 11. X II. 1957

11691/11137 Mustafa Bozcan
Millî Kalkınma Par
tisi Başkanı 
Urfa

(Arzuhal hülâsası: Gayrimeşru menfaatler gözetilmek sure
tiyle Urfa’da yaratılan gıda, çimento, demir ve saire; ihtiyaç mad
deleri buhranından bahsile; bu mahrumiyetlerin giderilmesi esba
bının istikmal\ talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Ticaret Vekâletinin Urfa vilâyetine yapı
lan tahsislere ve burada gıda maddeleri, odun, kömür ve çimen
to mevzuunda her hangi bir sıkıntının olmadığına mütedair bu
lunan cevabi yazısına ve gayrimeşru kazanç teminine çalışanla
rın da usulüne tevfikan haklarında gereken takibatta bulunul
mak üzere vazifeli ve yetkili idari ve adlî makamlara ihbar ve



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

15029/14439 Medine Şeker
Yusuf paşa mahallesi 
Vezir sokak Bulun
du Hoca eliyle Sıtti- 
kale köyünden 
Urfa

14088/13502 Lûtfi Aygiin
Demirlibahçe Uzgö- 
ıenler sokak No : 
18/B 
Ankara

bildirilmesi lâzımgelmekte bulunduğuna göre; vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan encümenimizce bir muamele ifasına ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

168 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası: Gece yarısı işkence yapılmak suretiyle ha
nelerinden uzaklaştırılıp mallarının yağma, gasp ve çoluk çocuk 
muhacir hayatı yaşamaya mecbur edildiğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısında: iddia 
olunduğu şekilde her hangi bir gasıp hâdisesinin vukubulma- 
dığı, müstedinin; babası Halil Şeker’in bir katil hâdisesinden 
tevkif olunması üzerine evde yalnız kalıp düşmanlarından kork
tuğu için bu yolda bir şikâyette bulunduğu Urfa Valiliği işarı
na atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre, vâki müracaat 
üzerine muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin id
dia ettiği hususlardan dolayı ayrıca adlî makamlara müracaat
te muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

169 11. XII. 1957

(Arzuhal hulâsası: 1939 senesinde Kırklareli Ziraat Fen Mü
dürü iken imanın şartlarını ve İlmî tevhit ve tasavvufun fennî 
ve felsefi beyan ve izahını hâvi olan «İman ve akait» adlı bir 
eser yayınlamış bulunduğundan dolayı, eseri o tarihteki Hükü
metçe; lâiklik ve halkçılık umdelerine aykırı görülerek toplatıl
mış ve kendisinin de vekalet emrine alınmış olduğundan ve teklif 
olunan ücretli hizmeti de kabul etmediğinden mecburi tekaüde 
tâbi tutulduğundan ve bu mevzuda açmış olduğu idari dâvanın 
da usul bakımından reddedilmiş bulunulduğundan şikâyeti ve 
nefsaniyet eseri olarak hakkında tatbik edilmiş olup halen hük
mü mer’i bulunan vekâlet adına alınma muamelesindeki haksız
lığı tebarüz ettiren Vatan Gazetesinin 29 . V II I . 1948 tarihli 
nüshası İle mezkûr eseri tetkik buyurularak 18 senedir haksız ve 
lüzumsuz yere devam eden mağduriyetine son verilmesi emekli 
aylığının emsalinin almakta olduğu 100 lira asli maaş üzerinden 
mer’i kanun hükümleri dairesinde tadili ve 35 sene üzerinden 
ikramiye itası taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: Ziraat Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yaslarına nazaran; Memurin Kanunu hükümlerine tevfikan



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

1939 yılında vekâlet emrine alınıp teklif olunan hizmeti kabul 
etmiyerek 10. VII. 1940 tarihli dilekçesi ile vâki talebi üzeri
ne tekaüde sevk edildiği ve vekâlet emri ve tekaütlük muame
lesinin iptali mevzuunda açtığı idari dâva mürur müddetten 
reddedilmiş bulunduğu anlaşılan müstedinin vâki talebi kaza 
mercilerince tetkik olunması lâzımgelen hususattan bulunmak
la Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
müracaatın encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

170 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası: 1950 yılında, Mekke'den Cidde'ye gelir
ken vefat etmiş bulunan babasına ait metrukâtın kendisine tes
limi esbabının temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Hariciye Vekâletinin taleple ilgili ceva
bi yazılarına nazaran; müteveffanın 24,84 dolar tutarındaki 
metrükâtının, o tarihte orada ölmüş olan diğer vatandaşları
mıza ait metrtikât ile birlikte çek halinde T. C. Merkez Ban
kasına gönderildiği ve vârislerine tevdi olunabilmesi için de 
Adliye Vekâleti nef’ine bir hesaba geçirileceği bildirilmiş ol
masına göre müstedinin vâki talebini bu makamlar nezdinde 
takibetmesi icabetmekte olduğundan; müracaatı üzerine bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

171 11. X II. 1957

11014/10799 Rahmi özgelen
Eski pamukçular 
No: 48/53 manifat ıı- 
racı
Kayseri

15198/14608 Hatice Seçmen
Kadınlar Ceza Evi 
Gardiyanı 
Hatay - Antakya

14957/14368 Fatma Mücahit
Sofular mahallesi 
No : 30. sokak hane 
No: 40 
Tarsus

(Arzuhal hulâsası : Haksız ol anık ordudan ihracedilmis bu
lunan evlâdının tekrar tâyin olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr talep; tetkik ve, 5 . V I . 1956 
tarihli ve 3862 sayılı bir Karara bağlanmış ve alâkalıya da tebliğ 
olunmuş bulunamasına göre; vâki müracaat üzerine ayrıca tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

172 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : Fakrii haline binaen kendisine barınabi
leceği bir mesken ve yardım temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı husus hakkında, daha 
önce vâki miiracaati üzerine, ittihaz olunan 4877 sayılı Kararla; 
ilgili vekâletin cevabına atfen isteğin yerine getirilmiş olduğu



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

14181/13595 İsmail Özkaplaıı
Kasımpaşa, Kulaksız 
caddesi No: 32 
İstanbul

14792/14203 Maksut Özkan 
' Yavuz köyünde 

Şavşat

belirtilmiş ve müstedi bu kereki müracaatında da kendisine an
cak başka birine ait arsa gösterildiğinden ve bunun üzerine 
yaptığı barakadan da çıkarılmak istenildiğinden şikâyet et
mekte ise de, talep her hangi bir kanunsuzluk ve kanuni bir 
hakkın ketim ve ihmaline mâtuf olmayıp; mücerret yardım 
talebini mutazammın bulunması ve mahiyeti itibariyle encüme
nimizce tetkik olunabilecek hususattan bulunmamaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

173 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : Denizyolları İstanbul şehir hattı vapur 
kaptanlarından iken dikkatsiz hareket eden bir inhisar motoru- 
nun batmasına sebebiyet verdiğinden dolayı, hakkı müdafaası 
nazara alınmaksızın hükmolunan 8 aylık hapis mahkûmiyeti yü
zünden mahrum kalmış olduğu emeklilik hakkının; mezkûr mah
kûmiyetinin 5677 sayılı A f Kanunu ile ortadan kalkmış bulun
masına göre;  iadesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; evvel emirde bu hususta 
katî karar vermeye yetkili idari makama, ihtilâf vukuu halinde 
de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi 
lâzımgelmekte bulunduğundan vâki talebi üzerine, vazife nok
tasından encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

174 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : Şavşat kazasındaki bütün araziler, orman 
mefhumuna dâhil olmıyan fundalıklardan açılmış ve ihya olun
muş ve böylece tapulu ve tapusuz olarak yıllardır halkın tahtı ta
sarrufunda bulunduğu halde; orman idaresince aleyhlerine men’i 
müdahale kararı alınıp ellerindeki tapularının istirdadolundu- 
ğundan, dolayısiyle perişan bir duruma düşürülmek istenildiğin
den şikâyeti mutazammmdır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet ormanından ye
ni açılmış olan bu saha hakkında alman mahkeme kararının 
Temyizen de tasdik olunduğu, ancak; infazın müştekiyi mağ
dur edeceği düşünülerek şimdilik takibatın durdurulduğu ve 
bu mıntaka ormanlarının tahdidine kadar her hangi bir muame
le yapılmıyacağı bildirilmiş ve müstediye de duyurulmuş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarda gösterilen şikâyetle



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

14175/13589 Hüseyin üemirkopa- 
ran ve arkadaşları 
Tahyııı-t köyünde 
Şarkışla - Sivas

14672/14083 Nuri Günaydın
Turan mahallesi 1 
nci Selvilimescit so
kak No: 33 
Tire

ilgiU cevabi yazısına göre, vâki talep hakkında encümenimizce 
tâyini muamele mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

175 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : Pınarbaşı’nın Metiye köyü ite köyleri 
arasında öteden beri devam etmekte olan hudut ve otlakiye ihti
lâfı yüzünden 11 . V I . 1956 tarihinde vukubulan ölüm ve yarala
ma hâdisesi faillerinden birçoğunun tahliye olunmuş bulundu
ğundan ve ellerindeki silâhların müsadere edilmediğinden, keza, 
Viranşehir Jandarma Karakol Kumandanı tarafından idare edil
mekte olan tahkikatın kendi aleyhlerine yürütüldüğünden şikâ 
yeti ve suçluların tevkifi ve silâhlarının alınması ve tahkikatın 
Kayseri’den başka her hangi bir vilâyetçe ifası ve ölüm hâdise
lerinin önlenmesi taleplerini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısında : Mahallî zabıtaca yapılan sıkı takip neticesinde 
hâdise faillerinin tamamen yakalanarak adliyeye tevdi olun 
duklan ve 36 şaihsa ait ev ve müştemilâtında yapılan aramada 
hiçbir silâh bulunmadığı ve arazi ihtilâfından mütevellit hâdi
selerin önlenmesi için de mahallinde gerekli tedbirlerin alındığı 
bildirilmiş olmasına ve faillerin mevkufiyet hallerinin devam 
edip etmemesi keyfiyeti ise vazifeli hâkim tarafından tetkik 
olunması lâzımgelen bir husus bulunmasına binaen; vâki müra
caat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

176 11. X II. 1957

(Arzuhal hülâsası : Murisinden kendisine intikal edip tapuda 
mukayyet bulunan gayrimenkulünün; Aydın Asliye Hukuk Hâ
kimi tarafından müdafaa sadedinde yaptığı yazılı ve şifahi tnü- 
racaatler nazara alınmamak ve davacı Mustafa Gök himaye ve 
iltizam olunmak suretiyle mumaileyh adına tesciline hükmolundu- 
ğundan şikâyeti ve bu baptaki dosyanın celp ve tetkik buyurula
rak hukukunun korunması esbabının istiknvali talebinden ibaret- v 
tir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; hâkimin şahsına matuf iddia 
ve isnadından dolayı, bu cihetleri tetkik ve tahkike ve icabı ka
nunisini yapmaya yetkili Adliye Vekâletine, hükmün usul ve 
esası bakımlarından mugayiri kanun bulunduğu yolundaki iddi
asını da usulüne tevfikan kanun yollarına başvurmak suretiyle 
alâkalı kaza mercilerine serd etmesi lâzımgelmekte bulunduğun-



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

14946/14357 Sabahattin özgiir
Merkez Cumhuriyet 
İlkokulu Başöğret
meni 
Van

15229/14638 Melâhat Dumanoğlu 
istasyon Palas 
Konya

dan; vâki müracaat üzerine Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

177 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : Murisleri adına, tapulu ve uzun seneler 
bunların tahtı ziraat ve tasarrufu altında bulunmuş olan gayri- 
menkullerine ait tapuların, Hâzinece açılan dâva sonunda; Per
vari Asliye Hukuk Mahkemesince ortada lehlerine müttehaz bir 
de Devlet Şûrası kararı bulunduğu halde, hilâfı kanun;  iptaline 
karar verilmiş bulunduğundan şikâyeti ve bu baptaki 949/31 nu
maralı dosyasının celp ve tetkiki talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarih ve mutlak ifadesi ve Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesi muvacehesinde talebin, kaza merciince in
celenip karara bağlanmış bir hususa taallûk etmesi itibariyle 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ve müstedinin 
ortada lehlerine müttehaz bir Devlet Şûrası karan bulunmasına 
rağmen; iptal hükmü verilmiş olması mevzuundaki vâki iddia 
ve beyanından dolayı da usulüne tevfikan bu ciheti tetkikle va
zifeli kaza mercilerine ve kanun yollanna müracaatte muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

178 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası ; Vazife görmekte olduğu ortaokullardaki 
idarecilerin idaresizliğinden ve kendisine karşı yaptıkları gayri- 
kanuni muamelelerden ve nihayet ortada hiçbir sebep ve talebi 
yok iken 8 senede 6 defa nakli memuriyet ettirildiğinden ve Şv- 
hut Ortaokul Müdürü tarafından keza hiçbir talebi yok iken 
psikiatri kliniğine sevk olunduğundan ve Dinar Ortaokul Mü
dürü ve diğer bâzı kimseler tarafından kendisine iftiralarda bu
lunulup taciz ve rahatsız edildiğinden ve nihayet tam bir mah
rumiyet yeri olan Başkent9e tâyin olunduğundan ve müterakim 
maaşlarının verilmediğinden ve 40 liraya terfi ettirilmediğinder, 
ve babasından irsen kendisine intikal eden gayrimenkullere baş
kaları tarafından tasahubolunduğundan ve saireden şikâyeti ve 
bu haksızlıkların önlenmesi ve bu gayrikanuni hareketlere te- 
vessiil edenlerin tecziye olunması, maaşlarının tediyesi ve 40 li
raya terfi ettirilmesi ve kocasının vazifeli bulunduğu Ankara’ya 
veyahut Eskişehir, İzmir ve Manisa merkezlerinden birine ve-
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yahut bunlara mücavir hat güzergahı kazalardan birine naklinin 
temini taleplerini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki talep ve şikâyetlerin
den bir kısmı için; bu hususta gerekli tetkikat, tahkikat ve 
muameleyi ifaya yetkili idare ve adlî makamlara; veraset ve 
memuriyet haklarına taallûk eden iddia ve şikâyetlerinden do
layı da bu ihtilâfı tetkik ve hal ile vazifeli kaza mercilerine 
müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan ; mezkûr talep
ler hakkında bu bakımlardan 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

179 11. X n  . 1957

(Arzuhal hulâsası : Her türlü müspet evrak ile birlikte Yük
sek Meclise vâki ve; Başekin deresi üzerinde bir baraj inşası hak- 
kındaki vâki talepleri üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz bu
yurulan 2.tV.1957 tarihli ve 5107 sayılı Karara nıevzu teşkil 
eden işbu taleplerinin encümence alâkalı makam ve mercilere 
intikal ettirilmesi talebinden ibarettir

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis kararda da zikir ve temas 
olunduğu üzere; Arzuhal Encümeninin vazifelerini tâyin eden 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesinin 2 nci bendi; 
bu kabîl müracatlerin encümence tetkik mevzuu yapılmamasını 
âmir ve derpiş etmiş bulunmaktadır.

Bu bakımdan vâki müracaat üzerine bir muamele ifasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

180 11. x n  . 1957

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden ayhk bağlan- - 
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Miistedinin daha önce yaptğı 10603/10068 
sayılı müracaatı üzerine ittihaz olunmuş bulunan 4671 sayılı 
kararda da zikrolundugu üzere, talebin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunması ve encümenimizin böyle bir teklif 
serdine yetkili ve vazifedar olmaması itibariyle vâki dilek 
hakkında bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14255/13669 Zehra özgürel
Beyazıt Soğanağa 
Cami sokak No: 14/1 
İstanbul

43/43 Ali Çakar
Mumhane caddesi 
11/13
Galata -i İstanbul

181 11. XII. 1957.
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

15003/14413 Mehmet Bölük
Kıyık - Barutluk 
mahallesi Meza rl ık 
sokak No: 1 
Edirne

(Arzuhal hulâsası : Edirne Sulh Hukuk Mahkemesince müt- 
tehaz ve temyizen derdesti tetkik bulunan dâvasının, incelen
meni sırasında her hangi bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere 
dâva dosyasında mevcut 3 aded tapu senedindeki yerlerin gör
düğü tedavülün göz önünde bulundurulması talebinden ibr
ettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mevzuu ile ilgili ve 
fla-ha önce vâki müracaatı üzerine ittihaz olunan 4875 sayılı 
kararda da açılandığı üzere, kaza mercilerinde İncelenmekte 
bulunan bir hususa taallûk eden talebin Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ve Dahlî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
leri muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

182 11. X II. 1957

15026/14436 Ahmet Bulgurlu 
Kaza çiftçilerinden 
Şarköy

(Arzuhal hülâsası: Ziraat Bankasına olan borçlarının 1956 
mahsûl yılının fena gitmiş olması sebebiyle; taksite bağlanması 
talep ve temennisinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla yeri
ne getirilmiş olan istek hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

183 11. X II. 1957

14458/13871 Muhittin Çavuş (Arzuhal hülâsası: İstiklâl Harbi mâlûllerinden bulunmakla;
Tophane mahalle- vapurlarda parasız seyahat etmesi hususunun teminine matuf 
sinde °^UP Arzuhal Encümeninin 4786 sayılı Kararı ile reddedilmiş
Rize bulunan müracaatının Umumi Heyetçe tetkik olunması talebini

mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Arzuhali Encümeni mukarreratına itiraz 
hakkı; Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesi ile münhasıran, 
müddeti içerisinde mebuslara tanınmış bulunmasına ve mezkûr 
talebin mahiyetine binaen, vâki müracaat üzerine bu bakımlar
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

184 11. X H . 1957
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4826/4560 Sabri Kabııkçıı (Arzuhal hülâsam : Dayısı ile birlikti, kardeşini öldürmüş bu-
Kozan köyünde lunan Çayıralan l.azası Kozan Köyü Başöğretmeni lîiisrev Kere-
Çayıralaıı li’nin bu köy öğretmenliğinden uzaklaştırılması talebinden ibaret

tir. )

Gereği düşünüldü: Maarif Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazılarına nazaran; yapılan idari tahkikata göre adı geçen öğ
retmen hakkındaki iddia ve şikâyetinin gayrivârit bulunduğu 
anlaşılmasına ; katil iddia ve isnadının mercii tetkiki de adlî ve 
kazai makamlar bulunmasına binaen; vâki şikâyet üzerine bu 
bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

185 11 . X II. 1957

1427fi/13689 İlidir Kazgın (Arzuhal 'hulâsası : Natamam kalmış olan camilerine I 000
Derebaşı mahalle- liralık bir yardımda bulunulması talebini mut azanımın olup 1097
sinde - sayı ile Arzuhal Encümenince karara bağlanan miiracaitlerinin
Pertek is’afi esbabının istik mali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu kararda da açıklandığı 
üzere; müstedinin, mezkûr talebinden dolayı bu hususta kati 
karar vermeye yetkili ve alâkalı idari ma*kamlara müracaat et
mesi lâzımgelmekte bulunduğundan, vâki dilek üzerine bu ba
kımdan encümenimizce muamele tâyinin mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

186 11 . X II . 1957

21042/19548 İrfan Orbay ve ar
kadaşları
Doğanbey mahallesi 
Doğan sokak 
No: 13/A da 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Çankaya kazasının Küçükevler civarında 
kâin mâliki bulundukları arsaların 1940 yılından beri ciheti as- 
keriyece rıza re muvafakatleri alınmaksızın fuzulen işgal olun
makta bulunduğundan şikâyeti; istimlâk veya tahliyeleri esbabı
nın temini talebini mutazammrndır.)

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinin şikâyetle il
gili yazılarına nazaran; bahis mevzuu arazi tamamen tahliye 
olunmuş bulunduğundan, bu suretle yerine getirildiği anlaşılan 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

187 11. X I I . 1957



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

10971/10418 İsmail
Dere köyünde 
Kemalpaşa

(Arzuhal hulâsası : Kemalpaşa'nın Armutlu orman bölgesin
de istihsal ve nakil işlerinde; kaçakçıları himaye ve bunlardan 
menfaat temin etmek suretiyle vazifeliler tarafından yapılan 
suiistimaller; hâdise ve isim zikrolunmak suretiyle ihbar olun
makta, orman tahribatının önlenmesi ve gereken■ tahkikatın ifası 
taleplerini mutazammm bulunmaktadır.)

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinin ihbar ile ilgili yazı
larına göre; ihbarın; namı müstearla yapıldığı ve yaptırılan 
tahkikat neticesinde muhakkik tarafından verilen rapora na
zaran da hilâfı hakikat olduğu anlaşılmış bulunduğundan; vâki 
müracaat üzerine encümenimizce muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

188 11. X I I . 1957

11105/10551 Zartik Gül 
11411/10857 Beyoğlu Taksim 
14877/14288 Bülbül mahallesi 
14744/14155 Paşa bakka l sokak 

No: 38 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Dâvâlı Bedroz ile aralarında cereyan eden 
muhakemenin haksız olarak aleyhine neticelendirilmiş bulunması 
itibariyle, vâki şikâyeti iizerine; Arzuhal Encümenince ittihaz 
olunan 1745 ve 7187 sayılı kararlara mevzu teşkil eden müracaat- 
lerinin ve dâvasının yeniden tetkik ve rüiyet olunması taleple
rinden ibarettir.)

(Gereği düşünüldü : Katileşen Arzuhal Encümeni mukarre- 
ratının itirazen tetkik olunabilmesi; Dahilî Nizamnamenin 57 
nci maddesine tevfikan, mebuslardan birinin müddeti içerisinde 
itiraz etmiş bulunması ile mümkün bulunduğundan; müstedi
nin tevali eden aynı meal ve mahiyetteki müracaatlerinin; ge
rek bu bakımdan, gerekse hükme bağlanmış olan bir hususa 
taallûk etmekte bulunması bakımından encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

189 11. X I I . 1957

10371/9875 Dursun Çetinkaya (Arzuhal hulâsası : Kendisinin ceza evinde bulunmasından bil-
Ceza Evinde mevkuf istifade, hissi intikam ve ızrar maksadiyle mezruatının tahrip ve 
Elâzığ ağaçlarının kesildiği ve değirmeninin yeniden yapılması için teda

rik olunan enkazı dahi yakılması üzerine alâkalılara vâki müra
caatlerinin semeresiz kaldığından şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Dahiliye Vekâleti cevabı- 
na nazaran; suçlu oldukları tesbit olunanların tahkikat evrakı 
ile birlikte adliyeye teslim olundukları ve C. müddeiumumiliğin- 
ce gerekli tahkkata devam olunmakta bulunulduğu anlaşıldığın-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

32/32 Hamil Levent 
Kiieük Hasanlı kö
yünde
A r a m a n  - K a n d ır a

14608/14019 Kifat CVınaligil
Hususi Muhasebe 
Miid. Mümeyyiz 
Antakya - Hatay

Kneümen kararı ve ne sebepten verildiği

dan vâki müracat üzerine bu bakımdan muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

190 11. X I I . 1957

<Arzuhal hulâsası : Yersiz bir ihbar üzerine kesilmiş olan mâ 
! fil iı; e t maaşının i adet en tahsisim mütedair Yüksek Meclise rakı 
müracaatı üzerine; verilen v< ihtilâfın; kaza merciince halli lüzu
muna binanı Dahili Nizamnamı nin 53 ncii maddi si muvacehesin- 
dı Arzuhal Enenmen i ne e tetkik mevzuu yetpılamıyacağı hakkın
da,ki harar; isabetsiz bulunduğu bı uun ile itirazı mutazanıtmn- 
dn\)

Gereği düşünüldü : 11 . VI . 1957 tarihli ve 5552 sayılı bahis 
konusu karar katileşmiş ve muhtevi ve müstenit bulunduğu es
babı mucibe tamamen musip ve kanuni bulunmuştur.

Arzuhal Encümeni mukarreratına itiraz hakkı ise; Dahili 
Nizamnamenin 57 nci maddesi ile münhasıran mebuslara tanın
mış bir hak olduğundan vâki müracaat üzerine bu bakımlardan 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

191 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Iiakaeak başka kimseleri olmıyan validesi 
ıh kız kardeşinin in fak ve iaşeleri kendisi tarafından temin 
olunduğu halde; Gelir Verilisi Kanunu ile tarnan geçim indiri
mindin fay dalandır dmıyarak sair bekârlar misillû %  5 zamlı 
vergiye tâbi. I utulmasının vâzıı kanunun mali sat ve gayesine ay
kırı, lıak vı adle münâfi bulunduğundan; bugüne kadar istihka
kından, fazla olarak kesilin vergili, rin iadesi talebinden ibaret
t i r J,

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında. : Kanunda, mükellef
lerin bakmakta bulundukları anne ve kız kardeşlerinin; geçim 
indiriminin tayininde nazarı itibare alınacağına dair bir hüküm 
bulunmadığından müstedinin buna dair talebinin is’afı müm
kün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun mevzuu ile ilgili olup, 
encümenimizin kanun teklif ve tefsirine yetkili bulunmaması iti
bariyle vâki müracaat üzerine bu bakımından tâyini muameleye 
mahal olmadığına; müstedinin; mer’i mevzuat muvacehesinde 
hukukunun mııhtel kılındığını iddia ettiği takdirde bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine müracaattte muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

192 11. X I I . 1957



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

15165/14575 Ahmet Arslan
îçcebeci, Evren so 
kak No: 9 
Ankara

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vâki talebinden dolayı ev
veli emirde bu hususu tetkik ve katî karar vermeye yetkili ida
re makamlarına, kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia 
ettiği takdirde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine mü
racaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki talep hak- 
kııftia bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

193 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Ankara’nın Cebeci semtinde 3 kat olarak 
inşa ettirmekte olduğu apartımamna; diğer birçok semtlerde 
müsaade olunduğu cjihi binanın estetik re şehirin mimari değen 
bakımından kat ilâ\>e etmesine müsaade olunması talebinden iba
rettir.)

15215/14625 Bedriye Bayhan
Beyoğlu, Yenişehir 
yaya köprü No : 
19/21 
İstanbul

( Arzuhal hulâsası : Kocasını öldüren maznunların kefaletle 
tahliye edilmiş bulunmaları hasebiyle; suç delillerini ortadan kal
dırmaya ve âmme şahitleri üzerinde tesirde bulunmaya çalıştık
larından: bunların hiç olmazsa son tahkikatın açılması kararına 
kadar m evkufiyet hallerinin devamına karar verilmesi talebinden 
ibrettir.)

Gereği düşünüldü : Mevkufiyet halinin devam veya ademi 
devamı bu ciheti tetkikle vazifeli ve yetkili hâkime ait ve müs
tedinin müdahili dâva olarak bu hususta müracaat hakkı da 
mahfuz bulunması itibariyle, vâki müracaatı üzerine; bu bakım
lardan ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muva
cehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi'

194 U  . X I I . 1957

14784/14195 M. Kemal Karakışoğ- 
lu
Tisa köyünde 
Halfeti

(Arzuhal hulâsası : Bir eseri tertip ve tasni ve adlî hata neti
cesi olarak Bozova Asliye Ceza Mahkemesince haksız olarak 6 ay 
hapse mahkûm edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve failleri bilinen 
bu vakıa ile hiçbir guna alâka ve münasebeti olmadığından bu ha
tanın ıslahını ve kendisinin haksız yere mahkûmiyetine sebebolan 
hâkim, müddeiumumi ve zabıta memurları haklarında icabeden 
kanuni muamelenin ifası taleplerini mutazammındtr.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin hükümde iddia ettiği vâki 
hatanın düzeltilmesi için usulüne tevfikan kanun yollarına; hâ
kim ve diğer vazifeliler hakkındaki şikâyetinden dolayı da, bu 
hususta tahkikat ve takibat ifasına yetk iliA d liye  Vekâletine 
müracaatı lâzımgelmekte bulunduğundan, bu sebeplere binaen,



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9750/9079 Âdil Tiğrel ve arka
daşları
Azizcanıi mahallesi 
Tiğre) sokak No: 1 
Diyarbakır

İY

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği »

ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine göre vâki 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

195 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Ofise satmak üzere getirmiş olduğu zahi
relerin beher ç u v a l ı  iç in  Diyarbakır Belediyesince gayrikanuni 
olarak talebolunan ardiye resminin kaldırılması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazılarına nazaran; ihtilâf mevzuu belediye muamelesinin 
itiraz komisyonunca kaldırılmış olduğu anlaşılmış ve esasen bu 
kabil ihtilâfın halli kaza merciine ait bulunmuş olmakla; vâki 
şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

196 11. X I I . 1957

14804/14215 Bahri Yılmaz Bayam 
Vefa - Kâtipçelebi 
caddesi Muabbiı* so
kak No: 21 
Beyazıt - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul 3 ncü Sulh Ceza Mahkemesinde 
açmış olduğu hakaret dâvasında, dâvaltlarm hâkim tarafından 
iltizam ojunduğundan ve gayrikanuni olarak dâvanın sukutuna 
karar vermiş bulunduğundan şikâyeti ve reddi hâkim talebi ile 
dâva dosyasının salâhiyetli mercide tetkiki taleplerini muta- 
zammmdır.)

Gereği düşüüldü : Müstedinin hâkim hakkmdaki iddia ve 
şikâyetinden dolayı bu hususu tetkikle yetkili Adliye Vekâ
letine; hükme mâtuf iddialarından dolayı da mafevk vazifeli 
kaza mercilerine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulundu
ğundan vâki talebi üzerine bu bakımlardan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

197 11. X II . 1957

7871/7814 Cevat Hakkı özbey 
Avukat, Hukuk ga
zetesi Sahip ve Mu
harriri İstiklâl cad- 
desi Mektep sokak 
Hakkı Bey apartıma- 
nı No: 1

Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul'da Sultanahmet*de Tramvay 
caddesinde kâin 37 ada 6 ve 30 persel saydı gayrimenkulleri 
üzerine, İstanbul Belediye Reislğince inşaata müsaade edilme
mek suretiyle, Teşkilâtı Esasiye Kanununun himaye ve teminatı 
altmda bulunan mülkiyet ve tasarruf hakkının selp ve ızrar 
olunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Dailiye Vekâleti cevabi 
yazısında : Müstediye ait arsanın istimlâkini teminen kıymet 
takdiri yapılıp durumun 6830 sayılı Kanunun 13 ncü madde-



— 18 —

sine göre kendisine tebliğ olunduğu ve mumaileyh tarafından, 
bankaya yatırılan bedelin azlığı sebebiyle tezyidi bedel dâvası 
açılmış olduğu ve neticeye intizar olunduğu bildirilmiş olma
sına ve bu suretle kaza merciine intikal etmiş olduğu anlaşı
lan ve esasen bu mercilerce hallolunması lâzımgelen vâki şi
kâyet mevzuu üzerinde Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

198 11. X I I . 1957

(Arzuhal hülâsası : İtalya'dan Tiirk parası mukabili getirmiş 
olduğu 2167 dolârhk dikiş makinası aksanın.) Gümrükten çekme
sine İktisat ve Ticaret Vekili re Müsteşarı tarafından ınümauiat 
olunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu ile ilgili dosya arasında 
bulunan cevabi yazılara nazaran mezkûr müsaadenin o tarihte 
mer’i Dış Ticaret Rejimi bakımından verilmediği anlaşılmış ve 
müstedinin; gerek hukuku şahsiyesine taallûk eden hususat ve 
gerekse mezkûr tasarruf hakkında bu ihtilâfı tetkiki ile vazifeli 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına bi
naen, vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

199 11. X I I . 1957

(Arzuhal hülâsası : Beşiri Hazinei Mâliyesi tarafından 66 şa
hıs aleyhine hilafı salâhiyet açılmış olan tapu iptal dâvasını; dâ
vâlıları tehdidetmek ve hakkı müdafaalarına kıymet vermemek ve 
istidada belirtildiği şekilde gayrikanuni hareket etmek suretiııh 
kabul ve aleyhlerine neticelendirilmiş bulunan mezkûr yer Sulh 
Hukuk Hâkiminden şikâyeti ve bu iptal karaHarının yazılı emir 
yoliyle bozdurularak dosyalarının mahalli m a h k e m e y e  iadesinin 
t anini talebini mu t azanı mm dır.)

Gereği düşünüldü: Miistedilerin gerek hâkim hakkındaki id
dia ve şikâyetlerinden ve gerekse kanuni sebep ve şartlar mev
cut bulunduğu takdirde yazılı emir taleplerinden dolayı kati 
karar vermeye yetkili Adliye Vekâletine müracaat etmeleri lâ- 
zımgelınekte bulunduğundan, vâki müracaat üzerine bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahaa olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

14016/14327 Hamit Tarım ve ar
kadaşlar]
Hathatik köyiindo 
Beşiri

20199/18836 Yusuf Karabacak 
Sultanahmet, Kasa]» 
Osman sokak No: 27 
İstanbul

200 11. X I I . 1957



Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

K ah ram an  Z orlu
ijolobibag'i köyı'mdc 
10 ıv i s

Selâmi Akal 
Galatasaray Lisesi 
ilk kısım Türkçe ö ğ 
retmeni 
İstanbul

Haşan Çubuk 
Kemerburgaz No • 
238
Eyüp - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Erciş Müddeiumumisi M. Kcnıal Ruhioğlu 
v< ilâhım Ifasan Ataç'm istidada madde he madde ve hâdise zik- 
r et milV suret-iyU gösterilen vazife n  ı:a?.ij\ d>ş> gayrikanuni im 
r< k< Herinde» i.h yolsuzluklarından dolayı haklannda tahkikat rr 
takibat ifası tuh hindin ibarettir.)

Adliye Vekaletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısında: Tezkere
de bertafsil açıklandığı üzere; vâki isnat ve şikâyetler dolayısiy- 
le adları geçen Müddeiumumi ve Hâkim haklannda yaptırılan 
tahkikat neticesinde: Vâki iddia ve isnatların teeyyüdetmediği 
ve şikâyet konusu edilen hususlardan dolayı muahezeleri icab- 
etmediği ve Müddeiumumi Kemal Ruhioğlu’ııun bir gece kulüp
te müstahdem Selâhaddin’i tahkir ettiği hakkındaki iddiadan 
dolayı da Hâkimler Kanununun 110 ncu maddesine tevfikan 
Van Müddeiumumiliğince yaptınlan tahkikat sonunda hakkın
da takipsizlik kararı verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Hâkimler Kanununun tanıdığı yetkiye 
dayanılarak Adliye Vekâletince icabı kanunisi yapıldığı anlaşı
lan şikâyet mevzulan üzerinde bu bakımdan encümenimizce 

..tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

ISneümen kararı ve ııe sebepten verildiği

201 11 . X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanuna tevfikan; 55/50 sayılı 
Devlet Şûrası tevhidi içtihat kararı dairesinde 15 . VI . 1955 tari
hinde 80 liraya yükseltilmesi icabettiği halde ancak; 6 . V . 1957 
de bu dereciye yükseltilmek suretiyle hâsıl olan mağduriyetinin 
izalesi için bu arada geçen müddetin hiç olmazsa kıdemine eklen
mesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinin şikâyetle ilgili ceva
bi yazılariyle kadrosuzluk sebebiyle terfide vukubulan gecikme 
müddetinin müstedinin halen almakta olduğu maaş kıdemine 
ilâvesine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmiş ve ihtilâfın tet
kik ve halli de kaza merciine ait hususattan bulunmuş olmakla, 
vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

202 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : 108 sayılı Haftalık Karar cetvelinin 73 sı
ra numarasında kayıtlı müracaatında da belirtilmiş olduğu gibi 6 
yıldır ciheti askeriytnin işgalinde hulunan arsasına ait takdir olu
nan I OOO lira kira bedelinin veya istimlâk tutannın ve bundan



Arzuhal
No.

!1381/10827

15310/14298

sonra tahakkuk edecek olan alacağının defaten veya muntazaman 
ödenmesi esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin gerek icar ve gerekse istim
lâk bedeline dair vâki müracaatından dolayı evvelemirde bu hu
susta gerekli kati karar vermeye ve muameleyi ifaya yetkili ida
re makamına, ihtilâf vukuunda da; bahismevzuu evvelki müra
caatı üzerine ittihaz olunan 5355 sayılı Kararda açıklandığı gi
bi, bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine başvurması lâzım- 
gelmekte olduğundan vâki talep hakkında bu bakımdan encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  20 —-

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi Encümen kararı vo ne sebepten verildiği

203 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Menfaatlerine düşkün bâzı âmirlerin vâki 
yolsuzluklarını meydana çıkaracağı endişesi ile kendisini müte
madiyen başka vazifelerde istihdam ettirmek suretiyle ızrar et
tiklerinden şikâyeti ve bu durumdan kurtarılması ve bunlar hak
kında icabeden kanuni muamelenin yapılması taleplerini muta- 
zammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarında: îdareten köycülük 
bürosu kâtipliğinde çalıştırılmakta olan müstedinin hizmet du
rumu açıklandıktan sonra; iddia ve isnadı üzerimde yaptırılan 
tahkikat neticesinde kendisinin de methaldar bulunduğu anla
şıldığı ve diğer maznunlarla birlikte, Bakırköy kaza idare he
yeti karariyle 1609 sayılı Kanun şümulüne giren suçlarından 
dolayı' haklarındaki evrakın C. Müddeiumumiliğine tevdi ve 
Millî Korunma mahkemesinde muhakemelerinin cereyan etmek
te olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet iş’anna göre vâki müracaat üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

204 1 1 . X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası: İstanbul Emniyet kadrosu komiserlerin
den Ahmet Turgay ve arkadaşları tarafından dövüldüğünden 
şikâyeti mutazammındır.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce- 
cabi yazılarına nazaran suçlular hakkında gereken idari ve adlî 
takibatın yapılmış bulunduğu anlaşıldığından; müracaat üzeri* 
ne bu bakımdan encümenimizce tayini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Bekir Karabağ 
Üniversite TTukıık 
Fakültesi sönıesl r 
7 - 8 talebelerinden 
No: 5077 
İstanbul

MulıaiToın Bilir 
Hususi Muhasebe 
(Sol ir Sofi iği ıneıııu 
ru
Samatva - İstanbul

206 11. XII. 1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  21 -

Encümen kararı ve 11e scbeptcıi verildiği

14699/14110

180/180

95.3/951

(Arzuhal hulâsası: 164i sayılı Kanuna tevfikan tekaütlük 
müddeti hizmetine eklenmesi icabeden 5 yıllık sicil karşılığı müd
deti için zamanında yaptığı müracaatın mevkii muameleye konul
maması sebebiyle 20 yıldan uşağı düşen hizmet :müddetine göre 
tekaüde sevkı sırasında aylık bağlanmamış olduğundan şikâyeti 
ve kendisi gibi mağdur duruma düşenlerin durumlarının bir ka
nunla ıslahı ve bunlara da aylık bağlanması esbabının istik mali 
taleplerini mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin idarenin ihmali yüzünden ka
nuni bir hakkının zıyaa uğradığını iddia etmesi halinde bu ci
heti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgel- 
mektedir. Müddeti hizmeti 20 yıldan dün olanlara tekaüt aylı
ğı bağlanması keyfiyeti ise yeni bir kanun teklifi mevzuu olup 
encümenimiz ise kanun teklifine yetkili bulunmamaktadır.

Belirtilen bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

206 11. X I I . 1957

Hüseyin Akdoğu (Arzuhal hulâsası : Jandarma meslekinde e/eçen 6 senelik
Gümrük Muhafaza temditli hizmetinin 69İ1 sayılı Kanundan bilistifade borçlandı- 
memurlarındaıı rılmak sureti ile halihazır vazifesindeki tekaütlük müddetine
Kuşadası ilâvesi hususunda vâki müracaatının reddini mutazammm

11 . VI . 1957 tarihli ve 5551 sayılı Arzuhal Encümeni kararı
nın bir zühule müstenit bulunması itibariyle kanuni ve muhik 
olan talebinin is’afı dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
ile; Arzuhal Encümeni mukarreratına itiraz hakkı münhasıran 
mebuslara tanınmış bulunması itibariyle vâki müracaat üzerine, 
bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ve müstedinin kanuni bir haklanın muhtel kılındığında mu
sir bulunması halinde de, bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mer
ciine müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

207 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : Ceyhan Nehrinin 290 kilometrelik mec
rası civarında bulunan arazilerinden, nehrin tasması yüzünden 
lâyıkiyle faydalanamadıklarından, bu müşkül durumdan kurta
rılmaları için suyun; Arap köyünden açılan mecranın Kısık bo
ğazını ve Leçeyi takiben Burnaz Körfezine akıtılması esbabının 
istikmali talebinden ibarettir.)

Voli Yalçıııkaya 
Naşidiye köyünde 
Ceyhan

Mehmet Nuri Sakar
ya
Sakarya caddesi Ale
tin Apart ımaııı al
tında Sakarya (îisesi 
sahibi Talât eliyle 
Eskişehir

Nafıa Vekâletinin müracaatle ilgili cevabi yazısında : Ame- 
najman plânının tanzimine esas olacak etüdler üzerinde çalış



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

maların devam etmekte bulunduğu, plânın ikmalini mütaakıp 
Ceyhan Nehri umumi ıslahı ile ilgili bu mevzu üzerinde kati 
karar verilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

208 11. X I I . 1957

13348/12769 Sefer Gökmen 
13380/12801 Avukat Aziz Baban 
13812/13228 eliyle, Anafartalar 
13837/13253 caddesi Sakarya An. 

Alt kat.
Ankara.

(Arzuhal hulâsası : Adapazarı’nın Orta Mahallesinde kâin 
217 metre murabbaahk gayrimenkuliinün kadastro heyetince 163 
metre kare olarak tesbit olunup bakiye 54 metre kare yerinin 
başkasına verilmek suretiyle ızrar olunduğundan ve haksızlıkları 
yapanların ecza görmediklerinden, gizli olarak evinin satıldığın
dan, bu arada eşyalarının da ç/asbolunduğundan ve kendisinin 
dövüldüğünden: gerek 3 000 liralık kira alacağı hususunda ge- 
rekse karısı aleyhine açtığı iptal dâvalarının hâkimin iltizamkâr 
hareketi neticesi aleyhine neticelenmiş bulunduğundan şikâyeti 
ve buna ait dosyaların celp ve tetkiki ve kendisinin de encümen 
huzuruna çağırıhnak suretiyle vâki mağduriyetinin izalesi ve evi
nin kendisine teslimi taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ceva
bi yazılanna nazaran; şikâyet mevzuunu teşkil eden hususlar 
hakkında yapılan incelemeler neticesinde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet olmadığı anlaşılmış ve hâkimlere isnadolunan 
vazife kusurlanndan dolayı bunlar hakkında gereken tetkikat, 
tahkikat ve takibatı ifaya da Hâkimler Kanununun 102 nci 
maddesi ile Adliye Vekili yetkili kılınmış ve mahakim mukarre 
ratının teşriî uzuv tarafından incelenmesi de Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde gayrimümkün bu
lunmasına rağmen; vâki müracaat üzerine bu bakımlardan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karaı̂  No. Karar tarihi

209 11. X I I . 1957

530/530 Fuat Akdııman (Arzuhal hulâsası : Evvelce vâki müracemileri üzerine Arzu-
313/313 Çağlayan Palas Oteli hal Encümenince ittihaz olunmuş bulunan 4135 ve 5139 sayılı ka- 

15/15 altı No: 41/3 rarlarla ilgili olarak hu kere yaptığı müracaatte de ezcümle : Be-
Eskişehir şeriyet için çok faydalı ve milletimiz için iftihar vesilesi olacak

bulunan 5 mütaaddit ve muhtelif fennî raporlarla ve yapılan tat 
bikatla miisbet neticeleri alınan şimdilik iki mühim icadına (yan 
gmlarm zuhurundan önce önlenmesini ve batarı deniz vasıtaların
daki mürettebatın kurtarılmalarını mümkün falan) bulu§una tek-



Arzuhal
No.

14075/13111

931/859

ııik, fennî ve İlmî çalışma sahası temini ve müzaharet talebi mev
zularından ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki müracaat; daha Önce tetkik ve ka
rara bağlanmış bulunmasına ve Dahilî Nizamnamenin muaddel
53 ve 57 nci maddeleri muvacehesinde encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılabilecek hususattan olmamasına mebni; talep hak
kında bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— ■ 23 —

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

210 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : Osmaniye kazasında, kendisine iskânın 
tahsis ve adına temlik ve tescil olunmuş bulunan 85 dekarlık ara
zinin tapu memuru tarafından hiçbir hükme istin a dolunmak sızın 
ve gayrik amini olarak 20 dekar üzerinden tashih olunduğundan 
şikâyeti ve 65 dekarlık arazinin tekrar adına tescili ve bu gayrika 
nuni muameleyi yapanla)' hakkında takibat ifası talebini muta 
zammmdır.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; iskân haddinden 
fazla olarak yapılan tahsisin temlike yetkili kaymakamlıkça 20 
dekar tenzil ve tapu memurluğunca da bu emre ittibaen ve tas- 
hihan yapılan tescil muamelesinde bir gayrikanunilik bulunma
dığı anlaşılmış olmasına ve müstedinin kanuni bir hakkının muh- 
tel kılındığında musir bulunması halinde de bu ciheti tetkikle 
vazifeli kaza merciine müracaati lâzımgelmekte bulunmasına bi
naen; vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

211 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : İstidada hudutları gösterilen 58 dönüm
lük hâli Hazine arazisinden bir kısmı tarihten 7 sene önce tara- 
fından açılıp imar ve ihya edilmiş bulunduğu halde, Vehbi adın- 
daki şahıs tarafından i 000 lira bedelle âhara satılmak sure
tiyle Hâzinenin ızrar edildiğinden şikâyeti ve bunda methaldar 
olan malmüdürü ve köy muhtarı haklarında gereken tahkikatın 
ifası ve bitaraf bir kimseye mahallen keşif yaptırılması talebini 
mutazammınehr.)

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinin şikâyetle ilgili ce 
vabi yazısına nazaran : Tamamiyle başka bir şahsın tapulu 
malı içerisinde kaldığı ve bu itibarla imar ve ihya iddiası mes- 
mu olamıyacnğı anlaşılan mezkûr yer üzerinde müstedi her 
hangi bir kanuni hak idda ettiği takdirde bu ciheti tetkikle

Rıdvan Korkmaz 
Ahmetbey köyü nde 
Lüleburgaz

Ahmet Başaran 
Belediye Park Bah
çıvan ı 
Osmaniye



. vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulun
duğundan, vâki şikâyet üzerine, bu bakımdan encümenimizce 

' tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

212 '  11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası ; K öyleri halkının sel ve doludan zarar 
görmüş olmalarına binaen, 1954 yılında Ziraat Bankasınca ya
pılmış olan tohumluk yardımlarına ait borçlarının 1958 yılına 
kadar tecili talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta
lep yerine getirilmiş bulunmaktadır.

Bu sebebe mebni vâki talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

213 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Murisi Mestanoğlu Hafız Şevki ve kızı Ha
cceden kendisine intikal eden, Babaeski’nin Unsan Çatağı mev
kiinde kâin 220 dönüm miktarındaki tarla kaydının; hukuku ta- 
sarrufiyesine esas olmak üzere kuyudu umumiyeden çıkartılarak 
kendisine gönderilmesine delâlet buyurulması talebinden it ıret• 
tir.)

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinin taleple ilgili cevabın
da, etraflıca yapılan araştırmalara rağmen mezkûr yere ait tapu 
kaydının bulunamamış olduğu bildirilmesine ve müstedinin hu
kuku tasarrufiyesi ile ilgili hususat hakkında bu ciheti tetkikle 
vazifeli kaza merciine müracaatı gerekmekte bulunmasına bina
en; vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

214 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Garbi Trakya’da kâin tapulu gayrimen- 
kullerine mevcut mevzuat ve Lozan ahitnamesi hilâfına Yunan 
Hükümetince vazıyed olunduğundan ve Muhtelit Mübadele Komis
yonu kararının dahi infaz olunmıyarak ecrimisil verilmediğinden 
şikâyeti ve mallarının yedi tasarrufuna tevdi ve teslimi esbabının 
istikmali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hariciye Vekâletinin müracaatle ilgili 
yazılanna nazaran; müstedinin gayrimenkulleri hakkında bâzı 
bilgiler alınmasına lüzum görülmüş ve icabına tevessül olunmuş

16*231/15161 Mustafa Koz
Sekbanl ı köyünde 
Sofulu - Dcdeağac

18388/17112 Hayri Özkan
Kocahıdır mahallesi 
Gülbahar sokak No:3 
Kırklareli

14691/14102 Halil Yağız
Muhtar, Bellebaıı 
Külük köyünde 
Sürüç.
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bulunduğu anlaşıldığından vâki talep hakkında bu bakımdan 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

215 11 . X I I . 1957

13833/13249 Ali öküzoğlıı
Bakkal Kemal Ilbaıı 
eliyle Coııkara kö
yünden
G iim ü n ü z  - A la c a m

11)817/18472 Sait ujulta, 
Belediye gara, 
teciri
1 Diyarbakır

ımıs-

( Arzuhal hulâsası : Batapu malik bulunduğu, Malköy orman
larından kesim ve işletmek suretiyle istifadesini derpiş eden hali
kındaki Devlet Şûrası ilâmının mezkûr idarece nazara alınmadı
ğından şikâyeti vc bu ormandan her tiirlü taahhütte bulunmak 
haydi ile, maişetini temin için tarife bedeli üzerinden odun olmaya 
elverişli ağaçların kendisine bırakılması talebini mutazammınehr.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazılarında : Tapulu ormanı üze
rindeki hakkı müktesebinin kabulüne mütedair bulunan 1936 
tarihli Şûra ilâmından sonra, 3116 sayılı Orman Kanununun mu
vakkat 1 nci maddesine tevfikan gereken istimlâk muamelesi 
yapılıp bedeli de gönderilerek Mayıs 1939 tarihinde Hazinei Ma
liye namına tapuya tesçil edildiği ve bu muamelenin iptaline 
dair her hangi bir dâva sebk etmediği ve bir karar da bulunma
dığı açıklandıktan sonra; 6831 sayılı Kanunda ormandan kimle
rin ne şekilde istifade edecekleri belirtilmiş bulunduğundan; ka
nun hüküjnleri dâhilinde hak sahiplerinin ihtiyaçlarının munta
zam bir şekilde karşılanmakta olduğu ve bu orman istihkakının 
müstediye tahsis edilmesinin mümkün görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili yukarda göste
rilen cevabi yazılarına nazaran; iddia olunduğu gibi; bir ademi- 
infaz mevzuubahsolmadığı anlaşılmış ve müstedinin, mer’i mev
zuat muvacehesinde kanuni bir hakkının muhtel kılındığım iddia 
etmesi halinde ayrıca bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunması itibariyle vâki şikâ
yet üzerine, bu halamlardan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

216 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Vç yıllığına icar ettiği ve aylığını muka
veleye bağladığı belediye garajının içindeki dükkânların beledi
ye tarafından kendisine teslim edilmediğinden ve bu hususta be- 
Iceliye muhasibi ile encümen âzalanndan üç şahsın yaptıkları 
usulsüz ve kanunsuz muamelelerden şikâyeti ve haklarında t etki- 
bat ifası talebini mutazammınehr.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısına nazaran; kendilerinden şikâyet olunanların, ya-



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

pılan tahkikat neticesinde tahtı muhakemeye alındıkları ve mu
hakemeleri sonunda Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince be- 
raet etmiş bulundukları anlaşıldığından kanuni icabı yapıldığı 
anlaşılan şikayet mevzuu üzerine, bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

217 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası: Ücretinin artırılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına nazaran müstedinin 
ücreti artırılmış bulunmakla bu suretle yerine getirilmiş olan 
müracaat üzerine tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

218 11 . X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası: liacağın<tan malûl kaldığı haldi 513 î sa
llılı Kanunla tanınan haklardan mahrum bırakıldığından şikâyeti 
m utazenumındır.)

Gereği düşünüldü : Milli Müdafaa Vekâletinin şikâyetle il 
gili cevabi yazışma nazaran : Askeri Veteriner Okulu mezunu 
ve 1332 nasıblı yüzbaşı olan müstedinin İstiklâl Harbine iştirak 
etmiyerek İstanbul Hükümeti emrinde kalmış olması itibariyle 
1340 tarihinde ordu ile ilişiği kesildiği ve müddeti hizmetine 
göre (1955 yılında) kendisine ödemede bulunulduğu anlaşılma
sına ve emekli aylığı bağlanması mevzuunda da kanuni bir hak
kının muhtel kılındığını iddia ettiği takdirde bu ciheti tetkikle 
vazifeli kaza merciine müracaatı gerekmekte bulunmasına bi
naen; vâki müracaat üzerine, bu bakımdan encüıftenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

219 U . X I I . 1957

8 3 5 / 7 7 5  Halil Albayrak (Arzuhal hulâsası : Hinlere< diiniim Hazine arazisini fuzulen
Çat köyünde bakkal tahtı tasarrufunda bulundurup keza gayrimeşru yollardan servet 
Çayıralan - Yozgad iktisap ile tegallüp ve nüfuzuna güvenerek halkı tehdit, hayvan

larını dahi otlatmaya müsaade cimiycıı ('at köyünden İsmail Ça
vuşun bu gayrimeşru iktisap muamelelerini tesbit etmek üzere bir 
müfettiş kamı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Fuzuli işgal altında bulundurulan Hâzi
neye ait arsa ve emvalin açık artırma ile satışa çıkarılması husu
su mahallî kaymakamlığa bildirilmiş bulunduğu Dahiliye Vekâ-

5 7 1 5 / 5 3 7 9  A r t  in  E n e r t a n

Y e n im a h a l le  Ç ö m e z 

ler s o k a k  No: 10 

B e ş ik ta ş  - İstanbul

12178/11315 Ahmet, Özer 
4332/4089 Kaymakamlık oda

cısı
M usta fakemalıwsa



-  27
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

letinin şikâyetle ilgili cevabi yazılarından anlaşılmış ve müşte
kilerin hukuku şahsiyelerine taallûk eden hususat hakkında da 
usulüne tevfikan bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müra* 
caatleri lâzımgelmekte bulunmasına binaen, vâki talep hakkında 
bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

220 U . X I I . 1957

15276/14684 Vehbi Yılmaz
Ç a r ş a m b a  K o e a d e d e  

m alıallesi  V a lid ( '  

m edrese  sokak 

N o : 20

Calili - İstanbul

Gereği düşünüldü : Bahis konusu müracaat 16 . IV . 1957 ta
rihli ve 5309 sayılı bir Karara bağlanmış ve mezkûr kararda da 
açıklandığı üzere, ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait bu
lunmuş olması sebebiyle, vâki talep üzerine encümenimizce bir 
muamele tâynine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. »Karar tarihi

221 11. X II. 1957

(Arzuhal hulâsası : İstanbul'da tapu memuru iken, tarih ten 1 
sene evre! bir hâdise dolay isiyle işten el çektirilip vekâlet emrine 
alındığı, hilafta ra hakkında vilâyet idari heyetincı vazife yönün 
ıhtı men 'i muhakeme karan ven/ınış vı buna âmil olan ihtilâf da
hi adlı mahkemece lehine ncfiçclenmiş bulunduğu haldi; miitaad- 
dil müracaattı rim rağmen imli i memurini I edemediğinden sika 
ıie.fi, ağır hastalığı sebebiyle Sûraıp Devlete ıh müracaat ettiril 
mediğinden bu arada kardeşi Halın lanıf nidan ) ilksek Meclisi 
yapılan müracaatın; alınacak karara müessir nlacal; bulunan mez
kûr idare heyeti ve mahkeme kararlarını takdim cdinceyı kıular 
me vkii muameleye konulması talebinden iban Itir.)

177/177 Şükrü özaltın
<•’ al ataşa ray Lisesi 
Resim - İş öğretmeni 
B e y o ğ lu  İ s ta n b u l

Gereği düşünüldü : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanun ve bu kanunun bâzı 
hükümlerini tadil eden kanun hükümleri muvacehesinde is’afı 
gnyrimümkün ve dolayısiyle yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili görülen talep hakkında; böyle bir teklifte bulunmaya 
yetkili ve vazifeli bulunmıyan encümenimizce bu bakımlardan 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin; kanuni

( A r z u f u d  hulâsası  : ti.2îr! sa y ıl ı  K a n u n a  v< D e v l e t  Ş û ra s ı  
l 'm n m i  N i y e t i n i n  bu k a n u n  ta tb ik a t ı  ile i lg i l i  .25 . X I . 1955 ta 
r ih li  l e r l ı id i  i ç t ih a t  k a ra c ı  dairesini.} ( 5 . \ I I I  . 1 9 5 i  ta r ih in d e ■ 

l ira y a  t e r f i  e t t i r i lm e s i  lâz ım ı/ehliyi  haldi a n c a k ;  t> . V . 195?'  

ta r ih in d e  t e r f i  e t t i r i lm iş  b u lu n d u ğ u n d a n  ş i k â y e t i n  m e z k û r  g e 

c i k m e  m ü d d e t in in  k ıd e m in i  ı k h ı i ı r c k  l ı r f i  e l f i r l m e s i  ta l e b in i  
n ıu ta z a m m ın d ır . )
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haklarının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de; hadis 
olan ihtilâfı tetkikle vazifeli idari kaza merciine müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

222 11. X I I . 1957

( Arzuhal hulâsası : Vâki mahkûmiyeti sebebiyle yalnız ve 
bakıma muhtaç durumda kalan i çocuğunun korunması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinin müracaatle ilgili 
cevabi yazısına nazaran durumun tetkik olunmakta ve kanun 
şümulüne girmekte bulunduğu takdirde icabının yapılacağı 
bildirilmiş olmakla vâki talep hakkında bu bakımdan encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

223 11. XII. 1957

(Arzuhal hulâsası : Açmış olduğu kaVi ve meni müdahale 
dâvasını usul ve kanuna mugayir olarak reddetmiş olan İstanbul 
7 nci Asliye Hukuk Hâkimi Feridun hakkında Yüksek Meclise 
yaptığı şikâyet üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
6113 sayılı kararın itirazen tetkiki ve adı geçen hâkim tarafın
dan aleyhine verilmiş olan kararın bozulması ve mumaileyhe 
ceza verilmesi ve kendisine tazminat ödenmesi taleplerinden iba 
rettir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu kararda belirtildiği üze
re adı geçen hâkim hakkında yetkili idari makamca karar ve
rilmiş olmasına ve Hâkimler Kanununun 102 nci maddesiyle 
hâkimler hakkmdaki şikâyetlerin tetkik tahkikat ve takibata 
mahal olup olmadığı hususlarında katî karar vermek Adliye 
Vekilinin vazife ve yetkileri cümlesinden bulunmasına ve A r
zuhal Encümeni mukarreratının itirazen tetkik olunabilmesi 
de Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan mebuslar
dan birinin tespit ve tâyin olunan müddet içerisinde müracaat 
etmesi ile mümkün olmasına mebni, vâki talepler üzerine bu 
bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15277/14685 Osman Köseler
Sultanahmet Can
kurtaran Şadırvan 
sokka No: 49 
Istanbul

14789/14200 Ahmet Koçanlı
Ceza Evinde mah
kûm 
Ankara

224 11. x n .  1957
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Arzuhal

No.

1 ">278/14680

2732/2725

Melınıot K â m i l  T o p -  

p ara

T a l i m h a n e  F e r i t b e y  

so kak  N o :  4 

K a d ı k ö y  - İstanbu l

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

(Arzuhal hulâsası : Evvelce takdim ilmiş olup bir örneğim  
hu kere tekrar ve ilişik olarak sunduğu istidası üzerine, Arzuhal 
Encümenim e ; kendisinden şikâyetçi bulunduğu vekâletin işar; 
ile iktifa olunmak suretiyle verilmiş olan 1971 saydı Kararın  v< 

b u n a  mevzu teşkil eden dosyanın yeniden tetkik buyurularak 
kanunen terfie hak iktisabettiği halde, vekâletçe; 1918 vc 19Î9 
yıllarından albaylığa yükselme imkânlarının kasden selp ve sicil 
yönetmeliği hükümleri ihmal olunmed; suretiyle bu haktan 
mahrum bırakıldığı gibi, emekliye ayrılmaya icbar olunup hiç
bir sebep zikrolunmadan tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan 
ve Askerî Yar git aydan dahi bu muhik ve kanuni hakkını istih 
sal edemediğinden duyduğu mânevi ıstırabın telâfisini tenıinen 
albaylık hukukunun iadesi esbabının istikmali talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni kararlarına itiraz 
hakkı münhasıran mebuslara tanınmış olup, şikâyet mevzuu
nu teşkil eden ve; sicil mevzuatının tatbikatında şekil ve salâ
hiyet bakımlanndan vâki tatbikat hatasına matuf ihtilâfın 
tetkik ve halli de o tarihte hükmü mer’i 3410 sayılı Kanunla, 
Askerî Temyiz Mahkemesinin vezaifi cümlesinden bulunmuş 
olmasına mebni; vâki müracaat üzerine Dahilî Nizamnamenin 
57 ve muaddel 53 ncü maddelerine tevfikan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

225 11. X I I . 1957

İzzet Al yar 
Kiremithane mahal
lesinde Muhtar 
Adana

(Arzuhal hulâsası : 15 - 20 senelik bir mazisi olajı mahallele
rindeki mesken vc kiremithanel'erinin; üzerinde kâin bulundu
ğu Hazine arazilerinin belediyece istimlâk ve İşçi Sigortalarına 
devrolımmeık istenildiğinden şikâyeti ve 219 hanenin sefalet 
ve parişanlığma mahal kalmamak üzere mezkûr yerlerin bu 
mahalle sakinlerine satılması talebini mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletnin cevabi yazısında : Hazine namına ka- 
yitli 207 831 metre kare mesahası olan mezkûr saha her ne ka
dar; 1954 yılında Çalışma Vekâletinin teklifi üzerine beledi
yece Adana İşçi evleri Yapı Kooperatifi adına tahsis ve temlik 
edilmiş ise de aradan iki sene geçtiği halde inşaata başlanılma- 
dığından gayrimenkulün yeniden belediye namına tesciline te
vessül olunduğu ve bedelinin de 7 . VI . 1957 tarihinde adı 
geçen kooperatife iade olunduğu, mülkiyetin belediyeye intikali 
halinde; imar plânı dâhiline alınarak 6188 sayılı Kanun şümu
lüne dâhil hak sahiplerine tahsis edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili cevabi yazısı
na göre; vâki talep akkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilerden kanuni haklannm muhtel
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

kılındığını ddia edenler bulunduğu takdirde ayrıca; bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza mercilerine müracaatta muhtar bulun
duklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

226 11. X I I . 1957

13296/127.1 S O s m a n  Ö z t i i r k  ve ar 

k a d a ş la r ı

D em iri  i b a h çe  S a l a k  

tep e  N o :  134/2 

A  ı ıku m

(Arzuhal hülâsası}: A ulara'mu Ih mirlil)alı<;< Şafaktı pı nıcv 
kiindeki hanelerinin: beli d iı/ece hır hım f/i bir âmmı mınt'aati ha%
l ı i sm e vzu  o lm a ks ız ın  y ık ı lm a s ı  ili ç o k  p er işa n  v  sı f i l  b ir  d u r u m a  
d ü ş t ü k l e r i n d i n :  k im l i l e r i m  b ir e r  < e h in in i ,  bu m ü m k ü n  ı/örül 
meeHe/i takdire/1, y ık ı la n  < v i t r in in  esk i  h a l le r im  ı/et irileri  k m k h  
d u ru m la r  m a  .ston v e r i lm e s i  lalı p l  e. r ind i  n i b a r e t t i r . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Maili inhidam ve gay 
rikabil ıslah bulundukları için belediye encümeninin 20 . VIII . 
1956 tarihli Kararı ile yıktırılmış olan mezkûr ev sahiplerinin 
evlerinin yıktırılmasında usul ve kanuna aykırı bir cihet bulun
madığı.

6188 sayılı Kanuna göre tevzi edilmekte olan arsaların tah
sisinde evvel emirde bu kabil vatandaşlar tercih edilmekte bu
lunduğundan müstedilerin bir dilekçe ile belediyeye müracaat 
etmeleri lüzumu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi
lerin; yapılan muamele ve tasarruflarla kanuni haklarının muh- 
tel kılındığını iddia etmeleri halinde de bu ciheti tetkikle vazi
feli kaza mercilerine müracaatte muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

227 11 . X I I . 1957

14 3 8 3 /13 79 6  İ h s a n  A k m a n  

6 18 / 6 18  M ü f t ü  m a h a l le s in d e  

N o :  1 1

K. I). E v e ğ l is i

(Arzuhal hülâsası: Denizciler haklındaki ,2ı . 1 7 /  . lf)51 ta
rihli re 3135 say ılı Nizemnamı ile kaldırılan re dalıa önceden 
müktesep hakkı olan kaptanlık hakkının tanınması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 
maddesiyle Nizamname tedvini; İcra Vekilleri Heyetinin vazife 
ve yetkisi cümlesinden olup tadil keyfiyeti de keza bu cümleden 
bulunmakla; denizciler hakkmdaki Nizamnamenin tadili ile il
gili bulunan talep hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

228 11. X I I . 1957



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14193/I3(i07 Saıni JvaraköKOSC
i anı-; T e k n is iy e n  

Assl). K d .  Bs. Çvs. 

•i nci Z h . T u ğ .  M ~ 

l aıık  Tl). 2 nci 1’ 

K a r t a l  M a lte p e  

İs ta n b u l

31

lı c ilmen kararı vc nc sebepten verildiği

(Arzuhal h ü lâ sa s ı :  Tınıl,' t e h n i s i y  iti o lu p  1950 y ı l ın a  k a d a r  da 
i s İS sayıl ı  K a n u n a  l ıv f i l .u u  l 'a n k  ta zm in a t ı  a ld ığ ı  h a ld i ,  hu ta 

rıhtı  ı/üriirl üğı (tiren 5S02 sa y ıl ı  K a n u n u n  ıjanlı s ta/hıkı m I t r i 

si u tara k ;  hu k a n u n i  haktan m a lın ım  b ır a k ı ld ığ ın d a n  v< hu nn v 

'.ıhla a r l ıq t  u ları  d â v a n ın  da k< za Ih vtet Ş û ras ıı ıca  hal ,s ıt  o larak  
m ar ıır  m ü d d e t t e n  red<h d i lm is  h ıd v n d u ğ u n d a n  ş ik â y e t  i >•< ih/ili 

kan un la r  t e f s i r  olunma/,' siırı h y h  m a ğ d u r i ıp  t ının  tı tâ l is i ,/a teh im  

m a t m a v im  m d ir .)

Gereği düşünüldü: Mezkur ihtilâfın tetkik ve halli kaza mer
ciine aidolup nitekim bu merci tarafından da dâva; usul nok
tasından reddedilmiş bulunulmaktadır. Bu mercilerden sadır 
olan kararların usul ve esastan verilmiş olmasında taraflar için 
tevlidettiği netayiç bakımından bir fark olmadığından bunlara; 
Teşkilatı Esasiye Kanununun 54 ııcü maddesi müvacehesinde, 
teşrii uzvun müdahalesi gayrimiimkündür. 4843 ve 5802 sayılı 
kanunların hadiseye taallûk eden maddelerinin tefsiri keyfiyeti 
ise encümenimizin tefsir teklifinde bulunmaya yetkili olmayışı 
sebebiyle keza encümenimizce tetkik mevzuu yapılabilecek hu- 
susattan bulunmamaktadır.

Arz ve izah olunan bu hukuki sebeplere binaen vaki müra
caat üzerine bu bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığı
mı karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

229 11 X I I . 1957

4 4 8 2 /1 3 8 9 5  A l â e t t i n  S u m u ı ı ı ı  ( A r z u h a l  hulâsası  : (1273 saı/ıh K a n u n a  t ı r / i k a n .  D e r l i  t Ş v -

G a la t a s a r a y  Lisesi ra sının 55/50* s a y d ı  T* v h i d i  i ç t i h a t  K a r a n  d a i r e s i n d e  ınaetşi; 

T ü r k ç e  Ö ğ r e t  m eni 19.X  l  .1955 tar ihi ndi  7'o  l ira ı/a y ü k s 4 It i lnn si i c a b c t f i ğ i  haldt.  
B o y o ğ l ı ı  - İs tan bu l  k a d r o s u z l u k  se b cb i i f h  hu. l e r f i i n i n  a n c a k :  6.\ .1957 ıh y a p ı l m a  

sınılan ş i k â y e t i  Ve vâki  m a ğ d u r i y e t i n i n  i i lâ  f i s i  için h iç  o l mazsa  
İni m ü d d e t i n  k a h i n i m  ' k i m i m s i .  t a l i h i n i  m itfa z a m m ı n  d ı r . )

Gereği düşünüldü : Müstedinin terfiinde vukubulan bu ge
cikmenin halen almakta olduğu maaş kıdemine eklenmesi ka 
nunen mümkün bulunmadığı vekâletin şikâyetle ilgili cevabi ya
zısı ile bildirilmiş ve bu mevzuda tahaddüs eden ihtilâfın tetkik 
ve halli de vazifeli kaza merciine ait bulunmuş olmasına göre 
vâki müracaat üzerine; Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncıi 
maddesi muvacehesinde tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

230 11 . X I I . 1957



Arzuha l
No.

i f03/1407

10470/9954

1 5 1 6 1 / 1 4 5 7 1

— 32 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ayancık - Taşköprü yolunun; Ayancık - 
Yenikonak - Taşköprü yolunu takihetmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Nafıa Vekâletinin vermiş olduğu malû
mata nazaran; mezkûr yol üzerinds gereken etüd ve inşaatın 
devam etmekte bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu bakımdan vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

231 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : 10 bini mütecaviz hayran sahibi olan Er- 
zin nahiyesinin ancak, ihtiyacını, karşı lıyabilen 2 parça meradan 
bir kısmının 18 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca göçmenlere 
tahsisi cihetine gidilmesinden şikâyeti mutazammındır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen nahiyeye, 
1951 yılında tertibedilen 25 aile Bulgaristan göçmenine verilen 
araziler hakkında bâzı eşhasın açtıkları iptali senet dâvası so
nunda arazileri ellerinden alınmış olduğundan sefil ve perişan 
olmamaları için mezkûr meradan 520 dönümünün belediyenin de 
muvafakati dairesinde bunlara tahsis ve temlik olunduğu ve bu
na mukabil aynı nahiye hudutları dâhilinde Leçelik mevkiinde 
kendilerine 1 000 dönüm mera tahsis olunduğu bu bakımdan 
iddianın yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki talep hak- * 
kında tâyini muameleye mahal olmadığına ve müstedilerin 4753 
sayılı Kanun ve buna müteferri nizamname hükümleri dairesin
de ayrıca vazifeli mahkemeye dahi müracaatte muhtar bulun
duklarına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

232 1 1 . X I I . 1957

Talât (Arzuhal hulâsası : Bursa Veteriner Müdürlüğünde yapılan
Setbaşı No: 116 suiistimal hakkında Ziraat Vekâleti Teftiş Heyeti Başkanlığına
Umurbey - Bursa yaptıkları ihbar üzerine bugüne kadar her hangi bir muameleye 

tevessül olunmadığından şikâyeti ve istidada miinderiç mezkur 
yolsuzlukların gönderilecek Maliye vc İktisat müfettişlerine tah
kik ettirilmesi talebini mutazammmdır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Teftiş Heyeti Reisliğine 
yapıldığı bildirilen ihbar üzerine mahalline izam olunan bir ve
kâlet müfettişi tarafından gerekli tetkikatın yapıldığı ve neti
cede dilekçenin 4 ncü maddesini teşkil eden ve idare otomobiline 
alınan radyoya dair olan mevzudan başka hususatta suç unsuru

Mehmet Hergüııor 
ve arkadaşları 
Erzin nahiyesinde 
Dörtyol - Hatay

Ahmet özak ve ar
kadaşları 
Türkeli köyünde 
Ayancık - Siııob

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14615/14026 Ahmet Haindi Oğuz- 
er
Eski, Maliye vergi
memuru
Doğanşehir

33 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

tesbit edilemediği. Radyo mevzuuna taallûk eden tahkikatın da 
devam etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

233 11. X n . 1957

(Arzuhal hulâsası: ihtiyarlık sebebiyle iş göremez bir hale 
geldiği için 6135 sayılı Kanuna tevfikan memuriyetle olan alâ
kası kesilmiş bulunduğu halde; emeklilik müddeti hizmeti 2 ay 
21 gün noksan olduğundan dolayı kendisine tekaüt aylığı bağlan- 
mıyarak 3 yıldır sefil bir durumda bırakıldığından şikââyeti ve 
lıalcn teklif olunan vazifei memuriyeti de arz ettiği sebeplere bi
naen kabul cdemiyeceğindcn kendisine aylık bağlanması esbabı
nın istikmali talebini mutazammmdır.)

Maliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısında ezcüm
le : Mezkûr kanuna tevfikan vekâlet emrine alınmış iken emek
liye şevkini istemiş bulunan ve verilen vazifeyi de kabul etme
miş olan mumaileyhin müddeti hizmeti 20 yıldan fazla, 25 yıl
dan noksan bulunması itibariyle 5434 sayılı Kanuna tevfikan 
kendisi hakkında ancak 60 yaşını ikmal ettiği vakit emeklilik 
muamelesi yapılabileceği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin emekli aylığı bağlanması 
talebine ve tatbikata matuf bir kanuni hak iddia etmesi halin
de; bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatı lâzım- 
gelmekte bulunmasına; bir maddei kanuniyenin tefsirine mâ- 
tuf talebinin ise encümenimizce tetkik olunabilecek hususattan 
olmamasına binaen; vâki şikâyet ve müracaat üzerine; Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

234 11. X I I . 1957

2324/2174 Emin Oruç 
 ̂usufoğlu 

Urfa

(Arzuhal hulâsası: Urfa Genel Meclisi üyesi Ilasan Demir- 
kol ile Akçakale Belediye Reisi Mustafa Azmi’nin birleterek Dev
let çiftliğinden büyüle bir araziyi zapt eylediklerine, mermi kaçak
çılığı yaptıklarına ve haklarında düzenlenen tahkikat evrakını 
ortadan kaldırmaya çalıştıklarından bâhistir.)

Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısında : Cey- 
lânpmar Devlet Çiftliği arasındaki Hazine arazisinin 1948 yılın 
da mâliyece adı geçen belediye reisinin kardeşi ile Mahmut De- 
mirkol’a 3 sene müddetle kiralanmış bulunduğu ve yapılan 
icar muamelesinde 2490 sayılı Kanun hükümlerine riayet etmi- 
yenler hakkında da takibata geçilerek evrakı tahkikiyenin ida



re heyetine intikal ettirildiği, ancak, suç Af Kanunu şümulü içe
risinde görüldüğünden tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildiği,

Bahis konusu Koçar istasyonu civarındaki arsalar üzerinde 
tasarruf ve zilyedlik iddiası ile ve Medeni Kanunun 639 ncu 
maddesine göre tescil dâvası açmış olan Haşan Demirkol'un bu 
dâvasının da müdahil Hazine aleyhine neticelendiği,

Türbeler mevkiindeki arazilerden merkez ilçesi sının için
de kalan kısmın toprak dağıtım komisyonunca muhtaç çiftçiye 
dağıtıldığı, Akçakale sınırı içinde kalan 3 000 dönüm arazinin 
de şimdiye kadar kiraya verilmemiş olduğu, mermi kaçakçılı
ğı iddia ve ibhannın da C. Müddeiumumiliğine intikal ettirildi
ği ve hâdisenin vukuu tarihi itibariyle Af Kanununun şümulü 
dâhilinde görülerek takibatın durdurulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konuları hakkında gereken ka
nuni muamelelere tevessül olunduğu anlaşılmış bulunmasına bi
naen vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  34 —

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

235 11. X I I . 1957

112/112 Mehmet Ali Yeter 
Kışlak nahiyesinde 
Yayladağı - Hatay

(Arzuhal hulâsası : Vereme musap, çalışamaz bir halde ve 5 
nüfuslu .efradı aile sahibi bir kimse olduğundan; bankaya borç
lu bulunduğu 250 liranın Hükümetçe ödenmesi talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

236 11. X I I . 1957

146/146 Mehmet Hamel i Pak 
Umıırbey mahallesi 
Hacı göz sokak No : 
28
ödemiş

(Arzuha! hulâsası : Sebk eden vatani hizmetlerinden dolayı 
İzmir eski mebusu Pertev Arat tarafından kendisine vatani 
hizmet tertibinden aylık bağanması hususunda yapılan teklif, 
tarihten 50 sene önce gareze mebni hakkında polis meslekinden 
ihracına dair verilmiş olan inzibati bir ceza ete alınarak vc bir 
zühule müsteniden Maliye Komisyonunca red ve fesih sebebiyle 
Bütçe Encümeninde de tetkik olunmadan kaldığındım, mağdu
riyetine mahal kalmamak üzere işbu müracaatının mezkûr tek
lif dosyasına konulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşüünldü : Geçen Devreye taallûk eden vâki tek
lif; Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi ile hükümsüz kalmış



Arzuhal
No.

UT II 14] 21;

— 35 -
Arzuhal sahibini))

adı, soyadı vc adresi Kncümen karan vo ne sebepten verildiği

bulunduğundan müstedinin müracaatı üzerine bu bakımdan 
tâyni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

237 11. X I I . 1957

Abdülvolıa|) Yersiz (Arzuhal hulâsası : Tahtı icarında bulunan nıecurun, kira
Tophane, Karabaş bedelinden dolayı mal sahipli r in in  vâki talebi üzerine; İstanbul 
mahallesi Dereboyu l<ra m e r c i in in  1f)5(i/‘i0öî> sayılı k a n t n  ile; h er  türlü muhik ve. 
sokak No: .‘>5 k a n u n i  m ü d a fa a s ı  n bu nu ı/anda tesh il  ettirilin b e d e l i  icara
İstanbul Devlet Şûrası nezdinde itirazda bulunduğu hakkmdaki beyanı

dahi nazara alınmadan i c r a e n  tahliye olunması ile mağdur edil
diğinden, bir taraftan Devlet Şûrasına vâki itirazı da kabul 
olunarak takdir olunan kira dahi bozulmuş olmakla; bir adlî 
hata e s e r i  olan ve m u h k e m  kaziye halini alan b ir  hükümle uğ
radığı bu gadrin telâfisi için muktezasımn tâyin buyurulmadı 
tul e bindeı1 i b a ret t i r.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciinin kararına iktiran eden 
bir hususa taallûk edip müstedinin bu mevzuda kanun yolla 
rina müracaat hakkı dahi mevcut bulunduğuna göre; vâki ta
lep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

238 11. X I I . 1957

< >n va

Sevkı Demir (Arzuhal hulâsası : E. K. İ. de çalışmakta iken musdbolduğu
Bakırcı Ali l\ıh‘iik hastalığın meslekî sayılması halkında Yüksek Meclise yapmış 
arslatı eliyle Sulıka olduğu müracaat üzerim, Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
köyünde kararda talebin adlî re idari makamlarca tetkiki lüzumuna işa

ret edilmekle iktifa olunduğundan, halbuki; bu idarelerin de 
isletmenin hatalı muamelesine uymakta bulunduklarından bah
sile; dosyasının tetkik ve talebin yerine getirilmesine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu 4G70 sayılı Kararda açık
ça belirtildiği gibi; mezkûr talebin tetkik ve halli kaza mercii
ne ait bulunmakta ve Dahilî Nizamnamenin encümenimizin 
vazifelerini tâyin eden değişik 53 ncü maddesi ile de; bu hu- 
susatın encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağı belirtil
miştir.

Vâki müracaatı üzerine bu sebebe mebni encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

239 11. X I I . 1957



— 36

9/<) A h m e t  R e m zi  Kıln;- 

y  a İd ır

Kurtuluş, bağlar  Ka- 
l ıa lk öprü  som t IH. 
ov 1 
Adamı

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

(Arzuhal hulâsası : Hâzinece; katı ihalesi üzerine yapılmış re 
kendisine teslim edilmiş olan Adananın Zincirli ve îlyas Ağa mev
kilerinde kâin 13 küsur dönümlük bağ ile 32 dönümlük tarlanın; 
vazifeli memurların vazifelerini lâyıkiyle yapmamaları yüzünden 
tescil muamelelerinin ePan ikmal olunmadığından şikâyeti muh
tevi müracaat ı üzerine ittihaz olunan 523b sayılı karar; kanaat- 
bahş bulunmadığından bu baptaki dosyalarının tekrar tetkiki ile 
mağduriyetini; mahal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, kendilerine vazife ihmal ve 
suiistimali isnadettiği memurlar hakkındaki şikâyetinden do
layı bunlar hakkında Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan 
icabeden tetkik ve tahkikatı yapmaya yetkili idari makamlara; 
tescil mevzuunda mütehaddis ihtilâf sebebiyle de vazifeli mah
kemeye müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan, vâki 
şikâyeti üzerine Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde-, 
sine tevfikan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

240 11. X I I . 1957

14357/13770 Ali Agâh Demirtas (Arzuhal hulâsası : ilanıza Paşa tarafından; Şuhut kazastn- 
Pazar mahallesi ( V  daki Camikebir imamet ve hitabet cihetlerine ve evlâda meşrut 
mikebir îmanı v<> olarak vakfedilen hamam, dükkân ve tarlalara ccdadından nıcv- 
Hatibi rusen taasrruf edegelmekte iken, bunların; Afyon Vakıflar M e
Şuhu t - Afyon m urluğu namına tapuya tescil edilerek miist ecirleriyle akdettiği

kira mukavelelerinin fesih ve iptal edildiğinden şikâyeti ve ilâma 
bağlı hukukunun korunması talebini m ut azaminindir.)

Devlet Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazılarında : Hakkı 
tevliyeti ve vakıfla bir münasebeti bulunmadığı halde mezkûr 
mevkufatı fuzulen elinde bulunduran müşteki elindeki mezkûr 
gayrimenkullerin durumunun idare meclisince incelenerek; mev
cut ilâmata nazaran bahis konusu mevkuf atın imam ve hatip 
olanlara meşrut bulunduğu, tevliyet sıfat ve salâhiyeti bulunmı- 
yanlara bırakılmasının gayrikanuni olduğu anlaşılıp; 2762 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesine tevfikan zaptedilerek mevkufatın 
meşrutun lehlerine ve geliri nispetinde ücret tahsisine karar ve
rildiği. Müştekinin idare aleyhine açtığı men’i müdahale ve ka
yıt tashihi dâvaları ile zabıt kararının kaldırılması için açtığı 
idari dâvanın da aleyhine neticelenmiş ve idare tarafından açı~ 
lan refiyed dâvasının da derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerince kısmen tetkik ve kara
ra bağlanmış ve kısmen de bu mercilerde İncelenmekte olan bir 
hususa taallûk eden vâki şikâyet üzerine; Dahilî Nizamnamenin



muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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241 11. X I I . 1957

13704/13122 Zeki Giirçay (Arzuhal hulâsası : Ereğli Kömür işletmesi Direk Servisiner
Kasaba mahallesinde yapıları nakliyattaki vâki ihmal ve suiistimaller sebebiyle direk- 
Cide lerirı çürütülmekte ve hv yüzden her sene muazzam bir döviz kay

bına sebebiyet verildiğinden bunun önlenmesi için yaptığı mv- 
taaddit müracaatıerderı dolayı da kendisine ihtar cezası verildi 
ğinderı ve 204 (tüne tekabül eden harcırahının idare zimmetinde 
alıkonulduğundan, keza; bu mevzuda bâzı kimseleri himaye 
rnaksadiyle fuzuli harcırahlar ödenmekte bulunduğundan şikâ
yeti ve mezkûr yolsuzlukların önlenmesi ve mahrum bırakıldığı, 
haklarının verilmesi talebini mutazammindir.)

Gereği düşünüldü : İşletmeler Vekâletinin şikâyetle ilgili 
cffvabi yazısında; nakil sebebi ve sağlık durumu itibariyle
1.IX.1956 tarihinden itibaren mâlûlen tekaüde sevk olunduğu 
ve yaptırılan tetkikat neticesinde iddialarının gayrivârit bulun
duğu, keza; mahrum bırakıldığı istihkakları için İşletmeye mü
racaat etmediği, belirtilen müstedinin vâki talep ve şikâyeti 
üzerine bu bakımlardan muamele tâyinine mahal olmadığına, 
kanuni bir hakkının muht.sl kılındığında musir bulunduğu tak
dirde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatte. muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

242 11. X I I . 1957

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

68/14478 H af ize Duran (Arzuhal hulâsası : Ağrı harekâtında şehiden vefat eden ko-
Germiirii köyünde castndan kendisine ve çocuklarına tahsis ve 10 yıllığı peşin vc- 
Kelkit rilrnek suretiyle kesilmiş olan dul ve yetim aylıklarının 6740 sa

yılı Kanuna tevfikan iadeten tahsisi mevzuunda alâkalı makam 
lara vâki müracaatının âcil en is’afi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Dahiliye Vekâleti cevabi 
yazısında : Gerekli tahsis muamelesinin ikmal olunup bu bap
taki maaş resmî senedinin mahallî mâliyesine gönderildiği bil
dirilmiş olduğundan, bu suretle yerine getirildiği anlaşılan ta
lep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

243 . 11. X H . 1957



Arzuhal
No.

03
164/164
666/666

14602/14103

14753/14134

38 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

F e r h a t  Fİ ııçav 

U z u n ç a r ş ı d a  A l i  B a  

e io ğ lu  e l iy le  

K a d i r l i

(Arzuhal hulâsası : Selanik mübadili erinden olan pederine; 
mübadil hakkı olarak 625 altın lira mukabilinde iskâncn tah
sis olunup vefalı üzerine müşterek mülkiyet halinde vereseye 
intikal eden 75 dönümlük- arazileri hakkında açmış olduğu men ’i 
müdahale dâvasının, elinde bulunan vesaiki vesmiyeye rağmen 
Kadirli Asliye Hukuk Mahkemesince gayrikanuni bir şekilde 
reddolunduğundan ve davalı Mustafa Keşirli’nin gerek muha
cirleri ve gerekse Hâzineyi ızrar eden hareketlerinden şikâyeti 
ve keyfiyetin tahkik ettirilmesi talebini mııtazammındır.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden sâdır olan bir karara 
matuf bulunan şikâyet hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun
54 ncü maddesi muvacehesinde tâyini muameleye mahal olma
dığına ve müstedinin, gerek hâkim ve gerekse diğer vazifeli me
murlar hakkında bir vazife kusur, ihmal ve suiistimali iddiasın
da bulunduğu takdirde gereken taJhkikat ve takibatta bulunma
ya yetkili idare makamlara müracaat etmesi lüzumuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

244 11. X I I . 1957

Mustafa Bay ar 
Dibektaş küyiind» 
Kumluca - Fİ us

(Arzuhal hulâsası : Ereğli Kömür işletmeleri delik bölgesi 
Karadan ocağında çalışmakta iken, gözüne, sıçrayan taş tozları 
yüzünden bir gözünü kaybetmiş bulunması sebebiyle; hastanece 
verilen rapora müsteniden işlen çıkarıldığı halde; bıı maluliyeti 
mesleki sayılmıyarak kendisine her hangi bir hak tanınmadığın
dan şikâyeti vc halen diğer gözünü da kaybetmek suretiyle âmâ 
bir durumda kaldığından Ankara'da tedavisi re kendisine qelir 
bağlanması esbabının temini taleplerim mulazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin tedavi ve sıhhi durumunun 
yeniden tesbiti mevzuundaki vâki müracaatını usulüne tevfikan 
alâkalı ve yetkili idari makamlara, gelir bağlanması hususun
da serd ettiği iddialarını da ; mütehaddis ihtilâfım tetkikiyle va
zifeli kaza merciine serd ve beyan etmesi lâzımgelmekte bulun
duğundan, talep hakkında bu sebeplere binaen encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

245 11. X I I . 1957

Ali Kibar
Soııgurlu mahallesi 
Hamam sokak No: 46 
Çarşamba

(Arzuhal hulâsası: Almakta olduğu 74 liradan ibaret tekaüt 
maaşı ile geçim imkânsızlığı içerisinde bulunduğundan, bunun 
200 liraya artırılması veyahut yanlımda bulunulması talebinden 
radyo ve sinema yayınlarının ibadet saatlerine tesadüf eden za
man zarfında kesilmesi temennisinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Tekaüt aylığının artırılmasına matuf ta
lep yeni bir kanun teklifi ile ilgili olup encümenimizin kanun
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teklifine yetkili bulunmamasına, yardım ve diğer talepler de 
mahiyeti itibariyle encümenimizce tetkik olunabilecek hususat- 
tan bulunmamakla; vâki müracaat üzerine bu bakımlardan mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

246 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası: 1954 senesinde muhtar sıfatı ile vc ilişik 
olarak takdim ettiği iki aded köy ihtiyar heyeti kararına ittibaen 
köy merasını pazarlıkla iki şahsa kiraya vermiş olduğundan do
layı kaymakamın şahsi garezine mebni verilen lüzumu muhakeme 
kararı üzerine hakkında hiikmolunup tecil edilmiş bulunan 29 gün 
hapis ve 97 lira 10 kuruş ağır para cezalarının, yaptığı bu mua
mele Devlet Şûrasının bu baptaki içtihadına tamamen uygun 
bulunmuş olması itibariyle kaldırılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memuriyet vazifesini 
ihmal etmekten tahtı muhakemeye alınıp Türk Ceza Kanununun 
230/1, 80 ve 59 ncu maddeleri gereğince zikrolunan cezalara 
mahkûm edilen müstedi hakkındaki hüküm Temyizen de tasdik 
olunarak katileştiği ve kararda bir isabetsizlik görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak 
mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

247 X I I . 1957

r>55/~r~ °9 ^ SIWan Kemik (Arzuhal hülâsası : Akyazı Asliye Ceza Mahkemesince mah-
ooo Ceza Evinde lıükiim- kûm edilmiş bulunduğu 18 aylık hapis cezasının hükümden sonra 

^ geçirdiği bir kaza neticesinde her iki gözden tamamen mahrum
Akyazı \}{r jıa] ( d üştüğü Tıbbi Adlî Meclis kararı ile dahi njjjeyyit ve bu

hali ile mahkûmiyetini çekmesi gayrimümkün bulunduğundan 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun İ2 nci maddesine tevfikan affı 
talebimi en ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiil ikamdan 
dolayı adı geçen mahkemece, Türk Ceza Kanununun 456/2 ve 
51/1 nci maddelerine uyularak mahkûm edilmiş bulunan müste
dinin aynı hususta vâki müracaatı üzerine, alman rapor Adlî 
Tıp Meclisine gönderilerek mezkûr Meclisçe; «Her iki gözden 
mahrum olan maznun Osman Kemik’in dummunun Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 42 nci maddesinin şümulüne girecek daimî 
mâlûliyet teşkil etmediği ve hükmün infazında sıhhi bir mah
zur bulunmadığı» bildirildiğinden cezasının infazına başlandığı;

14643/14054 Süleyman Takatak 
Yeniee köyünde 
Muhtar 
Emiz

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görül
mediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesine göre; daimî mâlûliyet gibi şahsi sebeplerden dolayı 
cezanın iskat yetkisi; icra Vekilleri Heyetinin inhası ürerine 
Reisi Cumhura ait bulunmasına binaen; müstedinin usulüne tev
fikan mezkûr makam ve mercilere müracaatı lüzumuna ve in
celenen dosya münderecatına ve Adliye Vekâİeti temsilcisinin 
vâki izahatına nazaran af talebi encümenimizce kabule şayan 
görülmemekle müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

248 11. X I I . 1957

14802/14213 Miinip Oğuz
Karateke köyünde 
imanı ve Hatip 
Denizli

(Arzuhal hulâsası : Hüseyin Karadayı, Ramazan Kosdak ve 
Ayşe Kosdak ile aralarında çıkan bir ihtilâf dolayısiyle adı ge
çenlerin evine taarruzla efradı ailesini dövüp, sövüp yaraladık
larından ve bu hareketlerinden dolayı Çal Asliye Ceza Mahke
mesince mahkûm edilerek cezaları tecil edilmiş bulunduğu halde; 
bunlardan Ramazan Kosdak’m kendisi aleyhine vâki mukabil 
dâva üzerine; isnadolunan suç dahi sabit olmamasına rağmen;
2 ay hapse mahkûm edilip cezasının tecili cihetine de gidileme
miş bulunduğundan; bu baptaki dosyasının celp ve tetkik buyu
rularak 20 yıldır devam etmekte bulunduğu imamet ve hitabet 
vazifeleri de nazara alınmak suretiyle mahkûmiyetinin tecili 
veya affolunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 24 . X I . 1954 tarihin
de Ramazan Kosdak ve Hüseyin Karadayı’ya müessir fiilde 
bulunmaya tam derecede teşebbüs etmekten tahtı muhakemeye 
alman ve neticei muhakemede Çal Sulh Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 456/4 ncü maddesi gereğince 3 ay ha
pis cezasınâ mahkûm edilip fiilî tam teşebbüs derecesinde kal
mış olması sebebiyle aynı kanunun 62 nci maddesine göre; 
mahkûmiyeti 2 aya indirilmiş olan müstedi hakkmdaki hük
mün Temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve yapılan mua
melelerde ve verilen kararlarda bir isabetsizlik bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alı
nacak mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında; bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

249 11. X II . 1957



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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14206/13620 Ziya Çankaya
Turan, 1595. sokak
No: 54
îznıiı*

14442/13855 Ali Murtaza ülker 
Ceza Evinde mah
kûm 
Çorum

(Arzuhal hulâsası : Saf inalmış olduğu Muğla 326 plâka nu
maralı hususi otomobilinin düşürmüş olduğu plâkasını yeniden 
temine teşebbüs etmiş olduğu bir sırada takibata mâruz kalıp 
Trafik Mahkemesinde tahtı muhakemeye alınarak neticei muha
kemede; 200 lira para cezasına ve 40 gün hapse mahkûm edile
rek bu cezalarının da vâki talebine uyularak tecil olunduğu tef
him olunmuş bulunması itibariyle her hangi bir kanun yoluna 
müracaat etmiyerek kesinleştiği ancak; aradan iki ay geçtikten 
sonra müddeiumumilikçe mezkur mahkûmiyetinin infazına te
vessül olunması üzerine; hükmü veren hâkime başvurduğu vakit 
bunu unutmuş olduğunu t ey iden beyan etmiş olması muvacehe
sinde işlenen adlî hatanın; ailesinin hâmile ve geçimi münhası
ran günlük kazancına bağlı bir kimse bulunduğu göz önüne alı
narak hususi af yolu ile giderilmesi ve dolaytsiyle mahkûmiye
tinin kaldırılması taleplerinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Plâkasız ve içkili ola
rak vasıta kullandığından; Karşıyaka Sulh Ceza Mahkemesinin 
13 . X II . 1955 tarihli Kararı ile 6085 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun 18 ve 31 nci maddelerine tevfikan 1 ay hapis 
ve 100 lira ağır para ve ayrıca 10 gün hapis ve 100 lira ağır 
para cezalan ile mahkûm edilen müstedinin vâki iadei muha
keme talebinin de reddolunduğu ve buna vâki itirazının da 
keza kabul edilmemiş olduğu açıklandıktan sonra; yapılan 
muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

250 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan mahkûm olduğu hapis ce
zasını çekmekte iken gözlerine ârız olan bir hastalık yüzünden 
her iki gözü görmez bir hale gelmiş olup bu durumu ile ilgili 
Çorum Devlet Hastanesinin 9 Nisan 1956 ve yine Adlî Tıp Mec
lisinin 19 . X I I . 1956 tarihli raporlarında ezcümle : «Görme ha 
len 10 santimden parmak sayacak kadardır. Gayrikabüi tedavi 
olup bir müddet sonra katî körlük teşekkül edecektir. Bu halin 
daimî mâlûliyet teşkil edeceği» ve «Tesbit olunan sağlık duru 
muna göre hücre cezasına tâbi olmasının sıhhati için mahzurlu 
olacağı» bildirilmiş olmakla hücre hapsinden dahi istisna kılın
dığından bu acıklı halinden dolayı cezasının affı talebinden iba
rettir.)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Haydar Yüksel’i kas
ten öldürdüğü bilmuhakeme sabit olup Çorum Ağır Ceza Mah-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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kem esince Türk Ceza Kanununun 448 nci maddesine göre 18 
sene ağır hapis ve fer’î cezalara mahkûm edilen müstedi hak
kında ki hükmün Temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve 
yapılan muamele ve verilen kararlarda usul ve kanuna uymı- 
yan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad 
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şa
yan görülmiyen af talebi hakkında bu bakımdan encümeni
ni izce tâyini muameleye mahal olmadığına ve müstedinin dai
mî mâlûliyeti sebebi ile, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesi ile yetkili kılınan makam ve mercilere ayrıca müraca
atte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

251 11. X I I . 1957

4 3 î)2 /1380 .r> D u r su n  Y ı lm a z  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı :  ( U n s u n  Af/ır C ı z a  M a h k c n n s i n c e  katil

2 3 3 / '233 ( Vza E v in d e  lıii s u r u n d a n  H> k ü s u r  s< n< hapsi  m a h k û m  e d i l e r e k  8  si n e d i r  b u  <•< ■

kiim ln  lasını  çek ini  l ; l< , 1285 d o ğ u m lu  v< h a k ik i  naşının  da 100 e y a k -

( ‘urııın laşnı ı s  bul an m a sı  i t i b a r i y h  alil n  lal,alsı-, b ir  d u r u m d a  o lu p  hu

sa y  İd, ı/u ru m u ; T ıb b i  A d l i  Meclisi, r u p o r i y h  dı mü e y  y i t  b u l u n - 

d u y u  h a ld e , cezas ın ın  ıskat t d i n l i n e  y id ih n  e d iğ i n d e n ;  bu hali  
i le ;  h a k l ı n d a k i  c e z a ıv n  inf-azındu m a k su t  olan y a y e  de  e ld e  e d i l 

miş o lm ıy a c a ğ ın a  y o n :  sananı m e rh u m eI  olan hu h aline  b in aen  
b a k îy e  r ı z a s ı n ı n  ııf fı  ta leb in d i  n i b a r e t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmeye az
mettirmekten tahtı muhakemeye alınıp adı geçen yer mahke
mesince suçu sabit görülerek Türk Ceza Kanununun 64, 450/4 
ve 60 ncu maddeleri gereğince 16 sene 8 ay ağır hapse mahkûm 
edilen müstedi hakkındaki 18 . I I . 1952 tarihli hükmün Temyi- 
zeıı de tasdik olunarak katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran, dikkate alı
nacak mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi

Karar No. Karar tarihi

252 11 . X I I . 1957

1 3 9 6 8 /1 3 3 8 2  N id a i  K e k l ik  ( A z ı t  hal hulâsası  : S e b z e c i l ik  y a p m a k  s u r e t i y l e  10  n ü f u s l u

D. Beyazıt e f r a d ı  a i l e y i  g e ç i n d i r m e k t e  o lu p  sa tm a k ta  o ld u ğ u  5 0  k i lo  p a ta t e s

ü z e r in d e k i  e t i k e t in  r ü z g â r  ta r a f ın d a n  u ç u r u lm u ş  o lm a s ı  s eb eb i i f '  
le  v e  y a p ı la n  k o n t r o l  v e  m u h a k e m e  n e t i c e s i n d e ;  M i l l î  K o r u n m a  
K a n u n u n a  m u h a l e f e t t e n  8 3 3  Ura 3 0  k u r u ş  a ğ ı r  p a r a  c e z a s ı n ı
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mahkûm edilmiş bulunduğundan; maddi vaziyetinin bu meb
lâğı ödemiye müsait bulunmamasına binaen, uzun bir zaman 
hapiste yatmasına mahal bırakılmamak üzere, bir eseri atıfet . 
olarak mezkûr cezasının affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Millî Korunma Kanu
nuna muhalefetten tahtı muhakemeye alınıp mezkûr yer Asliye 
Ceza mahkemesice, bu kanunun 31/7, 57/10 ve Türk Ceza Ka
nununun 59 ncu maddeleri gereğince para cezasına mahkûm 
edilmiş olan müstedi hakkmdaki hükmün Temyizen de tasdik 
olunarak katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşününldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet işarını müeyyit beyan ve 
izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen af talebi hakkında, 
bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

253 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Bir talihsizlik eseri olarak genç yaşında, 
Bursa Ağır Ceza mahkemesince 10 ay hapis ve bu kadar müd
det Emniyeti Umumiyi nezaretinde bulundurulma cezalarına 
mahkûm edilip hapis cezası infaz olunmuş bulunan müvekkili 
İsmet Kemal Şenkeser; hakkmdaki bu cezadan kâfi derecede mii- 
tenebbih ve ıslah olmuş ve nedamet duymuş bulunduğundan ay
rıca; devam etmekte olduğu son sınıf imtihanlarına girememek 
■suretiyle mağdur olmak ve istikbalini kaybetmek durumuna düş
memesi için mezkûr cezasının bütün neticeleriyle af olunarak 
kendisine imtihana girme hakkının bahşolunması talebinden iba
rettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan tahtı mu
hakemeye alınıp mezkûr mahkemece Türk Ceza Kanununun 
493/2, 522, 59 ve 52 nci mddelerine tevfikan mahkûm edil
miş olan müstedi hakkmdaki 4 . V . 1956 tarihli mahkûmiyet 
kararının Temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve 
hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran, kabule şa
yan görülemiyen af talebi hakkında, bu bakımdan encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14291/13704 İsmet Kemal Şenko* 
ser Vekili İsmet Kok
sal, Avukat, Ata
türk caddesi Yanal 
Pasajı, kat 2 No: 49 
Bursa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

254 11. X I I . 1957



Arzuhal A rzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Er.cümen kararı ve ne sebepten verildiği

14710/14127 Ilifat Nuri üzdemir 
Ceza Evinde mah
kûm 
Rize

14328/13741 Hasaıı Remzi Us
Orta Ayrancı Yeni- 
yol No: 55/1 
Kavaklıdere - An
kara

(Arzuhal hulâsası : Rize Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm 
(dilip 1953 yılından beri çekmekte bulunduğu S yıllık hapis ceza
sının çok fakir, hasta ve 1310 doğumlu bir kimse olduğu nazara alı
narak, merhamet en affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Melâhat Özdemir'in 
ırzına geçmekten tahtı muhakemeye alınıp adı geçen mahkemece 
Türk Ceza Kanununun 414/2, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 
8 sene müddetle ağır hapis ve fer’i cezalara mahkûm edilen müs- 
tedi hakkındaki hükmün Temyiz yoluna başvurulmaksızın kati
leştiği ve ceza infaz edilmekte iken tüberküloza yakalanan mu
maileyhin tedavisi yapıldıktan sonra ceza evine iade olunduğu 
ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal görülmediğine ve müstedinin beyan et
tiği hastalık ve ihtiyarlık gibi şahsi sebeplerden dolayı aynca; 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci maddesi ile cezanın iskatı- 
na yetkili makam ve mercie müracaatte muhtar bulunduğuna 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

255 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : idare etmekte olduğu sefaret otomobili ite 
gitmekte iken, aksi istikamette park yapan bir otomobil ve kamyo
nun arasından ani olarak çıkarak otomobilinin sağ çamurluğuna 
çarpıp yaralanan vc bilâhara ölen bir çocuğun ölümüne sebebiyet 
verdiği iddia re isnadı ile tahtı muhakemeye alınarakhâdisede 
kendisine atıf ve isnadı kabil hiçbir suç görülmediği, mağdurun 
annesi tarafından dahi diğer şahitler gibi teyit ve ifade olunması 
üzerine; beraet ettirilmiş bulunduğu halde; Temyizin vâki bozma 
kararına uyularak tekrar yapılan muhakemesinde vukufsuz bilir
kişilerin noksan raporuna istinat ile teknik üniversite heyetinin 
buna müsteniden tanzim ettiği kifayetsiz raporu ittibaen mahkûm 
edilmiş bulunduğu 20 aylık hapis cezasının; vâki adlî hatanın gi
derilmesi için müracaat ettiği kanun yollarından bir netice alama
mış bulunması hasebiyle hususi af yolu ile kaldırılması talebinden 
ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dikkat
sizlikle ölüme sebebiyet verdiği, Temyiz Mahkemesinin bozma 
ilâmına uyularak Ankara 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinde yapı
lan muhakemesi neticesinde; sabit görülüp Türk Ceza Kanunu
nun 455/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince 1 sene 8 ay müddetle 
hapse ve 208 lira 30 kuruş ağır para cezasına mahkûm edilen 
müstedi hakkındaki 5 . V . 1956 tarihli mezkûr hükmün Temyiz
1 nci Ceza Dairesince tasdik edilerek katileştiği ve mahkûmun



vâki tashih ve iade taleplerinin de kabul edilmediği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 46 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

256 11. X I I . 1957

14680/14091 Ali Keskin ve Cen- 
15052/14462 net Keskin

Karateke köyünde 
flonoz - Denizli

(Arzuhal hulâsası : Tarihten 25 yıl önce evlenerek 5 çocuk ana 
ve babası olup 1955 yılında müstedilerden Cennet Keskindin koca
sı müstedi Ali Keskin’e bir ailt reisine karşı söylenmiyecek ağır 
sözler sarf etmek suretiyle onu tahrik etmesi neticesi adı geçen 
kocasının, ateş toplamakta olduğu maşayı korkutmak maksadiyle 
kaldırması ve koluna çarpması üzerine kendisine 25 gün iş ve gü
ründen kalacak derecede yaralamış olması sebebiyle bu ağır tah
rikin de nazara alınarak verilen 10 aylık hapis cezasının, infazı 
halinde yavruları ile birlikte sefil ve perişan olacaklarından karı 
n kocanın müşterek af talebini mutazammınehr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kansı Cennet’i 25 gün 
işinden kalacak derecede dövüp yaralamaktan tahtı muhakeme
ye alınarak Denizli Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanu
nunun 456/2, 457/1 nci maddelerine tevfikan tâyin olunan 2 sene 
8 ay hapis cezası, ağır ve şiddetli tahrik sebebiyle aynı Kanu
nun 451/2 nci maddesi gereğince 10 ay 20 güne indirilen mtiste- 
di hakkmdaki 28 . IX . 1956 tarihli mahkûmiyet kararının Tem
yizen de tasdik olunarak katileştiği ve yapılan muamelelerde ve 
verilen hükümde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatma nazaran; kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

257 11. X I I . 1957

14119/13533 Recep Külhan 
to099/14509 Ceza Evinde mah- 

143/143 kûm 
f 64/664 .Denizli

(Arzuhal hulâsası : Bir tertip ve iftira neticesinde boşanmış 
olduğu ailesinin pederinin Ölü olarak bulunması hâdisesinin faili 
addolunup, delil olarak ele alman kan ve yaraların sebep ve men
şeî hakkmdaki vâki iddia ve müdafaaları ve husumet sebebiyle ya
lan şahadette bulunan kimselerin vâki beyanları ve durumları tâ
li ikiyle kıymetlendirilmeden, kanun ve usule mugayir olarak ve 
mücerret bir takdir hakkına istinaden verilmiş olan 18 senelik ağır 
hapis ve fer’i cezalarla mahkûmiyetine mütedair kararla uğradığı 
mağduriyetin telâfisini ve dâvaya iadei muhakeme yoliyle tekrar 
rüiyet olunması taleplerini mutazmnmmdır.)



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

14 6 6 8/14 0 79  M elım el Uysal 

B ı ı l ı y a  k ö y ü n d e  

Şa b an ö zii

14 7 2 0 / 14 13 1  E  b u se yi  t! Ş a h in

A t  k a t a s ı  k ö y ü n d e  

K u l u

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmekten 
tahtı muhakemeye alınıp Denizli Ağır Ceza Mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 448 nci maddesine tevfikan 18 sene ağır hapse 
mahkûm edilen müstedi hakkındaki 22 . XII . 1954 tarihli hük
mün Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 1 . X I . 1955 ta
rihli ilâmı ile tasdik olunarak katileştiği ve hükümde bir isabet
sizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal görülmediğine ve müstedinin; kanuni sebepler mevcudol- 
duğu takdirde iadei muhakeme talebinden dolayı bu ciheti tet
kikle vazifeli mahkemeye müracaatte muhtar bulunduğuna ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

258 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Mustafa (Jonıak adındaki şahsı öldürmüş 
olduğu iddia- vc isnat ile ve tahmin vc indî şahadete vc kanaate 
müsteniden Çankırı Ağır ('eza Mahkemesince mahkûm edildiği 20 
sem hapis cezasının; hükmün istidada tafsilen beyan olunduğu 
üzere adlî hata ile muallel bulunmasına binaen kaldırılması tale
binden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmekten 
tahtı muhakemeye alınıp adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanu
nunun 448, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan mezkûr müddet 
ağır hapis ve feri cezalara mahkûm edilen müstedi hakkındaki
29 . IV . 1954 tarihli hükmün temyizen tetkik ve tasdik olunup 
katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran, kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

259 11. X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Bağlı raporlarda sabit olduğu üzen gay- 
rikabüi tedavi derecede virane musap bulunması ve bu yüzden 
mütemadiyen tehir olunmakta bulunan (I aylık hapis cezasının affı 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan tahtı mu
hakemeye alınıp Haymana Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ce
za Kanununun 492/1, 522 ve 525 nci maddelerine tevfikan mah
kûm olup hakkındaki hüküm temyizen de tasdik edilerek kati
leşen müstedinin cezasının tüberküloza musap olması sebebiyle
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Encümen karan ve no sebepten verildiği

Kasım 1957 tarihine kadar tehir edilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal görülmediğine ve müstedinin daimî mâ
lûliyet halinden dolayı ayrıca, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 
ııci maddesiyle cezanın ıskatına yetkili kılman makam ve mercie 
müracaatte muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

260 11 XII 1957

( A r z u h a l  lı ulaşası  : Ih;  < t hah f ■ n> rı • •hd'ftk' i ş lediği  kat i l  vm- 
< ınıdan d o la y ı  m a h k û m  t d i l di ğ i  20 >•< n< h api s  ( ı zası  bak ıyı s ı n m ; 
i! isi/; ol u n  tl; t a k d i m  t İ l iğ i  r a p o r l u n l a  do gör i (Jcccğı  iizt-n reşi t l i  
hastal  d; lara m u s a p  v<, SO y a s ı n d a  i h t i y a r l a m ı ş  re islerliği su çtan  
!,âl i d <, (. i dr m d an a I yi l i r mi ş  r< < c m i g ı  te zarars ız  h a h y e l m i ş  

hır I, i m s( dİ ması  i t i h a r ı y h  a f f o l u n m a s ı  tuh h i n d i n  dairi I l ı r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: 1 4 .1 1 .1 9 4 9  tarihin
de Abo karısı Elife Polat ile kızı Mahire ve oğlu Yaşar’ı team- 
ınüden öldürmekten tahtı muhakemeye alınıp Malatya Ağır Ce
za Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 540 nci maddesinin

• 4, 5, ve 7 nci maddelerine tevfikan tâyin olunan ölüm cezası 
yerine 5677 sayılı Kanun ur 5 nci bentlerine uyularak cezası 20 
seneye indirilen müstedi hakkmdaki hükmün Temyizin 18 . IV , 
1951 tarihli ilâmı ile islâhen tasdik olunmak suretiyle katileş
tiği ve yapılan muamele ve verilen kararlarda usul ve kanuna 
ııymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad 
Uy e Vekâleti temsilcisinin vaki izahatına nazaran dikkate alına
cak mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına, ihtiyarlık ve 
hastalık gibi sebeplerden dolayı ayrıca; müstedinin Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 42 nci maddesiyle yetkili kılınan makam 
ve mercilere müracaatte muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

261 1.1 . XII . 1957

[ A r :  a h a 1 h ul âsas ı  : Z a t î  re sal  ıs i h t i y a c ı  ıcin b e d e l i n i  O r m a n  
İdari  si , i ı  y a t ı r ı p  g ö s t e r i l d i  mu/ ta m a h a l l i n d e n  yi t i rm iş  o l d u ğ u  
a ğa rl a rı n  n a k l i y e  t c zk e i ' i s i  b u l u n m a d ı ğ ı n d a n  o'olayı  t anz i m o l u 

nan b ir  z abı t  ü ze r in e  S u s u r l u k  . 1 sl :y-  Ceza M a h k e m e s i n c e  m a h 

k û m  ( d i t i p  ta hs i la t  m a k b u z u  d a h i  ihraz e t t i ğ i  haleh : T e m y i z e n  
t asetik o lunma! ,  s u r e t i y l e  k< ab i k a t î y e t  e y l i y c n  i ki  ayl ık h api s  
r t z a s t u ı u ;  p u r u y ■■ yal rcdıhdan so n ra ,  k e n d i l e r i n d e n  n a k l i y e  t<z-

I4;Î04/1;İ717 Ahmet D ilek

a.v ca d d e s i  İ la n

mahallesi \ « : 32 
'Susurluk - Balıkc-
si r

14.><)•>/U9K) Masan Doğan
Ceza'Evimle maiı
k ü m

Niğde

Arzuhal Arzuhal sahibinin
^o- adı, soyadı ve adresi



keresini istediği mutemet ve bölge şefinin yanlışlıkla başkasına\ 
verildiğini ve bulup vereceklerini söylemiş olmalarına rağmen; 
böyle bir mahkûmiyete duçar kılınmakla 5 nüfuslu efradı aile
sinin perişanlığına sebebiyet verilmiş olduğundan vâki mağdu
riyetinin önlenmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa 
muhalefetten tahtı muhakemeye alınıp 5653 sayılı Orman Ka
nununun 107 nci maddesi gereğince 2 ay müddetle hafif hapse 
mahkûm edilen müstedi hakkında mezkûr yer, Sulh Ceza Mah
kemesince verilip Temyiz Mahkemesi 3 ncü Ceza Dairesince 
tasdik olunan hükümde bir isabetsizlik görülmediği vâki tas
hihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin de kabul edilmemiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatlarına nazaran kabule şa
yan bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimiz
ce muamele tâvinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 48 —
ArzuhaJ Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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262 11. X I I . 1957

14360/13773 Hüseyin Şahin 
Oilver köyünde 
Ermenak

(Arzuhal hulâsası : Kız kaçırmaya yardım etmekten mahkûm 
edilmiş olduğu hapis cezasının affı talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin taleple ilgili cevabi 
yazısına göre; cebren kız kaçırdığı bilmuhakeme sabit görüle
rek 3 sene 6 ay hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 
mezkûr mahkûmiyet kararının Temyizen derdesti tetkik bulun
duğu ve kesinleşmediği anlaşıldığından affı hususu mevzuun
da, bu bakımdan filhal tetkikat icrasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

263 11. X I I . 1957

Rein 
Konya 

A. F. Ağa oğlu

M. M. 
Çorum 

//. Ortakcıoğlu

Kâtip 
Antalya 
Y. Yazıcı

Bolu 
M. Dayıoğlu

Çanakkale 
-1. II. Sezen

Diyarbakır 
K. Tayşi

Elâzığ 
M. Altındoğan

Elâzığ 
F. Karakaya

Erzurum 
M. Eyüboğlu

Ordu 
M. Eksi

Siird 
F. Şendur

Urfa 
M. Y. Alhas

(Arzuhal sayısı : 127)

T. B . M. M. Matbaan



Devre X I

T. B. M. M. İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L 1

- 4! Sayı i 5 ü*-- 

S.II.  1958 Çarşamba
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

96/96 
(S. No: 3)

119/119 
(»S. No: 4)

U7/117 
:»S. No: 5)

106/106 
(8. No: 6)

fS. No: 7)

Kadir Bozkurl 
Terakki mahallesi es
ki Dağyolu sokak 
No: 30 
Zonguldak

Fevzi Altını ve arka
daşları
Koşu köyünde 
Bafra

Ali Sençoban 
Yıldırım mahallesi 
Sakarya sokak No: 7 
Turgutlu

II asaıı Çoşkıın 
Tepecik Boğaziçi so
kak 1184. No: 22 
İzmir

Veli Kakaşçı 
İstiklal mahallesinde 
Senirkent

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15031/14441 Muştala Değirmenci 
(S. No: M yo arkadaşları 

Lei'ka köyünde 
Akçaabat - Trabzon

1)5/95  ̂ ilyas Çakır 
774/774 Verem Savaş Dis 

(S. No: 2ı panseriııde 
Kastamonu

(Arzuhal hulâsası : 1951 yılından beri köylerinin çeşmesi ya
pıldığı halde su borularının verilmediğinden şikâyeti ve bir an 
evvel teinini talebini mutazammınehr.)

(Arzuhal hulâsası : Pamuklu sanayi kart tarak ayarcı ve re
vizyon ustası olup muhtelif makamlara müracaat etmiş olmasına 
rağmen 5 aydır iş temin edememiş bulunduğundan, Kay seri’ye 
naklolunan esi ile birlikte çalışmak üzere burada kendisine mesle
kine uygun bir iş teinin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Almakta olduğu 450 kuruş yevmiye ile S 
(onığunun tahsilini temine muktedir olamadığın dem kendisine ge
rekli yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç durumda bulundukların
dan, toprak sahiplerinin fuzuli işgali altında bulunan Hazine ara
zilerinin kendilerine dağıtılması esbabının temini talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmakla 
efradı ailesinin in fak ve iaşesine medar olacak miktarda kendisine 
arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 56 yaşında ve çalışamaz durumda bir göç
men olup, tahsis olunan evinin de gayri fennî yapılmış olması yü
zünden yıkıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Eğirdir Orman İşletmesi Prnarpazarı böl
gesi muhafaza memuru iken kaçak orman emvali bulunan bir kam
yon hakkında, sadece tanzim olunan zapta imza etmekten ibaret 
olan hareketinden dolayı ve hilâfı hakikat şehadet ve isnatlar yü
zünden vah fesine nihayet verildiğinden iadei memuriyet ettiril
mesi talebinden ibarettir.)



Arzuhal
No.

247/247
(S. No: 8)

251/251 
(S. No: 9)

280/280 
(S. No: 10)

284/284 
(S. No: 111

290/290 
(S. No: 1*2)

250/250 
(S. No: 13)

15163/14573 
(S. No: 14)

15195/14605 
(S. No: 15)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Enver Demir 
Ceza Evinde tutuk
lu
Erzincan

Nefise Çam 
Salih karısı, Narlı 
köyünde 
Erdek

İsmail Sözer vc arka
daşları
DDY. Mağazası İşçi 
Mümessili Başkanı 
Eskişehir

Hacı Çelik 
D. P. Başkanı, Altı
lar köyünde 
Kulu - Konya

Yusuf Yarar ve Ni
yazi Durak 
Bağcılar köyünde 
Bakırköy - İstanbul

Mehmet Altaş ve ar
kadaşları
Vilâyet muhtarları 
namına Çavuşbaş 
mahallesinde Muh
tar .
Afyon K.

Fettah Tuygıın 
Tapur köyünde Muh
tar 
Tuzla

Emine Küskün 
Kahramanlar, 1420. 
sokak No: 12 
İzmir

_  2 —

ISncümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Katiyetle bildiği bir definenin çıkarılması 
hususunda kendisine bir kolaylık gösterilmesi talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Bilâvâris vefat ettiği iddiasiyk mu
risinden kendisine intikal elmdş olan zeytinliğe Hâzinece 
vaziyed olunması üzerine açnıış olduğu dâvanın, Erdek Asliye 
Hukuk Mahkemesince müruru müddet noktasından reddedilmiş 
bulunması ile vâki mağduriyetinin telâfisini teminen kendisine 
aynı gayrimenkulün iadesi veyahut başka bir zeytinlik tah
sisi için gerekli kanuni muamelenin ifası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları mağazalarında ça
lışan 9 ncu derece tahmil - tahliye işçilerine de sair dereceler
deki işçiler gibi terfi ve terfih imkânları sağlanması talebin4 
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerini diğer köylere ve tarlalarına 
bağlıyan yegâne yollarının köyleri halkınca yapılması mümkün 
olmadığından Hükümetçe yaptırılması talebinden ibarettir.)

(A-rzuhal hulâsası : Hazine ile Ahmet Merter arasında ih
tilâftı bulunan köyleri hududu dâhilindeki 200 dönümü mii* 
tecaviz arazinin, toprağa olan ihtiyaçlarına binaen köyleri hal- 
kına dağıtılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eskiden beri devam etmekte bulunana 
Yeni Cami ittisalindeki lâğvolunmuş bulunan İmam - Hatip 
Mektebinin yeniden ihyası talebinden ibarettir.)

( Arzuhal hulâsası : Köylerinin; halen bağlı bulunduğu Ka
ndaş kazasından ayrılarak; iktisadi ve coğrafi bakımdan mii- 
nasebattar bulunduğu Adana merkezine bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Midesinden mustarip bulunan oğlunun 
tedavisinin temini ve muavenete muhtaç efradı ailesine âci- 
len yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

15197/14607 Muhammet önder (Arzuhal hulâsası : 7 nüfuslu efradı ailesinin geçimine me-
(S. No: 16) Büyükaçma köyünde dar olmak üzere kendisine miktarı kâfi arazi verilmesi talebin- 

Düzce den ibarettir.)



15199/14609 
(S. No: 17)

Arzuhal
No.

15200/14610 
513/513 

(S. No: 18)

15222/14632 
(S. No: 19)

Cemil Türker ve ar
kadaşları 
Kavaklı köyünde 
Kırklareli
İbrahim Atsak ve 
Hüseyin Yakut 28 
No : lı Toprak Ko
misyonu Şoförü 
Adıyaman
Saffet Anseıı 

Necatibey mahallesi 
Alataş sokak No: 6 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15223/14633 Veysel Uçak 
(S. No: 20) Beyazıtpaşa mahal

lesinde 
Amasya

15224/14634 Ali Kılıç 
(S. No: 21) Elbeyli köyünde 

Haruni ve

15065/14475
(S. No: 22)

15072/14482 
(S. No: 23)

15079/14489 
CS. No: 24)

15019/14429
(S. No: 25)

Talip Ekici 
Muhtar, Hakkıbev 
köyünde 
Tuzla

Ahmet Morala 
Muhtar, Hasırağacı 
köyünde 
Tuzla
Bayram Emir 
Muhtar, Ganime 
köyünde 
Tuzla
Ali Oral
Mera Kuyu mahal
lesi Safran caddesi 
No: 68/2
Yalova - İstanbul

3

(Arzuhal hulâsası : Topraksız çiftçilerden olup fuzuli işgal 
altında bulundurulan arazilerinin bir an önce kendilerine tevzii 
esbabının temin buyurulmadı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adıyaman'dan Niğde’ye gitmiş olan 28 
Numaralı Toprak Tevzi Komisyonundaki mesailerinden dolayı 
tahakkuk eden istihkaklarının Niğde emvalinden ödenmediğin
den şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası - 11 sene Türk Hava Kurumunda pilot 
uçuş öğretmenliği yaptıktan sonra; ayrılıp şoförlük yapmak su
retiyle maişetini temin etmekte iken vasıtasının çalışamaz bir ha
le gelmesi üzerine bunu da satmakla çok müşkül ve muztar bir 
duruma düştüğünden 6 nüfuslu efradı ailesinin geçimine medar 
almak üzere 750 dolârı geçmemek üzere bir otomobil ithaline mü
saade edilmesi veyahut tevziattan kendisine bir kamyon tahsisi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1948 yılında Amasya’da vukubulan selde 
evleri yıkılan sair kimseler meyanında kendisine de yapılan yüz
eylerden bir tane verilmesi kararlaştırılmış olduğu halde; hak
kı olmıyanlara verilip kendisine ait bu hakkın iptal olunduğun
dan şikâyeti ve yapılan yolsuzlukların bir heyet marifetiyle tah
kik ettirilmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Bir kız kaçırma hâdisesinin faili olarak 
aranmakta olan oğlundan dolayı, hâdisenin tahkiki ile vazifelen

dirilin Andırın kaza Jandarma Kumandan vekili başçavuş 8e- 
lâmi’nin kendisinin ve karısının hürriyetini tahdit, hakaret ve 
fiilî müessir ika ettiğinden şikâyeti ve hakkında gerekli tahkika
tın ifası ve tecziyesi taleplerini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: İktisadi, ticari, zirai vc sair bakımlardan 
köylerinin fiilen bağlı bulunduğu Adana merkez kazasına bağlan
maları talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Jandarma uzatmalı cr, onbaşı ve sınıf 
çavuşlarının emeklilik haklarından istifadelerini derpiş eden 6981 
sayılı Kanundan faydalanıp faydalanamıyocağının tâyin ve tes- 
biti talebinden ibarettir.)



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

15015/14425 Ali Rıza Toktan 
(S. No: 26) Taptikler köyünde 

Türiişmek - Tunceli

15016/14426 Ahmet Eren 
(S. No: 27) Değdiğin köyünde 

Ilgın

14958/14369 Mehmet üzbilen 
(S. No: 28) Mahkeme mahallesi 

No: 16 
Urfa

14627/14038 Ali Erdin 
(S. No: 29) Sümer mahallesi 1. 

sokak No: 27 
Zeytinburnu - İstan
bul

14618/14029 Şevki Biçelim 
(S. No: 30) Dâvavekili

Pınarhisar - Kırk- 
lareli

14913/14324 Kâmil Erişkin 
835/835 19 Mayıs mahallesi 

vS. No: 31) Lise caddesi Ümra
niye sokak No: 16 
Samsun

14386/13799 Ahmet Şamlı 
(S. No: 32) Siptilli pazarında 

Sebzeci No: 207 
Adana

14387/13800 Mehmet Çinar vc 
(S. No: 33) arkadaşları

Döşeme mahallesinde 
336. sokak No: 6 
Adana

14379/13792 Mehmet Emin Sa- 
(S. No: 34) karya

Dere mahallesi 
No: 49
Aksaray * Niğde

(Arzuhal hulâsanı : Türk vatandaşlığına 
ibarettir.)

kah ulu talebinden

(Arzuhal hulâsası : Derici Demiryollarında çalışmakta iken 
geçirdiği bir kaza neticesinde sol ayağını kaybetmiş bulunduğun
dan mezkur idarece oğullarına iş verilmesi ve kendisine de vıaaş 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Katıldığı Kon savaşlarında profesyonel 
şoför ehliyetini ihraz etmiş bulunduğundan, Urfa vilâyeti emri
ne tahsis olunan jeep otomob illerinden bir tanesinin kur'a harici 
kendisine verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Yeşilköy hava meydanında veya Bakırköy 
Bez Fabrikasında kendisine münasip bir iş verilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesinin verdiği hakka dayanarak Pınarhisar kazasın- 
da icrai vekâlet ekmekle bulunduğu sırada sıfatı vekâletini gay- 
rikanuni olarak tanımayıp kendisini mahkeme salonundan çıka
ran ve dâvalarına bakmıyan hâkim Ahmet Çağırgan hakkında 
gerekli kanuni takibatta bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Samsun Vergi Dairesince fahiş olarak 
adına tahakkuk ettirilip maaşından haczen tevkif edilmekti 
bulunan verginin daha mutedil bir nispet ve zaman içerisinde 
alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nafakasını temin ınaksadiyle pazar ye
rinde herkes gibi alış veriş yapmakta iken kendisi hakkında 
garazan zabıt tanzim olunduğundan ve kendisinin dövülüp ha 
karete mâruz kaldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1952 yılında vâki yolsuzluklarını şikâyet 
etmiş bulunduğu için kendilerine muğber olan Adana fırıncı
larının, garazan işçilerin sağlık durumları ile alâkalanmadık- 
lanndan, ücretlerini az verdiklerinden, usta ve tecrübeli fınn 
işçilerine iş vermediklerinden şikâyeti ve haklarının vikayesi tale
bini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Her yönden daha*müsait bir durumda bu
lunan Aksaray’da kurulması kararlaştırılan fennî ceza evinin Niğ
de’de inşasının takarrür etmiş bulunmasından şikâyeti mutazam- 
mındır.)



14378/13791
(S. N o: 35)

Arzuhal
No.

14363/13776 
(8 . N o: 36)

14365/13778 
8 2 /8 2  

(S. N o: 37)

14366/1377!)
(S. N o: 38)

14369/13782 
(S. N o: 39)

1*372/13785 
'S. No: 40)

Muhar rem Kayıtmaz 
Türkmen
Karamanlı mahalle
si Devlet Meteoroloji 
memuru Mııslih 
Türkmen evinde 
Bolu

Ali Aktaş 
Muhtar, Bormende 
köyünde 
Akşehir

Mustafa ve Nadire
Demirdöven
Çarşı mahallesinde 
Kandıra

İsmail Üçkardeş ve 
Oevat Şenol 
Beykoz halk yazıiş- 
lcri bürosu nezdinde 
Beykoz - İstanbul

Ziya Onlütürk 
Nuripaşa mahallesi 
67. sokak No: 50 
Zeytinburnu - İstan
bul

Mehmet Mel 
Tayakadın caddesi 
Toplu sokak No: 23 
Bursa

Arzuhal sahibinin
udi, soyadı ve adresi

6

l>,cümen kararı ve ne sebepten verildiği

14504/13917 Hakkı Çetin 
(8. No: 41) IJzıınkaldırım göç

men evlerinde Göl 
mahallesi No: 5 
Edime

14494/13907 Ali Çakmak 
(S. No: 42) Cerrahpaşa. Göğüs 

Hastalıkları Hasta
nesi yeni paviyoıı 
kat 2 
ftttnbıü

(Arzuhal hulâsası : Muhtelif nıuharı batta yararlıkları sebk 
etmiş, 7 evlât sahibi, 189 lira gibi cüzi aylık alan mütekait bir kim
se olduğundan ve meskene kavuşmasını t e minen kendisine ayda 
100 zer lira ödemek kayıt ve şartiyle 24 000 liralık bir kredi veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yapılması kararlaş!u ttan köylerini ait ka
nalın bir an önce inşası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : (i net derece üzerinden bağlanmış otan harlı 
malûlü aylığının 5 nci derece üzerindin tadilini temin en tekrar 
■muayenene terk olunmam talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Beykoz Ur man Bölgt Şefliği bakını an 
ularlarından olup bölge şefinin gayrikannni bir işarı üzerine ken 
dilerine suiistimal isnadolunup tahtı muhakemeye alınarak işleri
ne nihayet verildiğinden şikâyeti m ut azam inindir.)

(Arzuhal hulâsası : Yatalak vaziyetle otuj> acilen göğüs h a s 

tanesine yatırılmasına lüzum gösterilen kardeşinin herhangi bir 
hastanede tidavi al fena alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yugoslavya'da ikamet etmekte olduğu bir 
sırada kendisine Türk casusluğu itham olunarak 12 yıl lıapse mah
kûm edilip infaz olunan bu cezası yüzünden hastalığa musaboldıt 
ğunclan ve halen anayurda dönmüş bulunduğundan, 8 nüfuslu 
efradı ailesini barındırabilmek için kendisine bir mesken temini 
re meslekini icraya medar alacak bir yardımda bulunulması ta
leple rin den i bar e t tir.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmen İtlinden olup iskân 
yeri olan Keşan'dan Edirne merkezine nakil ve burada kendisine 
barınacak bir ev verilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tüberküloza musabolup muavenete muh
taç bir durumda bulunduğundan kendisine muavenette, bulunul
ması talebinden ibarettir.)



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

14464/13877 İsmail Yol 
725/725 Kayabaşı, Çay kena* 

(8. No: 43) rı Güzel .sokak No : 
86/88 
Ankara

14481/43894 Mehmet Kalkan 
(S. No: 44) Balgat mahallesi No: 

174
Ankara

14190/13604 Ahmet Tanyel 
(S. No: 45) Çankırı caddesi Tıı- 

rankardeşler a parti- 
manı kat 1 daire 1 
Ankara

14390/13803 İsa Beydoğan ve ar* 
(S. No: 46) kadaşları

Muhtar; Germeğeıı 
köyünde*
Niğde

14183/13597 İsmail Oruçoğlu ve 
(S. No: 47) arkadaşları

Horoıı köyünde 
Muş

14376/13789 Ali lııan ve arkadaş- 
(S. No: 48) lan

T). P. Başkanı, Keş
te! köyünde 
Bucak

14196/13610 Dursun Ali Çiftçi 
47/47 İrfaiye caddesi 53 

15196/14606 No: da Bakkal Feı*- 
14487/13900 hat eliyle 
(S. No: 49) Fatih - İstanbul
14213/13627 Zihni Bilican

338/338 Sarzep köyünde
14969/14380 Ardahan 
(S. No: 50)

(Arzuhal hulâsası : Duvarcı ustası olup geçirdiği bir kaza 
neliccsindc malul kalmış bulunduğundan kendisine münasip bir 
liardtnı yapılması' talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Iiac farizasını ifa edecek olanlara müşkü
lât çıkarıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hazin ei mâliyeye aidolup 1926 yılında 
üzerine ev yaptırmak suretiyle o tarihten beri mesken olarak tah
tı tasarrufunda bulunan arsa üzerinde Hazine ile aralarında ce
reyan eden muhakemenin aleyhine neticelenip yıkılmaya teşebbüs 
olunduğundan şikâyeti ve binlerce gecekondunun dahi çıkardan 
kanunla yıkılmaktan kurtarıldığı şu zamanda; kendisinin de 
iner’i kanunların himayesine alınarak taksitlerle ödemek kaydı 
ile mezkûr arsanın kendisine verilmesinin ve meskeninin yikılma- 
masının temini taleplerini mutazammındır.)

( Arzuhal hulâsası : Köylerinde; can ve mal emniyetini ve asa
yişi muhil hareketlerin tevali etmekte bulunması itibariyle mev
cut asayiş karakolunun bir müddet daha burada kalması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bayburt’ tan gelerek Muş’un Horonk kö
yüne yerleştirilmiş oldukları ve Toprak Komisyonunca da ken
dilerine arazi verildiği halde; bu köyde yerleşmelerini istemi- 
yen Almanlt aşiretine mensup Ali Tekin ve arkadaşları tara
fından; ölümle t ehelid edilip kendileri ile gelen 33 haneyi de 
buradan kaçırmaya muvaffak olduklarından ve arazilerinin elle
rinden alındığından şikâyeti ve kaçanların Hükümetçe geri 
getirilmelerinin temini ve bu şahısların bu yoldaki hareketleri
nin önlenmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsam : Çok düşük fiyatla mubayaa olunan şeker 
pancarı ve buğday a hm fiyatlarında gerekli ayarlamanın yapıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ecdattan irsen intikal edip muhtaç köy 
halkı tarafından intifa edilegelmekte bulunan Hazine arazileri 
üzerindeki işbu hakkı intifalarının köy muhtarı İbrahim Kayıkçı 
tarafından selbolunduğundan şikâyeti ve mumaileyh hakkında 
takibat talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1947 yılında özel idare tahsildarı iken 
bir an içinde her iki gözden mahrum bir duruma düştüğü halde 
vazife malulü addolunarak nıaaş bağlanmadığından ve gözlerinin 
tedavi ettiremediğinden şikâyeti mutazammtndır.)



14251/13665 Yasar Saygıııer 
(S. No: 51) Kemalpaşa mahallesi 

Değirmenler sokak 
No: 2 Bakkal 
Eoeaba t

14409/13822 Ali Dursun 
(S. No: 52) Bağlıdurak köyünde 

Seydişehir

15069/14479 Necati özdemir 
15146/14556 Defterdarlık Vergi 
(S. No: 53) Dairesi Merkez Talı- 

sildarı 
Sakarva

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14489/13902 Mehmet Eren ve ar- 
15217/14627 kadaşlan 
14612/14023 Muhtar; Hindin kö-
(S. No: 54) yünde 

Çankırı

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emsali misillû Türle vatandaşlığına ka
bulü ve iskânı cihetine gidilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 sent emek vermiş olduğu eğitmenlik 
vazifesine haksız gere nihayet verildiğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

Akyazı kazasının Şecrkbeynevit köyündı 
evinin köy muhtarlı

(Arzuhal hulâsası 
kâin olup son zelzeledı hasar gören

i fhul o lu n m a m a s ı  y ü z ü n d e n  d iğ e rğ m e a  tesh i l  o lu n a n  l i s t e y e  i i ............ ....................— ^ ...............  -
binalarla birlikti keşfinin yapılamamış bulunduğundan şikâ-

7 ’ yakılmaması talebini mutazam*yeti ve mağduriyetine mahal hm 
mındır.)

(Arzuhal hulâsam : 11 andı rh köyü hududu içerisinde bulu
nup çok eski zamandan beri köyleri tarafından istifade olun
makta bulunulan vc ancak ihtiyaçlarına cevap verebilen sula
rının Çankırı’ya akıtılması için vâki teşebbüsün önlenmesi tale
binden ibarettir.)

14459/13872 Mithat Yiğit ve ar 
(S. No: 55) kadaşlan

Ardıl köyünde 
Pazarcık - Maras

14457/13870 Didar Ali 
(S. No: 56) Feyzullah Efendi so 

kak No: 20 
Fatih İstanbul

144o4/13867 Osman Akıncı 
926/926 Abdal mahallesi Çık- 

(S. No: 57) maz aralık No: 15 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Çeşitli surette kendilerini tehdit ve ic
bar etmek suretiyle, çeltik ekmek üzere yegâne geçim vasıtası 
olun arazilerini ellerinden alan ve kendisine ortaklık tesis e t - 
miyenlerin çeltiklerini susuz bırakmak üzeü'e nüfuzunu kul
lanan M araş Mebusu Ahmet Bozdoğan'dan şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yugoslavya Türklerinden olan kocası
nın Türkiye, lehine casusluk ithamı ile. kurşuna dizilip kendisf 
de 15 ay hilende hapsolunduktan sonra serbest göçmen olarak 
>3 Mart 1957 de yurda gelmiş olduğundan; serbest göçmenleri 
tanınan haklardan faydalandırılmasını n bu cümleden olarak 
kendisine mütevazı bir ev verilmesi ve yetim katan 18 yaşındaki 
kızının tahsilini ikmâl ettirebilmek üzere münasip miktardd 
maaş bağlanması ve Türk vatandaşlığına kabullerinin temini 
taleplerinden ibarettir. ı

(Arzuhal hulâsası : Âmirinin kendisine beslediği husumet 
sebebi ile isnadettiği emniyeti suiistimal suçundan tahtı mah
kemeye alınması üzerine 20 yıldır çalışmakta olduğu şeker fab
rikasındaki işinden çıkarıldığından ve bu asılsız isnattan mah
kemece beraat ettirilmiş bulunduğu halde; vazifesine veya her 
hangi bir şeker fabrikasında tekrar işe alınmadığından şikâyeti 
mutazammnıdrr.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

15119/1452!) Arif Yiicetan 
(S. No: 58) İsei Sigortaları Has

tanesinde aşçı yar
dımcı»!
İskender un

15122/14532 Vusul' Yılmaz 
( S. No: 50) Başveren (.'uma na

hiyesinde 
K. D. E rek lis i

122/122 Mehmet Yeııer 
ı S. No: 60 i Akpmar mahal leşi 

A'slantepe eaddesi 
No: 101/ A 
Malatya

15270/14678 Ahmet (:ysal 
»S. No: 61) Sarıidris köyünde 

Eğridir

14801/14212 Hacı Sezgin 
(S. No: 62) Yukarıada köyünde 

Muhtar
Çeltikçi - Kızılcaha
mam

14725/14136 Hanefi Vural 
(S. No: 63) Balcıklıisar köyünde 

Sulıut

14707/14118 Zeki Çakıcı 
(S. No: 64) 57. Tüm. As. Ceza 

Evinde tutuklu 
Bornova

14705/14116 Sabri Tünıkor ve Se 
(S. No: 65) rife Tümkoı*

Bankalar caddesi 
Baıığer sokak 
No: 14/16 
Galata - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Fakru zaruret sebebiyle orta tahsilini terk 
ettirdiği 4 ncü çocuğunun yatılı okullardan birinde meccani ola 
renk okutturulnmsı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1333 yılında Dicle Grup K. lığ-ı emrinde 
iştirak ettiği muharebede sağ ve sol ayağından mâlûl kaldığını v< 
halen 70 yaşında re muavenete muhtar bir durumda bulunduğun 
dan heyeti sıhhiye muayenesine tâbi tutulmak ve yedindeki rapor
lar nazara alınmak suretiyle kendisine mâlûliyet aylığı bağlan 
ması esbabının islikmuli talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyeti sebebiyle emekliye sevk olundu
ğu orduda tekrar vazife alabilmesini temine tıj ordu beden kabili
ndi talimatnamesine bir madde ilâvesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğridir kazasında vazifeli 2 hâkim ve bir 
avukatın gayrikanuni ve keyfî muamelelerinden şikâyeti mutazam- 
mınebr,)

(Arzuhal hulâsası : Giidül kazasına bağlanmış olan köylerinin; 
eskiden olduğu gibi Kızılcahamam kazasına bağlı kalması talebin 
den ibarettir,)

(Arzuhal hulâsası : 1/issi intikamla Sabri adındaki şahsı ta
banca ile vurup öldüren Kadir ve kendisi ile aralarında tarla ihti
lâfı bulunan İbrahim Vural ve Ilasan Hüseyin Akkaş tarafından 
iki öküzü öldürüldüğü ve karakola şikâyetçi olduğu halde, bunlar 
hakkında kanuni takibatta bulunulmamış olması sebebiyle köyle
rinde bu kabîl vukuatın artmakta olduğundan şikâyeti ve öküzle
rinin bedelinin ödetihnesi ve failleri hakkında takibat ifası talep- 
hrini mutazammmdır,)

(Arzuhal hulâsası : Rahatsızlığının teşhisi re tedavisi için An
kara Mevki Hastanesine şevki ve alâkalılara gerekli emrin veril
mesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İstidada belirtildiği şekildeki vazife ih
mal ve suiistimali sebebiyle Üsküdar Selimiye Karakolu Polis Me
muru Necip Bay dar hakkında gerekli tahkikatın ifası ve çalınan 
eşyalarının tazmini talebinden ibarettir.)



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
\ adı, soyadı ve adresi

14000/14101 Cemile Biçici 
(S. No: 66) Beyçelcbi mahallesi 

Canlı sokak No : 7 
Kastamonu

2809/2635 
(S. Not 67)

14683/14094 
(S. No: 68)

14686/14097 
(S. No: 69)

15238/14647 
(S. No: 70)

Köy İhtiyar Heyeti 
Yeni Yaylagiri« Sa- 
rıyurt köyü 
Çarşamba - Samsun

Şükrü Yıldı» 
Şeyhmusa köyünde 
Bulancak

Cemile Karaca 
Baba köyünde 
Ayancık

Emin Kargın 
Muhtar, Cizrok 
köyünde 
Ahlat

14186/13600 ttekibe öktem 
(S. No: 71) Nezip Otelinde 

Gazianteb

14187/13601 Kaniye Ercan 
(S. No: 72) Şehabettinpaşa ma

hallesi Odalar çık
mazı No: 5 
Edirne

14188/13602 Mehmet Şanlı 
(S. No: 73) Üskütü köyünde 

Terme

14189/13603 Ferit Özalp 
(8. No: 74) Ortaokul Beden ö ğ 

retmeni 
Bafra

14628/14039 Ali Kolcu ve aı-ka- 
(S. No: 75) daşları

Muhtar, Yenimahal
le’de

(Arzuhal hulâsası: Müdahil bulunduğu bir ifraz dâvasında 
halisiz tarafı iltizam edip dâva esnasında kendisine kar§ı uygun
suz söz sarf eden Kastamonu Asliye Hukuk Hâkiminden şikâyeti 
ve 1956/507 sayılı mezkûr dâva dosyasının gönderilecek bir mü
fettişe tetkik ettirilip hukukunun korunması taleplerini mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası: İmar ve ihya ile ellerinde bulundurmakta 
oldukları arazilerin toprağa muhtaç bir durumda bulunmalarına 
binaen adlarına tescili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Ağır hasta olup ancak; İstanbul’da teda
visi mümkün görülen kardeşi için belediyeden talebettiği yardı
mın yapılmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Gayrikanuni olarak senet tanzim edip vc 
şuf’a dâvasında kendisine hilafı kanun tebligat yapmıyan adli
ye,başkâtibi ve noter memurundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: .Köylerinde usulsüz olarak yapılmakta 
olan arazi tevziatının durdurulması talebinden ibarettir.)

Ercümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Gazianteb*de misafireten kalmakta oldu
ğu otel odasını tekmeliyerek açıp kendisini döven ve hakarette 
bulunan merkez karakolu komiser muavini Enver Karakaş hak
kında gereken kanuni takibatın ifası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 50 seneyi mütecaviz bir zamandır Edirne 
Belediyesi bahçıvanı olarak çalışmakta iken vefat eden kocası 
Sezai Ercan’dan kendisine ve yetimlerine iş mevzuatı dairesin
de gerekli yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki ihtiyacına mebni kendisine 
verilmesi talebinden ibarettir.)

arazı

(Arzuhal hulâsası : İki dersin imtihanım veremediği için de
vam etmekte olduğu Hayvan Sağlık Memurları Okulunun son 
sınıfından çıkarılmış olan oğlunun ve emsallerinin vâki mağ
duriyetlerinin telâfisini teminen, emsal okullarda tanmdığı-gibi 
kendilerine de imtihan hakkı tanınması talebinden ibarettirJ

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup, Hü
kümetçe borçlandırılmak suretiyle ve yardım olarak kendileri
ne verilmiş olan 1 160 ar lira borçlarımın affı talebinden iba
rettir.)



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

14630/14041 Selim özgüneş ve 
(S. No: 76) arkadaşları

Muhtar, Gerenli kö
yünde 
Sivrihisar

14036/14047 Ahmet Köse 
14936/14347 D. P. Başkanı Koca-
(S. No: 77) yer köyünde 

Mersin

14642/14053 Bekir ve Avni Yetim 
(S. No: 78) Çay mahallesinde 

Sorgun

14670/14081 İzzet Bozkurt 
(S. No: 79) Muhtar, Çaputçu kö

yünde 
Adana

14671/14082 Hüseyin Coşkun 
fS. No: 80) At pazannda Ço

rumlu Hüseyin Ünal 
Otelinde 
Ankara

14775/14186 Müsliim Şahin 
(S. No: 81) Köseli köyünde 

Çiçekdağ

14770/14181 Nâzım Bilgin 
(S. No: 82) Sürmene - Trabzon

(Arzuhal hulâsası : Hayvancılıkla geçinen köy halkının bu 
durumu nazara alınmaksızın köy merasının dağıtılması yolunda 
faaliyette bulunulduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Menbaı Tepeköyünde bulunup bu kö
yün ihtiyacından fazla olan &uyu aralarında vâki anlaşma ge
reğince 3 yıldır emek ve masraf etmek suretiyle köylerine ge
tirmiş oldukları halde su arkının, b-u kere adı geçen halk taru- 
fmdan bozularak köylerine su verilmek istenilmediğinden şikâ
yeti ve bu yüzden mâruz kaldıkları müşkülâttan kıu'tanlma- 
lan talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Murisleri tarafından Ermenilerden ha
ricen satınulınıp üzerine ev yapılmak suretiyle uzun yıllardır 
tahtı tasarruflarında bulundurdukları ev ve arsalarının; tapulu 
olmamasından bilistifade Sorgun Maliyesince aleyhlerine kali 
dâvası açılıp hüküm istihsal olunmak suretiyle ellerinden alın
masına tevessül ve teşebbüs olunduğundan, çoluk çocuk sakağa 
atılmalarına mahal kalmamak üzere mezkûr gayrimenkul}erinin 
işgal tarihlerindeki kıymetleri üzerinden adlarına temlik olun
ması taleplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hülâsası : Adana merkez kazasına bağlı Müftüyur- 
du ve SalamanbeyU köylerinde kâin ve kendi köyleri sınırlarına 
bitişik madam Mari tarafındaki hayır cemiyetlerine vakfolun
duğu halde metruk bir durumda bulunan yerlerin köyleri hal
kının toprağa olan ihtiyaçlarına mebni; borçlandırılmak suretiy
le kendilerine tevzii talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore gazilerinden olduğu halde 6 senedir 
kendisine iş verilmediğinden şikâyeti ve Çatalağzı elektrik sant
ralinde kendisine iş verilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Devam eden kuraklık sebebiyle bankaya 
olun borçlarının taksitlere bağlanması mevzuunda yaptıkları mii- 
taaddit müracaatlara rağmen; Çiçekdağ ve Yerköy Ziraat ban
kalarınca keyfî olarak mütaaddit defalar memur gönderilerek 
tazyik olunup bu borçlarına bir dc fuzuli harcırah ilâve alun- 
duğundan şikâyeti mutazammındır.)

. (Arzuhal hulâsası : 6831 sayılı Orman Kanununun yürürlü
ğe girmesinden önceleri olduğu gibi tapulu araziler üzerinde kes
tane ve kızılağaç kerestelerinin pazarlarda satılması hususunla 
kolaylık gösterilmesi ve bu suretle Sürmene tersaneleri için lü
zumlu kerestelerin kolaylıkla temini talebinden ibarettir.) '
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15164/14574 Ali Ermiş 
(S. No: 83) Büyükkusuıı kö

yünde
Ayvacık - Çanakkale

14751/14162 Gazi Bir 
(S. No: 84) Ağcaeııiş köyünde 

Bediıii - Sivas

15123/14533 Ahmet Kaplan 
(S. No: 85) Suadiyc Kaı ■amozar 

köyünde 
Ceyhan

14773/14184 Yusuf Şafak 
897/897 Tütüncü köyünde 

(S. No: 86) Dereli - Düzce

14730/14141 Şükrü Çalışkan ve 
(S. No: 87) arkadaşları

Ilacıömerler köyün
de
Zasını - Lapseki

15124/14534 Mehmet Güney 
(S. No: 88) Teknik Bahçıvanlık 

Ok. da işçi 
Alata - Erdemli

15125/.14535 İsmail Koeabali 
(S. No: 89) İhsaniye Muratağa 

sokak No: 16 
Üsküdar - İstanbul

15024/14434 Cebbar Çiirük 
(S. No: 90) Sarımsak Köyünde 

Muhtar
Karataş - Tıızla 
Adana

14779/14190 Sabriye Dülger 
(S. No: 91) Müftüali mahallesi 

Kadıçeşnıe caddesi 
No: 40
Fâtih - İstanbul

15167/14577 Ilasan Bulutlu 
(S. No: 92) Bozkurt mahallesi 

İkinci, Kırkız so
kak No: 6 
Turgutlu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 11 çocuk babası ve geçim darlığı içerisin
de bulunduğundan; Sıhhat Vekâletince çok çocuklu ailelere ya
pılmakta olan yardımdan kendisinin de faydalandırılması tale- 
bini mulazam nıındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin de sıtma mücadele mmtakası 
içerisine alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftçilikle iştigal etmekte olup 8 nüfuslv 
efradı ailesinin geçimini temine medar olmak üzere Ceyhan'ın 
Suadiye Karamezar köyündeki metruk araziden kendisine arazi 
verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ev ve arazi sahibi kılınmak üzere banka
dan kendisine kredi temini veyahut Hazine arazilerinden bir 
miktarının uzun vâde ile borçlandırılmak suretiyle verilmesi 
talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dikili mevkiine nakli kararlaştırılarak 
Adat epe köyünün başka münasip bir yere nakli veyahut iki 
köyün birleştirilmesi taleplerinden ibarettir.)

Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Gerek kendisi ve gerekse eşi Alata 
Teknik Bahçıvanlık Okulu mezunlarından olup 4486 sayılı Kanu
nun 11 nci maddesi gereğince müstahak bulundukları arazilerin 
verilmediğinden şikâyeti mutazanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hariç seferlere çıkan Çoruh vapurunda 
çal şmakta iken aldığı dövizden yaptığı tasarrufla evine temin 
ettiği buz dolabı için bedelsiz ithal müsaadesi verilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerinin; her bakımdan daha müsait 
şartlar altında fiilen bağlı bulundukları Adana kaza merkezin-3 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Üzerine ev yapmak suretiyle 35 yıldır 
işgal edip zilyedliği altında bulundurduğu yerin taksitle kendi
sine verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzufıal hulâsası : 1936 yılında yurda gelen Bulgaristan 
muhacirlerinden olup o tarihte parası mukabili verilen araziden 
başka, müstahsil hale gelebilmesi için emsalleri misillû kendisine 
de iskân hakkı olarçdz toprak verilmesi talebinden ibarettir.)



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

14769/14180 Mustafa Gez 
(S. No: 93) 1279. Sokak Etiler 

mahallesi No: 33 
Basmane - İzmir

248/248 Refik Terzi 
(S. No: 94) Sağlık Memuru 

Maçka - Trabzon

285/285 Sıdıka Ressamoğlu 
(S. No: 95) Belediye sokak 

No: 20
Karşıyaka - İzmir

231/231 Mehmet Aslan 
(S. No: 96) Saz köyünde

Gediz - Kütahya

281/281 Cemile özçobuk 
(S. No: 57) Cumhuriyet mahal

lesi Tennuri sokak 
No: 20 
Kayseri

289/289 Veli Mercan 
(S. No: 98) Yukarıseyit köyünde 

Çal

14768/14179 Selâhattin Nebioğlu 
(S. No: 99) Kocaba köyünde 

Arsin - Trabzon

(Arzuhal hulâsası : Ankara Gedikli Erbaş Okulu mezunu olup 
kendisine bir iş ve memuriyet temin edilmemiş, bulunduğundan, 
orduda, Gümriik Muhafaza, Orman veya Devlet Demiryolları ida
re ve teşkilâtında durumu ile mütenasip bir memuriyet ve işe alın
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecati yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili idari 
makam ve mercilerce henüz katî karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmasına ve müstedilerin bu makam ve mer
cilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

264 11. X II . 1957

(Arzuhal hulâsası : Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesince vâki 
mahkûmiyet kararı temyizen bozulup duruşması derdest bulunan 
kardeşi Mehmet Nuri Terzi'ye isnadolunan suçun; istidada açık
landığı şekilde; Satılmış Çiftçi’nin bir iftirasından ibaret olduğu
nu tesbit etmiş bulunduğundan; mumaileyhin mağduriyetine ma
hal bırakılmaması için durumun mahallen inceletilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 28 yıllık Devlet hizmeti bulunan eşi, müte
veffa Derviş Rüstemoğlu’na tekaütlük hakkı tanınmak suretiyle 
yetimlerinin mağduriyetten vikayesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İştirak ettiği Birinci Cihan Harbinde yara
lanması neticesinde sağ kolundan mâlûl kalmış ve bu durumu ra
porlarla sabit olduğu halde; mâlûliyet aylığı bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Arapsun Mal Müdürü iken vefat eden ko
casının müddeti hizmetinden lıilâfı kanun yapılan tenzilât dola- 
yısiyle memuriyet müddeti 15 seneden az tesbit olunmak suretiy
le dul aylığından mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan Harbinde yaralanıp mâlûl 
kalmış, bulunduğu halde; kanunu mahsusuna tevfikan aylık bağ
lanmadığından şikâyeti mutazammınehr.)

•
(Arzuhal hulâsası: Trabzon limanına kayıtlı Baykent moto

runda çıkan kaçak tütün yüzünden kendisinin de bu motorda ça
lışmakta bulunması sebebiyle; mezkûr liman reisi tarafından 
gayrikanuni olarak denizcilik belgesinin istirdadolıınduğundan 
şikâyeti ve geçimini denizcilik meslekinden temin eden bir kimse 
olması itibariyle iade ve meslekini ifaya müsaade edilmesi tale
bimi mvta20-w>nw,d*.r-}
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15023/14433 Müslim Gürsoy 
(S. No: 100) Agâhoğiu 

Ünye

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: 1938 yılında, yedek subay olarak vazife 
gönîlekte iken sigortasız bir bombanın vah tinden evvel patlaması 
neticesinde gözünden malulen emekliye sevk edilmiş olduğu, ge
çen müddet zarfında derecei riayetin tenakusu sebebiyle ve ikin- 
çi defa olarak Almanya’da ameliyata liizum görüldüğü ve 1683 
sayılı Kanun hükümlerine tebaan kendisine yardımda bulunul 
ması icabettiği halde; bu müktesep hakkı nazara ahnmıyarak 
5434 sayılı Kanunda vazife malûlleri için bu yolda bir hüküm bu
lunmadığından bahsile, talebinin tervicolunmadığmdan şikâyeti 
m utazammındır.)

Encümen kararı ve ne sebepten ^verildiği

15028/14438 Kadir Tacal 
(S. No: 101) Şemail köyünde 

Giresun

(Arzuhal hulâsası: 6831 sayılı Kanun şümulü içerisinde mü
talâa olunması asla yerinde olmıyan tapulu yerlerine orman ida
resinin vâki fuzuli müdahalesinden şikâyeti mut azaminindir.)

14959/14370 Salih Kurt ve arka- 
(S. No: 102) d aşları

Teferriiç mahallesi 
Menekşe sokakla 
Bursa

(Arzuhal hulâsası: Belediye hizmetleri cümlesinden olan ten
virat hizmetinden kendi sokakları halkının da istifadelerini temi- 
nen yaptıkları müracaat sonunda, Elektrik İşletme Müdürlüğün
ce kendilerine yapılacak olan mesarıfınm nısfının yükletilmek is
tenildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

10-903 14314 Nuri öner 
(S. No: 103) Çaybaçı mahallesi 

No: 32 
Denizli

14905/14316 Yusuf Hoşoğlu 
(S. No: 104) 5 nci Duran Aşan 

sokak No: 28/A 
Yenimahalle - An
kara

(Arzuhal hulâsası : İstidada bertafsil izah olunduğu üzere;  
mülga Jandarma Sicil Talimatnamesi dairesinde denenmek üze
re gönderildiği Sivas Jandarma Kumandanlığı Muavinliğinde 
başan gösterip kıdemli binbaşılığa yükseltilmiş bulunulduğu 
halde; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (E ) fıkrasına 
tevfikan; yetersizlik sebebiyle tekaüde sevk edilmiş olduğıındart 
ve bu mevzuda açmış olduğu idari dâvanın da keza; ortada 
süre aşımı mevcut bulunmadığı halde Devlet Şûrasınca mürüril 
müddetten reddedildiğinden şikâyeti ve bu suretle bâriz bir 
haksızlığa ve mağduriyete duçar olduğundan tekaüde şevkine 
esas tutulan, usul ve kanuna mugayir olan sicilin iptali ile emek- 
lilik muamelesinin kaldırılması talebinim mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1955 yılında Ereğli Kömür İşletmesin
de maden mühendisi olarak açhşmaktalar iken Etibank İdare 
Meclisi karan ile tavzif olunup 2 . VII . 1955 tarihinden 7 . X I . 
1955 tarihine kadar çalışmış bulundukları İktisat ve Ticaret 
Vekâleti Maden İşleri Umum Müdürlüğü emrindeki, bu hiz
metlerinden dolayı 6245 sayılı Kanuna tevfikan verilmesi lâ
zım gelen ikamet yevmiyelerinin tediye olunmadığından şikâyeti 
mutazammmdır.)

14904/14315 Haydar Ozangil 
(S. No: 105) Koska caddesi Şeyh- 

nameci sokak No: 20 
Lâleli . İstanbul
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14911 j  14322 Abdülkadir Yarıcı 
(S. No: 106) Fâtih, Çırçır Kahve

si Halit Koçyiğit ya
nında 
İstanbul

14929/14340 A. Naci Ural 
775/775 Belediye caddesi No: 

(S. No: 107) 132
1 Işak

14625/1403G Haşan Peker 
(S. No: 108) özmüş köyünde 

Çamlıdere
14619/14030 Hilmi Beyazgül 
(S. No: 109) Misakı Millî^Sokak 

No: 35
Kadıköy - İstanbul

14611/14022 Sevgili Aksak 
151.51/14561 Ortakapı mahallesi 
(S. No: 110) Ordu caddesi No: 

166 
Kars

14610/14021 Hasaıı Acar 
(S. No: 111) Boyalı Köyü Eğit

meni
Gerze - Sinob

14614/14025 Hasaıı Rahat 
(S. No: 112) Mahmudiye mahalle

si 159. sokak No: 27 
Mersin

14616/14027 A. Cevdet Güner ve 
(S. No: 113) arkadaşları

Millî Korunma kont
rolörleri 
Mersin

14674/14085 Cemal Sönmez
(S. No: 114) Muhabere Okulu 

Hizmet Bölüğünde 
Er
Mamak - Ankara

14378/14089 Abdullah Sürücü 
(S. No: 115) Ceza Evinde mah

kûm
Ş. Karaağaç

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik Bankasınca kanuni hakkı olan 
emeklilik hakkının tanınmadığından şikâyeti ve sicil dosyasının 
celp 've tetkik buyurularak; bu haktan faydalandırılması esba
bının istikmali talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli aylığının 90 lira üzerinden tâ
dili ve maaşını: 4 - 5 nci derece üzerinden zam yapılması mev
zuunda Devlet Sarasında açmış olduğu id tur i dâvanın müspet 
bir şekilde neticelendir ilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nakli dâva talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Re'sen emekliye sevkı sırasında; almakta 
olduğu maaş üzerinden, 30 yıllık müddeti hizmetine göre teka
üt aylığı bağlanması ve ikramiye verilmesi icabet tiyi halde, 
1950 yalından sonraki müddet hizmeti nazara alınmtyarak hak
kında 26 sene üzerinden muamele yapılmak suretiyle mağdur 
edildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Harlı Okulunda talebe iken yabancı devlet 
büyüklerine yapılan bir spor gösterisi sırasında şehit olan 
oğlundan maaş bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlerinde tekaüt hakkından fay
dalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsamı : Yunanistan mübadillerinden olup İska- 
nen kendisine verilen vc eşhasın vâki mülkiyet iddiaları üze
rine geri alman iskân hakkına mukabil, 32 yıldır verilmiyen 
arsalarının verilmesi esbabının istikmali talebinden ibarettir.,'

(Arzuhal hulâsası : Ek görev olarak uhdelerine tevdi olu
nan Millî Korunma işlerinde sebkeden mesailerine mukabil 6751 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (B ) fıkrası gereğince verilmesi 
lâzımgelen 1 senelik tazminatlarının müteaddit müracaatlara 
rağmen pVan ödenmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : ladei muhakeme talebinin reddine nıv- 
tacillik bulunan Divriği Asliye Ceza Mahkemesinin 17 . V I . 195? 
tarihli kararının kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisin garazen ceza verilmiş bulun
duğundan, mahkûmiyet dosyasmın celp ve tetkiki talebinden 
ibarettir.)

i



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

162/162 Kadri Erdii 
(S. No: 116) Müze Müdürü 

Niğde

175/175 . Mehmet Yener 
(S. No: 117) Akpınar mahallesi 

Aslantepe caddesi 
No : 101/A 
Malatya

133/133 Bakire Ünsal 
(S. No: 118) Kocaeli köyünde

K. I). Ereğli - Alaplı

121/121 Dilber Çevik 
(S. No: 119) Hatun mahallesi

Aziz Mahmutefendi 
sokak No: 19 
Üsküdar - İstanbul

14361/13774 Hatice Pusat 
(S. No: 120) Orta mahallesi Mus- 

tanağa sokak No: 23 
Bartın

94/94 Hüseyin Kiremitçi 
(S. No: 121) Lisanlı köyünde 

Şarkışla - Sivas

101/101 Şevki Ayaz 
(S. No: 122) 15 . X I . 1957 gün ve 

160 sayılı Tel. sahibi 
Savur

(Arzuhal hulâsası : 70 liraya terfihinin kadro mülâhazan ile
30 ay geciktirildiğinden ve bu müddetin kıdeminde nazara alınma
dığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 7 nci Kor emrinde bölük kumandanı ola
rak vazife görmekte iken naklen tâyin kılındığı Cenup hududu
muzda sıralamakta olduğu mâyinlerden birinin imal hatası yüzün
den elinde patlaması neticesinde; sol elini kaybetmesi üzerine ken
disine takılan suni elden hakiki el kadar istifade etmekte olduğu 
ve bu sebeple ordudan ayrılmak istemediği halde Emekli Sandığı 
Sağlık Kurulunun yanlış bir kararı yüzünden vazife mâlûlü ola
rak tekaüde sevk olunup mağdur edildiğinden şikâyeti ve 5434 
sayılı Kanunun 64 ncü maddesi muvacehesinde harb malûllüğü 
sıfatının tanınması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 35 yıl Ereğli Kömür İşletmesi maden ocak
larında çalışıp hastalığı ve havzada çalışamıyacağı hakkında veri
len heyeti sıhhiye raporlarına müsteniden işinden çıkarılan koca
sına mâlûliyet geliri bağlanması, veyahut hastalığı meslekî sayıl
mak suretiyle tazminat itası taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi Heyeti 
Sihhiyesince verilen raporda hiçbir işte çalışamıyacağı belirtilmesi 
üzerine iş akdi fesholunup; kanuni tazminatı da tahakkuk ettiril
dikten sonra; vefat eden kocasına ait bu istihkakın; vârisi bulun
duğu halde kendisine ödenmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Tirebolu Malmüdürü iken 25 . II1 . 1940 
tarihinde vefat etnıiş olan kocasına ait müddeti hizmeti bidayet en 
yanlış hesaplanarak kendisine ve yetimine toptan ödemede bulu- 
numası üzerine, o tarihte vâki müracaatı nazara alınmıyarak ara
dan 16 sene geçtikten sonra vâki hata itlafı olunarak yetim maaşı 
tahsis olunmuş ise de; arada geçen zamana ait müterakim maaş
larının ödenmediğinden şikâyeti nmtazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan yöçmenlennden olup iskân 
olunduğu Şarkışla'nın Lisanlı köyünden muvakkaten ayrılmış 
olması yüzünden; mürettep mahallinden firar ettiği iddia olun
masındaki isabetsizlikten ve bu kaydın silinmesi için yaptiğ\ı 
müracaatının is’af olunmadığından şikâyeti mut azanım indir.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye emrine tahsis olunup malî du
rumu müsait bulunmaması sebebiyle maliyet bedeli, malzeme ve 
sair masarifi tarafından ödenerek belediye ile ortak olarak ça
lıştırmakta olduğu kamyonun; yapılan masarifi dahi henüz itfa 
olunmamış bulunduğu bir sırada; vali tarafından yapılan tesiri 
nüfuz dolayısiyle, keyfî bir şekilde elinden alınarak şahsi huku
kunun haleldar edildiğinden şikâyeti mutazammındvr.)
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100/100 İsmail Keçeci 
(S. No: 123) Dayva köyünde

Çaycuma * Zongul
dak

10288/9807 Şükrü Türkeş 
(S. No:124) Pamuk pazarı Polis 

Karakolu karşısı 
No: 49 
Adana

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ' adı, soyadı ve adresi

14796/14207 İbrahim Derici 
(S. No: 125) Kazakoğlu sokak 

No: 19 
Bornova*

14803/14214 Niyazi Ertürk 
(S. No: 126) DDY Manevracı 

Kırkçayır

15239/14648 Mehmet özgüner 
(S. No: 127) Topçu Binbaşı

Öz. Slh. Ok. Abc. 
Eğt. Mrk. Atom Gr. 
öğretmeni 
Ankara

14292/13705 Mehmet Caıı 
(S. No: 128) 33/19568 Sicil Sa

yılı Polis Memuru 
Çanakkale

14358/13771 Hüseyin Ulu ve ar- 
(S. No: 129) kadaşlan

Ulu köyünde 
Kumluca - Ulus

14194/13608 Nazmı Tavukçu 
(S. No: 130) Sunullah mahallesi 

11. sokak No: 22 
Bandıma

(Arzuhal hulâsası : 40 senedir çalışmakta olduğu Zonguldak 
maden ocaklarındaki işinden musabolduğu hastalık sebebiyle 
ve hastane raporuna müsteniden uzaklaştınlnıış bulunduğu halde: 
hastalığı meslekî sayılmıyarak kanuni haklardan mahrum bıra
kıldığından şikâyeti mutazammındvr.)

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankası Ceyhan Şubesinde vezne
dar iken müdürün usulsüz olarak yaptığı ikrazatta methaldar gö
rülerek 23 yıldır çalışmakta olduğu mezkûr bankadaki vazifesin
den haksız olarak ihracolunmuş bulunmakla; 10 nüfuslu efradı 
ailesiyle birlikte perişan bir duruma düştüğünden; mesnetsiz 
olan ihraç kararının kaldırılması ve tekrar tavzif olunması ta
leplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Girit mübadili sıf atiyle Teffiz Komisyo
nunca adına tahsis olunup karşılık olartk tahakkuk eden 52 al
tın liralık istihkakının altın misil karşılığı ödenmesi hususunun 
karara bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Unvan ve maaşının kondoktor veyahut 
gardıfrenliğe yükseltilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 30 Ağustos 1954 tarihinde emsali gibi 
terfi etmesi icabettiği halde et tir ilmediğinden şikâyeti ve bu 
tarihten muteber olmak üzere binbaşılık nasbinin düzeltilmesi 
talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 
çalışmakta iken, ruhsatsız ev yaptırmış olması sebebiyle Polis 
Divanınca salâhiyet dışı olarak verilen bir kararla meslekten 
ilıracolunup işbu kararın Dahiliye Vekâleti Müdiran Encüme
nince ref’i üzerine ve aradan 5 yıl geçtikten sonra tekrar 
mesleke alınmış olmakla beraber, bu zaman zarfında terfi, terfih 
ve emeklilik haklarından mahrum kalmış bulunduğundan, terfi 
hakkının tanınması ve müterakim terfi farklarının ödenmesi, ke
za; müterakim emekli aidatı Genel Müdürlükçe ödenerek bu müd
detin fiilî hizmetine eklenmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ulus kazası Asliye Ceza Mahkemesinin 
1954/8 esas, 1955/1 Karar sayılı hükmünün istidada açıklanan 
kanuni sebeplere binaen iptal olunup bu baptaki dâvaya yeniden 
rüiyet olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ömer köyünde Küçiik Haşan'a teslim 
olunmak üzere gönderdiği iki ineğini bir desise ile tanımadığı bir 
şahsa teslim eden şahıs hakkında vâki şikâyeti üzerine Müddei
umumilikçe ademitakip kararı verildiğinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi E* cümen kararı ve ne sebepten verildiği

14217/13631 Zehra İçten 
(S. No: 131) Bahriye mahallesi 

Narin Cami sokak 
No: 2 
Tire

14225/13639 Fetiye Dipçi 
(S. No: 132) 1012, sokak No: 64 

Ballıkuyu - İzmir

14278/13691 İhsan Balkan 
(S. No: 133) Kayhan mahallesi

I nei cadde No: 49 
Gemlik

14778/14189 Nazende 
(S. No: 134) Küre köyünde Hacı 

Ali kızı 
Söğüt

14793/14204 Şerif Dindar 
(S. No: 135) Evreneik köyünde 

Vize - Sergen

15166/14576 Ali Taniş 
(S. No: 136) Bakırcılar çarşısın

da Tuzcu 
Kastamonu

15017/14427 Hayri Tuncel 
(S. No: 137) İnhisarlar Koruyu

cusu II. 1016 
Turgutlu

14945/14356 H. Hikmet Tezcanlı 
(S. No: 138) Kürkçü kuyusu so

kak No: 17 
Kumkapı • İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Kore'de şehidolan oğlu Nuri içten ken
disine tahsisi lâzımgelen şehit aylığının bağlanmadığından şikâ
yeti mutazammmdır,)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine irsen intikal etmiş bulunan 
arazilerinin avukatının karşı tarafla anlaşması yüzünden Pasin
ler Asliye Hukuk Mahkemesince elinden alındığından ve Temyiz 
hakkının dahi zıyaa uğratıldığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Sina cephesinde yaralanarak mâlûl kal- 
mış olmasına rağmen harb mâlûlü addolunmayıp vazife maluli
yeti üzerinden cüzi bir maaş tahsis olunduğundan ve ahiren yü
rürlüğe giren 6795 sayılı Kanuna tevfikan da terfih zammından 
da mahrum kalmak suretiyle mağdur edildiğinden; maaş tahsisin
de işlenen hatanın tashihi esbabının istikmal buyurulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Aleyhine neticelenmiş olan tereke tesbit 
dâvasının;  iadei muhakeme yolu ile tekrar tetkik ve ruiyet olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup; gûya; 
mürettep mahalli olan Midyat'a gitmediği ileri sürülerek iskân 
hakkından mahrum bırakılmak istenildiğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası: Satmış olduğu bir kilo tuzu fahiş fiyatla 
sattığı, dolayısiyle Millî Korunma Kanununa mugayirette bulun
duğu iddia ve isnadı ile Kastamonu Asliye Ceza Mahkemesince 
hükmolunan 3,5 ay hapis ve fer ’î cezanın adlî bir hata neticesi 
olduğundan; bu baptaki kararın kaldırılması ve muhakemesinin 
yeniden icrası taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kadrosunun bulunduğu yer hancinde 
Manisa ve Turgutlu'da tavzif olunduğu muvakkat vazifelerden 
dolayı 6245 sayılı Kanuna tevfikan verilmesi lâzımgelen harcı
rahların tediye olunmaması üzerine açmış olduğu idari dâvanın 
mesnetsiz olarak reddedilmiş bulunduğundan ve idarenin mu
vakkat vazife ile gönderilenlere harcırah vermemek yolundaki 
gayrikanuni muamelesinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Hissedarı olup, 30 yıldır vergisini ver
mekte bulunduğu gayrim en küllerin Milli Emlâk İdaresince aha
ra 8attlmış olduğu iddia ve beyan otanmak suretiyle hukukunun 
selbediHiğindm şikâyeti v  çıkarılan sahte tapulamn iptali tale
bini mutazammmdır )



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

14949/14360 Ali Karaçoban 
(S. No: 139) Ceza Evinde mah

kûm 
Aydın

578/578 Mustafa Kıdık 
14956/14367 Çarlaklı köyünde 
(►S. No: 140) Şal pazarı - Vakfıke

bir

15230/14639 Hızır Hüseyni 
(S. No: 141) Karayılan köyünde 

Hatay - İskenderun

14885/14296 Hatice öz 
(S. No: 142J Camikebir mahallesi 

Mecitözü

15607/14570 Emin Karacı 
(S. No: 143) Tülbentli mahallesi 

İkiz çeşme sokak 
No: 51 
Menemen

1640/1532 Veli Gökçe ve arka
daşları
Üçpınar köyünde 
Çam ardı - Niğde

13908/13324 Feyzullalı Türkmen
(S. No: 145) Baltalimanı Kemik 

Mafsal Hastanesinde 
İstanbul

11/11 M. İhsan Incenal- 
(S. No: 146) bantoğlu

Belediye karşısında
Arzuhalci
Oğuzeli

15121/14531 Hayri Serin 
(S. No:l47) Alpagut mahallesin

de
Ulukışla

(Arzuhal hulâsası : K ore harb malûllerinden olup hu sıfatla 
bağlanmış olan maluliyet aylığının, gayrikanuni olarak Emekli 
Sandığınca kesilmiş bulunduğundan şikâyeti vc vâki mahkûmi
yeti; bu muameleye mesnet ittihaz olunan 5434 saydı Kanunun 
92 ve 93 ncü maddeleri şümulü dışında kalmakta olduğundan maa
şının iadeten tahsisi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1938 yılından beri işçi olarak çalışmakta 
olduğu Ereğli Kömür İşletmelerinde rahatsızlanarak heyeti sıhhi
ye raporuna müsteniden mâlîden işten çıkarılmış olduğu halde; 
ihtiyarlık sigortasından istifade ettirilnıediğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Suriye mültecilerinden olup, 1951 yılında 
yurda iltica etmiş bulunduğu ve emsallerinin hakları verildiği 
halde; 8 yıldır kendisinin iskân hakkından faydulandırıhmadığın
dan, fakir ve perişan bir durumda bırakıldığından şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Maarif Vekâleti Disiplin Kurulunca okul
dan ihracolunup ortaokul bitirme imtihanına dahi kabul olunmı- 
yan oğlunun cemiyete zararlı bir halde bırakılmaması için tahsili
ne devamına ve imtihana girmesine müsaade olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Foça'nın Geren köyünde kâin tapulu <gay- 
rimenkull erinin toprak komisyonunca yapılan hatalı tahrir ve tes
bit dolayısiyle miistecir adına temlik olunmak -suretiyle hukuku
nun ziyama sebebiyet verildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kara IIacılı aşireti mensuplarından olup 
kayıtlı bulundukları köyde arazi bulunmaman itibariyle, 10 yıldır 
tahtı tasarruflarında ve ziraatlerinde bulundurdukları Niğde’nin 
Ulu Ağaç köyündeki arazilerden cebren çıkarıldıklarından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hizmeti askçriyesini ifa etmekte iken 
talim sırasında düşmesi neticesinde mâlûl kalıp çalışarak haya
tım kazanamayacağı belirtilmek suretiyle verilen rapora müs
teniden çürüğe çıkarıldığı halde; kanuni hakkı olan vazife ma
luliyeti aylığının bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Nafıa Vekâleti karayolları ve barınak 
inşaatlarında siirveyan olarak çalışmakta iken tasfiyeye tâbi 
tutulmakla; mezkûr idare ve Maliye Vekâletinden alacaklı bu
lunduğu harcırah, ihbar ve kıdem ' tazminatlarının ödenmedi
ğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları 0 nci işletme maki
nistlerinden iken vâki hastalığı üzerine âdi mâlûl addolunup 
gayrikanuni bir şekilde ve maaşsız olarak tekaüde sevk olun-
duğuudtm şikâyeti mutazammındır.)



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

15120/14530 Yâkup Avcıoğlu*» 
566/566 Cebeci Ortaokul Ma- 

(S. No: .148) tematik öğretmeni 
'Ankara

15115/14525 Mehmet Kaya 
(S. No: 149) Tunalı n âlıallesi 

Derman sokak No: 21 
Eskişehir

15118/14528 İsmail Ellibir 
(S. No: 150) Paşabahçe Gümüş

süyü No: 1/9 
İstanbul

14677/14088 Hilmi Alkış ,
(S. No: 151) Tepecik köyünde 

Manyas

14676/14087 Haşan Peker 
(S. No: 152) özmüş köyünde 

Çamlıdere

13678/13096 Osman Özbek 
(S. No: 153) Tuzcu Salih Polat, 

eliyle Üçpınar kö
yünden 
Sürtiç

13886/13302 Ahmet Tok 
(S. No: 154) Yekbas köyünde 

Sungurlu

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise yaptığı müracaat tarihin
de, 80 lirada 9 ay kıdemli olması icabettiği hakle; ilişik olarak 
takdim ettiği vekâletin terfi mucip tezkerelerinde, görüleceği üzere; 
kadroların yanlış ve himaye kâr bir şekilde tahsis olunması 
neticesi olarak; halen almakta olduğu 70 lirada terfiini müm- 
kin kılacak kadro verilmediğinden şikâyeti ve tezahür eden 
mağduriyetinin telâfisi zımnında o r t a ö ğ r e t im  k a d r o s u n u n  i n 

celenmesi t (debini mutazammımdr.)

(Arzuhal hulâsası : 1945 yılında intisabetmiş olduğu Dev
let Demiryolları Eskişehir Mağazasında (D) grupuna dâhil 
daimî amele olarak çalışmakta iken kulaklarına ânz olan has
talık sebebiyle ve verilen heyeti sıhhiye raporuna müsteniden, 
bir müddet açıkta kaldıktan sonra; tekrar tâyin kılmdığı Eski
şehir Şimendifer Deposunda (D) grubundan (B) grupuna alın
mak suretiyle hukukunun zıyaa uğratıldığından şikâyeti mu- 
tazammınıdr.)

(Arzuhal hulâsası : Hazine arsası üzerine yapmış olduğu evin 
adına tescili hususunda Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinde dâva 
açmış olup; emsallerine verildiği gibi 24 yıllık imar ve ihya hakkı 
da nazara alınarak tapusunun verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İnfaz olunup af kanunu şümulüne gir
mekte bulunan mahkûmiyetlerinden dolayı, her hangi bir iş tâ  
lebinin, sabıkalı nazarı ile bakılarak is’af olunmadığından ve 
mezkûr cezalarının affın şümulü içerisine girdiğinin tesbitiyle 
hukuk mcmnuasının iadesine karar verilmesi talebini mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kaymakamlıktan lehine istihsal ettiği 
men’i müdahale kararına rağmen mütecavizlerin tecavüzlerine 
devam etmekte bulunduklarından şikâyeti ve haklarında takibat 
icrası ve Gerede Hukuk Mahkemesinde derdesti tetkik bulunan 
dâvasının Ankara’ya nakli taleplerini mutazammmdır,)

(Arzuhal hulâsası : Kardeşini kasten öldürmüş olan Siirüç 
jandarmalamndan Zekinin tevkifi ve hakkında ceza tâyini talep- 
lerini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kız kardeşinin kocası Ali Karasakal'ı 
öldüren Mehmet Biber ve Mustafa Biber’in; hazırlık tahkikatını 
yapmakta olan Boğazkale Bucak Jandarma Karakol Kumandam 
Ahmet Demirarslan tarafından himaye olunduklarından ve bu 
yüzden tevkif edilmediklerinden şikâyeti ve tahkikatın ba§ka bi
rine yaptırılması talebini mutazammmdır.)



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

15290/14281 Ali Şahin 
14921/13921 Toplamalar köyünde 
(S. No: 155) İslahiye

14461/13874 Salman Tokdemir 
(S. No: 156) Kelitbovacığı kö

yünde 
Turhal

10518/9992 Zeynelabidin öz- 
10417/9910 akıncı 
10559/10027 Samatya Hacıhüse- 
(S. No: 157) yinağa mahallesi 

No: 32/2 
İstanbul

14465/13878 Mustafa Fındık 
912/912 Nahiye merkezinde 

(S. No: 158) Kumluca - Ulus

14182/13596 Süleyman Kaya ve 
(S. No: 159) arkadaşları

Çadırlı köyünde 
Silifke - İçel

14382/13795 Sabri Tanrıverdi 
(S. No: 160) DDY Maden İslet

mesinde 
Çeltek - Maden 
Sivas - Samsun

14381/13794 Mehmet Emin Giil- 
(S. No: 161) şen

Ulu mahallesi Ulu 
caddesi Yüksel Dok 
Evi

(Arzuhal hulâsası : 5 ailenin barınıp iaşelerini temin etmekte 
bulundukları mesken ve bahçe yerleri ile çayırlarının kaymakam- 
lığın gayrikanuni bir emri ile ellerinden alınarak Toprak Komis
yonunca başkalarına dağıtıldığından ve kendilerinin yurtsuz ve 
mesken siz bir hale konulduklarından şikâyeti ve bu durumun ön
lenmesi ve mezkûr kararın kaldırılması taleplerini mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsan : Asker firarisi bulunan kardeşi Cuma’yı 
yakalayıp ağzının içerisine tabanca kurşunu sıkmak suretiyle 
öldüren jandarma onbaşısı Aziz'in bu gayrikanuni hareketin
den dolayı tecziyesi ve hâdisenin ehemmiyetle tetkik ve tahkiki 
için bir müfettiş gönderilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : A f Kanunu ile ortadan kalkmış olan mah
kûmiyeti sebebiyle sakıt olan tekaüt aylığının istidada belirti
len sebeplere binaen iadeten tahsisi esbabının istikmali talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 13 senedir, çalışmakta olduğu Ereğli Kö
mür İşletmesi Maden Ocaklannda musabolduğu hastalık Ankara 
hastanesi Heyeti Sıhhiyesince meslekî sayıldığı halde; kendisine 
bir gelir bağlanmadığından şikâyeti ve daha önce Yüksek Mec- 
lise yaptığı müracaat e bağlı eıvakının iadesi talebini muta- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Pazara getirdikleri buğdayları fazla 
fiyatla satmak ve dolayısiyle Millî Korunma Kanununa muga- 
yirette bulunmaktan Silifke Ağır Ceza Mahkemesince 3 er ay 
hapis ve 1 OoO er lira para cezalanna mphkûm edilmekle, bir 
bilmemezlik yüzünden mağdur bir vaziyete düştüklerinden; tem
yizen derdesti tetkik bulunan işbu mahkûmiyet dosyalarının 
tetkik buyurularak haksız olan cezalarının kaldırılması talebin<- 
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1947 den beri çalışmakta olduğu Çeltek 
Kömür Madeni İşletmesinde tüberküloza musabolarak kısmen 
tedavi gördüktm sonra hakkında tanzim olunan heyeti sıhhiyi 
raporuna istinaden işinden çıkarılmış bulunduğu halde; has
talık sigortasından faydalandırılmadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsan : Ruhsat almak suretiyle tamirine baş
ladığı evinin üst katının; hastanede tedavi görmekte bulunduğu 
bir sırada, maili inhidam karan alınarak yıktmlmış olduğundan* 
şikâyeti ve onarılması talebini mutazammmdır.)
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Arzuhal
No.

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

14364/13777 Müşerref Büyük 
(S. No: 162) İnkılâp mahallesi 

Hilâl sokak No: 7 
'Ankara

14368/13781 Ali Koç 
(S. No: 163) Kılmdamavrant kö

yünde - 
Of

14505/13918 Şef ika Navdar 
(S. No: 164) Demirciler köyü 

Piçket mevkiinde 
Borçka

14497/13910 M. Ali Boz 
(S. No: 165) Alıçlıbueak köyünde 

Göksün

14463/13876 İsmail Tekiııtürk 
(S. No: 166) DDY Liman İşlet

mesinde 42156 sicilli 
Samsun

14675/14086 Ali Kovalılar 
(S. No: 167) Cedidiye mahallesi 

No: 8*
Konya

14638/14049 Rabia özgür 
(S. No: 168) Kocamustafapaşa 

Sebzeciler sokak 
No: 3/1 
İstanbul

14772/14183 Remzi Portakal 
(S. No: 169) Çapanhasan mahal

lesi sokak No: 23, 
ev 2 .
Nazilli

(Arzuhal hulâsası : Mülkiyeti belediyeye aidolup 25 yıldır hüs
nüniyetle ve nizasız olarak tahtı tasarrufunda bulunan evin kendi 
adına tesçüi kanun icabı bulunduğu halde; Ankara Asliye 6 nci 
Hukuk ve Birinci Asliye Hukuk mahkemelerince zilyedlik hakkı 
nazar alınmadan vc kendisine hiçbir tebligatta bulunulmadan 
aleyhine hüküm verildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Babasından kendisine intikal etmiş olup 35 
yıldır tahtı tasarruf unda bulunan evine vc yerine vâki fuzuli mü
dahale sebebiyle açmış olduğu men'i müdahale ve tescil dâvasının 
reddedilmesinden .şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : •Kan gütme, sebebiyle Sakarya vilâyetine 
nakilleri hakkında; Artvin Ağır Ceza Mahkemesince müttehaz 
18 . X I I . 1956 tarihli kararın kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mevcut tedbir kararına rağmen bidayeten 
hiçbir bedel ödemeksizin sonradan da 405 lira gibi cüzi bir bedel 
mukabili şahsi hukukunu nazara almadan suyunu istimlâk etmiş 
bulunan M araş Valisi İbrahim öztürk’ten şikâyeti ve 50 nüfuslu 
bir aile reisi olup bu nispette geniş olan zirai faaliyetinin duracağı 
ve hayvanatının telef olacağı göz ötıüne alınarak hâdisenin mahal
len tetkik ve tahkiki için bir müfettiş gönderilmesi ve mağduriye
tinin önlenmesi taleplerini mutazammmdır.)

( Arzuhal hulâsası : Çalışmakta bulunduğu Devlet Demiryol
ları Samsun Liman Müdürlüğünce kanuni hakkı olan çocuk ve do
ğum ikramiyesinin verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ayağından sakat olup, geçmini temin mak- 
sadiyle aldığı 3 tekerli bir motorla istasyon - şehir ve şehrin uzak 
mahalleri arasında müşteri taşımakta ve bidayeten belediyece bu
na müsaade edilmiş iken bilâhara alınan kararla; yolcu taşımasına 
müsaade edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ortaokul öğretmeni iken yapılan bir ter
tip neticesi; Maarif Vekâleti Disiplin Komisyomtnun 67 sayılı 
bir kararı ile meslekten ihracedilmiş bulunduğundan; meslekine 
iadesi esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân memurunun yaptığı bir desise ne
ticesi imzaladığı bir kâğıtla, gûya iskân hakkından feragat etmiş 
olduğu ileri sv.rlmek suretiyle bu haktan mahrum bırakıldığından 
ve 1947 tarihinden beri çalışmakta olduğu Nazilli Basma Fabri
kasından da yaş haddi sebebiyle çıkarıldığından şikâyeti, iskân 
ve emeklilik haklarının tanınması esbabının temini talebinden 
ibareti'r ‘
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Arzuhal
No.

14729/14140 
(S. No: 170)

14726/14137 
(S. No: 171)

14723/14134 
(S. No: 172)

14721/14132 
524/524 

(S. No: 173)

14713/14124 
(S. No: 174)

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

Ali İhınmış 
Kayabaşı köyünde 
İslâhiye - Gaziaııteb

M. Sabri Dayıoğlıı 
Şehremini Seyit ö- 
ıııcr mahallesi Bıırk- 
çıı sokak No: 21/1 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Dörtyol kazasının Çat köyü ile İslâhiye'
nin Tesbi köyleri arasında çıkan sınır ihtilâfı münasebetinle mer
kezden (jönelerilcn heyeti tahkikıyenin adı geçen Çat köyünü hi
maye ve iUizahi eder mahiyette hazırladığı rapora müstenidin çı
kan re 9 Nisan 1957 (ürikti Resmî Gazetede münteşir kararname 
ile hal,' ve menfaatleri muhtel kılındığından, bu kararnamenin 
iptali ve müsebbipleri hakkında kanuni takibatta bulunulması ta- 
leplcrinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mâliden tekaüde sevk olunmuş bulundu
ğu halde, tekaütlük muamelesinin yayılış v< noksan ya)»ldığından 
şikâyeti ve ıslahı talibini mutazammındır.)

Recep Bozkııı1 
Aşağıba raso r köy i in
de
Kemaliye - Erzincan

(Arzuhal hulâsası : Kemaliye'nin Aşağıbarasor köyü ile I'er- 
tık kazasının Nısırto köyü arasında tahaddüs edip 9 senedir ma
halli mahkemece dirilişti tetkik bulunan mera nizamın büyük bir 
adlî hata neticesi olarak hakiki malik ve mutasarrıf bulunan ad> 
gı r i n. Barasor köyü alcı/hine hiikpir bağlan arak temyizen de tas
dik edilmesi neticesi bu köy hayvanatının telef olmakta bulundu
ğundan sikayı ti vc bu hususun Yüksek Meclisçe tetkik huyu rat
ması tahbini mutazammındır.)

Agâh Atmaca • 
İnhisarlar Müdürlü
ğünden emekli 
Van

(Arzuhal hulâsası : Mevcut şehir plânına yöre; Sere fiyi ma
hallesinde kâin arsası ortasından 3 metre genişliğindi bir pasaj 
geçirilmesi gerektiği iıe bu mevzu plânlarım tatbikinde 4 nci) 
5 nci clerecech eh alınacak hususattan bulunduğu halde; Yan 
Belediyesince kendisine yapılan bir tebligatla; buradan 6 metre 
genişliğinde yol geçirileceğinden bahisle yapılacak istimlâk için 
anlaşmak üzere belediyeye çağırıldığından; Ali Çakmak adın
daki şahsı himaye ve iltizam en tevessül olunan bu yol açma 
hareketinin gayrikmunüiğini bildirmiş, olmasına rağmen bu ka 
rnınsuz muamele ve harekete devamda teemnv.t edildiğinden şi
kâyeti mutazammındır.)

Hüseyin Tııncer 
PTT memuru 
sicilli
Eşrefpaşa - İzmir

(Arzuhal hulâsası : 1937 yılından beri müstemirren PTT 
5920 idaresinde hizmet görmekte bulunduğu halde; isabetsiz ve ka

nunsuz bir noktai nazara istinaden 5434 sayılı Kanunun me
riyete girdiği 1 . 1 .  1950 tarihinde 40 yaşını ikmal etmiş bu
lunduğu ve ücretli olduğu, için sebk eden 9 senelik hizmetinde<ı 
dolayı borçl<ındırılanııyacağı ve iştirakçi sa,yilar,\ıyacağının bil- 
diril eliğinden ve bu mevzuda açtığı idarî dâvanın da mürur 
müddetten reddedilmiş olduğundan şikâyeti mutazammındır.)



14708/14119 Nuri Gttnday 
(S. No: 175) 4. Hv. Üs. Komu

tanlığı Mlz. Grup 
Komutanlığı sivil 
memur 
Eskişehir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14734/14145 Satılmış Aydın
469/469 Ceza Evinde malı- 

(S. No: 176) kûm
Çankırı

(Arzuhal hulâsası : 1335 yılında Maltep.e Tayyare Askerî 
Mektebinde tahsiline devam etmekte iken, İstanbul'un işgali 
üzerine Anadolu ya geçerek 7 Temmuz 1330 dan 10 . X  . 1340 
tarihine kadar küçük zâbit olarak 1 sene Millî Mücadeleye işti- 
râk etvıiş bulunduğu halde; 1877 sayılı Yüksek Meclis kararı 
hilâfına iştirakinin gedikli sıjlıliyh vukubulduğu beyan olun
mak suretiyle. Millî Mücadele zammından istifade ettirilmedi- 
ğhıden şikâyeti mutazammmdır.)

%
(Arzuhal hulâsası : Çankırı Ağitr ('.eza Mahkemesince haksız 

ve mesnetsiz olarak verilip ve temyizen de hakkı müdaffası na
zara alınmaksızın tasdik olunmuş bulunan mahkûmiyet dosya
sının celp ve tetkiki talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarıda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatler de münderiç talep ve şikâyetler; 
kaza mercilerince incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte 
veyahut incelenerek karara bağlanmış bulunan hususata ta
allûk etmekte olduldarından Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

265 11. X n . 1957

Reis Mazbata M. Katip
Konya Çorum Antalya,

A. Fahri Ağaoğlu II. Ortakcıoğlu Y. Yazıcı
Bolu Çanakkale Diyarbakır

M. Dayıoğlu A. Hamcli Sezen K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ Erzurum Oı-diL Siird
M. Altmdoğan F. Kardkaya M. Eyüboğlu M. Ekşi F. Şendur

Urfa 
M. Yaşar Alhas

(Arzuhal sayısı : 202)
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Sayı : 6 $*—

7 . II. 1958 Cuma
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin 

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

13707/13125 Ali Kadri Anıt
(S. No: 1) Taksim - Ayazpaşa 

Sağıroğlu sokak 3 - 
5 - 7 No: lu Anıt Ap. 
Daire 6 
İstanbul

14806/14217 H. Hıdırca Yatap
(S. No: 2) Muhtar ve arkadaş

tan Sırı Bozyan 
köyünde 
Beytüşşebap

14700/14111 Aydın Bölgesi T. K.
(S. No: 3) Kooperatif memur

ları 
Aydın

14704/14115 Şakir Tolu ve arka-
(S. No: 4) daşları

Yenice köyünde 
Enez

14714/14125 Durmuş Özkan
(S. No: 5) Belediye Zabıta me

muru S. 181 
Adana!

14717/14128 Mustafa Türkmen
(S. No: 6) Çarşı Polis Karako

lunda miirettep 16 
yaka numaralı bekçi 
Sivas

13928/13343 Cafer Kolak
(S. No: 7) İstiklâl mahallesi Çı

nar sokak No: 21 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Köy ve köylümüzün muasır Garb mem
leketleri seviyesine yükseltilmesini, zirai kalkınmanın tahakku
ku, umumi bir köy teşekkülünün ihdasını temin maksadiylc 
takdim kıldığı «Tarım işlerinin ıslahı hakkmdaki» lâyihanın, 
alâkalı encümence tetkik buyurulmadı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Teşekkülü kanunlaşan Uludere kaza mer
kezinin, Kılban köyü yerine; her bakımdan daha müsait ve 
elverişli Hilal veya Cemisehan köylerinden birinde kurulmadı 
taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tarım Kredi kooperatifi memurlarının 
da, devlet daire ve müessesat ve İktisadi Devlet teşekkülleri 
ve Tarım Satış kooperatifleri memurlanna verilmekte olduğu 
gibi ikramiyelerden faydalandırılmaları ve maaşlarımın ayar
lanması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup yardım 
olarak verilmiş bulunan zirai kredi borcunu ödemekten âciz bu 
lunduğundan affedilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Adana Ticaret ve Sanayi Odası ile, Tütk 
Hava Kurumunda geçen hizmetlerinin de borçlandırılmak sure
tiyle tekaütlük müddeti hizmetine eklenmesi esbabının istikmati 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gördükleri hizmet ve vazife bakımından 
memur addedilen çarşı ve mahallât bekçilerinin, memurine tanı
nan emeklilik ve sair haklardan faydalandırılmaları talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir talihsizlik eseri geçirdiği elîm bir 
motor kazasında sol bacağını kaybetmiş bulunması sebebiyle ef 
radı ailesinin geçimini teminde karşılaştığı müşkilât üzerine; Al
manya'dan getirttiği malûllere mahsus eJl-e kullanılan otomobili-



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

13793/13209 İbrahim İnan 
(S. No: 8) Cp. Dpi. Md. lüğü 

Kd. Bş. Çvş. 
Bekirderc

13792/13208 Nuri Erben 
(S. No: 9) Cp. Dp. Md.

Kd. Başçavuş 
Bekirdere

13801/13217 Mehmet llter 
(S. No: 10) Cp. Dpi. Md.

Kd. Başçavuş 
Bekirdere

138/138 Şaban Yüksel 
(S. No: 11) Ceza Evi mahkûm

ları namına 
Uşak

165/165 Ali Sait Şişman 
(S. No: 12) Iskenderli köyünde 

Yomra - Trabzon

160/160 İbrahim Kamkurt 
(S. No: 13) Ceza Evinde 

Kulu
152/152 Süleyman Evay 

(S. No: 14) Ceza. Evinde 
Samsun

151/151 Mehmet Şahin 
(S. No: 15) Ceza Evinde 

Samsun
142/142 Mehmet Sıddık Ak- 

(S. No: 16) yay
Bilûmum mahkûm
lar namına Erzu
rumlu 336 No: lı 
mahkûm 
Afyon

253/253 Sabahattin Turan 
(S. No: 17) Ceza Evinde mah

kûm 
Bolu

ııin vergiden muaf tutulması ve gümrükten biran önce alınmas? 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Meslekte temayüz etmiş gene astsubayla 
nn, tesbit olunan şeraiti haiz bulunmaları halinde subay sınıfına 
geçmelerini mümkün kılan 5802 sayılı Kanunun muaddel 28 nci 
maddesi hükmünden; bu meslekte uzun seneler hizmet etmiş ve 
derpiş olunan şartlan haiz kıdemli başçavuşların istifadeleri 
mümkün görülmüyorsa; bunların da hiç olmazsa 70 - 80 lira asli 
maaşa kadar yükselmeleri esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşledikleri suçlardan nâdim ve pişman 
olup ıslahı nefsetmiş bulunan mahkûmlar için;  efradı ailelerinin 
çekmekte oldukları elem ve ıstıraba nihayet verilmek üzere bir 
eseri âftfet olarak umumi af ısdarı talebinden ibarettir.)



-  8

259/259 Memduha Yüksel 
(S. No: 18) Mehmetpaşa mahal

lesi 1. sokak No: 33 
Sivas

14488/13901 D. P. Bucak İdare 
(S. No: 19) Heyeti

Alaplı - Zonguldak

18/18 Kaya, Şükrü, Cengiz 
(S. No: 20) ve arkadaşları 

Ceza Evinde. 
Ardahan

286/286 Hakkı Akdamar w 
(S. No: 21) arkadaşları

PTT den emeldi 
Van

288/288 , Kenan Türközeı*
(S. No: 22) Hastaneler personeli 

Yardımlaşma Cemi
yeti Başkanı 
Erzurum

244/244 Sait Yıldırım 
(S. No: 23) Merkez Ceza Evinde 

Postacı 
Ankara

236/236 Turgut Eken 
(S. No: 24) Kiremitli mahalle

sinde 
Korkuteli

145/145 Mustafa Karaman 
(S. No: 25) ve arkadaşları

Hademei Hayrat 
Sakarya

141/141 Yüksel Ü. Vardarös 
(S. No: 26) M. T. A. Enstitüsü 

Genel Muhasebe Ta
hakkuk Memuru 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : İşledikleri suçlardan nâdim ve pişman 
olup ıslahı nefsetmiş bulunan mahkûmlar için; efradı ailelerinin 
çekmekte oldukları elem ve ıstıraba nihayet verilmek üzere bir 
eseri afif et olarak umumi af ısdarı talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
talebinden ibarettir.)

Alaplı nahiyesinin kaza haline getirilmesi

(Arzuhal hulâsası : Yapılan seçimde; iktidann kazanmış 
oduğu yeni muvaffakiyet dolayısiyle affı umumi ısdarı talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yegâne geçim vasıtaları olan emekli ay
lıklarının günlük hayat şartlarına göre ayarlanması ve verilmekte 
olan 3 tahsisatın 5 e çıkarılması ve çocuklarının meccani okul
larda okutulması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet hastanelerinde ücretli kadrolarda 
çalışan müstahdemlerin de; barem dâhili hizmetlilere tanınan 
haklardan faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsas: Millî Mücadelede sebk eden hizmetlerine 
ve bugün muavenete muhtaç bir durumda bulunmasına binaen; 
kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1950 yılından önce vefat etmiş olan mâ 
fullerin yetimlerine maaş baylanması için kanun tedvini talebin- 
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Hademei hayrat maaşlarına zam yapılma 
sı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1946 y'Jına kadar 3659 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi bulunan Türkiye İş Bankasında 1938 yılındcm 
1944 yılma kadar sebk eden barem dâhili hizmetlinin emeklilik 
hizmetlerine katılmasını, dolayısiyle borçlandırılma hükümlerin
den istifadesini teminen 5434 sayılı Kanunda tadilât yapılması 
teklifinden ibarettir.)

15078/14488 Halil Çiftçi (Arzuhal hulâsası: Pasaport Kanununa tevfikan hükmolunan
(S. No: 27) ilce D. P. Başkanı cezaların affı talebinden ibarettir.)

Eruh



~ 4 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

15077/14487 Yusuf Ziya Akdo- 
(S. No: 28) ğan

Jandarma Kuman
danlığında Kalem 
Âmiri 7. Uzt. Onb. 
Yozgad

15160/14570 Ömer Akyiirek 
(S. No: 29) Ahmetfakılı J. Kara

kolu K. 7. Uz. Onb. 
6384 
Sorgun

14635/14046 Nusret Ergil 
<$. No: 30) Talâtpaşa mahallesi 

Kadı sokak 
Bergama

14771/14182 İsmail Erbulan 
(S. 31) Eğitmenler namına 

Kuzıkışla Eğitmeni 
Çorum

14626/14037 Sano Köyü Muhtarı 
(S. NoV 32) ve diğer köyler muh

tarları
Ardeşen - Rize

14912/14323 Üncile 
147/147 Mithatpaşa mahalle- 

fS. No: 33) si ikinci Makas so
kak No : 23/B de 
Hayriye Atmaca ya
nında 
Zonguldak

15075/14485 A. özyüzgen 
(S. No: 34) Tütün İşçileri Sen

dikası İdare Heyeti 
Reisi 
İzmir

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 6981 sayılı Kanunla emekli hakkı ve ge
çen 10 yıllık müddeti hizmetleri emekliliğinde tanınan uzatmalı 
onbaşılardan kendi durumunda olan ve meslekte 1 5 - 2 5  senedir 
emek verip yaş haddine yaklaşmış bulunanların mezkuı kanun
dan istifade edebilmeleri için; birinci temditten itibaren müddeti 
hizmetlerinin tekaütlüklerinde kabul olunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Temditti jandarma efradına tekaüdlük 
hakkı tanıyan 6981 sayılı Kanundan; kendisi gibi bu meslekle
25 sene hizmeti sebk etmiş olanların ancak birinci temditten iti
baren geçen 10 seneleri nazara alınıp bakiye hizmetleri ııarara 
alınmamak suretiyle fay dalanamad ıklar mdan; bütün hizmetle
rinin emeklilik müddetlerine sayılması esbabının istikmali ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani 
ması talebinden ibarettir.)

hizmet tertibinden aylık bağlan-

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınması 
veya sebk eden uzun hizmet senelerine göre ikramiye verilmesi 
esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sahip ve mutasarrıf bulundukları ve 
orman mefhumuna giren tapulu ormanlarının, mıntakalarmın 
haiz olduğu hususiyet ve iktisadi mahrumiyet göz'önünde bu
lundurulmak suretiyle, tahdide tâbi tutulmıyarak kendilerine 
bırakılması için 6831 sayılı Kanunda değişiklik yapılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muavenete muhtaç ve kimsesiz bir du
rumda kaldığından dul ve yetimler misillû kendisine de ay lift 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet sektöründe çalışan işçilere 3 maaş 
nispetinde, ikramiye verilmesi ve ücretlerinin % 15 nispetinde 
artırılmasını derpiş eden bir kanun lâyihası hazırlandığı halde; 
hususi sektördeki işçilerin ihmal edilmiş bulunmasından dolayı 
duyulan üzüntüyü ifade üe, mezkûr lâyihanın müzakeresi sı
rasında bu işçilerin vergi muaifyet hadlerinin yükseltilmesi ta
lebinden ibarettir.)



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

15071/14481 Sabri Acar 
(S. No: 35) Adliyeden emekli 

Başkâtip
Bigadiç - Balıkesir

15027/14437 Şahin Okan 
(S. No: 36) Küçüklanga Abaci 

Mahmut sokak No:10
Aksaray - İstanbul

15025/14435 Hatice Çavdar 
(S. No: 37) Biiyükhendek cadde- 
(S. No: 37) si No: 1/3 te Sıddık 

Turpoğlu eliyle 
Galata - İstanbul

15113/14523 
(S. No: 38)

104/104
(S. No: 39)

105/105 
(S. No: 40)

102/102 
(S. No: 41ı

103/103 
(S. No: 42̂

111/111
(S. No: 43)

Rıza Kııas
Lâstik vc Kauçuk 
Sanayii İşçileri Sen
dikası Başkanı 
İstanbul

Mustafa Tektaş 
Ceza Evi mahkûmla
rı adına 
Sinob

Ceza Evi mahkum
ları
Trabzon

Mehmet Güler
Ceza Evi mahkûmla
rı namına 
Hakkâri

Yaşar Yıldız
Ceza Evi mahkûmla 
ı*ı adına 
Nevşehir

Salih Özkıral 
Ceza Evi mahkumla
rı adına

(Arzuhal hulâsası : Mülga 460 sayılı Muhamat Kanunu ile 
tanınmış 'olan ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununun muvakkat 
4 ncii maddesi ile bu kanunun meriyete girdiği tarihte dâva ve
killiği hakkını ihraz etmiş bulunan emektar adliye mensuplarına 
da mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan ruhsatname verilmesi ge
rektiği halde tatbikatın yanlış cereyan etmekte bulunduğundan, 
dolay isiyle bu meslek mensuplarından adlî cihazda faydalanılma- 
malcta bulunduğundan, ayrı bir kanun tedvinine mahal kalmadan 
mezkûr kanun maddesinin tefsiri ve bunlara da emsalleri misillû 
müktesep haklarına binaen hini tekaütlüklerinde dâvavekilliği 
ruhsatnamesi verilmesi esbabının isikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1299 doğumlu olup çalışamıyacak bir du
rumda bulunduğundan, Çanakkale savaşında sebk eden yararlık
larından dolayı kendisine maaş tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ikinci defa evlenmesi üzerine kesilmiş olan 
ilk zevcinden bağlanmış olan dul maaşının halen dul vaziyette bu
lunduğundan iadeten tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : îş Kanununa tâbi bütün işçilerin ücretle
rine c/c 15 zam yapılması ve hangi sektörde çalıştıklarına bakılmak
sızın her yıl iki maaş tutarında ikramiye verilmesi esbabının istik- 
mali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 11 nci Devre Büyük Millet Meclisi faali
yetlerine başladığı şu sırada tebrik ve muvaffakiyet temennileri 
ile birlikte ıslahı nefsetmiş bulunan mahkûmlar hakkında bir eseri 
atıfet olarak umumi af ısdar olunması talebinden ibarettir.)



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

103/103 İsmail Dişlioğlu 
(S. No: 44) Ceza Evinde mah

kûm 
Kırşehir

118/118 Aziz Aluç 
(S. No: 45) Ceza Evi mahkûmla

rı adına 
Amasya

14954/14365 Arife Selma Bengü- 
(S. No: 46) er

Feneryolu Gazi Muh- 
tarpaşa sokak No: 60 
Kadıköy - İstanbul

14952/14363 Mehmet Boylan 
(S. No: 47) Kuvayi Milliye Mü

cahidi ve Gazileri 
Cemiyeti 21 sıra 
No: lı
Antakya. - Hatay

14951/14362 Ahmet Dindin 
(S. No: 48) Karahöyük köyünde 

Acıpayam
14948/14359 İbrahim Cemalettin 
(S. No: 49) özok

•Kandilli Halat sokak
No: 5
İstanbul•

14947/14358 Mehmet Bilgiç ve aı*- 
(S. No: 50) kadaşlan 

Muhtar 
Cevizli

15021/14431 Mehmet Ali Azyer 
(S. No: 51) Lahatçıbavırı No:

263
Dikilitaş
Beşiktaş - İstanbul

15020/14430 Eyüp Yılmaz 
(S. No: 52) Merkez J. K. K. ve

kili uzatmalı onbaşı 
Gönen

15018/14428 Besim Cebeci ve ar- 
(S. No: 53) kadaşları

Arhavi kaza eğit
menleri 
Artvin

(Arzuhal hulâsası : 11 nci Devre Büyük Millet, Meclisi faali- 
yetlerine başladığı _şu sırada tebrik ve muvaffakiyet temennileri 
ile birlikte'ıslahı nefsetmiş bulunan mahkumlar hakkında bir eseri 
atıfet olarak umumi af ısdar olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bütün aile fertlerinin vatan uğrunda sebk 
eden hizmetlerine mukabil kendilerine vatani hizmet tertibinden 
bir ev temini talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Muharebatta sebk eden yararlıklarından 
dolayı, halen 72 yaşında ve muavenete muhtaç bir durumda bu
lunduğundan kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istidada belirtildiği şekilde vâki hizmet
lerinden dolayı kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Kanunun 52 nci maddesine, 
bu hükümden; %u kanunun neşri tarihinden önceki harblerdc 
mâlûl kalmış olanların da faydalanmasını mümkün kılacak bir 
fıkra- ilâvesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada münderiç esbaba binaen nahiye
lerinde kaza teşkili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhtelif muharebata iştirak etmek sure
tiyle sebk eden hizmetlerine ve halen 74 yaşında bir kimse bu
lunmasına binaen;  6745 sayılı Kanuna, tevfikan kendisine maaş 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6981 sayılı Kanunla kendilerine emekli
lik hakkı tamnan ve hizmet müddetleri 20 seneyi bulan uzatmalı 
onbaşıların bütün hizmet müddetlerinin emeklilik hesabında na
zara alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Uzun seneler mesleke feragatle hizmet et
mekte bulunan eğitmenlerin Devlet memurlarına yayılmakta olan 
yardımlardan ve tekaütlük hakkından faydalandırılmaları talep
lerini mutazammmdır.)



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

15076/14486 Mehmet Ali Kahra- 
(S. No: 54) man ve arkadaşları 

Urganlı köyünde 
Turgutlu

14456/13869 Faik Tosunoğlu 
(S. No: 55) Turgutreis mahallesi 

Uzunyol No: 61 
Ankara

14462/13875 Kıyam Türkoğlıı 
(S. No: 56) Devlet Karayolları

12. Bölgede ekipbaşı 
Erzurum

14490/13903 Muzaffer Farklı 
(S. No: 57) Muratlı - Çorlu 

Trakya

14502/13915 Tevfik Canbey 
(S. No: 58) T. M. Ofisi Ajans 

Md. ambar memuru 
S. No: 3127 
Denizli

14371/13784 Mustafa Sürmeli 
(S. No: 59) Hüseyinler mahalle

sinde 
Çal

14410/13823 Haşan Palancı 
14990/14401 Ceza evi gardiyanı 

852/852 Torul 
(S. No: 60)

14359/13772 Hüseyin Şağban 
(S. No: 61) Defterdarlık Gelir 

Müdürlüğünde ver
gi muhafaza memu
ru
Kütahya

14184/13598 Halit Benli 
(S. No: 62) Ceza Evinde Gardi

yan
Kurşunlu

14492/13905 Memduh Alptekin 
(S. No: 63) Samanpazarı Kırgız 

mahallesi Yeniay 
çıkmazı sokağı 
No : 22 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Muhacir sıfatiyle Ziraat Bankasınca 
borçlandırılmak suretiyle verilmiş olan parayı ödemekten âciz bu
lunduğundan mezkûr borcunun terkini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: ücrette geçen hizmetlerin tamamının 
emeklilik müddetine ilâvesini t emin en 5134 sayılı Kanunun mu
vakkat 65 nci maddesinin tadili talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Hidematı vataniye tertibinden aylık bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Jandarma uzatmalı efradına emeklilik 
hakkı tanıyan 6981 sayılı Kanundan emekli olması hasebiyle ken
disinin de faydalandırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Muvakkat kadroda çalışmış bulunduğu 
iddia olunmak ve borçlandırılmak suretiyle tekaütlük müddeti 
hizmetinde nazara alınmıyan geçmiş hizmetlerinin; fiilî hizme
tine ilâvesi için kanuni bir çare bulunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 30 sene kadar yapmış olduğu tenıditli 
jandarmalık hizmetinden dolayı m ahiren yürürlüğe giren kanuna 
tevfikan kendisine tekaüt aylığı vc ikramiye itası talebini muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Çocuk re yakacak zammı verilmesi ve 
memurlar gibi hastalığının tedavi ettirilmesi taleplerinden iba
rettir. )

(Arzuhal hulâsası : Mülga 1683 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan tazminat almak suretiyle tasfiyeye uğrıyan 7 sene, 13 
günlük mesbuk Devlet hizmetinin, aldığı tazminatı geri vermek 
kaydiyle fiilî hizmetine eklenmesi için icabeden kanun hükmünün 
tedvini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gardiyan olup almakta olduğu 94 lira üc
retle geçim, imkânsızlığına binaen, bunun artırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1932 senesinde intisabetmiş olduğu polis 
meslekinden 1. I X . 1955 tarihinde âdi mâlûl olarak tekaüde sevk 
edilirken; fiilî ve itibari hizmet müddetleri yekûnu 25 küsur se
neye baliğ olduğu halde; itibari hizmet müddeti hesaba katûma- 
inak suretiyle ikramiyeden mahrum bırakıldığından, mağduri' 
yetten kurtarılman talebini mutazammtndır.)



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

15241/14650 Sabri öğretir 
(S. No: 64) Göçmen 2. Okulu 

öğretmeni 
Taşlıtarla - İstanbul

107/107 Nazmi Ulusakııl 
(S. No: 65) Basın Teknisiyenleri 

Sendikası idare He
yeti Başkanı 
İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup halen 
ilkokul öğretmenliği yapmakta olduğundan bahsile; Bulgaristan'
da Tiirk okullarında geçen 12 senelik öğretmenlik hizmetinin de 
tekaütlük müddetinde nazara alınmasını teminen bir kanun çıka
rılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bir memleketin ekonomik kalkınmasında 
mühim bir faktör olan işçilerin içtimai bakımdan himayelerinin 
zaruri bulunmasına mebni; bunun, 11 nci Devre Büyük Jlület 
Meclisince ' tahakkuk ettirilmesi temennisiyle birlikte; bu zümre
ye istidada 15 madde halinde tasrih olunan hak ve menfaatlerin 
temini esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

. Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce 
vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

266 11. X II. 3957

14244/13658 Kemal Oktay 
(S. No: 66) 13. Sv. A. 1. Grb. 1.

Bl. Sv. Assb. Çvş. 
Adapazarı

14245/13659 Ömer Şen
(S. No: 67) 1. Or. Yüzücü Köp.

Bl. Astsb. Üst çvş. 
Adapazarı

14246/13660 Yılmaz Şcndoğan 
(S. No: 68) 2 nci Tüm. 13. Sv. 

A. Astsb.
Adapazarı

14221/13635/Sami Esatoğlu 
(S. No: 69) Astsb. Üstçvş. 
14660/14071 Rasih Filiz 
(S. No: 70) Dz. Atlı Gm. K.

Astsb. Üstçvş. 
Çanakkale

14891/14302 Erol Tekin
(S. No: 71) Mayn Fİ. Krğ. Astsb.

Çv*.

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu
bayların; mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini üe istid-ahı. •* 
merbut listelerde maddebemadde belirtilen şahsi ve umum. 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba- 
retir.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

9 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

14892/14303 Faruk Tiner (Arzuhal hulâsası : Orduda feragatin hizmet gören Asfsu-
(S. No: 72) M. T. B. K. Astsb. bayların;  mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin

Kd. Bçvş.

14893/14304 Mustafa Naci Şenol 
(S No: 73) Mn. ve Malz. Dp.

Md. Dz. Astsb. Üst-
• Çvş.

14^94/14305 Kemal Güreşen 
(S No: 74) Mu. ve Mİ. Dp. Md.

Dz. Astsb. Kd. Baş
çavuş

,14895/14306 Eyüp Selâm 
(S. No: 75) Mayn ve Malzeme 

Depo Md. Astsb. Üst
çavuş

14896/,14307 Lûtfi Çamlıdere 
(S. No: 76) Mayn Mlz. Dp. Md. 

Kd. Başçavuş

14897/14308 Nedim Özdel 
(S. No: 77) Mayın Mlz. D. Md. 

Astsb. Üstçvş.

14898/14309 Kâmil Dravecioğlu 
(S. No: 78) Myn. ve Mlz. Dp.

Md. Dz. Astsb. Kd. 
Başçavuş

14899/14310 Emin Tuııcalı 
(S. No: 79) Mayn Mlz. Dp. Md. 

Astsb. ÇVş.

14900/14Î311 Haşan Çelik
(Ş. No: 80) Mayn ve Mlz. Dp.

||d. Astsb. Üstçvş.

14901/14312 Erkan Şentürk 
(S. No: 81) Mayn Mlz. Dp. Md. 

Astsb. Çvş.

14902/14313 Ali Avcı 
(S. No: 82) Mayn Mlz. Dp. Md. 

Astsb. Çvş.

telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba- 
retir.)
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14928/14339 Rıza Üzmez
(S. No: 83) 57 nci Eğt. Tüm.

Top. A. II. Tb. Ast
sb. Çv.ş.
Bornova

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14247/13661 Hamil Konya 
(S. No: 84) 13 ncü Sv. A. 1 nci 

Ağ. Bl. Astsb. Çvş.

14248/13662 Ali Temel 
(S. No: 85) Ağ. Bk. Tam. Dp. 

Ord. Kd. Bşçvş. 
Sakarya

14267/13680 Korkmaz Akdemir 
(S. No: 86) 2 nci Uçs. Alayı Asb. 

Çvş.

14268/13681 Engin Gülen
(S. No: 87) 23 ncü Tüm. Top K.

Hv. Bl. Asb. Çvş. 
Köseköy

14269/13682 Hüjma özenbaş 
(S. No: 88) 2. İkmal A. Tb. Bl. 

164. Asb. Çvş.
İzmit

14270/13683 Yılmaz Abacı 
(S. No: 89) I. Ordu 2. nci Orta 

Oto. Tb. 1. Bl. Astsb. 
İzmit

14285/13698 Şeref Tufan 
(S. No: 90) 23. Tüm. Mh. Bl. 

Astsb.
İzmit

14286/13699 Haşan Ercan 
(S. No: 91) Merkez Jandarma K.

Karakol K. Astsb. 
İzmit,

14287/13700 Orhan Ayaip 
(S. No: 92) I. Ordu 2. Orta Oto 

Tb. 1. Bl. Astsb. 
İzmit

14288/13701 İsmet Turan 
(S. No: 93) 1. Ordu 2. Orta Oto 

Tb. 2. Bl. Astsb. 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu
bayların; mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba- 
retir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

14289/13702 Necati Takan 
(S. No: 94) 1. Or. 2 Orta Oto Tb.

Kh. Bl. Çvş. Astsb. 
İzmit

14314/13727 Turan Alkaç 
(S. No: 95) 23. Tüm. Oto. Bl. 

Astsb. 
tzmit,

14389/13802 Tevfik Akkayalı 
(S. No: 96) Bekirdere Cephane 

Dp. Md. Dz. Astsb. 
Kd. Başçavuş.
İzmit

14400/13813 Ahmet Günay 
(S. No: 97) 1001 Hv. Rd. Mev.

K. Astsb. Kd. Baş
çavuş 
tzmit

14401/13814 Adnan Özkaratay 
(S. No: 98) 1001 Ağır Hv. Rd.

önl. Mevzi K. Asb. 
Çvş.
İzmit

14402/13815 Celâl Serin
(S. No: 99) 1001 Hv. Rd. Mev.

K. Astsb. Kd. Baş
çavuş, 
tzmit

14403/13816 Nahit Haıı
(S. No: 100) 1001 Ağır On. Rd.

Mev. K. Astsb. Çvş. 
tzmit

14404/13817 Kadir Fıçıcı 
(S. No: 101) 1001 Hv. Rd. Mev

zi K. Astsb. Çvş. 
İzmit

14405/13818 Tunceı* Özyazgaıı 
(S. No: 102) 1001 nci Ağır Ön.

Rd. Mevzi K. Astsb. 
Çvş.

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu
bayların; mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madde b.emadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba- 
retir.)



— ıa —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4413/13826 Faik Doğan (Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören /Isfsu-
S. No: 103) 2. Sv. Tüm. Ord. bayların; mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 

Tam. Bl. Tks. Astsb. telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
Kd. Başçvş. merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi
İzmit haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba-

retir.)

4601/14012 Bahattin Ergim » » > > » »
S. No: 104) Akar Gm. K. Elk.

Astsb.
Gölcük

4602/14013 Vural öııal » » » > » »
S. No: 105) Akar Gemisi K.

Astsb. Çvş.
Gölcük

4620/14031 Vural Heper » » * * * >
S. No: 106) T. C. G. Akar Gm.

K. Astsb. Çvş.
Gölcük

4621/14032 Niyazi Solmaz » » » * » »
S. No: 107) T. C. Akar Astsb.

Çvş.
Gölcük

4622/14033 Şakir Helvacıoğlu » » » »  * *
S. No: 108) Akar Gm. K. Astsb.

Çvş-
Gölcük

4623/14034 Yüksel Taşdelen » * » » * *
S. No: 109) T. C. G. Akar Gm.

K. Astsb. Çvş.
Gölcük

4624/14035 İbrahim Turan » » * * * »
S. No: 110) Âkar Gemi K. Astsb.

Çvş.
Gölcük

4639/14050 Yaşar Dereli * * » » * »
S. No: 111) Konca Mayın Mlz.

Dp. Md. Astsb.
İzmit

4645/14056 Haşan Alas > » » » » *
S. No: 112) 70. P. A. II nci Tb.

7 nci Bl. Astsb. Kd.
Başçvş.
İzmit



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

26
14652/14063 Yusuf Aykaç 
(S. No: 103) Mayn. ve Mlz. Dp.

Md. Dz. Astsb. Çvş.

14653/14064 Ercan Özkan 
(S. No: 114) Dz. Alt. Gm. Astsb. 

Çv§.
Çanakkale

14654/14065 Celâl Koç 
(S. No: 115) Deniz Altı Gm. Ast

subay Üst. Çvş. 
Çanakkale

14655/14066 Naci özbay 
(S. No: 116) Deniz Altı Gm. K. 

Astsb. Başçavuş 
Çanakkale

14656/14067 Nabi Burgu 
(S. No: 117) Dz. Altı Gm. K. Ast

subay Üst. Çvş. 
Çanakkale

14657/14068 Yurdaer Meray 
(S. No: 118) Akar Gemi K. Astsb. 

Çvş.
Gölçük

14658/14069 Nuri Akkurt 
(S. No: 119) Dz. Altı 'Gm. Astsb. 

Üst. Çvş.
Çanakkale

14659/14070 Celâl Sunar 
(S. No: 120) Dz. Altı Gm. K. 

Astsb. Üst. Çvş. 
Çanakkale

14661/14072 Günay Deniz 
(S. No: 121) Dz. Altı Gm. Astsb. 

Çvş.
Çanakkale

14662/14073 Mustafa Telsiz 
(S. No: 122) Dz. Altı. Gm. Astsb. 

Çvş.
Çanakkale

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu
bayların; mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden ibı- 
retir.)



Arzuha] Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

\

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

14663/14074 İbrahim Diken (Arzuhal hülâsası : Orduda feragatla hizmet gören Ast su-
(S. No: 123) Dz. Altı Gııı. Astsb. bayların; mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 

Başçavuş telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara
Çanakkale . merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi

haklardan faydalanmaları esbabının istik m ali talebinden İha* 
retir.)

14688/14099 Remzi Bilge » » » » » »
(S. No: 124) Mayn. ve Mlz. Depo 

Md. Astsb.
İzmit

14687/14098 Hüseyin İlgaz » » » » » >:■
(S. No: 125) Müh. Dp. Md.

Pamukova

14731/14142 Eşref Aladağlı » » » » » »
(S. No: 126) Mn. Mlz. Dp. Md.

Astsb.
Izmiı

14732/14143 Dündar Aktin » » » » » »
(8. No: 127) Konca Mn. Mlz. Dp.

Md. Mayıncı Astsb.
Çvs.

14888/14299 Sabahattin Şahiıı » » . » » » »
(S. No: 128) Mn. ve Mlz. Dp. Md.

Dnz. Astsb. Çvş. *

14889/14300 Mustafa Abaııt » » » » » »
(S. No: 129) Mn. Mlz. Dp. Md.

Astsb. Çvş.
D. Dere - İzmit

14890/14301 Şevki Ünsal » » » * » »
(S. No: 130) Mayn. Mh. Dp. Md 

Astsb. Üstçvş.
D. Dere - tzmit

14406/13819 Hüsnü Çelikarslan » » » » » »
(S. No: 131) 1001 Hv. Rd. Mev.

K. Astsb. Çvş.
İzmit

14407/13820 Saim Yüksekol » » >;> » . s» »
(S. No: 132) 1001 Hv. Rd. Mev.

K. Astsb. Çvş.
İzmit.

14412/13825 Lııtfi Şengül » » » » »
(S. No: 133) 2. Sv. Tüm. Ürd.

Tam Bl. Teknisiyen 
Astsb. Kd. Başçvş.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

14238/13652 Kemal Cengiz 
(S. No: 134) 1. Or. 2. Orta Oto 

Tb. Kh. Bl. Ulş. Kd. 
Başçavuş 
îzmit

14239/13653 Osman Karabey 
(S. No: 135) 1 nci Or. II nci Oıta 

Oto Kh. Bl. Kd. 
Başçavuş 
îzmit

14240/13654 Yaşar Argun 
(S. No: 136) 23. Tüm. Tp. K. Ast

sb.
îzmit

14241/13655 Sabri Demir 
(S. No: 137) 1. Or. II. Orta Oto 

Tb. 2. Bl. 
îzmit

14242/13656 Faruk Kalmbacak 
(S. No: 138) 2 nci Zlı. Kr. Tb.

Tank. Bl. Astsb. 
Adapazarı

4790/14201 Yılmaz Tezcan 
(S. No: 139) Konca Mayın Mlz.

Dp. Md. Dz. Astsb. 
Çvş.

14197/13611* Cabil Yanmaz 
(S. No: 140) 2 nci Uçs. Top. A. 

îzmit

14198/13612 Cafer Karadayı 
(S.No: 141) 2. Uçs. Top. Kh. Bl.

Astsb. Kd. Başçvs. 
îzmit

14199/13613 Sefa Duru 
(S. No: 142) 4 Süvari Alay 

3 ncü Süvari Bölük 
Başçavuş

14774/14185 Ramazan Tuyaıı 
(S.No: 143) Akar Gemisi K. 

Astsb. Çvş.
Gölcük

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu
bayların; mer'i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba- 
retir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14200/13614 Gökalp Erdem 
(S. No: 144) 2. Uçs. A. G. Tb. Klı.

Bl. lk. Ks. Astsb. 
İzmit

14201/13615 Fuat Üztuna 
(S. No: 145) 4. Sv. Ağır Slh. Bl. 

Astsb.
Hendek

14202/13616 Süleyman Şenol 
(S. No: 146) 23. Tüm. Top. K. 2. 

Tb. 5. Bt. Astsb. 
İzmit

14203/13617 Veli Yıldırım 
(S. No: 147) 23. Tüm. Top. K. 4.

Tb. 12. Bt. Astsb. 
Çvş.
İzmit

14204/13618 Muzaffer Boztürk 
(S. No: 148) 23. Tüm. Top. K. Kd. 

Bşçvş.
İzmit

14219/13633 Şerif Yüksel 
(S. No: 149) 1 nci Or. 2 nci Orta 

Oto Tb. 2 nci Bl. 
İzmit

14220/13634 Enver Coşkunsever 
(S. No: 150) 23. Tüm. Bando Bl. 

İzmit

14230/13644 Enver Yılmaz 
(S. No: 151) 1 nci Or. 2 nci Orta 

Oto Tb. 1. Bl. Ulş. 
Astsb. Kd. Bşçvş. 
İzmit

14231/13645 Saffet Eraslan 
(S. No: 152) 1. Or. 2. Orta Oto 

Tb. Kh. Bl. Astsb. 
Çvş.
İzmit

14232/13646 Cavit Kolçak 
(S. No: 153) 2. Zırhlı Kg. Tb. 

Tank Bl. Astsb. 
Sakarya

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu- 
baylann;  mer’i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madd& bemadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden ibo- 
retir.)

Eı cümen karan ve ne sebepten verildiği



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

14233/13647 Akm Üztürk 
S. No: 154) 13. Sv. A. Ağ. Bl.

Astsb.
% Adapazarı

14234/13648 Yılmaz Zobuoğlu 
(S. No: 155) 13. Sv. A. 1. Bl. 

Astsb.
Adapazarı

14235/13649.Murat Sunar 
(S. No: 156) 2. Sv. Tüm. Ord. Tb. 

Tek. Astsb. 
Adapazarı

14236/13650 Hamza Karadağ 
(S. No: 157) 13. Sv. A. Kh. Bl. 

Astsb. Çvş. 
Adapazarı

14237/13651 Bülent Darcan 
(S. No: 158) Çay îçi No: 29 

Sapanca

14243/13657 Altay Aral
(S. No: 159) 2. Sv. Tüm. 13. Sv.

A. Bl. Astsb. Çvş. 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası : Orduda feragatla hizmet gören Astsu
bayların; mer'i mevzuat muvacehesindeki vâki mağduriyetlerinin 
telâfisi için Astsubay Kanununun yeniden tedvini ile istidalara 
merbut listelerde madde bemadde belirtilen şahsi ve umumi 
haklardan faydalanmaları esbabının istikmali talebinden iba- 
retir.)

Encümen kararı vo ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarıda hulâsatan beyan 
olunan vâki müracaatler üzerinee; yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, vazife yö
nünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

267 11. X I I . 1957

Reis 
Konya 

A. F. Ağaoğlu

M. M. 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu

Kâtip 
Antalya 
Y. Yazıcı

Bolu 
M. Dayıoğlu

Çanakkale 
A. H. Sezen

Diyabakır 
K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ Erzurum
M. Altındoğan F. Karakaya M. Eyüboğlu

Ordu 
M. Ekşi

Siird 
F. Şendur

Urfa 
M. Y. Alhas

(Arzuhal sayısı : 162)

T. B. M. M. Matbaası





Devre : XI,

T. B. M. M.
İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

—<•6 Sayı : 7 9*—

17.I I .1958 Pazartesi

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

3765/13183 Leman Eröz ve ar
kadaşları

Dilekçiler : Vefat eden alay kâtibi Ahmet Tevfik Erös’den 
kendilerine maaş bağlanması muamelesinin bir an evvel ikmal 

Şeker, Füruş mahal- edilmesi haklanda vâki müracaatlerinin neticelenmediğinden 
lesi Yunus Emre so- ve ıstırap içerisinde bulunduklarından bahis ve şikâyetle maaş 
kak No: 27 bağlanması muamelesinin bekletilmeyip acilen intacedilmesini
Konya istemektedirler.

<*ereği düşünüldü : Alâkalı Vekâletten alınan cevaba göre 
dilekçilerin isteği yerine getirilmiş olduğundan vâki talep hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

268 11. X I I . 1957

135/135 Cemal Gedik
979 ncu sokak No 10 
tzmir

Dilekçi : istiklâl Harbinin bidayetinden nihayetine kadar 
telgraf muhabere memuru olarak ^nsiparane çalışmış ve har
bi mütaakıp posta telgraf müdürü olmuş ve müdür bulunduğu 
sırada da 600 liralık bir hırsızlık ve zimmet isnadı yüzünden 
vazifeden çıkarılmış ve mahkûmiyeti cihetine gidilmiş bilâha- 
ra hırsızın intihar eden müvezzi Nuri ismindeki şahıs olduğu 
cebinden çıkan mektuptan anlaşılmış ve bu suretle bigünah 
olduğu tahakkuk etmiş olduğundan bahsile mâsumiyetinin ka- 
buliyle sebk eden müddeti hizmetine göre tekaüde şevkinin, 
olmadığı takdirde tavzifi veya telâfii mağduriyeti için ikrami
ye ile taltif buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin memnu haklarının veya mu
hakemenin iadesi talebiyle aidolduğu mahkemeye müracaatte 
muhtar olmak üzere vâki isteği hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

269 11. X I I . 1957



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

Feyzi B oztep e  Dilekçi : Ordu vilâyeti seçimlerinde çeşitli yolsuzluklar ce-
O rd u  eski M ebusu reyan ettiği gibi yetkisi olmıyan kimselere de oy attırılmış ol- 
Ovdu duğundan bahsile, muallel olan vilâyet seçiminin Yüksek Mec

lisçe iptali hususunun istikmalini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Vâki talebin,, Milletvekili Seçimi Kanu

nunda derpiş ve tesbit olunan usul dairesinde vazifeli kurul
lara karşı dermeyan edilmesi lâzımgeldiğinden bu hususta zik
redilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

270 11. x n  . 1957

1:5605/1:’,020 Muveddet Tan Dilekçi : Kocasının intihara teşebbüs emâreleri göstermekte
Rızaiye mahallesi olduğundan bahisle mumaileyhin hayatının kurtanlmasınnı 
çiftlik caddesi \<> : ve buna sebebolanların cezalandırılmasını istemektedir, 
ö l  Milli Müdafaa Vekaletinin cevabi yazısında : Müstedinin
EMâzığ kocası yedek piyade teğmen Ekrem Tan hakkında yapılan

tahkikat neticesine göre ruhi rahatsızlık ve intihara teşebbü
sünde kimsenin tazyik ve tesiri olmadığı ve .mumaileyhde ruhi 
hastalık olup olmadığının anlaşılması için askerî hastaneye 
müracaat ettirilmiş ve doktor tarafından müşahede altına alın
mış bulunduğu mahallinde tutulan ilişik zabıt varakası ve ra
pora atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve vekâletin yuka
rıya alman cevabına göre bu hususta encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

271 11. X I I . 1957

13124/12547 Necmettin Gürcan 
Kolonyaeı, Ziııcirli- 
kuyu caddesi Fırın 
sokak No: o 
Kasımpaşa-lstanbul

Dilekçi : Zinoviyos Pavlidis ismindeki şahıs Polanya’dan 
demir ithali için almış olduğu dövizle İsviçre’den lüks sayılan 
esan^lı maddeler getirip yüksek fyiatla satmakta ve milyon
lar kazanmakta olup döviz ve gümrük kaçakçılığı yapmakta 
olduğunu ihbar etmektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat ve 
tetkikat neticesinde; şikâyete mevzu mallar hakkında şikâ
yetçinin teşrih ve iddia ettiği hususlar vâridolmadığı görülmüş 
ve Milli Korunma mevzuatına aykırı bir fiile de tesadüf edil
memiş ve tanzim edilen rapora göre mezkûr malların İsviç
re’den getirildiği hakkmdaki iddianın da vâridolmadığı anla
şılmış ve muhbire, vâki ihbarını teyidedici bir hâdiseye te
sadüf edilmediği tebliğ' edilmiş olduğu bilidrilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbardan dolayı haiz olduğu yet-



kiye binaen lâzımgelen tahkikatı yapmış olan vekâletin yuka
rıya alınan cevabına göre bu bapta encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  3 —

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

272 11. X II . 1957

Dilekçi : Köylerinden Hacı Osman Galip ve arkadaşları tara
fından 12 yaşındaki kızını yedi ay evvelisi cebren kaçırmış ol
duklarından ve hayatından bir haber alamadığından ve failleri
nin himaye görüp bugüne kadar bulunmadığından ve icabeden 
makamlara vâki miiracaatlerinden bir semere hâsıl olmadığın
dan bahis ve şikâyetle bu gibi hâdiselerin önüne geçecek çarele
rin alınmasını ve takdir buyurulacak ehemmiyetin verilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kızı 1938 
doğumlu Dilrubayi zorla kaçırmaktan maznun Osman Galip ve 
arkadaşları haklarında Rize C. Müddeiumumiliğince tahkikat 
yapılarak; suç tarihinde mağdurenin reşit olduğu, rızasiyle kaç
ması ve maznunların fiillerinde suç unsuru bulunmaması sebe
biyle takibata mahal olmadığına karar verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alman vekâlet cevabına göre 
vâki, talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

273 11. X I I . 1957

I40();>/l3419 Hüseyin İhtiyar
İskele  F ırın ı,  İb ra 
him P iy a d e  yan ında  
Samsun

*4829/14240 N uri M e rt le r  ve ar- Dilekçiler : Pancar mahsullerinin böcek yüzünden büyük ha- 
kadaşı sara uğradığından ve esasen pancarın da fabrikaya gidecek du-
Çiftçi rumda bulunduğundan bahsile sökümün 28 . VIII . 1957 tarihin-
Boğazlıyaıı den evvel yapılması için gereken direktifin ilgililere verilmesini

istemektedirler.
Sanayi Vekâletinin cevabi yazısında : Pancar ekim sahala

rında zuhur eden böceklerle mevcut imkânlar nispetinde müca
dele edilmekte olduğu ve Kayseri Şeker Fabrikası için pancar 
söküm ve şevkinin 1 . IX . 1957 tarihinde başlanmasının 
program altına alınmış bulunduğu ve pancar sökümünün 
28 . VIII . 1957 tarihinden önceye alınmasına imkân gö
rülmediği ve keyfiyetin müracaat sahiplerine de 23 . VIII .- 
1957 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına gö
re vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

274 11. X I I . 1957



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

13791/13207 Nuri Selâmet
Gülâbibey mahallesi 
Yeni Ankara cadde
si No: 95 
Çorum

Dilekçi : Belediyece, g-ayrimenkulünden 63 metrelik bir kıs
mının, arzusu hilâfına belediyeye ait 64 metrelik bir arsa ile 
mübadele edildiğinden ve bakiye kalan arsası üzerine kendisine 
mesken yaptırılacağı vadedildiği halde bunun da yerine ge
tirilmediğinden ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan 
bahsile mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu arsa, 
1949 senesinde açılmasına başlanan yeni Ankara Caddesi dola 
yısiyle istimlâkine lüzum görülen 100 kadar gayrimenkul me- 
yanında olup dilekçinin vâki müracaatı üzerine, anlaşma yolu 
ile mübadelesi cihetine gidildiği, bu bakımdan arzusu hilâfına 
bir mübadele yapılmadığa gibi uhdesinde kalan arsası üzerine 
belediyece bina yaptınlması hususunun ne kendisi tarafından 
teklif edildiği ve ne de belediyece böyle bir taahhüt altına gi
rildiği, yine bahsi geçen bakiye arsası için anlaşma dairesinde, 
her hangi bir değerleme resmi tahakkuk ettirilmediği Çorum 
Valiliğinin yazısına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve yukanya alınan vekâlet 
cevabına göre bu husus hakkında encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

275 11. X I I . 1957

15111/14521 Ilasan Sungur
Karayakup Köyü D. 
P. Ocak Başkanı 
Erdemli

Dilekçi : Karısını zorla kaçırmaktan maznun şahıslar hak
kında adlî tahkikat yapılmadığından bahis ve şikâyetle suçlu
lardan eşinin alınarak kendisine teslim edilmesini ve haklannda 
takibat yapılarak tecziye edilmelerini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin karısını 
kaçırmaktan maznun Ali Kuzal ve dört arkadaşı haklannda 
Mersin C. Müddeiumumiliğince âmme dâvası açılmış ve ilk tah
kikata başlanmış ve henüz neticelenmemiş ve yapılan muame
lelerde usul ve kanuna uymıyan t̂ ir cihet bulunmamış ve müş
tekinin tahkikat neticesini beklemesi lâzımgeldiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukanya alman cevabi yazı
sına göre vâki talep hakkında »encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

276 11. X I I . 1957

11882/14293 Mehmet Külah
Tepebaşı mahallesi 
Üstiinsoy geçidi 
No: 10 dii 
Oazianteb

Dilekçi : Almış olduğu 90 liralık bir nafaka kararını tetkiki 
icra mercii tahsilden imtina etmesi yüzünden kendisiyle oğlu
nun Türk vatandaşlığından çıkarılmasını ve hudut dışı edilme
leri talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin kanun yollarına müracaatte



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

muhtariyetine binaen vâki talebi hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

277 11 X I I . 1957

14548/13959 Bedriye Avcıoğlu 
479. sokak No: 11 
tzmir

Dilekçi : Babasının vefatında evli olup bilâhara dul kaldı
ğından bahsile babasından kendisine maaş bağ-lanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi kendisini ahiren neşrolunan 
6745 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde görüyorsa bu bapta aid 
olduğıı makama tekrar müracaatte muhtariyetine binaen vâki 
isteği hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

278 11. X I I . 1957

15158/14568 Melâhat Dumanoğlu 
(S. No: 1) Lise Edebiyat ö ğ 

retmeni 
Afyon

15156/1456(j A. Ragıp Dikmen 
(Ş. No: 2) Noter Muavini 

Alaçam

15157/14567 Osman öztürk
No: 3) Bakkal Ömer Öz- 

türk eliyle 
Erbaa

S T T  Hüse'yin Aydoğaı. 
(S. No: 4) Tekhoranbaşı kö-

yünde
Milâs

Dilekçi : Öğretmen olup Afyon Lisesine tâyin edilmiş ol
duğu halde lise müdürü bilâsebep vazifeye başlattırmamış ve 
sıhhi muayeneye gönderilmiş ve şimdi de başka yere naklen tâ
yin edilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle adaletsiz, kanunsuz 
olarak yapılan bu hareketlerin fail ve mesullerinin cezalandı
rılmasını ve Ifranisa merkezine olmadığı takdirdee Akhisar 
veya hat güzergâhı kazalardan birisine tâyininin temin buyu- 
rulmasını istemektedir.

Dilekçi : Kazaları kaymakamının Gelir Vergisi Kanunu 
halka ilân ve noterliğe tebliğ etmemesi yüzünden cezalı vergi 
ödediğinden ve kaymakam hakkında tahkikat ve takibat ic
rasına dair açmış olduğu dâvasının vilâyetçe nazara alınmaması 
ruhu kanuna aykın bulunduğundan bahis ve şikâyetle dâvası
nın kabulü ile müsebbibinin lüzumu muhakemesine karar itası 
esbabının istikmaline müsaade buyurulmasın! istemektedü\

Dilekçi : 6 nüfuslu aile sahibi olup toprağı bulunmadığın
dan ve perişan bir durumda olduğundan bahsile geçimini temin 
için mevcut Hazine arazisinden toprak verilmesini, bu müm
kün olmadığı takdirde borçlanmak veya icarla arazi verilmesi 
hususunda gerekenlere emir buyurulmasım istemektedir.

Dilekçi : Köyleri heyeti ihtiyariyesinin hesaplarındaki yol
suzluğu ilgili makama şikâyet ettiğinden ve hesabatın tetkiki
ne gönderilen maliye müdürünü de kabul edemiyeceğinden bah
sile hesabatın tetkiki için bitaraf bir memurun gönderilmesini 
istemektedir.



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

15155 14565 Mehmet Ali Şen 
(S. No: 5) Kadifekale 903. sokak 

No: 39 
İzmir

15154/14564 Hüseyin Dayı 
(S. No: 6) Devrek Tefen Na

mazgah köyünde 
Zonguldak

15152/14562 Hüseyin Ceylâncı 
(S. No: 7) Erzin Palas Otelinde 

İskenderun

15112/14522 Kaşit Top kava 
(S. No: 8) Kılıçali Aşariye cad

desi Asma Salkım 
sokak No: 5 
Beşiktaş - İstanbul

15105/14515 Ahmet Selman 
(S. No: 9) Büyük Postane. İda

resi yanında yazıcı 
İzmit

! 5102/14512 Mustafa Paşa 
(S. No: 10) Davutdede Güneş 

caddesi Taşlı sokak 
No: 7 
Bursa

15101/14511 Mümin Sarısoy 
(S. No: 11) Davutkadı mahallesi 

Sinandede Ergin so
kak Nor 13/2 
Bursa

Dilekçi : Göçmen olarak Anavatana gelmiş, nüfus cüzdanı 
verilmesi için gerekli muamele yapılmış ve halen nüfus cüz
danları verilmemiş olduğundan bahis ve şikâyetle sekiz nüfus
tan ibaret olan efradı ailesinin bir an evvel nüfusa tescil edile
rek nüfus cüzdanlarının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Zonguldak kömür işçilerinden olup iş başında aya
ğının kırıldığından ve kömür servisince 250 lira bir yardım 
yapılmış ise de 6 nüfuslu efradı ailesinin iaşesini teminden âciz 
olduğundan ve hafif işlerde çalışması hakkında yaptığı müra- 
caatlerinin de semeresiz kaldığından bahsile geçimini temin 
için bir yardım yapılmasını istemektedir.

İran’a götürmek üzere transit olarak İskenderun’a çıkardığı 
iki aded' kamyonunun teslim edilmediğinden şikâyeti muta- 
zammındır.

Dilekçi : Seyrüsefer Fabrika, havuzlar tevzi işlerinde çalış
makta iken hastalanmış ve Liman hastanesinde ameliyat olmuş 
ve verilen raporda hafif işte kullanılması yazılı bulunmuş 
olduğu halde müessese ağır işte kullanmakta devam etmiş ve 
tekrar hastaneye sevk edilmiş ve hafif işte kullanılması hak
kında verilen raporu müessese tekrar kabul etmemiş ve hafif 
iş yok diye vazifesinden uzaklaştırılmış ve bu yüzden perişan( 
bir duruma düşmüş ve 29 senelik hizmeti nazara alınmamış, 
kanun ve talimatnameler tam olarak tatbik edilmemiş oldu 
ğundan bahis ve şikâyetle durumunun tetkik edilerek her hangi 
bir müessesede hafif bir hizmette istihdam ve çalıştırılmasına 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşısı olup her nedense 
uzatmahğı kabul edilmemiş ve son çıkan kanun gereğince de 
uzatmak jandarmalara emekli hakkı tanınmış olduğundan 
bahsile kendisinin de noksan kalan müddetini doldurmak ve 
eski hizmetine eklenmek ve mağduriyetine meydan verilmemek 
için tekrar eski vazifesine alınmasını istemektedir.

Dilekçi : Yunan muhacirlerinden olup ana yurda gelmiş 
Türk Vatandaşlığına kabul edilmiş mal ve akaarı olmadığı 
halde kendisinden ve eşinden Kazanç Vergisi istenilmiş oldu
ğundan bahsile olbaptaki kanuna tevfikan Kazanç Vergisinin 
kesilmemesini ve göçmen muafiyet tezkeresinin verilmesine 
emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olup halen iskânının 
yapılmadığından bahsile parasiyle almış olduğu arsasına bir 
ev yaptırmak için nakdî iskân yardımından istifade ettirilmesini 
istemektedir.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7 —

p]ncümen kararı ve ne sebepten verildiği

15104/14514
(S. No: 12)

15090/14500
(S. No: 13)

15098/14508
(S. No: 14)

15013/14423 
(S: No: 15)

15192/14602
IS. No: 16)

Tevfik Uludağ 
Çukurbağ mahallesi 
Terzi Bayırında 
No: 28/A 
Kocaeli

Yakup Beyrek 
Fâtih caddesi 
No: 119
Fatih - İstanbul

Salih Çakır 
Şişli - Pangaltı Eş- 
refefendi sokak 

*No: 1, 2 
İstanbul

Haşan öztürk vc 
arkadaşları 
Homruz Köyü Muh
tarı
Yığılıca - Bolu

Ali Saka oğlu 
Deli Yunus Çiftliğin
de
Hadımköy

1 *>193/14603 Haşan Siyah
T̂o: 17) Menekşesofular kö

yünde 
Edime

l^194/ 14604 Çelil Başasan 
’ ’ ^ 0: *8) Demirtaş mahallesi 

Göçmen evleri N o :  7 
Kırklareli

15191/1460) B. özcan
No. 10) îhtiyar Heyeti 

Çiftehan

14994/14405 Mehmet «üne,
- o. 20) Derbent köyünde 

Turgutlu

Dilekçi : Fakir ve aynı zamanda hastalıklı olup efradı aile
sini geçindirmekte çok müşkülât çektiğinden ve hiçbir malı bu
lunmadığından bahsile sermaye yapmak ve bir iş sahibi olmak 
için bin lira kadar bir kredi yardımının sağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Kirada oturduğundan bahsile cephesi sekiz metre
den az olan arsasına ev yaptırmak için imarca müsaade edilme
sini istemektedir.

Uzun zamandan beri müptelâ olduğu verem hastalığından 
dolayı kendisine bir yardım yapılması talebinden ibarettir.

12 binden fazla nüfusu olan kazalarına mutlak surette bir or
taokulun açılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup İstanbul’da yev
miye ile çalıştığından ve iskân için verilmiş olan öküz ve araba 
parasının kendisinden istenilmekte olduğundan bahsile bu para
nın hiç olmazsa 25 - 30 lira olarak taksitle alınmasını istemekte
dir.

Bulgaristan göçmenlerinden olup işlemeye başlamış ve sene
lerden beri zilyedinde bulunmuş olan sekiz dekar arazinin İskân 
Kanununa göre noksan kalan istihkakı için namına tescil edil
mesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Göçmen olup iskân hakkı olarak verilen evinin muh
tar tarafından kasten firar etmiş gösterilmek suretiyle elinden 
alınmış olduğundan bahsile vaziyetinin tahkikiyle iskân hakla 
zayi edilmeden evinin kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerine vâki olan sel felâketi dolayısiyle bağ 
ve bahçeleri harabolmuş ve bu yüzden yoksul bir hale düşmüş 
olduklarından ve verilen emre binaen bugüne kadar Ziraat Ban
kasınca bir yardım yapılmamış bulunduğundan bahsile gereken 
yardımın yapılmasını ve yardımı yapmakta güçlük gösterenler 
hakkında kanuni takibatın icrasını istemektedirler.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup Hükümetçe ken
disine verilen ve tarafından imar ve ihya edilen arazinin bu ke
re elinden alınmak istenildiğinden bahis ve şikâyetle köyleri 
hududu içinde Hâzineye ait araziden nüfusuna göre hakkının 
verilmesini istemektedir.
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15012/14422 Ahmet Taşkın ve ar- 
(S. No: 21) kadaşları

Kalaycılar adına
Erbaa

15010/14420 Necip Feyzullalı Sa- 
(S. No: 22) kip

İstiklâl mahallesi 
Akbaş sokak No: 23 
Turgutlu

14933/14344 Mehmet Eroğlu 
(S. No: 23) Göbelye köyünde 

Bursa

14930/14341 Adem Balkan ve ar- 
(8. No: 24) kadaşı

Alayrak mahallesi 
İkinci Koyun sokak 
No: 8 
Turgutlu

14985/14396 Yusuf Akkaya ve ar- 
(S. No: 25) kadaşları

Sığma köyünde 
Sarayköy

11975/14386 Salih Sever ve arka- 
(S. No: 26) daşları

Cigdem Tepe köyün
de
Pazarcık - Maraş

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14955/14366 
(S. No: 27)

14940/14351 
(S. No: 28)

14825/14236 
(S. No: 29)

Şefik Yavuz 
Karadon Bölümünde 
Mehmet Yaşar ya
nında 
Zonguldak
Salim Şentürk 
Karadon Servisi ha
rici inşaat işçisi 
2409821 sicil sayılı 
Zonguldak
Durmuş Kabak ve ar
kadaşları
Marmara Köyü İh
tiyar Heyeti 
Burdur

Dilekçiler : Kalaycı olduklarından halkın kablannı kalayla
mak için kalay ve nişadır bulamadıklarından şikâyetle ihtiyaçla
rı olan 10 ar kilo kalay ve sekizer kilo da nışadırın temin 
edilmesini istemektedirler.

Yugoslavya muhacirlerinden olup memleketlerinde bıraktık- 
lan gayrimenkullerine mukabil Turgutlu’da Hâzineye ait boş 
topraklardan arazi verilmesi ve iskân mevzuatı dairesinde iskân
larının temin buyurulması talebinden ibarettir.

/
Dilekçi : Oğlu askerlik hizmetini yaparken hastalanmuş, 

mâlûl kalmış ve sonra da vefat etmiş olduğundan bahsile geçi
mi için kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Bulgaristan muhacirlerinden olup halen iskân edilmedikle
rinden şikâyeti mutazammındır. •

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

. Dilekçiler : Yağan dolu, sel ve hava tesiri yüzünden pamuk 
mahsulleri verimi azalmış ve bu sebeple banka ve kooperatife 
olan borçlarını ödeyememiş olduklarından bahsile bu borçlan- 
nın en az beş sene uzatılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Bulgaristan muhacirlerinden olup hükümet ta
rafından kendilerine tevzi edilen arazileri bâzı mütegallibeler 
zorla ellerinden aldıklarından ve bu yüzden pek fena bir du
ruma düşmüş olduklanndan bahis ve şikâyetle 45 No. lu Top
rak Tevzi Komisyonu tarafından eski hudutlarının yeniden 
tesbitiyle arazilerinin kendilerine teslim edilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi : İlkokul mezunu olup askerliğini yapmış ve hiçbir 
taraftan geliri bulunmamış olduğundan bahsile Ayancık keres
te fabrikasında veya Zonguldak Belediyesinde bir iş verilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Askerliğini yapmış yevmiyesinin az olması hase 
biyle geçinememekte bulunmuş olduğundan bahsile ya yevmi
yesinin artınlmasını veyahut yevmiyesi yüksek olan işlerde 
istihdam edilmesine emir buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Uzun senelerden beri zilyedlerinde bulunan 
arazilerini bâzı mütegallibeler tarafından ellerinden alındığın
dan ve mağdur bir duruma düşmüş olduklanndan bahis ve 
şikâyetle toprak ve arazi kadastro komisyonlarının köylerine 
gelerek arazilerinin tesbit ve namlarına tescil edilmesini iste
mektedirler



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

14881/14292 Kadir Yalçiner ve 
(S. No: 30) arkadaşları 

öneler Çiftçi 
Çankırı

15005/14415 Mehmet Akçay 
(S. No: 31) Âtıcbey mahallesi 8. 

sokak No: 21 
Seydiköy

14993/14404 Sabri Birlik 
(S. No: 32) İnhisarlar Yaprak 

Tütün Ambarı Istif- 
cibaşı Muavini sicil 
No: 1861 
Niksar

15000/14411 İzzet Yüksel ve arka- 
CS. No: .33) daşları 
| Boztepe köyünde

Sürüç

15088/14498 Yahya Karabulut ve 
(S. No: 34) arkadaşları

Hıznemir köyünde 
Beşiri

14854/14265 Habib Karadurmuş 
(S. No: 35) Emelcik köyünde 

Karaisalı

Dilekçiler : Marşal Yardımından almış olduklan traktörle- 
rin bedelini ödeyemediklerinden ve bu yüzden bankaca fazla 
faiz istenildiğinden bahsile bu borçlannın 10 müsavi taksite 
bağlanmasını borç faizinin yüzde üçe indirilmesini ve avukat 
ücretlerinin % 3 - 9 arasında alınmasını, ev, otel, tarla ve hay
van satışlarının durdurulmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Ziraatçi olduklanndan tabiî âfet ve kuraklık 
yüzünden Ziraat Bankasına olan borçlarını müddetinde ödiye- 
mediklerinden ve bankaca icra takibatı yapılmakta olduğun
dan bahsile Ziraat Bankasına olan zirai borçlarının uzun vâdeli 
taksite bağlanmasını, faizlerinin ve icra masraflarının tama
men kaldınlmasını istemektedirler.

Dilekçi : Tokad vilâyeti İnhisarlar Başmüdürlüğünde 27 se
ne işçi sıfatiyle çalışmakta iken işin azlığı ileri sürülerek baş
müdürlükçe muvakkaten ve kanunsuz olarak kendisine izin ve
rildiğinden ve diğer işçi ve kapıcılara bu mecburi izin tatbik 
edilmediğinden ve hiçbir yerden g-eliri bulunmadığından, elîm 
bir duruma düşmüş olduğundan bahis ve şikâyetle mağduriye
tine meydan verilmemesi için ilgililere emir verilmesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Afatı semaviye ve kuraklık ve sair sebepler 
yüzünden Ziraat Bankasına olan borçlannı vaktinde ödeyeme
dikleri gibi bundan sonra da ödeme kabiliyetlerini kaybetmiş 
olduklanndan bahsile mezkûr bankaya olan borçlannın uzun 
vâdeye bağlanmasını ve faizinden kurtanlmalannı istemekte
dirler.

Dilekçiler : Çiftçilikle geçinmekte olduklarından mahallî 
mülki âmirliğinin muvafakatiyle köylerini terkle başka köye 
yerleştiklerinden, fakat bâzı köy mütegallibeleri kendilerini 
köylerinden atmak için uğraştıklarından ve partizanlık yap
tıklarından ve haklanın aramak hususunda vâki müracaatle- 
rinin kaymakamlıkça nazara alınmamakta ve muhasım taraf 
himaye olunmalrta, şeref ve haysiyetlerini rencide edecek söz
lerle hakaret ve tehdide mâruz kalmakta ve köylerine yerleş
melerine mâni olunmakta bulunulduğundan ve bu yüzden pe
rişan ve mağdur bir duruma düşmüş bulunduklanndan bahis 
ve şikâyetle kaymakam hakkında tahkikat ve tetkikat yapıl
mak üzere bitaraf bir heyetin gönderilmesini ve kaymakam 
Hayri Güleri’n yolsuz ve kanunsuz icraatından dolayı ka
zalarından uzaklaştınlmasını istemektedirler.

ölümle tehdit ve zorla kızını kaçıranların yakalanması hak
kında mahallî jandarma karakol kumandanlığına ve gerekse 
C. Müddeiumumiliğine vâki müracaatlerinin halen neticelen
memiş olduğundan rikâyeti mutazammmdır.



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

14740/14151 Turhan Sevimli 
(S. No: 36) Kadı köyünde 

Taşköprü

15011/14421 Ahmet Aviııe 
(S. No: 37) Mücellitin mahallesi 

Sünbül sokak No: 18 
Bursa

14939/14350 Bekir Ünlü ve arka- 
(S. No: 38) daşları

Başköy D. P. Ocak
Başkanı
İncesu

14977/14388 Osmaıı Bulut ve ar- 
(S. No: 39) kadaşları

Tahari köyünde 
Beşiri

15209/14619 Muharrem Dumrul 
14982/14393 Sultantepe Kirişçi 
(S. No: 40) sokak No: 7/1

Üsküdar - İstanbul

14943/14354 Necef Oğuz 
(S. No: 41) Esentepe - Kayalık 

mahallesi Serin so
kak No: 13 
İskenderun

14919/14330 Ahmet Yıldız 
(S. No: 42) Teşviki Mekân Koo

peratifi Selmanağa 
mahallesi Selmanı- 
pak caddesi No: 55 
Üsküdar - İstanbul

14921/14332 Fethi Ahmet Bacik 
(S. No: 43) Pütürge Keferdiz 

Çolak Mahallesi 
Malatya

Dilekçi : Askerde iken sakatlanmış ve çürüğe çıkarılmış 
ve halen hasta olup perişan bir durumda bulunmuş olduğun
dan bahsile 5434 sayılı Kanun gereğince kendisine maaş tah
sis edilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Yıllarca harb cephelerinde hizmet yapmış ve bu 
güne kadar hiçbir yardım talebinde bulunmamış, şimdi hasta, 
ihtiyar ve perişan bir durumda bulunmuş olduğundan bah
sile kendisine gerekli maddi yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Ürgüp kazasının İne bağlı Başköy İhtiyar Mec
lisi âzasından bulunduklarından ve köylerinin İncesu kazasına 
bağlanması ve halkın da istemesine muğber olan Ürgüp kazası 
eşrafının teşvik ve tahrikiyle kanunsuz olarak muvakkaten 
vazifelerine son verilmiş, kaymakamlığa ve vilâyete vâki olan 
müracaatlerinin akim kalmış bulunduğundan bahis ve şikâ
yetle halkın arzularının yerine getirilmesini itmemektedirler.

Dilekçiler : Kuraklık, süne ve sel felâketleri yüzünden Zi- 
raat Bankasına olan borçlarını ödeyemediklerinden ve malla
rına haciz konulduğundan, mağdur ve perişan bir durumda 
olduklarından bahsile bu borçlarının uzun vâde ve taksitle 
ödenmesinin temin buyurulmasını ve haczin kaldırılmasını is
temektedirler.

Dilekçi : Fakrü zaruret içinde ve kalabalık bir aile reisi 
olduğundan ve hiçbir emvali bulunmadığından bahsile geçi
mini temin edebilmek için gerekli bir yardımın sağlanmasını 
ve mesken ihtiyacının karşılanmasını istemektedir.

Dilekçi : Azerbeycan göçmenlerinden olduğundan iskân yo
lu ile tapusu verilmiş olan ve kendi emeği ile kavak ve bahç* 
yetiştirmiş bulunduğu arazisini köylerindeki bâzı şahıslar ta
rafından kendisinin hariçte olmasından bilistifade Hazine na
mına kaydettirmiş olduklarından bahsile bu arazinin tekrar 
kendisine iadesine veya yerine İskenderun’da Hâzineye ait su
lu araziden yer verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstanbul’da bulunan miktar ve mevkileri istidada 
yazık ve Hâzineye aidolan yerlerin yersiz vatandaşlara ev yap
tırmak için verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Verem hastalığına müptelâ olmuş kimsesiz ve fa 
kir bulunmuş olduğundan bahsile himaye ve yardım yapılma
sını istemektedir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı vc adresi

15236/14645 Hayrullah Çavaç 
14922/14333 Baltaliman Hastane- 
(S. No: 44) si Servis 8 de

Kmirarân - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Askerî hizmetini yaparken yüksek atlama neticesi 
sağ bacağından sakatlanmış ve çürüğe çıkarılmış olduğundan 
bahsile Millî Müdafaaca maaş bağlanması hakkındaki muame
lenin ikmal edilerek kendisine bildirilmesini istemektedir.

14934/14345 Mustafa Memo 
(S. No: 45) Çaybaşı Kamburlar 

sokak No: 62 
Denizli

Dilekçi : Evinin çürük olması yüzünden belediyece yıktınl- 
dığından ve yerine yeniden bina inşa etmek için belediyenin 
ruhsat vermediğinden şikâyeti mutazammındır.

14681/14092 Mehmet Açıkgöz 
(S. No: 46) Sofu köyünde 

Avancık

14629/14040 Mehmet Gül 
(S. No: 47) Şarklı köyünde 

Çankırı

14879/14290 Nevzat Bozkurt 
579/579 Mecidiye köyünde 

(S. No: 48) Akmeşe - îzmit

359/359 Hashatun Çelik 
14780/14191 Kemerkaya mahalle- 
(S. No: 49) si Mektep Çıkmazı 

sokak No: 45 
Trabzon

14783/14194 Abidin Aktaş'
(S. No: 50) Karapınar mahalle

sinde 
Karaisalı

Dilekçi : ilkokul mezunu olup askerliğini çavuşlukla ikmal 
etmiş ve evvelce de orman ve inşaat işlerinde çalışmış olduğun
dan bahsile Orman İşletmesinde her hangi bir vazifeye tâyin 
-edilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Demokrat Parti ocak başkanı olduğunu ve sağ aya
ğının olmadığını, çok fakir ve 7 nüfus sahibi bulunduğunu be 
yanla kendisine ufak bir sermaye verilmesini veya bir iş temin 
buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Bahriyede askerliğini yaparken âni olarak hasta
lanmış ve tedaviden sonra sakat olarak ihracedilmiş, dört nü
fustan ibaret efradı ailesini köyde geçindirememekte bulunmuş 
olduğundan bahsile her hangi bir kaynaktan kendisine bir ge
çim sağlanmasını istemektedir.

30 seneden fazla Devlet hizmetini ifa etmiş olan kocası mer
hum Ali Çelik’ten kendisine emsali misillû maaş bağlanması ta
lebinden ibarettir.

Zilyedinde bulunan araziye vâki olan müdahaleden dolayı 
mahkemeye açmış olduğu dâvanın ve gerekse pusuya düşürül
mek suretiyle kendisini dövenler hakkındaki dâvasının sürün
cemede bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri 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 Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü daire
sinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muh
tariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

279 11. X II. 1967



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

15218/14628 Süleyman Aksu 
(S. No: 51) Kabadüz nahiyesi 

Gerce köyünde 
Ordu

14743/14154 Emine Aslan 
(S. No: 52) Kurtuluş mahalle

sinde 
Kırıkhan

14810/14221 Cihat Taşkmer 
(S. No: 53) Karayolları 33. şube 

Benzinci 
Alanya

15256/14664 Mehmet Bingöl 
(S. No: 54) Albayrak mahallesi 

Karaçay sokak 
No: 19 
Turgutlu

15108/14518 Tahsin Coşkan 
(S. No: 55) Göçmen

Köşk - Aydın

15265/14673 Hüseyin Yeşil 
1067/1067 Göğüs Hastalıkları 
593/593 Hastanesinde 2 nci 
949/949 Hastanesinde 2 nci

Erkek Servisi Koğuş 
(S. No: 56) No: 83, yatak No: 34 

Eskişehir

15220/14630 Ali Osman Şimşek 
(S. No: 57) Kıran Işıklar Köyü 

İhtiyar Heyeti 
Bursa

15212/14622 Osman Çavdar 
(S. No: 58) 1048/22. T. No: 66 

Yeşildere 
İzmir

15253/14661 Ömer Şensöz 
(S. No: 59) Kuzulluk mahalle

sinde
Karasu - Sakarya

Dilekçi : Kore Savaşında başından yaralanmış ve uzun 
müddet tedavi görmüş ve neticede mâlûl kalmış ve ayda 100 
lira gibi az bir mâlûl maaşı bağlanmış ise de bu para ile efra
dı ailesini geçindirememekte ve fakir olup hiçbir geliri bulun
mamakta olduğundan bahsile mâlûl maaşının artırılmasını ve 
Hâzineye ait yerlerden kâfi miktarda arazi verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Rumeli muhacirlerinden olup iskân suretiyle ken
disine bir ev verilmesi talebinden ibarettir.

Artvin muhacirlerinden olup göçmen ve muhacir vatandaş
lar misillû kendisine de arsa ve ev verilmesi talebinden iba
rettir.

Dilekçi : Hiçbir suretle gayrimenkulu bulunmadığından 
bahsile Topraklanma Kanunu gereğince Turgutlu kazası hudu
du dâhilinde Hâzineye ait gayrimenkullerden aile efradını 
idare edebilecek miktarda arazi verilmesini istemektedir.

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup emsal
leri gibi iskân edilmeleri ve sefaletten kurtarılmaları talebinden 
ibarettir.)

Dilekçi : Sel ve zelzele felâketi sebebiyle evini kaybetmiş 
olduğundan ve Kızılaya vâki müracaatının nazara alınmadığın
dan hasta, kimsesiz ve her şeyden mahrum bulunduğundan 
bahsile bir mesken yapılabilmek için yardım yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : 130 haneli ve 900 nüfuslu köylerinin içme suyu 
az olup bu sene tamamen kesilmiş bulunduğundan ve heyecan 
içinde olduklarından bahsile köylerine içme suyu temin edilme
sini istemektedirler.

Dilekçi : Tamir için İstanbul’a göndermiş olduğu sig'ortalı 
poretiziminin 7 aydan beri tamir edilmemiş ve daha ziyade bo
zulmuş olduğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Romanya mübadil muhacirlerinden olup iskân yar
dımının emsallerine nazaran çok az yapıldığından bahis ve şi
kâyetle her göçmene yapılan yardımlardan kendisine de yapıl
masını istemektedir.
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Aı-zulıal Arzuhal sahibinin

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

15255/14663 Hüseyin Tosun ve 
(S. No: 60) arkadaşları

34 No: lu Toprak 
Komisyonu müstah
demleri 
Kırklareli

15254/14662 Kâzını Şeııyıldız 
(S. No: 61) Hızırçavuş mahallesi 

Rif at efendi sokak 
. No: 27, kat : 4 

Balat - İstanbul

15249/14657 M. Ali Aygüıı 
(S. No: 62) Bakkal Hüseyin Co- 

ruk eliyle 
Araklı

14534/13945 Ali Rıza Altaıı 
(S. No: 63) Mescit mahallesinde 

Çemişkezek

14872/14283 Üzeyir 
14549/131)60 ömerbey köyüııdt 
(S. No: 64) Hatice öncel yanın

da
Uzunköprü

14576/13987 Mustafa Kurumay 
(S. No: 65) Balat Canbaz sokak 

No: 20 
İstanbul

14736/14147 Resmiye Bilmezoğlu 
(S. No: 66) ve kızları

Mesudiye mahallesi 
185. sokak No : 29 
Mersin

14712/14123 Nezir Tunalı 
(S. No: 67) Kurt pınar köyünde 

Ceyhan - Adana

14673/14084 Kasım Ertuğ 
(S. No: 68) Şehir Gazinosunda 

Raif ve Bayram 
Vardar yanında 
Ordu

Dilekçiler : Uzun senelerden beri Devlet dairelerinde üc
retle vazife görmüş ve halen de toprak komisyonunda müstah
dem olup almış olduklan maaşla efradı ailelerini geçindireme- 
mekte bulunmuş olduklanndan bahsile maaşlannın yükseltil
mesini istemektedirler.

Dilekçi : Bir ev yaptırmak için İstanbul dâhilinde belediye 
arsalarından 160 metre karelik bir arsanın verilmesi talebinden 
ibarettir.

Dilekçi : Yedi nüfuslu fakir olup köyde ekilecek ve yeter 
miktarda arazisi olmadığından bahsile gerekli yardımın yapıl
masına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Dört senedir yapılmasına başlanan ve mübrem olan 
Aşvan köprüsünün ihale veya emanet suretiyle bir an evvel in- 
şaasının ikmal edilmesine emir verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Bulgaristan’dan göçmen olarak ebeveyinleri ile 
3aırda gelmiş olduğundan bahsile kendisinin de Türk vatan
daşlığına kabul edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Birinci Cihan ve îstiklâl harbilerindeki hizmetle
rine mukabil yardım yapılması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : İskân suretiyle kendilerine verilen arazi ve 
evin bilâhara ellerinden alınmış olduğundan bahis ve şikâ
yetle iskân mevzuatı dairesinde ev ve arazi verilmesini iste
mektedirler.

Dilekçi : Astsubay okulunda okuyan oğlunun okuldan hak
sız olarak çıkarılmış ve kendisinden tazminat talebedilmekte 
bulunulmuş ve 9 aydır asker olan oğlunun da terhis edilme
miş bulunduğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Yunanistan’dan mübadil olarak yurda geldiğin
den mağdur ve perişan bir vaziyette bulunduğundan bahsile 
emsali misillû kendisine de arazi ve ev verilmesini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14559/13970 Fatma Hukan 
(S. No: 69) Medrese mahallesin

de
Mihalıççık

14556/13967 Mustafa Avarığ v<> 
(S. No: 70) arkadaşları

Dervişler Köyü M u h 
tarı 
Adana

14570/13981 Sait Culıanbeylerdeıı 
(S. No: 71) Mürted Hava İnşaa

tında 
Sincanköy

14634/14045 Osman Tezgeç 
(S. No: 72) Biiyükaşlama köyün

de
Çıımra - Konya

14715/14126 Osman Okur ve <tr- 
(S. No: 73) kadaşları

Dedeler köyünde 
Adana

14640/14051 Hüseyin Yatar 
(S. No: 74) Has köyünde 

Muş

14814/14225 Mustafa Polal 
(S. No: 75) Pazar mahallesi Has

tane sokak Unkapa
lımda No% 62 
Samsun

14811/14222 Mehmet Birinci 
(S. No: 76) Baştarla mahallesi 

Karamanva sokak 
No: 74 
Zonguldak

14799/14210 İbrahim Aksöz 
(S. No: 77) Tunalı mahallesi 

Mert sokak No: 14 
Eskişehir

14794/14205 Eğrikane Köyü 
(S. No: 78) Muhtar ve İhtiyar 

Heyeti 
Kilis

— 14 —

loncümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kocasının vefatiyle çocukları ile birlikte sefil 
ve perişan bir duruma düştüğünden bahsile İstiklâl Savaşında 
şehit düşen babasının hizmetine karşılık veya çok çocuklu 
ailelere yapılan yardım faslından kendisine yardım yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Köylerinde bulunan ve hayır müesseselerinc 
terkedilmiş bulunan arazinin taksitle arazisi olmıyan köylülere 
verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Tatoz Tuzlası Ustası Halil Dindar’ın yolsuz ve 
usulsüz hareketlerinden şikâyet ve ihbarı mutazammındır.

Dilekçi : Topraksız çiftçi olduğundan bahsile köylerinde 
mevcut Hâzineye ait boş araziden toprak verilmesini istemek
tedir.

Dilekçiler : Barınacak evleri olmadığından ve bu yüzden 
perişan bir durumda bulunduklarından bahsile Hâzineye ait 
boş araziden kendilerine 3'etecek miktarda birer ev yerinin ve
rilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Vâki müracaatına binaen Muş Ziraat Bankasınca 
zirai kredi verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Kendilerini rahatsız ve perişan eden ve muskacılık 
yapan Mevlût ve arkadaşlarının tecziyeleri hakkında vâki mii- 
racaatlerinin nazara alınmadığından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Zonguldak kömür işçilerinden olup 1950 yılında 
haksız yere işinden çıkarılmış olduğundan şikâyetle boşta kal
dığı günlerin telâfi edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan zirai borcunu ödiyemedi- 
ğinden bir çare bulunması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Arazı ve meralarına mayin dökülmüş ve yasak 
mmtaka addedilmiş ve bu yüzden hayvanlan açlıktan telef ol
makta bulunmuş olduğundan bahsile bu mağduriyetlerine mey
dan verilmemesini istemektedirler.



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

14781/14192 Hacı Hafız Siiley- 
(S. No: 79) man Aşar

Eski Saf far Camii
İmamı
Nusaybin

14762/14173 İbrahim Göçer 
(S. No: 80) Tilkiköy Çiftliğinde 

Eyüp - İstanbul
14764/14175 Ahmet Temelkuran 
(S. \o: 81) DDY 7 nci İşletme 

Sirkeci Marşandiz 
Garında Bekçi 41624 
sicilli 
İstanbul

14669/14080 Necmettin Yılmaz 
(S. No: 82) Vevis Efendi mahal

lesi Serlerdi* sokak 
No: 24 
Erzurum

14641/14052 Sabri Demir 
(S. No: 83) Sivrihisar caddesi 

Yeni mahalle 7 nci 
Dere sokak No: 13 
Eskişehir

14644/14055 Ali l'çar 
(S. No: 84) Kestanbııl köyünde 

Uzunköprü

14580/13991 Mahmut Kesik 
(S. No: 85) Çetini mahallesi No: 

21
Karapınar

14637/14048 Osman Güreşçi 
(S. No: 86) Kökcz mahallesi Bel- 

pıııar caddesinde 
Serik

14979/14390 Mustafa Şişman 
14568/13979 Kurbağalıdere cad- 
(S. No: 87) desi No: 76

Kadıköy - İstanbul

14974/14385 Hasarı Kök ve arka- 
(S. No: 88) daşları

Bahtılı köyünde 
Antalya

Dilekçi : îmam olduğunu, belediye reisinin partizanlık zih 
niyetiyle hareket edip yolsuz ve kanunsuz olarak işinden çı 
karılmış olduğundan bahsile bir müfettişin gönderilmesini ve 
vazifesine tâyin emrinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Eyüp’teki Tilkiköy Çiftliğinin 40 haneden ibaret 
olarak köy haline getirilmiş olduğundan bahsile mezkûr yerin 
köy olarak kayda geçirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları bekçilerinden olup terfi etti- 
rilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : îstifaen ayrılmış olduğu eğitmenlik vazifesine 
tekrar alınması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Eskişehir’de yapılmakta olan Hilton otelinde ken
disine bir iş verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Askerlik vazifesini yaparken bir kaza neticesi 
mâlûl kalmış olduğundan bahsile Emekli Sandığından veya 
tensip buyurulacak bir yerden yardım yapılmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Kamyonuna lâstik temin edemediğinden bahsile 
ücreti tarafından verilmek üzere altı aded lâstiğin temin bu- 
yurulmasma emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Çiftçilikle iştigal ettiğinden ve arazisi bulunma
dığından bahsile Antalya vilâyetinin Aksu Nahiyesine bağlı 
Mandıralar köyünde Hâzineye ait 4550 dekar boş araziden İs
kân Kanununa göre borçlanmak ve namına tapuya tescil edil 
mek şartiyle arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Evinden çalman eşyalar için açtığı dâvada sulh 
hâkiminin kendisini haksız çıkarmış olduğundan şikâyeti mu- 
tazammmdır.

Narenciye ve yazlık sulu mahsullerinin susuzluk yüzünden 
kurumakta ve zıyaa uğramakta bulunduğnudan gerekli tedbirin 
alınması talebinden ibarettir.



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

14880/14291 Veli Uzun 
(S. No: 89) Tepe mahallesinde 

.Sarıkamış

14920/14331 Ömer Balaban 
(S. No: 90) Kızıldoruç köyiindo 

Açkale - Urfa

15008/14418 Necmettin Doğan 
(S. No: 91) (îazi Sinemasında 

Şam

14991/14402 Hayri Özkan 
(S. No: 92) (iar Müdür Muavini 

Balıkesir

15009/14419 Aptullâtif Alsuıı 
(S. No: 93) Bayır köyünde 

Muğla

14999/14410 Ramazan ödiil 
(S. No: 94) (îarp Linyitleri îs- 

letmeşinde işçi 
Soma

15004/14414 Ramazan Yüksel 
(S. No: 95) Reşadiye m hailesinde 

Çorlu

13613/13033 Ahmet Yalçinkaya 
(S. No: 96) Merkez, Çakır Köyü 

okulu Başöğretmeni 
Afyon

14809/14220 Cihat Taşkıner 
(S. No: 97) Karayolları 33. Şu

bede Benzinci 
Alanya

Dilekçi : Tapu ile malik bulunduğu evinin asıl ikamete mah
sus olan bir odanın gerek tabiatın tesiri ile ve gerekse fakirlik 
sebebiyle sağlam yapılmamsı yüzünden çökerek üç nüfusunun 
enkaz altında kalarak vefat etmiş ve evinin kapatılmış ve yı
kılan odasının yapılması ve diğer maili inhidam olan kısmının 
da tamir edilerek bedelinin peyderpey alınması hakkındaki 
müracaatının da menfi karşılanmış, perişan ve mağdur bir du
ruma düşmüş olduğundan bahis ve şikâyetle evini yaptırmak 
için gerekli yardımın yapılmasını ve icabeden tahsisatın veril
mesi hususunda ilgili makara nezdinde teşebbüse geçilmesini 
istemektedir.

Hayvan pazannda gafil bir halde otururken düşmanlannm 
hücumuna mâruz kaldığından ve sağ gözünün vurulan demir 
sopa ile tamamen söndürülmüş olduğundan ve mütecasirlerin 
hakkında açtığı dâvada faillerin mahkemece mevkufen mahke
mesi yapılması icabederken serbest bırakıldığından ve mahke
meye bir senedir bakılmadığından şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Yüzbaşı îzzet Efendi oğlu olup aslen Türk oldu
ğundan bahsile hemşiresi ile birlikte Türkiye’ye dönmelerine 
müsaade edilmesini istemektedir.

Devlet Demiryollan Balıkesir Gar Müdür Muavini iken se
bepsiz olarak Adana İşletmesi emrine nakledilmiş olduğundan 
şikâyeti mutazammmdır.

Ev yaptırabilmesi için kendisine yardım yapılması talebin
den ibarettir.

Dilekçi : Garp Linyitleri İşletmesinde işçi iken arkadaşları 
ile bilmeden memnu mmtakadan geçtiklerini gören başmühen
dis işlerine son vermiş ve yapılan tahlrikatta suçlan görülme
miş ve tekrar işe alınmalan emn verilmiş ise de başmühendis 
işe almadığından bahsile hukukunun siyanet edilmesini iste
mektedirler.

Dilekçi : Kendisi Yugoslavya’dan gelmiş ve yurtdaşlığa 
kabul edilmiş ise de ailesinin tabiiyet beyannamesinden ve 
göçmen kâğıdından çıkanlmış olduğundan bahsile ailesi Bah • 
riye’nin de Türk Vatandaşlığına kabul edilmesini istemektedir.

Dil kçi : Kadrosuzluk dolayısiyle terfi ettirilmediğinden, 
Denizli vilâyet ne naklinin yapılmadığından, köylerine öğTet< 
men verilmediğinden, mesken ve çocuk zammı alacaklarının 
verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Yüzbaşılıktan Emekliye çıkarıldığını ve haleıı 
Karayollannda çalıştığını, diğer işçilere verilen haklardan 
istifade edemediğini beyanla» 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
gereğince asli maaşlı veya barem dahili ücretli bir memuriyete
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

14851/14262 Ali Ta§
(S. No: 98) Eskişehir Battal Altı 
(S. No: 98) mevkiinde Göçmen 

hamal 
Kayseri

14836/14247 Hüseyin Turp 
(S. No: 99) Ortaköy’de 

Muğla

14765/14176) Şahin Okan 
(S. No: 100) Küçük Langa, Abacı 

sokak No: 10 
Aksaray • İstanbul

tâyin edilmesini veya yevmiyeli olarak çalışan işçiler gibi ken
disinin de İhtiyarlık Sigortası Kanununa tâbi tutulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup ruhsatsız yptır- 
mış olduğu gece kondu evinin yıktırılmak istenildiğinden bah
sile bu evinin yıktınlmamasını ve cezanın alınmamasını iste
mektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Verem hastalılına müptelâ olmuş ve hastanelerde 
tedavi görmüş isede fakir olup çalışacak kudrette olmadığın
dan bahsile beş nüfusla kendisine bannacak kadar maaş tahsis 
edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Büyük harbte Çanakkale cephesinde yedi yerin
den yaralanmış ve çalışamıyacak bir vaziyette bulunmuş oldu
ğundan bahsile emsali misillû kendisine maaş tahsis edilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukanda 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 Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tayinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde 
sözü geçen mkam ve mercilere aynca müracaatta muhtariyetle
rine ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

280 11. XH . 1958

13553 12973 Mehmet Uğur 
(S. No: 101) DDY Yol Çavuşu 

No: 17341 
Kabakça

13554/12974 Rasim ön  
(S. No: 102) DDY Yol Çavuşu 

No: 33064 
Çerkesköy

13576/12996 Ahmet Fethi Sezgin 
(S.No: 103) DDY Depoda Usta

başı No: 15376 
Haydarpaşa - İstan
bul

Dilekçiler : 9 . III . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlannın İş
çi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve Hazi- 
metlerinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emek
lilik haklarının tanınmasını talebetmektedirler.

\
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

13610/13030 Celâl öztaş 
(S. No: 104) DDY inşaat Daire

sinde Ustabaşı 
No: 19777
Haydarpaşa - İstan
bul

13611/13031 Salih Türkbeıı 
(S. No: 105) DDY istasyonda ta

kım 4225 te Yol Baş
çavuşu No: 1677 
Kalın - Sivas

13612/13032 Ahmet Çelik 
(S. No: 106) DDY istasyonda ta

kım 4231 de Yol Ça
vuşu No: 22479 
Kalın - Sivas

13651/13070 Mustafa Obuz 
(S. No: 107) DDY Şube 15. Kı

sım 154 te Yol Baş
çavuşu No: 16150 
Balıkesir

13652/13071 H. Sevimli 
(S. No: 108) DDY T. K. 3542 Yol 

Çavuşu S. 16877 
Sandıklı

13653/13072 Hüseyin Karadam 
(S. No: 109) DDY istasyonda Yol 

Çavuşu S. 12247 
ödemiş

13881/13297 Şahin Çağıl 
' (S. No: 110) DDY 4. Iş. 42. Şube 

425. Kısım S. 23594 
Kara göl - Sivas

13873/13289 Hulûsi Gürpınar 
(S. No: 111) DDY Takım 3544

Yol Çavuşu S. 25763 
Kozanpınar - San
dıklı

13845/13281 Ali Şen 
(S. No: 112) DDY Şube 15, Kısım 

154 Yol Çavuşu 
S . 36581 
Balıkesir

Dilekçiler : 9 . III . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının iş
çi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
naklediklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve hizmetle
rinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik hak
larının tanınmasını talebetmektedirler.



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

13850/13266 İsa Taceı*
(S. No: 113) DDY 4. İş. 42. Ş.

425 Kısım 4254 Ta
kım Çavuşu S. 9521 
Sivas

13822/13238 Naiııı Kırgenç 
(S. No: 114) DDY Takım 4156. 

Çavuş 
Silis

13778/13196 Davut Yılmaz 
(S. No: 115) DDY I. İş. Şube 15 

Kısım 154 te Siirve- 
yan S. 10024 
Balıkesir

13880/13296 Feyzi Kondur 
(S. No: 116) DDY 4 ncü İş. 42.

Ş. 425 Kısım 4253 
Takım Çavuşu 
S. 19081 
Karagöl - Sivas

13921/13336 Sadettin Oğuzalp 
(S. No: 117) DDY Kısım 731de' 

Yol Çavuşu S. 38310 
Lüleburgaz

13922/13337 Adil Atalay 
(S. No: 118) DDY Kısım 732, Ta

kım 7322 de Çavuş 
S. 17384 
Pehlivanköy

13923/13338 Ahmet Ülkümen 
(S. No: 119) DDY Kısım 732 de 

Başçavuş S. 20952 
Uzunköprü

13924/13339 Osman Aksoy 
(S. No: 120) DDY Kısım 781 de 

Yol Çavuşu S. 20257 
Lüleburgaz

13932/13347 Salih Tunçel 
(S. No: 121) DDY Yol Çavuşu 

S. 32447 
Kırklareli 

13949/13363 Salih ölmez 
(S. No: 122) DDY Yol Çavuşu 

S. 17407
Taş&gal - Babaeski

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının İş
çi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
naklediklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve hizmetle
rinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik hak
larının tanınmasını talebetmektedirler.

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

13950/13364 Muhtar Dirim 
(S. No: 123) DDY 1. S. Yolçavu- 

şu S. 39413 
Babaeski

13976/13390 Haşim Bal
(S. No: 124) DDY 2. îş. Şube 22.

Takım yol çavuşu 
. Takım yol çavuşu 

S. 16508 
Kırıkkale

13977/13391 Hulûsi Erduran 
(S. No: 125) DDY 2. İş. Şube 22, 

Takım 2212 yol ça
vuşu 1652 
Kınkkale 

•
13978/13392 Hakkı özdemir 
(S. No: 126) DDY 2. îş. Ş. 22, 

Takım 2234 Çavuşu 
10183 
Kmkkale

13979/13393 Duran özdemir 
(S. No: 127) DDY 2. îş. Ş. 22, 

Takım 2212 Çavuşu 
S. 19085 
Kınkkale

13980/13394 Mustafa Kayabaşı 
(S. No: 128) DDY 2. îş. Şube 22, 

Takım 2235 Yol Ça
vuşu S. 4475 
Kırıkkale

13981/13395 Abdullah Ceylân 
(S.No: 129) DDY 2. îş. Şube 22 

takım 2216 Yol B. Ç. 
S. 1742 
Kırıkkale

13982/13396 Ahmet Başkaya 
(S. No: 130) DDY 2. îş. Ş. 22

takım 2217 S. 1. Yol
Çavuşu
Kırıkkale

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının îş 
çi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
naklediklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve hizmetle
rinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik hak* 
lannın tanınmasını talebetmektedirler.



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

13983/13397 Hurşit Taşdemir 
(S. No: 131) DDY 2. îş. Ş. 22 

Yol Başçavuşu 
S. 1712 
Kmkkale

13984/13398 Mustafa Özbek 
(S. No: 132) DDY 2. İş. Ş. 22 ta

kım 2214 Yol Baş
çavuşu S. 20563 
Kırıkkale

13985/13399 Hilmi Özbek 
(S. No: 133) DDY 2. îş. Şube 22 

takım 2231 
Kmkkale

13986/13400 Haydar Sezgineı*
(S. No: 134) DDY 2. îş. Ş. 22 ta

kım 2222 S. 1. Yol 
Çavuşu S. 12309 
Kınkkale

13987/13401 Tayyip Tekin 
(S. No: 135) DDY 2. îş. Ş. 22

Yol Başçavuşu 1675 
Kırıkkale

13989/13403 Rüstem Şahin 
(S. Nö: 136) DDY 2. îş. Ş. 22 

Yol Çavuşu 
S. 38291 
Kmkkale

İS988/13402 Mahmut Ulutaş 
(S. No: 137) DDY 2. İş. Ş. 22 de 

Yol Başçavuşu 
S. 1673 
Kınkkale

14008/13422 Halit Yolbekliyen 
(8. No: 138) DDY Yol Çavuşu 

Karaağaç - Edime

14009/13423 Mustafa Demircik 
(S. No: 139) DDY V. İş. Ş. 51 

Kısım 514 takım 
5141 Çavuşu 11241 
Narlı • İstasyonu

Dilekçiler : 9 . I I I . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlarının İş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
naklediklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve hizmetle
rinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik hak- 
lannın tanınmasını talebetmektedirler.



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

14010/13424 Osman Yılmaz 
(*. No: 140) DDY Ş. 12 Kısım 

122 Takım 1222 Yol 
Başçavuşu 6450 
Adana

14011/13425 Ahmet Karadağ 
(S. No: 141) TCDDY 1. İş. S. I.

Yol Çavuşu S. 5485 
Vezirhan

14109/13523 Kadir Korkma/
(S. No: 142) DDY Yol Çavuşu 

S. 29813 
Pazarcık

14082/13496 Recep Ay 
(S. No: 143) DDY T. 1231 Yol 

Başçavuşu S. 6232 
Pelitözü - Bilecik

14083/13497 Mehmet Taşdelcn 
(S. No: 144) DDY T. 1237 Yol 

Başçavuşu S. 27664 
Pelitözü - Bilecik

Dilekçiler : 9 . III . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlannın İş
çi Emekli Sandığından ayrılarak Memur Emekli Sandığına 
naklediklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve hizmetle
rinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik hak
larının tanınmasını talebetmektedirler.

14117/13531 Ali Yılmaz 
(S. No: 145) DDY 1. İş. Ş. 51 

Kısım 512 T. 5121 
16678 
Köprüağzı

14132/13546 Mustafa Şenay 
(S. No: 146) DDY da Yol Çavuşu 

S. 12113 istasyonda

14156/13570 Hüsnü Bayır 
(S. No: 147) DDY Başçavuşu 

S. 16898 
Haydarlı

14157/13571 Mehmet Ali Yenur 
(S. No: 148) DDY Yol Çavuşu 

T. 6103 S. 23542 
Hadımhan .

14158/13572 Ahmet Topalak 
(S.No: 149) DDY Yol Ba§çavuşu 

Gar - M&raş



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

14159/13573 Mehmet Sarbaş 
(S. No\ 150) DDY Yol Çavuşu 

T. 5142 S. 31851 
Pazarcık - Salmanh 
Maraş

14160/13574 Hüseyin Çetin 
(S. No: 151) DDY T. 5143 Yol 

Çavuşu
Salmanlı - Pazarcık 
Maraş

14185/13599 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 152) DDY Yol Başçavuşu 

Takım 5131 
Pazarcık - Maraş

14229/13643 Mennan Demirel 
(S. No : 153) DDY 5/1 îş. Ş. 51 

T. 5125 S. 23339 
Sivas

14887/14298 Osman Şener 
(S. No: 154) DDY 2. îş. Ş. 21 

Kışını 211 T. 2112 
Çavuşu
Yeııidoğan - istasyon

Dilekçiler : 9 . III . 1953 tarihinde bütün yol çavuşlannın iş
çi Emekli Sandığından aynlarak Memur Emekli Sandığına 
nakledildiklerinden bahsile her iki Sandıktaki aidat ve hizmetle
rinin birleştirilerek emsali misillû memurlar gibi emeklilik hak
larının tanınmasını talebetmektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

281 11 . X I I . 1957

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu Çanakkale Diyarbakır

F. Ağaoğlu H. Ortakcıoğlu V. Yazıcı M. Dayıoğlv .1. H. Sezen K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ Erzurum Ordu Siird Urfa
M. Altmdoğan F. Karnkoya M. Eyiiboğlu M. Ekşi F. Şendur M. Y. Alh(ts

(Arzuhal sayısı ; 174)
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D v m  : XX T. B. M. M. İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L t

• i  Sayı : 8 8*

27 . I I . 1958 Perşembe

A ı-zuhal
No.

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

14215/1M29 Şakir Meydan ve aı* 
(S. Mo: |) kadaşları

M i kel et Kğitmeni 
Şavşat

Kncümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 18 - 20 senedir köy eğitmenliği yapmakta bulur
muş olup memur haklarına sahip bulunmamış ve mağdur bir va 
ziyette bulunmuş olduklanndan bahsile durumlannm göz önii 
ne alınarak maaşlı memur haklarına bir kanunla ithal edilmele
rini istemektedirler.

İ420K 1:5622 B a s ı i  Mrsoy 

(S. N o :  2) C e z a  K v i  m a h k û m 

l a r ı  n a m ın a  

S in o b

Dilekçiler : Yıllardır hürriyet ve aile yuvalarından mahrum 
kalmış ve ıslâhınefsetmiş olduklanndan bahsile bir an evvel 
hürriyete kavuşmaları için cezalannm affedilmesini istemekte
dirler.

İ426H/Ii5(i79 Ali Şevket Topbağ 
(S. \ ,); ;{) Sinaııpaşa mahallesi 

Necearzade sokak 
No : 5

B e ş i k t a ş  - İs ta n b u l

İ42(i0/l:}f)74 Hinin Vıırtaıı 
(S. No; 4) Malkoç mahallesinde 

Yortan köyünden 
(»öııen

14228/1 :)642 Nimet Duran 
' 8. No: 5) Sıtma Savaş Tabip

liği Merkez Memuru 
Hakkı Yıldız eliyle 
Akşehir

J4480/J:}y();{ Murtaza Çetin ve
1 0 1 8 6 / i 4 5 9 6 Mustafa Çetin
<s - No 6 ) Nuripaşa mahallesi 

14. sokak No: 53 
gecekondu 
Zeytinburnu - İstan
bul

Dilekçi : Halen müezzin olup 1950 yılından evvel yaş haddi 
ne uğrıyanlann daimî mezun addedildiğinden ve halihazır yü
rürlükte olan kanun gereğince bu usulün kaldırıldığından bah 
sile ihtiyarlıkta sefalet v-s mağduriyetten kurtanlması için eski 
usulün kendi gibilerine de tatbik edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kuvayi Milliyenin bidayetinden sonuna kadar 
cansiparane çalışmış olduğundan ve geçimini sağhyacak geliri 
ve toprağı bulunmadığından bahsile hidematı vataniye tertibin
den kendisine münasip aylığın bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kocasının Sıtma savaş teşkilâtında yedi sene 8 ay 
130 lira ücretle hizmetinden sonra vefat etmiş vç Emekli San
dığınca cüzi bir yardım yapılmış olduğundan bahsile mumailey
hin yetimleri olan dört çocuğuna büyüyünceye kadar her biri
ne ayda onar lira üzerinden yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Yedi çocuk sahibi olup kâfi miktarda gelir ve ka
zancı bulunmadığından ve perişan bir durumda olduğundan 
bahsile Hükümetçe yedi çocuğu için kendisine ikramiye veril
mesini istemektedir.



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

14:119/ l:J7:52 Nec ip  Vi iksck Ülkii  
(S.  N o :  7) 1)1). Yo l lar ı  Şube 

Şe f i
Krziııcan

14212/13626 Miinir Özkan 
(S. No: <s 1 tzmir Orman Başmü

dürlüğüne bağlı Or
man Tahdit Komis
yonu Kâtibi 
İzmir

14467713880 Yusuf Akınet 
(S. No: 9)  I>IJ'S'. Daire  M ü d ü r 

lüğü odacılarından 
S. 12336 
Ankara

14468/13881 
(S. No: 10)

14469/13882
(S. No: 11)

14470/13883 
(S. No: 12)

14471/13884
(S. No: 13)

14472/13885 
(S. No: 14)

14473/13886
(S. No: 15)

14474/13887 
(S. No: 16)

Astsubaylıkta geçen ve bilâhara devlet memuriyetine geç
miş olan kendisinin orduda geçmiş olan bu müddetlerinin de 
terfi süresine sayılması talebinden ibarettir.

Bütçe kanunlarına bağlı (E) cetvelinde geçen hizmetlerinin 
de borçlanmak suretiyle emeklilik müddetine eklenmesi yo
lunda bir kanun teklifinin yapılması talbinden ibarttir.

Dilekçiler : Devlet Demiryollarında odacı iken 1950 sene
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolarımın ameleliğe indi
rilmiş ve bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış ve 
arada geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemiş ol
duğundan bahsile amelelikte geçen müddetin emekli sürele
rine sayılmasını istemektedirler.

İbrahim Kazmacı 
DDY U. Md. Hası
lat Dairesi Odacısı 
Ankara

Ahmet Oğuz 
DDY Daire Md. de 
S. 43292 
Ankara

Adviye Akdemir 
DDY U. Md. Daire 
Müdürlüğünde odaeı 
Ankara

Hamdi Doğan 
DDY Daire Md. oda
cı 45507 
Ankara

Selmaıı özay 
DDY Iş. U. Md. Dai
re Müdürlüğünde 
odacı 31522 
Ankara

Mehmet Çiftçi 
DDY 2. îs. Md. odacı 
Ankara

Mehmet Yılmazer 
DDY Daire Md. S. 
33833 
Ankara



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

14475/13888 Nuri Yaşar 
(S. No: 17) DDY Cer Reisliğin

de hademe S. 18538 
Ankara

14476/13889 Arif Özdaıııar 
(S- No: 18) DDY Hasılat Dairesi 

Yolcu İşlem Büro
sunda odacı 
Ankara

14477/13890 Masan Toprak 
<8, No: 19) DDY Hasılat Daire

si toplanmış biletler
de 8. 14475 
Ankara

14478/13891 Yaşar Zorlııyiğit 
' 8. No: 20̂  DDY Daire Md. oda 

oı 8. 48347 
Ankara

14224/13638 
f8. No: 2n

14256/13670 
(S. No: 22)

14380/13793 
(8. No: 23)

14336/13749 
(8. No: 24)

Mehmet Sungur \e 
arkadaşları 
74 No: lı T. K. Koo
peratifi Yönetim 
Kurulu 
Kuşadası

Şevket Korkmaz 
Tapu iscil memuru 
Eloğlu - Maraş

Hakkı Şen
İlkokul Eğitimi Çalış 
köyünde
Avanos - Nevşehir

Mehmet Uüelii 
DDY 2. İş. odacıla
rından S. 47061 
Ankara

14337/13750 Mustafa Mersin 
(S- No: 25) DDY 2. İş. Odacı 

S. 12711 
Ankara

Dilekçiler : Devlet Demiryollannda odacı iken 1950 sene
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolarının ameleliğe indi
rilmiş ve bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış ve 
arada geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemiş ol
duğundan bahsile amelelikte geçen müddetin emekli sürele
rine sayılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Tanm kredi kooperatifi memurları bugünkü ge
çim şartları karşısında almakta olduktan maaşla asla geçinme
lerine imkân olmadığından bahsile bunlara da prim, ikramiye 
ve kasa tazminatı verilmesini istemektedirler.

Tapu sicil memuru olup jandarmada geçen hizmetlerinin 
halihazır hizmetine eklenerek emeklilik hakkının verilmesi ta
lebinden ibarettir.

Dilekçi : Köy enstitüsü mezunu olup eğitmenlik vazifesi 
yapmakta olduğundan bahsile kendisinin de emsalleri gibi 
daha iyi teminatlı hayat şartlanna kavuşmadan için Barem 
Kanunundan istifade ettirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Devlet Demiryollarında odacı iken 1950 sene
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolarının lâvajcılığa in
dirilmiş ye bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış 
ve arada geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemiş ol
duğundan bahsile lâvajcılıkta geçen müddetin emekli sürelerine 
sayılmasını istemektedirler.



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

14338/13751 Mahmut İşık 
(S. No: 26) DDY 2. İş. odacıla

rından S. 36986 
Ankara

14339/13752
(S. No: 27)

14340/13753 
(S. No: 28)

14341/13754 
(S. No: 29)

14342/13755
(S. No: 30)

14343/13756 
(S. No: 31)

14344/13757 
(S. No. 32)

14345/13758 
(S. No: 33)

14346/13759 
(S. No: 34)

14347/13760
(S. No: 35)

Ali Temel
DDY 2. tş. odacıla
rından S. 31707 
Ankara

İbrahim Yücedinç. 
DDY 2. Iş. odacıla
rından S. 12750 
Ankara

Adil Akın
DDY 2. tş. de Odacı
S. 33448
Ankara

İdris Yıldız 
DDY 2. tş. de Odacı 
S. 23148 
Ankara

Naiıııe Karabal 
DDY 2. tş. Odacı 
S. 21812 
Ankara

Hakkı Şirvan 
DDY 2. t.ş. Odacı 
S. 16176 
Ankara

Rüştü Güvenir 
DDY 2. tş. Odacı 
S. 41466 
Ankara

Hafize Akan 
DDY IT. Md. Daire 
Md. Odacı S. 33832 
Ankara

Ahmet Varol 
DDY 2. Iş. Müdür
lüğünde 
Ankara

Dilekçiler : Devlet Demiryollarında odacı iken 1950 sene
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolarının lâvajcılığa in
dirilmiş ve bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış 
ve arada geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemi# ol
duğundan bahsile lâvajcılıkta geçen müddetin emekli sürelerine 
sayılmasını istemektedirler.



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

14348/13761 Durmuş Aksoy 
(S. No: 36) DDY 2. îş. Odacı 

S. 18535 
Ankara

14349/13762 Abdurrahman Sazlık 
(S. No: 37) DDY 2. îş. Odacı 

•S. 41752 
Ankara

14350/13763 Emin Usta 
(S. No: 38) DDY 2. İş. Odacı 

S. 29387 
Ankara

14351/13764 Selâhattin Savdoğan 
(S. No: 39) DDY Daire Md.

Odacı S. 22553 
Ankara

Dilekçiler : Devlet Demiryollarında odaca iken 1950 sene
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolarının ameleliğe indi
rilmiş ve bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış ve 
arada geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemiş ol
duğundan bahsile amelelikte geçen müddetin emekli sürele
rine sayılmasını istemektedirler.

14352/13765 Ali Bağrıyanık 
(S. No: 40) DDY 2. îş. Daire 

Md. odacı S. 44043 
Ankara

14353/13766 Kâzım Kanalmaz 
(S. No: 41) DDY Hâsılat D. oda

cılarından S. 17567 
Ankara

14354/13767 Nuri Yaşar 
(S. No: 42) DDY Cer Reisliğin 

de hademe 
Ankara

14355/13768 Mehmet Çağıran 
(S. No: 43) DDY U. Md. Daire 

Md. odacılarından 
S. 32398 
Ankara

143o6/13769 Abdürralıınan Çelik- 
(S. No: 44) dağ

DDY Daire Md. 
bekçi S. 21270
A Titanı
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14262/13676 
(S. No: 45)

Arzuhal
No.

14275/13688 
(S. No: 46)

14282/13695 
(S. No: 47)

Haşan Ali Yayla 
İnhisarlar İdaresi 
Memurluğunda ko
ruyucu memuru 
S. 1930
Karadeniz - Ereğli

Osmaıı Katırcı 
Tokuşlar köyü eğil
meni 
Gerze

Hüseyin Müftüoğlıı 
Karpiç. Lokantasında 
büfe memuru 
Tıırgutreis mahalle
sinde 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : İnhisarlar idaresi koruyucu memuru olup almakU, 
olduğu 125 lira ücretle geçinemediğinden bahsile memur ve 
işçilere verilen çocuk zammından kendisinin de istifade etti
rilmesini ve ücretine zam yapılmasını istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Feragatle çalışan köy eğitmeni olduğundan bah
sile borçlandırma suretiyle emekli hakkının tanınması için 
yeni bir kanun teklif edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ankara’nın iman hakkında yapılan istimlâklerden 
dolayı evlerinde bulunan kiracılan ev sahipleri çıkarmak için 
tazyik ve protesto ettiklerinden bahsile buna mâni olunması 
hususunda icabeden kanunun çıkanlmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

282 11. X II . 1957

14871/14282 Fethi Şeref Taşköp- 
CS. No: 48) rülii

Inhi,şarlar Başmü
dürlüğü Ziraat Böl
ge Âmiri 7248 sicilli 
Balıkesir

14646/14057 Bedriye Gümüş 
(S. No: 49) TCDDY Daire Mü

dürlüğünde odacı 
34135 sicilli 
Ankara

14648/14059 Emine Göksu 
(S. No: 50) TCDDY Daire Mü

dürlüğünde odacı 
48341 sicilli 
Ankara

14647/14058 Emine Erişen 
(S. No: 51) TCDDY Daire Mü

dürlüğünde odacı 
48343 sicilli 
Ankara

Yedek Subay Okulunda ve kıtada geçen hizmetlerinin kıde
mine ilâvesi hususunda bir kanun çıkanlmasını istemektedir.

Dilekçiler : Devlet Demiryollannda odacı iken 1950 sene
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolanmn ameleliğe indiril
miş ve bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış ve ara
da geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemiş olduğun
dan bahsile amelelikte geçen müddetin emekli sürelerine sayıl 
masını istemektedirler.



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

14649/14060 Ömer Ünal 
(S. No: 52) DD Yolları Garda 

odacı 45125 sicilli 
Ankara

14592/1400:5 
(S. No: 53)

14588/13999 
(S. No: 54)

14697/14108
(S. No: 55)

14724/14135 
(S. No: 56)

14756/14167
(S. No: 57)

14813/14224 
(S. No: 58)

Feriha S on oy 
Kadıköy, Fener Yolu 
Salih Mıırad sokak 
No : 8 
İstanbul 
Asım Aktıına 
3. Or. Ağır Bakım 
Tamir Fabrikası iş
çi 2653 No hı 
Erzurum
Aziz Gökçe ve arka
daşları
Tüccar Hacı Hüse
yin Aras eliyle 
İğdır
Haşan Apaydın ve 
arkadaşları 
Seyran Bağları İn
cesu dere kenarı No: 
68 /A  
Ankara
Mustafa Sıvacıoğlıı 
Üçtutlar mahallesi 
Osmancık caddesi 
No : 82 
Çorum 
Kâmil Aras 
DDY 3 ncü İşletme 
Afyon Loko Deposu 
Makinist 22693 sicil -

Dilekçiler : Devlet Demiryollarında odacı iken 1950 sene 
sinde kadro tensikatı dolayısiyle kadrolarının ameleliğe indiril 
miş ve bir müddet sonra tekrar odacı kadrosuna alınmış ve ara 
da geçen bu müddeti Emekli Sandığı kabul etmemiş olduğun 
dan bahsile amelelikte geçen müddetini emekli sürelerine sayıl 
masını istemektedirler.

Dilekçi : Babasından bağlanmış olan yetim maaşı az olup ge- 
çinemediğinden ve fakrü zaruret içinde bulunduğundan bahsiie 
bu maaşının artırılmasını istemektedir.

Erzurum Ağır Bakım Tamir Fabrikası işçilerinden olup or
duda geçen 11 aylık astsubaylık müddetinin fabrikadaki hizme
tin^ eklenmesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Askerlik görevlerini er olarak jandarmada ve 
polis vazifelerinde yapmış ve terhis edilmiş olduklarından bah
sile kendilerinin de polislik vazifesine ve memuriyetine alınma
larını istemektedirler.

Dilekçiler : İlkokulu bitirmiş muhtelif sebeplerle ortaokula 
devam edememiş bulunduklarından bahsile Akşam Sanat ve Ti
caret okullarına da ortaokul ilâve edilmesini istemektedirler.

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması veya arazi ve
rilmesi talebinden ibarettir.

Devlet Demiryolları makinistlerinden olup küçük yaşta ge 
çirmiş olduğu bir hastalık neticesi akli melekesini kaybetmiş 
ve çalışma kabiliyetinden mahrum kalmış olan oğlu Yılmaz’a 
çocuk zammı verilmesi talebinden ibarettir.

14541/13952 
(S- No: 59)

14869/14280 
(S. No: 60)

Afyon
Şeraf ettin özarslan 
Meydankapı mahalle
si No: 6/B de öğret
men 
Sinob
Şükrü Dinçaslan 
Merkez Sıhhat Me
muru 
Turgutlu

Erzurum öğretmen Okulu mezunu olup Zonguldak Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Kandilli Hususi Okulunda geçen hizmet 
müddetinin terfiine sayılması talebinden ibarettir.

Dilekçi: 29 Senelik Sıhhat Memuru olup kadrosuzluk yii- 
zünden terfi edemediğinden ve mağdur bir durunu*, düşmüş 
olduğundan bahsile terfileri hakkmdaki İntibak Kanununun 
bir an evvel çıkarılmasına delâlet buyurulmasını istemektedir



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

14861/14272 Arif Olgun 
(S. No: 61) Adi iyede Mübaşir 

Ordu

14071/13485 Mehmet Sevil Can 
(S. No: 62) Mercimek köyünde 

Ceyhan

14835/14246 Mustafa Giilsaçan 
(S. No: 63) Seydiyar Eğitmeni 

Şefaatli

14834/14245 Ömer Erkelli 
(S. No: 64) Erkekli Eğitmeni 

Şefaatli

14844/14255 Hayriye Tükenme/ 
(S. No: 65) Yıldız Yenimah. Ay 

vazkâhya sokak 
No: 1/1
Beşiktaş - İstanbul

14864/14275 Hakkı Er 
(S. No: 66) Bekçi Muhasibi

Çarşamba - Samsun

14909/14320 Rifat Sakarya 
(S. No: 67) Büyük İncirli kö

yünde 
Yozgad

14942/14353 Rayet Duruk 
(S. No: 68) Mahkeme mahallesi 

72/2 sayılı evde 
Kepsut

14981/14392 Hasaıı Atılgan ve 
(S. No: 69) arkadaşları 

Garda Bekçi 
59225 sicilli 
Malatya

14927/14338 Arif Günaydın ve 
(S. No: 70) arkadaşları

Adliye emeklileri
adına
Bitlis

Dilekçi: 24 senedir mübaşir olup kadrosuzluk yüzünden 25 
lira asli maaştan yukarıya terfi edememiş ve mağdur bir du
ruma düşmüş olduğundan bahsile adliye mübaşirlerine de nis
pet dairesinde bir kadro verilmesinin temin buyurulmasını is 
temektedir.

Dilekçi: Elâzığ Ereğli Sanat Enstitüsüne bağlı yo i makina- 
ları uzmanlık sınıfı mezunu olduğundan, resmî ve gayriresmî 
dairelerce diplomasının nazara alınmadığından ve hiçtir hakka 
malik olmadığından ve sanat enstitüsü mezunlarına verilen 
ücretin aynı verilmekte olduğundan bahis ve şikâyetle hak ve 
hukukunun kanunlaştırılmasını istemektedir.

Dilekçiler: Senelerden beri şerefli eğitmenlik vazifesini yap
makta olduklanndan bahsile kendilerine, de emeklilik, kıdem 
ve çocuk zammı gibi haklann verilmesini istemektedirler.

18 sene malmüdürlüğü vazifesini ifa ettikten sonra vefat 
eden kocası Celâl’den bağlanan 38 lira yetim maaşının artml- 
ması talebinden ibarettir.

Dilekçi: Emniyet Amirliği bekçi tahsildan olduğundan ve 
istikballerini bu teşkilâta bağlamış bulunduğundan bahsile 
kendi gibilerinin de emekli hakkının tanınmasını istemektedir.

Dilekçi : 73 yaşında olup sakat kalmış ve çalışamıyacak bir 
vaziyete gelmiş ve hiçbir yerden geliri 'bulunmamış olduğundan 
bahsile Millî Mücadeledeki hizmetine mukabil hidematı vatani
ye tertibinden kendisine maaş bağlanmasını istemektedir. '

Dilekçi : Kocası uzatmalı jandarma olup 22 sene hizmetin
den ancak 10 senesi borçlanmak suretiyle kabul edilmiş oldu
ğundan bahsile ya yaş haddinin uzatılmasını veya hudutta geç
miş bakiye hizmetlerinin de bir kısmının olsun emekli süresine 
sayılmasını istemektedir.

Devlet Demiryolları hademe ve bekçilerine de çocuk zammı 
ve doğum ikramiyesi verilmesi talebinden ibarettir.

Emeklilerin de Devlet memurlan gibi senelik ikramiyeleri
nin beşe çıkarılması ve muhitin icabına göre de mahrukat be
deli verilmesi talebinden ibarettir.



Arzuha I
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14937/ 14348 Hacı Mehmet üzcan- 
(8. 7j) or V(, arkadaşları

Kuloğlu sokak No:K 
Beyoğlu - İ st a ıı hııl

14925/ 14336 Makiım vc Kimya 
(8. No : 72) işçileri Sendikası

B a ş k a n lığ ı
K ır ık k a le

14996/14407 Yas fi Yücel gen 
(*S. No: 78) İnhisarlar Başmü

dürlüğü Muamelât 
ve Kaçak Takibat 
Şubesi Muhasibi 
Balıkesir

14992/14403 Hüseyin Göksel 
(S. No: 74) Ceza Evinde Gardi

yan 
Muğla

15089/14499 Mehmet Keraıı 
(S. No: 75) Veyis Efendi mahal

lesi Lâle sokak No 
25
Rrzıırum

15153/14563 Abbas Şeıı 
(S. No: 76) Taşpmar Köyü Kğit 

meni 
Çubuk

I.>093/14503 Mehmet Şebeı*
(S. No: 77) Galata Tünel cadde 

si Camii içi No: 1/1 
İstanbul

07/14517 M e h m e t M a d e n  
(S. N o ;  78) A r z u h a l c i  

A c ı p a y a m

Dilekçi : Yugoslavya’dan serbest göçmen olarak yurda gel
diğinden ve orada bıraktığı mallarına mukabil burada hiçbir su
retle istifade edemediğinden bahsile emlâkinin karşılığı olan 
paranın bir an evvel kendisine verilmesi için Yugoslavya ile 
Hükümetimiz arasında yapılan anlaşmanın bir an evvel kanu- 
niyet kesbetmesine delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Muhtelif yerlerde çalışan işçilerin hizmetlerinin halihazır 
hizmetlerine sayılması hakkındaki 5966 sayılı Kanunun bir se
ne müddetle bir defa daha çıkanlmasiyle yürürlüğe konul
masına delâlet buyurulması talebinden ibarettir.

Astsubylıkta geçen hizmetinin halihazır memuriyet terfi 
müddetine eklenmesi ve aynı zamanda kıdemine de ilâve edil
mesi talebinden ibarettir.

— 9 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretleri ayar
landığı halde her nedense kendisi gibi gardiyanların nazara 
alınmadığından ve çocuk zammından istifade edemediğinden 
bahsile diğer memur ve müstahdemler gibi bugünkü hayat şart
larına göre maaşlarının ayarlanmasını istemektedir.

Annesi Name Hatunun Rus Harbinde Aziziye Tabyasında 
gösterdiği yararlıklardan dolayı kendisine ve diğer evlâtlarına 
yardım yapılması talebinden ibarettir.

Eğitmenlerin da emekli hakkının tanınması ve çocuk zam 
minin verilmesi talebinden ibarettir.

Piyasada taahhüt işleri yapan ve mâliyeye verdikleri dürüst 
beyanname ile Hükümete borçlu duruma düşen ve borcunu vak 
tinde v.sremeyip işleri yüzüstü kalan kendi gibilerin de köylü 
vatandaşlara yapıldığı gibi ek bir kanunla vaziyetlerinin kur
tarılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Kazalarında kâfi derecede avukat bulunmadığın
dan ve esasen baro teşkilâtı da mevcudolmadığından bahsile 
öteden beri dâvavekilliği yapanların Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 61 nci maddesinde tadilât veya bir madde ilâ
vesi veyaJhut bir kararname ile serbest bırakılmaları hususunun 
kati bir şekle bağlanmasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

15110/14520 M ehm et A rs la n te p e  
(S. N o: 70) D D Y  5. nci İşle tm e 

fîaı* bekçi ve h a d e 
m eleri nam ın a  
M alatya

15106/14516 H a lim  G ö rg ü lü  ve 
(S. N o : 80) a rk a d a ş la r ı

C u m h u riy e t m a h a l
lesi A ta tü rk  b u lv a rı 
No: 256 
T u rg u t lu

15210/14629 H aşan  U ğraş 
(S. N o: 81) K a v a k lıd e re  Çanılı- 

ev le r k a rs ıs ı N o: 32 
A nkara

15247/14655 Düııdii Buğday 
(S. No: 82) Vekili Nazile Yal- 

çmdag
K av ak lıd e re  B ük lüm  
sokak H ü se y in  Şen- 
eaıı A p. N o: 20 
A n k a ra

14728/14139 Â dil A İt ay  A kv ıld ız  
(S. N o: 83) H a y v a n  S ağ lık  M e

m u ru  
P a s in le r

14782/14193  Şefik G iiııer 
(S. N o : 84) Yukarı m ah alle  G e

nel M eclis a d a y la r ın 
d a n
Şarkışla

14832/14243 Ömer Y alç ın  ve ar- 
144 /1 4 4  kadaşlaıı 

( -  No: 85) Kaymakam O dacısı 
Konya - E regl i si

-  10 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Devlet Demiryolları bekçi ve hademelerine de çocuk zammı 
ve doğum ikramiyesi verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Serbest muhacir olarak Anayurda gelmiş ve 
hiçbir yardım istemiyeceklerine dair taahhütname vermiş iseler 
de halen topraksız ve perişan bir durumda olduklanndan bah
sile kendilerinin de iskân haklannın tanınmasını ve iskânları
nın yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Balkan, Birinci Cihan Harbi ve İstiklâl mücadele
lerine iştirak etmiş, Devlet dairelerinde 25 sene de odacılık yap
mış ve yaş haddinden dolayı da ilişiği kesilmiş olduğundan bah
sile vatani hizmet tertibinden kendisine maaş tahsis edilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : 1334 senesinde askerde şehidolan oğlundan şehit 
maaşı bağlanmış ve 10 seneliği toptan verilmiş ise de halen ih
tiyar ve bikes bulunmuş olduğundan bahsile dul, şehit analara 
da şehit maaşının tekrar bağlanması hakkında çıkacağını haber 
aldığı kanunda kendi gibilere maaş bağlanmakla beraber 1935 
tarihinden 1957 ye kadar teraküm eden şehit maaşının veril
mesi için de gerekli kanuni mevzuatın ittihaz buyurulmasını is
temektedir. I

Hayvan Sağlık Memurları Okulu mezunlanna da yedek su
baylık hakkı tanınması için bir kanun çıkarılması talebinden 
ibarettir.

Memurların rey verme hakkını haiz olmamalan talebinden 
ibarettir.

Dilekçiler : Devlet daireleri odacıları olduklarından almış 
olduklan maaşla geçinemediklerinden bahsile maaşlarının artı
rılmasını ve çocuk parasından istifade ettirilmelerini istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara tallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

283 11. X I I . 1957



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

14174/13588 Mecit Doğan 
(S. No: 8(1) Oduncular ve kö

mürcüler Derneği 
Yönetim Kurulu 
üyesi
Milli köyü nammn 
İslâhiye

14377/13790 Cumalı Avşar ve ar- 
(S. No: 87) kadaşları

Baharlı köyünde 
Tarsus

L4283/13696 Mustafa Ba.vcan ve 
(S. No: 88) arkadaşları

Mansuroğlu köyü nde 
Sorgun

14293/13706 Semo Çakar 
(S. No: 89) Tekke mahallesinde 

çiftçi
Viranşehir

14298/13711 Rainiz Aran 
(S. No: 90) Bardakçı mahal

lesinde 
Çumra

14296/13709 Haşan Voyvoda 
(S. No: 91) Sel Ah iye mahallesi 

Nenehatuıı sokak 
No: 8 
Samsun

14299/13712 İsmail Koç 
(S. No: 92) Muhtar

Bahattin köyünde 
Sorgun

14280/13693 Osman Özkan 
15207/14617 Karayolları Kurs 
(S. No; 93) Proje Şefliğinde 

Odacı 
Alanya

14259/13673 Hüseyin Keçeli 
No: 94) Oündoğdu mahallesi 

Pınarbaşı sokak X o: 
28

Dilekçi : Yıllardan beri iki köy halkı tarafından Devlet 
ormanlarından müşterek odun çekerek geçimlerini sağlamak- 
talar iken Orman Başmüdürlüğünün partizanlık zihniyetiyle 
mezkûr ormanın yalnız bir köye verilmesi yüzünden iki köy 
arasında ihtilâf zuhuruna sebebiyet verilmiş olduğundan bah
siyle acele mahalline bir tahkik heyetinin gönderilmesini vf> 
mesulleri hakkında tahkikat açılması ve bu nifaka son veril
mesini istemektedirler.

Dilkeçiler : Köyleri hududu dahilinde bulunan Hâzineye ait 
boş aa*azinin yansının göçmenlere tahsis edilmiş ve köy hal
kının arazisi bulunmamış olduğundan bahsile bu arazinin 
tamamının kendilerine bedeli mukabilinde verilmesini istemek
tedirler.

Dilekçiler : Köylerine ait suyu mücavir köy halkı mahalli 
hükümetin yardımiyle ellerinden aldıklarından ve bu yüzden 
köylerinin susuz kaldığından ve perişan bir duruma düştük
lerinden bahsile sulu ve abü havası yerinde bir mahalle iskân 
edilmelerini ve adaletin tecelli ettirilmesini istemektedirler.

20 sene sürgünde kalıp Viranşehir’e avdet eden ve efradı 
ailesinin yüzde doksanı Suriye’de bulunan şaki İbrahim Paşa 
döküntülerinden isimleri istidada yazılı şahısların askerlik yap
madığı ihbar olunmaktadır.

Ziraat amelesi olup yevmiyesinin indirildiğinden ve işinden 
çıkarılmış olduğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Şoför olup iş verilmesi hakkında Kara ve Su Yolları 
müdürlüklerine ve belediyeye ve diğer dairelere vâki müracaa
tından bir netice alamadığından ve sıkıntı içinde bulunduğun
da bahis ve şikâyetle mesleki dâhilinde bir iş verilmesini iste< 
inektedir.

Dilekçi - Yirmi sene evvel köy halkı tarafından yaptırılmış 
olan köylerindeki mektebin bakımsızlığı yüzünden yıkılmak 
üzere bulunduğundan bahsile Hükümetçe tamir edilmesinin 
temin buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Karayolları Üçüncü Bölge Müdürlüğünde odacı 
olarak çalışmakta olup 1953 yılı ikramiyesinden faydalanama- 
dığmdan bahsile mezkûr s-eneye ait ikramiyesinin kendisine ve 
rilmesini istemektedir.

Denizli Merreci Kardeşler Un Fabrikasında işçi olarak ça 
lışmakta iken keyfî olarak ve hiçbir kabahati elmadan işinden 
çıkarıldığından şikâyeti mutazammmdır.



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

14258/13672 Hasaıı Folımi (Jözii- 
(S. No: 05) geçgel

Ceza Hâkimi 
Çal

14253/13667 Kllez Ozbey ve arka- 
(S. No: 06) daşları

(/akmak köyümle 
Kars

14200/13623 Abdullah Erkara 
(S. No: 07) Maliye Millî Emlâk 

Memuru 
Eskişehir

14273/13686 İbrahim Taşkeseıı 
(S. No: 08) Kızaiye mahallesinde 

Osmaniye - Adana

14274/13687 Ali Erdoğan 
CS. No: 00) Duman köyünde 

Hınıs

14500/13013 
(S. No: 100)

14501/13014 
(S. No: 101)

14401/13004 
(S. No: 102)

14394/13807 
(S. No: 103)

Hüseyin Ereinıs 
Tütüneii: Kızılpınar 
köyünde
Ortaklar - Avdın

Hasaıı Al bayrak 
Ceza Evinde 
Haymana

Muhsin Civelek 
Ahmetbey köyler 
grupu Sağlık Me
muru
Lüleburgaz

Haydar ölçmen 
Ceza Evi ad ma 
Karşıyaka - Adana

28 senelik hâkim olup elinde mevcut v,e mütaaddit sağlık 
raporlarına rağmen sahil bir mahalle nakledilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.

Çiftçi olup toprağa muhtacoldukları halde toprak tevzi ko
misyonunca kendilerine arazi verilmediğinden şikâyeti muta- 
zammındır.

Dilekçi : Eski hizmetlerini ihya için son çıkan 6881 sayılı 
Kanun gereğince istenilen paranın toptan ödemesine imkân 
olmadığından bahsile bu paranın taksitle ödenmesi hususunun 
temin buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : 1914 senesinde Türkiye - Yunan Harbine iştirak 
ettiğini ve yaralandığını, 6 nüfuslu olup bir karış toprağı bu
lunmadığını beyanla iskânının yapılmasını ve miktarı kâfi ara
zi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Aslan Tortumlu olduğunu ve rençberlikten başkû 
hiçbir geliri olmadığını beyanla köylerindeki Hâzineye ait top
raklardan toprak tevzi komisyonunca kendisine muhtaç bulun
duğu arazinin ve toprağın verilmesine emir buyurulmasını is
temektedir.

Teminat gösterdiği halde Germencik Ziraat Bankası tüiün 
kredisi vermediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Adaletin kendisine vermiş olduğu meşrutan tahli
ye hakkını Haymana C. Savcısı vermemekte olduğundan şikâ 
yetle bir müfettişin gönderilmesini istemektedir.

Köy sağlık memurları ile şehir sağlık memurları arasındaki 
farkın kaldırılması ve şehirde sağlık memurluğu yapanlar gibi 
köy sağlık memurlarının da medenî haklarından mahrum bıra
kılmaması talebinden ibarettir.

Dilekçiler: Ceza evi mahkûmları arasına giren yerli, yaban
cı nifakı gittikçe şiddetini artırmakta ve bâzı gardiyanların 
yersiz dedikoduları yüzünden iki taraf arasında gerginlik 
çıkmış olduğundan bahsile müessif bir hâdise zuhur etmeden 
evvel gereken tedbirin alınmasını ve acele bir müfettişin gön
derilmesini istemektedirler.

14395/13808 İsha Kutlu 
(S. No: 104) Ceza Evinde

Karşıyaka - Adana



î 4396/13809 Mehmet Erdem 
(S. No: 105) Ceza Evinde

Karşıyaka - Adana

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 13 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

14397/13810 
(S. No: 106)

14398/13811 
(S. No: 107)

14375/13788 
14932/14343 
(S. X „ : 108)

14192/13606 
(S. No: 109)

14214/13628 
(S. No: 110)

14428/13841
(S. No; 11 1 )

Mehmet Şensöz 
Ceza Evi adına 
Karşıyaka - Adana

Mustafa Devrenk 
Ceza Evi koğuş 1 
Karşıyaka - Adana

Süleyman Kara 
Askerî Çamlıca Sa- 
natoryomu 
İstanbul

İsmail Aktoprak 
Üvezpıııar köyünde 
Yalova - İstanbul

Haşan Çalıkoğlıı 
Köy namına I). 1*. 
Başkanı Kadrol kö
yünde'
Maeka

Dilâveı* Pakyıiz 
( 'eza Evi koğuş 1 
Karşıyaka - Adana

I4429/13842 
(S. No: 112)

14403/13843 
(S. No: 113)

1±431/]3844 
(S. No: 114)

14432/13845 
(S. No: 115)

Haşan Sütçü 
Ceza Evi adına 
Karşıyaka - Adana

İbrahim Tuzcu 
Ceza Evi adına 
Karşıyaka - Adan»

Ali Kazkal an 
Ceza Evi adına 
Karşıyaka - Ada tifo

Nurettin Onay 
Ceza Evinde 
Karşıyaka - Adana

Dilekçiler: Ceza evi mahkûmları arasına giren yerli, yaban
cı nifakı gittikçe şiddetini artırmakta ve bâzı gardiyanların 
yersiz dedikoduları yüzünden iki taraf arasında gerginlik 
çıkmış olduğundan bahsile müessif bir hâdise zuhur etmeden 
evvel gereken tedbirin alınmasını ve acele bir müfettişin gön
derilmesini istemektedirler.

Romanya muhacirlerinden olup emsali misillû kendisinin de 
iskân haklarından istifade ettirilmesi talebinden ibarettir.

Mübrem ihtiyaçları olan içme suyunun köylerine getiril
mesinin temin buyurulması talebinden ibarettir.

Dilekçi: Köylerine okul yapılması hakkında konulan tahsi
satın başka yere sarfedilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle 
okullarının acele yaptırılmasına emir verilmesini istemektedir.

Dilekçiler: Ceza evi mahkûmları arasına giren yerli, yaban
cı nifakı gittikçe şiddetini artırmakta ve bâzı gardiyanların 
yersiz dedikoduları yüzünden iki taraf arasında t»erginlil: 
çıkmış olduğundan bahsile müessif bir hâdise zuhur etmeden 
evvel gereken tedbirin alınmasını ve acele bir müfettişin gön
derilmesini istemektedirler.
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Arzuhal
No.

1 4 2 5 4 /1 3 6 6 8  

(S .  N o :  11 fi)

142ü1/13670  
ı S. N o : i 171

1 4 2 2 3 /1 3 6 3 7  
( S. N o : I İS)

1 4 2 1 6 /1 3 6 3 0  

(S. No: 1 19)

1 4 2 9 4 /1 3 7 0 7  
(S .  N o :  120)

1 5 0 9 1 /1 4 5 0 1  
(S .  N o :  121 )

( J an  i A k t a ş  
>'<*nı k ö y d e  S e b i le  

A s a n  vekili  

K o ç a r l ı  - A y d ın

T e m e l  Kö,steril  ve 

a rk a d a ş la r ı  
M u h t a r  ve  a z a la r  
K a lro l  k ö y i in d c  
M aeka '

D u r su n  Sen  
A b r a ı ı s  k ö y ü n d e  
B av ln ırt

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

S ü le y m a n  B a ş tü rk
< ’ i f te i

A s a ğ ı lo r ı ı  k ö y ü n d e  
B a y b u r t

B e k i r  Y ılım ız 
K â n  k ö y ü n d e  

S a im b e y l i

Encümen kararı ve no sebepten verildiği

Dilekçi : Müvekkilinin ihtiyacı olan paranın 1246 sayılı 
Satış kooperatifince verilmediğinden şikâyetle bu hâdisenin 
tetkik ve tahkiki ile ihtiyacı olan meblâğın verilmesini ve kesi
lecek olan sermayenin de taksitle kesilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerine okul yapılması için konulan tahsisa
tın başka bir tarafa sarf edilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle 
köy okulunun tahsisatının verilip acele yapılmasını istemek
tedirler.

Dilekçi : Evvelce eğitmen iken 1950 yılında eğitmenlik kal
dırılmış ve bugüne kadar köylerine öğretmen gönderilmemiş 
ve çocukları cahil kalmakta bulunmuş olduğundan bahsiyle tek
rar kendisinin köylerine eğitmen olarak tâyin edilmesini is
temektedir.

Dilekçi: Üç senedir mahsûl olmaması sebiyle Ziraat Bankasına 
olan traktör borcunu ödeyememiş bulunduğundan bahsiyle bu 
borcunun taksitle ödenmesine emir verilmesini istemektedir.

Ziraat Bankasına olan zirai kredi borcunun 
talebinden ibarettir.

tecil edilmesi

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son kararı almıya yetkili idari maksim 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 sö
zü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyetle
rine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

284 11 . X I I . 1957

M a h m u t  A k l ıü n  Dilekçi : Orman Başmüdürlüğüne bağlı Düzce Kereste
D e v .  O r . is le tm esi  Fabrikasınla barem dışı kadroda itfaiyeci olarak çalıştığından 
ıKerest.c F a b r ik a s ı  ve bilahara bu kadrolarının işçiliğe tahvil edildiğinden v p  

i t f a i y e  E r i  bir sene bu vaziyette çalıştıklarından sonra tekrar eski hale
D ü z c e  getirildiğinden ve işçi kaldığı zamana ait almış olduğu pazar

yevmiyelerinin istirdat edileceği tebliğ edilmiş olduğundan 
bahsile müktesep hakkı olan Pazar yevmiyelerinin bittetkik 
istirdat edilmemesini ve mağduriyetine sebebiyet verilmeme
sini istemektedir.



15095/14505 Salih Saygıner 
(S. No: 122) Dibckbaşı 811 sokak 

No: 19 
İzmir

1 •>109/14519 İsmail Ergün 
(S. No: 123) Melikalımet Urfa 

eaddesi No: 174
Diyarbakır

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

15103/14513 Mehmet Ali Kal'tıur 
(S. No: 124) T. K. Kooperatif 

Muhasibi 
Selini

15252/14660 Ekrem Yüeelgen 
(S. No:125) Boğaziçi Müstahkem 

Mevkii Kumandan11- 
gı Maliye Kısım 
Âmiri
A. Kavak - İstanbul 

15264/14672 Ali Sakaoğlu 
(S- No: 126) Deliyunus Çiftli 

ğinde
Hadımköy - İstanbul

15246/14654 Şaban Uslu 
(S. No: 127) Melımetpaça mahal

lesi No: 14 
Vezirköprü

^  M 0 Muharrem Akbaş 
0: *28) Madenler köyünde 

Çaycuma - Zongul
dak

Dilekçi : Devlet Demiryollan İzmir İşletmesinde çalışmakta 
iken yaş haddinden dolayı cüzi maaşla tekaüde sevkedilmiş 
ve sağ elinin sakatlığı ve 20 senelik hizmeti nazara alınmamış 
ve ikramiyesi verilmemiş olduğundan bahsile ikramiyesinin 
verilmesini ve hukukunun korunmasını istemektedir.

Dilekçi : Başgedikli olarak vazife başında hastalanmış bir
çok askerî hastanelerde tedavi görmüş isede yanlış tedavi 
usulleri yüzünden bilâhara vefat etmiş olan babasının ölüm 
durumu gûya kanuna uygun değilmiş diye ne maaş bağlanmış 
ve ne\ie bir ikramiye verilmemiş ve hattâ Emekli Sandığın
daki biriken paralan dahi iade edilmemiş ve yardıma muhtaç 
bir duruma düşmüş olduğundan bahis ve şikâyetle kardeşle
riyle birlikte kendisine icabeden yardımın yapılmasını iste
mektedir. ı

Dilekçi : Ev yaptırmak için metre karesini yedi buçuk lira
ya almış olduğu arazinin istimlâk yoluyle dekarına 320 lira 
verilmek suretiyle mağduriyetine gidilmiş olduğundan bahsile 
istimlâk bedelinin almış olduğu bedelle ve %  20 masrafı ile 
birlikte ödenmesini veyahut arazisine mukabil belirli yerden 
arsa verilmesinin istemektedir.

Dilekçi : Yedek Subay Okulunda ve kıtada geçen hizmetleri
nin fiilî hizmetine sayılması hakkında Millî Müdafaa Veka
letine vâki müracaatının reddedilmiş olduğundan bahsile 6724 
sayılı Kanun gereğince yedeksubay okulunda ve yedeksubay- 
lıkta geçen müddetlerinin fiilî hizmetine sayılarak nasbinin 
tashih olunmasını istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân edildikle
rinden ve yüzde yetmiş beşi (%  75) şi hükümet tarafından 
ödenmek üzere Hadımköyü'nde satınalmış oldukları Deliyunus 
Çiftliğinin hisselerine düşen parayı verdikleri halde çiftlik: 
sahibi kendilerine bu çiftliği vermemiş ve şahsı âhara satmış, 
ve bu yüzden perişan bir duruma düşmüş olduklanndab bahis 
ve şikâyetle mezkûr çiftliğin 50 haneden ibaret olan kendile
rine verilmesi için gereken muamelenin yapılmasına delâlet 
buyurulmasın! istemektedir.

Dilekçi : Jandarmada ve belediyedeki hizmetlerinin emek
liliğe esas tutulması hakkında Emekli Sandığı Umum Müdür
lüğüne vâki olan müracaatinin nazan dikkate alınmadığından 
ve halen perişan bir vaziyette kalmış bulunduğundan bahsile 
gerek jandarmada ve gerekse Belediye Zabıta Memurluğunda 
yapmış olduğu hizmetlerinin nazara alınarak emekli hakknm 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Maden ocaklarında işçi olarak çalışmakta iken iş 
kazası neticesi sakatlanmış ve raporu verilmiş, gelir bağlan* 
ması hakkında Sigortaya vâki müracaatının nazara alınmamış 
olduğundan bahsile dosyasının tetkikiyle yapılan haksızlığın 
meydana çıkarılmasını ve gelir bağlanmasını istemektedir.



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

172/172 Hayıi Hrdoğaıı 
(S. No: 129) Semerciler mahallesi 

(/ilacılar sokak No: 
48
A d a p a z a r ı

188/188 Tevt’ik Seyhan 
(S. No: 130) Cuma mahallesi 4 

ncü Pınarbaşı cad
desi 
Avdın

58/58 Arif Öner 
(S. No: 131) Hasaııbey mahalle

sinde Belediye Cimi
mi Vekili 
(riimüşane

70/70 Mehmet (füzen 
(S. No: 132) Kozlu - 17 Taşbaca 

mahallesi Paviyoıı 
sokak No: 28 
Zonguldak

14263/13677 Mehmet Kolakeoban 
14362/13775 ve arkadaşları 
(S. No: 133) Kodııullu köyünde 

Akşehir

14703/14114 Şemsettin Kocagüz 
14908/14319 Kayaibey ımalhailesi 

12/12 Kıyı sokak No: 36 
14295/13708 Balıkesir 
(S. No: 134)

14498/13911 Naile Sağol 
(S. No: 135) Kuruköprii mahalle

si özler caddesi No: 
33
Adana

14868/14279 Mehmet Çiftçi 
(S. No: 136) Mollakara köyünde 

Diyadin - Ağrı

14742/14153 Müslüm Şahin 
(S. No: 137) Köseli köyünde 

Çicekdağ

Dilekçi : Emeklilik muamelesinin maluliyeti üzerinden 
yapılması icabederken müddetinde müracaat etmemesi sebebiylo 
bu hakkının ziyaa uğratılmış ve mağdur edilmiş bulunduğundan 
bahsile emekli maaşının mâlûliyeti üzerinden bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Aydın Belediyesi Zabıta Amirliğinde 22 senelik; 
memur iken yaş haddinden tekaüdiye bağlanmadan emekliye 
sevk edilmiş olduğundan bahsile hakkının aranılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Orman İdaresi Vekili olup yaş haddi dolayısiylc 
toptan 3 600 lira verilmek suretiyle vazifesine nihayet verilim:, 
ve emekli maaşı bağlanmamış olduğundan ve bu hususta Devlet 
Şûrasına açmış olduğu dâva neticesinin Büyük Millet Meclisi 
Kanun Sözcülüğüne gönderilmiş bulunduğundan bahsile Emek’a 
Kanununun sarih hükümlerine göre 9 günlük bir noksanın ay 
itibar edilerek tekaütlük hakkının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Zonguldak Kömür İşletmesinde işçi olarak 38 sene 
çalıştığı halde bilmuayene hastalığı sebebiyle işinden ihracedil- 
miş ve bu haftalığın mesleki olduğunu barapor istida ettiği hal
de kabul edilmemiş olduğundan bahsile müstahak olduğu 'mâlû 
liyet hakkının verilmesini istemektedir.

Cetlerinden intikal eden arazilerinin toprak tevzi komisyo
nunca haksız olarak ellerinden alınıp başkalarına dağıtıldığın
dan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Taş ocaklarında işçi olarak çalışmakta iken is ka
zası neticesi bacağından yaralandığından ve yardım yapılması 
hakkında İşçi Sigortalarına vâki müracaatından bir cevap ala 
madığmdan bahsile gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Yunanistan mübadillerinden olup Hükümetçe veri
len evinin istimlâk edilmeden ve barınacak bir yer gösterilme
den belediyece yıktmlmış ve çok müşkül bir duruma düşmüş 
olduğundan bahsile evinin istimlâke tâbi ise bedelinin ödenme 
sini ve arsası üzerine barınabilecek bir şeyin yapılmasına mü
saade olunmasının temin buyurulmasını istemektedir.

Ciheti askeriy.eye vermiş olduğu 63 koyunun ya aynen vey*1' 
hut halihazır rayice göre bedellerinin tarafına ödenmesi ta!f ' 
binden ibarettir.

Kredi ile İstanbul’da Mehmet Kavala Müessesesinden satuı- 
altdığı traktörlerin bozuk olduğundan ve tamir edilmediğinden 
şikâyeti mutazammındır.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

234/234 Şerafettin Radje 
14698/J 4100 Trier/Mosel 
1022/1022 Domancnstrassı* 

(S. No: 138) Nr. 37
Batı - Almanya

14546/13957 Mustafa Tahaıı 
(S. No: 139) İstasyon büfecisi 

Aşkale

14738/14149 Ali öztürk 
(H. No: 140) İnhisarlar Çamaltı 

Tuzlası işçisi 
İzmir

14737/14148 Ahmet Yamaç 
(S. No: 141) İnhisarlar Çamaltı 

Tuzlası işçisi 
îzmir

665/665 Habib Sever 
14727/14138 İnhisarlar Çamaltı 
(S. No: 142) Tuzlası işçisi 

İzmir

14995/14406 Yusuf Şenergün 
(S. No: 143) Ceza Evinde 

îzmit

14997/14408 Hüseyin Ya^ar
(8. No: 144) Tapu Sicil Memuru 

Kangal

14788/14199 Mehmet Gültekin 
(S. No: 145) Yüceyurt mahallesi 

1 nci sokak No: 2

İT

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1919 »tarihinde İstanbul’un düşman orduların m iş
gali sırasında Fransızlar tarafından zorla götürüldüğünden ve 
yabancı bir orduda hizmet etmesi yüzünden tâbiiyetten iskat 
edilmiş olduğundan bahsile yeniden Türk vatandaşlığına alın
masını istemektedir.

Dilekçi : Devlst Demiryolları İdaresince verilen müsaade 
ile yaptırmış olduğu büfenin bu kere elinden alınmak istenildi
ğinden bahis ve şikâyetle mezkûr bina bedelinin idare tarafın
dan tazmini veya binanın kendisine v.srilmesi, bu da mümkün ol
madığı takdirde zararının telâfisi için zemin icarının kaldınl- 
ması ile mukavele müddetinin âdilâne bir şekilde uzatılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : İnhisarlar İdaresi işçilerinden olduklarından 
bahsile 6901 sayılı Kanun gereğince verilmesi lâzımgelen doğum 
ikramiyesinin idarece verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Diiekçi : 3 aylık 198 lira vekâlet maaşını altı aydır Kandıra 
Malmüdiirünün kanunsuz hareketleri sebebiyle alamadığından 
bahis ve şikâyetle hakkı olan bu paranın taraf ma ödenmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Birinci ile ikinci memuriyetleri arasında geçen fâ- 
sıla için borçlanarak tevdiatçı olarak iştirakçi olarak kabu
lü hususundaki müracaatının kırk yaşını mütecaviz bulunması 
hasebiyle is’af olunamıyacağı cevabı verilmiş olduğundan bah
sile istidada izah olunduğu veçhile 5434 sayılı Kanunun (C) 
bendi ve mâtufunaleyhi olan 102 nci maddesi göz önüne alı
narak bu maddenin lehine tatbik edilmesine karar verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollan Sivas gar kondoktorlanndan 
olup vazifesini yapmakta iken tahkikata lüzum görmeden hak
sız olarak işinden çıkarılmış ve perişan bir duruma düşmüş ol
duğundan bahsile tahkikatın icrası için bir müfettişin gönde
rilmesini istemektedir,



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

14735/14146 Feriha Çetinkaya ve 
(S. No: 146) arkadaşları

Taşlıtarla, Bağlarba- 
şı GüJ sokak No: 28 
İstanbul

14965/14376 Ahmet Yağlı 
(S. No: 147) Uzunbeyli köyünde 

Polatlı

14798/14209 Fatma Sançiçek ve 
(S. No: 148) arkadaşları

Kavaklıkaldınm kö
künde
Ulus * Zonguldak

14733/14144 Yusuf Gûleemal 
(S. No: 149) Alaton köyünde 

Çatalca

14976/14387 Nazife Bilgiç 
(S. No: 150) Dikkale köyünde 

(Üngüzek)
Azort * Tortum

14914/14325 Fazlı Arıoğlu 
(S. No: 151) Anoğlu mahallesin

de
Köpriicek - Boyabat

Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân suretiyle verilen ev
lerine müdahale edildiğinden şikayeti mutazammmdır.

Dilekçi : 120 dekar olan tapulu arazisi Devlet Üretme 
Çiftliği Müdürlüğünce işletilmekte ve yapılan bu haksızlıktan 
dolayı mutazamr bulunmakta olduğundan bahsile mezkûr arazi
nin kendisine teslim edilmesine emir buyurulmasını istemektedir.

Ellerinde bulunan tapulu tarlalarının istimlâk bedelleri ve
rilmeden yola tahsis edilmiş olduğundan ve bedellerinin öden
mesi hflkİCTndfl. vâki olan müracaatlerinin nazara alınmadığın
dan şikâyeti mutazammmdır.

Babası sağlığında kardeşine arazi vermek suretiyle ayırmış 
olduğu halde toprak komisyonunca elinde bulunan arazinin 
bir kısmının alâkası kalmamış olan kardeşine verildiğinden şi
kâyeti mutazammmdır.

Dilekçi: Karayollarının yaptırmakta olduğu Tortum - Yu
sufeli yolu arazilerinden geçtiğinden bu yola giden tapulu ara
zinin istimlâk bedeli verilmediğinden bahis ve şikâyetle istim
lâk edilen tarla bedelinin bir an evvel tarafına verilmeline emir 
buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi: Yetim maaşı alırken yaş haddi dolayısiyle kesildi
ğinden ve askere gitmek üzere yapılan muayenede Heyeti Sıh- 
hıyece bârapor daimî çürüğe çıkarılmış ve tekrar manaın™ bağ
lanması için vâki müracaatının bir senelik müddetin mürur et
miş olması hasebiyle bu hakkının kaybedilmiş olduğu bildiril
miş ve bu hal mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bah
sile kanunun tanfatma uygun bulunan sıhhi durumu dolayı- 
siyle gerekli muayenesinin icrasiyle raporunun tevsikinden 
sonra kesinti tarihinden başlamak üzere maaşının tekrar bağ 
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler kaza mercilerince halli lâzımgelen hususlara ta
allûk etmekte olduğundan bu talep ve müracaatlerin zikredi
len sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılaınıyacağma 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



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

14065/13479 Hava Sağır 
(S. No: 152) Çelikalan köyünde 

Samsun

15214/14624 Ahmet Nihat Onal 
(S. No: 153) Hisar Ortapazar 

caddesi No: 53 
Bursa

15257/14665 İhsan Yıldıı •ım 
(S. No: 154) Berk köyünde 

Osmancık

~ Ahmet Çavuçşulu
0.155) Tahtakale Havuzlıı- 

vatan Otelinde 
No: 3 te 
İstanbul

*I?/1?8 Kemal Kılar
0:156) T. C. Ziraat Bankası 

Veznedarı 
Gölhisar

îCıgiT» öldüren şahıslar hakkında mütaaddit müracaatlerine 
rağmen bir netice alamadığından ve kaatılin muhtar tarafından 
himaye edildiğinden ve takibat yapılmadığından bahis ve şi- 
kâyet edilmektedir.

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında: Müstedinin kızı Ari
fe ’yi kaçırmaktan ve evini basmaktan maznun Mehmet ve Hü
seyin Küçükaslan’lar hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesince 
yapılan muhakeme sonunda maznunların beraetine karar veril 
miş olduğu ve dört sene evvel kaybolduğu ileri sürülen Arife’nin 
aranılmasına devam edilmekte olup Samsun C. Müddeiumumi- 
liğince bütün vilâyet C. müddeiumumiliklerine de tamim ya
pıldığı ve tahkikatın henüz neticelenmediği vekâletçe de işin 
alâka ile takibedilmekte olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi: Âdi mâlûliyet emekli maaşının tadil ve tashihi ve 
vazife mâlûliyet derecesinin tâyin ve tesbiti ve maaş farkları
nın verilmesi hakkında Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvası
nın reddedilmiş olduğundan baJbsile Millî Müdafaada Emekli 
Sandığında Maliye Vekâletinde ve Devlet Şûrasındaki dosyala
rının celp ve tetkikiyle mağduriyetten vikaye buyurulmasını ve 
1 Şubat 1956 tarihinden itibaren bağlanan âdi mâlûliyet maa
şının tashihiyle vazife mâlûliyet derecesinin tâyin ve tesbiti ve 
maaş farklarının ödenmesi hakkında karar ittihaz buyurulması 
talebinden ibarettir.

»
Dilekçi : İğdelik ve çalılıktan temizleyip kabili ziraat bir 

hale getirmiş olduğu ve 20 senedir zilyedinde olup üzerine tes
cilini yaptırmış bulunduğu yirmi dönümlük araziyi vâki ihbar 
üzerine Hazine tarafından aleyhine açılan dâva neticesinde As
liye Hukuk Mahkemesince tapusunun iptaline karar verilmiş 
ve haksızlıkla elinden alınmış olduğundan bahsile mezkûr 20 
dönümlük tarlanın takdir edilecek bedelle ve taksitle ödemek 
üzere kendisine verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Dört bin lira kıymetindeki gecekondusunun kendi
si hariçte iken tebligat yapılmadan belediye karariyle evinin 
kapusu kırılmak ve eşyaları dışarıya atılmak suretiyle bedeli 
verilmeden yıktınldığından ve bu hususta Asliye Hukuk Mah
kemesine açtığı dâvasının reddedilmiş bulunduğundan bahis ve 
şikâyetle mezkûr dört bin liranın İstimlâk Kanunu gereğince 
ödenmesini istemektedir.

Dilekçi : Antalya’daki evinde kiracı olarak oturan şahsın 
haberi olmadan evinin bodrumundaki keresteleri âhara sattı
ğından ve köydeki tarlasını da yine haberi olmadan başka şah
sa ortaklığa verilmiş olmasından dolayı C. Müddeiumumiliğine 
vâki olan talep ve müracaatine de müddeiumumilikçe ademi- 
takip karan verilmiş ve bu karan da Temyiz etmiş ve bir sene
dir Temyizden de bir netice alınamamış bulunduğundan bahis



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

50/50 Yahya Yayla 
798/798 Bayazıt köyünde 

fS. No: 157) Görele - Giresun

13604/13024 Murtaza Vodinal 
(S. No: 158) Kocamu8tafaı>a»ja 

Ağaçkakan caddesi 
No: 11
Saamtva - İstanbul

14563/13974 Fatma Demirkaya 
(S. No: 159) Burunucıı köyünde 

Bulancak

14609/J 4020 Ayşe Tomak 
(S. No: 160) Uçarlı mahallede 

Bulancak

14910/14321 Vakkas Karademir 
(S. No: 161) Karamustafalı ma

hallesinde 
Erzirı

14923/14334 Hasaıı Manuk 
(S. No: 162) Ulu Cami mahallesi 

Yıldız caddesi 
No: 33
Antakva - Hatav

ve şikâyetle her iki dosyasının celp ve tetkikiyle takipsizlik ka
rarının ref’i ve malını satan ve ortaklığa veren şahısların da 
cezalarının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstidada mevki ve miktarı gösterilen arazilerini 
kendisinin fakir ve cahil olmasından bilistifade köyleri muhtarı 
tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinin karariyle elinden alın- 
dığından bahsile mahkemedeki dosyasının celp ve tetkik edile
rek hakkının ve mağduriyetinin meydana çıkarılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Kore’de iki yıl kaldığı yüzbaşılıkta bir yıl kazan- 
dınldığı halde binbaşılıkta ikinci yıl için bir yıl kazandınlma- 
dığından bahis ve şikâyetle ikinci defaki (hizmetine mukabil 
binbaşılık bekleme süresinin de bir yıl indirilme yapılması için 
gereken işlemin icrasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâleti cevabi yazısında da müstedinin bu 
hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedilmiş 
olduğu ve tekrar indirme yapılmasına imkân olmadığı bildiril
mektedir.

Dilekçi : Kocasının Seferberlikte askere sevk edilerek şehi- 
den vefadettiğine dair Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının 
reddedilmiş olduğundan bahsile bu ret kararının ref'edilmesini 
ve kocasının şehitliğinin subutuna karar verilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Askerde şehidolan kocasının şehitliğinin tevsiki 
hakkında Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedilmiş 
olduğundan bahsile bu ret kararının kaldırılarak kocasının şe
hitliğinin kabulüne dair karar ittihaz buyurulmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Ecdadından kalan gayrimenkulünün Hâzineye 
maledilmekte ve bu bapta açmış olduğu dâvanın devam etmek
te bulunmuş olduğundan bahsile miras kalan mezkûr 45 dönüm
lük arazinin kendisine verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İskenderun gümrük muhafaza memurluğunda 
memur iken haksız ve kanunsuz olarak vazifesine son verildi 
ğinden ve bu hususta Devlet Şûrası Beşinci Dairesine açmış ol 
duğu dâvasının reddedilmiş bulunduğundan ve bu karar hak 
kında Umumi Heyete vâki itirazın da bugüne kadar cevaplan 
rjınlma-mıs olduğundan bahsile Devlet Şûrası 5 nci Dairedeki 
evrakının tetkikiyle mağduriyetine âdil bir kararla son veril, 
meşini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulâsatan yine yukarda gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı mer
cilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğun-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

dan, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu ya
pıl amıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

286 11. X II. 1957

â l  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Reis Al. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu Çanakkale Diyarbakır

-1. F. Ağaoğln H. Ortakcıoğlu Y. Yazın M. Dayıoğlv A. 11. Sezen K. Tayşi

E l â z ı ğ  E l a z ı ğ  E r z u r u m  O r d u  S i  ir d U r fa
M. A l t  m  ( fo y a n  F .  K a r a  k a y a  M.  E y ü h o y i a  M .  E k ş i  F .  n d u r  M .  V. A l  has

(Arzuhal sayısı : 174)
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31. III. Î958 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

9383/9120 Emine Döner
İlkokul öğ  ret m en i 
Ali Saçlı damat ya
nında
Karacasu - Avdın

Kı eümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
ne dair.)

Kızı Fadime hakkmdaki cezanın af edilmesi-

Dilekçi : Kızı Fadime Sevingüloğlu hakkmdaki hapis ce
zasının af yoliyle iskatmı istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Annesi Emine ’yi on 
iki gün iş ve gücünden alıkoyacak surette dövmekten ve taşla 
başından yaralamaktan maznun Fadime Sevingül ’iin yapılan 
muhakemesi sonunda, fiili, yeminle dinlenen şahitlerin şahade
tiyle sabit olduğundan Türk Ceza Kanununun muaddel 456/1 
ve 457/1 nci maddeleri mucibince sekiz ay müddetle hapsine 
ve- takdiri tahfif sebebinin mevcudiyetine binaen 59 ncu madde 
gereğince altıda bir nispetinde indirme yapılarak binnetice 
altı ay yirmi gün lıapse konulmasına dair Nazilli Asliye Ceza 
Mahkemesinden verilen 2 . V . 1955 tarihli hükmün Temyiz 
Mahkemesi dördüncü Ceza Dairesinoe tasdik edilmek suretiyle 
katileştiği ve bu hükümde bir isabetsizlik bulunmadığa bildiril
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince davet edile
rek bu işin tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan Ve
kâlet mümessili de; affı müstelzim bir sebep bulunmadığını
beyan etmiştir.

Gereği düçiinüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette göriilmedilinden mezkûr talebin bu sebep
ten reddin ittifakla karar prildi.

Karar No. Karar tarihi

287 18. X I I . 1957

/  4218 Veli ve Elif Atmaca (Arzuhal hulâsası': Para cezasının affı hakkında.)
Yukarı çağlan kö
yünde
Eskişehir

Dilekçiler : Eskişehir mahkemesinde reddi hâkim talebiyle 
ikame etmiş oldukları dâvanın bu mahkemece reddedilmesi 
üzerine kendilerinden dörder yüz lira para cezası alınmasına 
da karar verildiğini ve bu cezanın infazı halinde çok mağdur



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14582/13993 Ali Gönültaş 
Ceza Evinde 
Yozgad

11830/11274 Rifat Atamer
Kadıoğlu mahalle
sinde 
Bayburt

ve perişan olacaklarını beyanla», sözü geçen para cezasının af»
fim istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Temyiz Mahkemesince 
de tasdik edilen mezkûr para cezasının affını müstelzim bir 
hal ve sebep görülemediği gibi cari muamelelerde de muahezeyi 
mucip bir yolsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu i§in 
tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessi
li de, yukardaki tezkere mtinderecatını tekrar eylemiştir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr para Cezası, inzibati ve intiba- 
hi mahiyette bir cezadır. Bu mahiyeti itibariyle de âmme ala 
cakları hakkındaki kanuna tevfikan tahsili lâzımgelip cisma- 
ni cezaya tahvili mümkün olmadığından atıfet kabilinden de 
olsa hususi bir af mevzuu ittihaz edilemez.

Vâki af talebinin bu sebeplerden reddine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

— 2 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildi#

288 18 . X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Haksız yere hapse mahkûm edildiğim beyanla, 
cezasının affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî evrakta sahte
kârlık yapmaktan maznun müstedi hakkındaki hükmün Tem
yiz Mahkemesince tetkik edilmekte olup henüz bir karara bağ
lanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin işarına göre af tale
bine mevzu ittihaz edilebilecek katî bir hüküm mevcudolma- 
dığından vâki istek hakkında encümenimizce halen tetkikat ic
rasına mahal bulunmadığına ve hükmün kesinleşmesi halinde 
dilekçinin talebini tekrarda muhtar olduğuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

289 18 . X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : İthal malı olup kazaya gönderilmekti 
olan mualecenin bu mey anda ensülinin istidada adı geçen kay 
makam tarafından muhtekirlere verilmekte olduğundan, dolayı 
siyle kendisinin ensülin temin edemediğinden ve mumaileyhi;; 
sair yolsuz ve uygunsuz hal ve hareketlerinden şikâyeti vc kendi 
sine ensülin gönderilmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye ve Sıhhat ve içtimai Muavene 
Vekâletlerinin şikâyetle ilgili ve; Bayburt kazasına tahsis olu 
nan ensülinin hükümet tabipliğinin nezareti altında haftalara 
bu meyanda müştekiye de dağıtılmış olduğu ve tevziatta kay



— 3
Arauhal Arzuhal sahibinin

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

makamın her hangi bir usulsüzlüğü görülemediği ve halen 
bütün eczanelere bol miktarda ensülin verilmiş ve yurdun bir 
yıllık ihtiyacını karşılıyacak miktarda stok bulunduğu hak- 
kmdaki cevabi yazılanna göre; vâki müracaat üzerine encüme- 
nimızce muamele tayinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

290 18 . x n . 1957

H385/13798 Nuri Görgülü 
294/294 Fırat mahallesi, so

kak (1) No: 20 
Malatya

(Arzural hulâsası : 23 küsilr senedir Nahiye Müdürü olarak 
çalışmakta iken hiçbir fena sicil dc alımmış olmasına rağmen; 
zinüfuz bâzı şahısların tahrik ve teşviki üe, Urfa Valiliğinin indî 
bir mütalâasına müsteniden;  6435 sayılı Kanuna tevfikan vekâlet 
emrine alınıp maaş ve kanuni harcırahtan dahi verilmemek su* 
retiyle 6 nüfuslu bir efradı ailenin perişanlığına sebebiyet veril
diğinden şikâyeti ve müddeti hizmeti nazarı merhamete alınarali 
iadei memuriyet ettirilmesi ve kanuni istihkaklarının tediyesi; 
bunlar mümkün görülmediği takdirle Emekli Sandığı Kanunu
nun muaddel 91 nci maddesine tevfikan tekaütlüğünün icrası 
taleplerinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Urfa’nın Şekerli 
nahiyesi müdürü iken 22 . VIII . 1955 tarihinde işten el çek
tirilip mevkuf olarak Urfa Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 
muhakemesi neticesinde beraet etmesi sonunda, Diyarbakır’ın 
Beşnik nahiyesi müdürlüğüne tâyin kılınmış olan müstedinin 
Urfa Valiliğinden sorulan ve tezkerede belirtilen durumuna bi
naen; 19 . III . 1957 tarihinde vekâlet emrine alınarak tekrar 
bir nahiye müdürlüğüne tâyini cihetine gidilmediği; Defterdar
lık teşkilâtında bir vazifeye tâyini için Diyarbakır Valiliğinin 
vâki muvafakat teklifine muvafık cevap verilmiş olduğu açık 
maaş ve diğer istihkaklarının düyuna kalmış olması itibariyle 
1958 bütçesi ile alınacak ödenekten gönderileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre; mezkûr idari ta
sarrufta kanuna mugayeret ve takdir hakkının istimalinde bir 
isabetsizlik görülememiş, kanuni istihkakların,n da ödeneceği 
anlaşılmış bulunmasına binaen; vâki talep hakkında enoüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

291 18. X II. 1957



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

14617/14028 Mustafa özdemir 
Maçka Varidat Me
mur yardımcısı 
Maçka - Trabzon

14706/14117 Necati Akçağlılar 
Selanik caddesi 
No: 39/3 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Memurin Kulübünün elektriğini yanlış
lıkla söndürüp açmış olmasından kendisine muğber ulan kayme 
kam tarafından ertesi günü darp, hakaret ve hürriyetinin tuh 
didedilmiş bulunduğundan ve yapılan tahkikat neticesinde he<' 
ikisi hakkında da lüzumu muhakeme kararı verilmiş bulunduğu 
hakle; kendisinin 25 senesini ikmal etmediği dahi nazara alıv- 
madan emekliye sevk olunmasındaki isabetsizlikten şikâyeti ve < 
nüfuslu efradı ailesinin sefaletine mahal bırakılmaması talebini 
mutazammmdır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tâyini valiliğe ait 
memurlardan olan (Maliye Gelir memur yardımcılığından 
emekli) Muatafa özdemir’in 6422 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin b fıkrasına tevfikan re'sen tekaüde sevk olunduğu hak
kında; valilikten alınan cevapta tatbik olunan muamelede usul 
ve kanuna aykırı bir cihet olmadığının bildirildiği belirtilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, iddia ettiği gibi filhakika 
25 hizmet yılını doldurmadığı halde hakkında mezkûr maddei 
kanuniye tatbik olunmuş ise; zikrolunan idari tasarruf aleyhi
ne şekil noksanlığı bakımından bu ciheti tetkikle vazifeli idari 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Gerek bu bakımdan, gerekse vekâletin şikâyetle ilgili cevabi 
yazısına nazaran vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

292 18 . X I I . 1957

(Arzuhal hulâsası : Yurda davet etmiş bulunduğu Ameri
kalı 3 arkadaşına, 9 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul'dan hare
ket ile İskenderun’a gidecek olan vapurda yer ayırtmak üzere 
müteaddit defalar vâki müracaatı erini lâkaydi ile karşılıyan 
Denizcilik Bankası Ankara Şube ve Acentesinin bu tarz hare
ketlerinin, Hükümetimizin turizm ve döviz mevzularındaki müs
pet çalışmaları ile kdbilitelif bulunmadığı ve bu münasebetle key
fiyetin alâkalılara arzında fayda mülâhaza olunduğu beyanından 
ibarettir.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetin tama
men haklı bulunduğu, ancak; bunda memurların kasdî hareket
lerinden ziyade yaz mevsimi veya bayram tatili münasebetiyle 
yolcu trafiğinin artmasından ileri geldiği, bununla beraber; bu 
hususta kusur ve ihmali görülenler hakkında icabeden muame
leye tevessül olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak-



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

- -—"■■■! ......................................... ............................. ....... —-------- ■■ ..
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

293 18 . XH . 1967

,14030/13444 Rasim Aydemir 
(S. No: 1) Ceza Evinde 

İnebolu

14325/13738 Salih Rodop 
(S. No: 2) Dindoğru mahalle

sinde göçmen 
Babaeski

14297/13710 Cemil Parlar 
(S. No: 3) Cumhuriyet mahal

lesi Yeşil sokak 
No: 33 
Antakya

14575/13986 Cahit On 
(S. No: 4) Atatürk Bulvarı

Park karşısı No: 11 
Milas

14855/14266 llyas Güııdoğdu 
•-S. No: 5) Ceza Evinde 

Ardahan

15096/14506 Cemal Uz
• No: 6) Bakkal Cami soka

ğında No: 20 
Saravköv

15036/14446 
(S. No: 7)

14518/13929
(S. No: 8)

14522/13933 
(S. No: 9)

Ahmet Devecioğlıı 
Koyunlu köyünde 
Niğde

Yusuf Dağlı 
Ceza Evinde hü
kümlü 
N. Aksaray

Ziya Yalçıner 
C- Müddeiumumiliği 
Zabıt Kâtibi 
Akçaabat

Dilekçiler : İstidalarında münderiç sebeplerden dolayı hak
larındaki cezaların bütün neticeleriyle birlikte affı icabedeceği- 
ni beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekaletinin müstedilere taallûk eden cevabı : Dilek
çiler hakkındaki hükümlerin katileştiği ve bu hükümlerde her
hangi bir yolsuzluk ve hata görülemediği,

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince davet edilen 
ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulunan vekâlet mümessilinin 
ifadesi de; dilekçiler hakkında affı müstelzim bir sebep bulun
madığı,,, Merkezindedir.

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileriye sürülen af 
talepleri, Adliye Vekâleti temsilcisi hazır olduğu halde birer bi
rer tetkik edilmiş ve bu tetkikattan mütehassıl kanaate nazaran 
mezkûr talepler dikkate alınacak değer ve mahiyette görüleme
miş olduğundan, zikredilen taleplerin bu sebepten reddine, di
lekçilerden yalnız Ziya Yalçıner hakkında Ordu Mebusu Münir 
Ekşi’nin muhalefetine mebni ekseriyetle ve diğerleri hakkında 
ittifakla karar verildi.



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

14845/14256 Haşan İbrişim
(S. No: 10) Ceza Evinde malı 

kûm
Perşembe

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileriye sürülen af 
talepleri, Adliye Vekâleti temsilcisi hazır olduğu halde birer bi
rer tetkik edilmiş ve bu tetkikattan mtitehassıl kanaate nazaran 
mezkûr talepler dikkate alınacak değer ve mahiyette görüleme
miş olduğundan, zikredilen taleplerin bu sebepten reddine, di
lekçilerden yalnız Ziya Yalçıner hakkında Ordu Mebusu Münir 
Ekşi’nin muhalefetine mebni ekseriyetle ve diğerleri hakkında 
ittifakla karar verildi.

14561/13972 Nurettin Karasallı 
(S. No: 11) Ceza Evinde hü

kümlü 
Akşehir

14445/13858 Ezine Sağır 
(S. No: 12) Cami mahallesinde 

Büyükevek köyü 
Yusufeli - Artvin

14862/14273 Rüstem Yılmaz 
114/114 Eski öğretmen Ceza 

(S. No: 13) Evinde 
Zara

14701/14112 Mevlût Kurubal 
14542/13953 Ceza Evinde mah- 
(S. No: 14) kûm

Refahiye

15094/14504 Abdürrahim Ferik 
1391/1391 Çardakbelen kö- 

(S. No: 15) yünde
Mustafakemalpaşa - 
Bursa

14830/14241 Mehmet Bitkin 
(S. No: 16) Ceza Evinde hü

kümlü 
Gürün

14761/14172 Kudret Doğan 
(S. No: 17) Silok köyünde 

Samsun

13424/12844 Abdülkadir Çam 
3 No: 18) Aşağıcandır köyünde 

Erbaa

14589/14000 Ali Sağırlı 
30/30 Lâleli köyünde 

(S. y  19) Refahiye



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14166/13580 Nazif Akgiin 
(S. No: 20) Ceza Evinde hü

kümlü 
Burhaniye

14137/13551 
No: 21)

13914/13330 
(S. No: 22)

13935/13350 
<S- No: 23)

Sacit Uysal 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Bergama

Lûtfi Bakım 
Eşme Kaya Köyünde 
Aksaray - Niğde

Mehmet Sunur 
Ceza Evinde* hü
kümlü 
Muğla

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileriye sürülen af 
talepleri, Adliye Vekâleti temsilcisi hazır olduğu halde birer bi
rer tetkik edilmiş ve bp tetkikattan mütehassıl kanaate nazaran 
mezkûr talepler dikkate alınacak değer ve mahiyette görüleme
miş olduğundan, zikredilen taleplerin bu sebepten reddine, di
lekçilerden yalnız Ziya Yalçıner hakkında Ordu Mebusu Münir 
Ekşi’nin muhalefetine mçbni ekseriyetle ve diğerleri hakkında 
ittifakla karar verildi.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Karar No. Karar tarihi

294 18 . X I I . 1957

65/65 Ahmet Toker 
(S. No: 24) Alata mahallesinde 

Erdemli

126/126 Mehmet Yeniderya
• No: 25) Selmanipak caddesi 

No: 55
Üsküdar - İstanbul 

200/200 Turhan Nargül 
(S- No:‘ 26) NATO Karargahı 

İnzibat Bl. erlerin
den 
îzmir

136/136 Veli Alpdoğan 
No: 27) Askerlik Şubesinde 

Daktilo Memur 
Akyol - Gazianteb 

189/189 Tevfik özen ye M h. 
8 ' No: 28) met Un

58 plâka Opel Kap
tıkaçtı şoförleri

Dilekçi : Menkul ve gayrimenkulu bulunmadığından bah
sile efradı ailesinin geçimini temin için Hâzineye ait yer
lerden kendisine kâfi miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Evsiz vatandaşlara ev yapmak gayasiylıe kurulan koope- 
peratiflerine; Devlete ait araziden arazi verilmesi veya ban
kalarca kredi açılmasının temin buyurulması talebinden iba
rettir.

D ilekçi: Halen er olup son vatani hizmetini de Kore’de 
yapmak istediğinden bahsile gönüllü olarak Kore’ye gönde
rilmesi hakkında gerekli emrin verilmesini istemektedir.

D ilekçi: Askerlik şubesinde 150 lira üoretle müstahdem 
olup aldığı bu maaşla geçinemediğinden ve perişan bir durum
da bulunduğundan bahsile aylık ücretinin artınlmasını is
temektedir.

Lâstik tevziatının başlangıcından beri taksi şoförlerine 
taksileri için hâlâ lâstik verilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.
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Arzuhal

No.

168/168 
(S. No: 29)

14/14 
(S. No: 30)

161/161
358/358 

(S. No: 31)

2/2  
(S. No: 32)

35/3? 
(S. No: 33)

64/64 
(S. No: 34)

62/62 
(S. No: 35)

61/61 
(S. No: 36)

57/57 
525/525 

(S. No: 37)

60/60 
(S. No: 38)

Hüseyin Tok 
Bakkal Barik eliyle 
Turgutlu köyünde 
Dikbıyık - Çarşamba

Ahmet Taşman 
Fennî Gözlükçü 
Posta caddesi No: 20 
Bolu

İbrahim Başal 
Yeşil mahallesinde 
Dörtyol

Yahya ve Hasaıı De
ğirmenci 
Kalur köyünde 
Şiran .

Zeki Dülger
2. Er. Eğitim Tg. 5. 
Özel Tb. Kh.
Ezine - Çanakkale

Şılı Ünver 
Karanıdere köyünde 
Ş. Koçhisar

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

Enver Hergül 
Yenituran mahallesi 
Esnaf sokak No:71/2 
Ankara

Mustafa Cebi 
Varelit köyünde 
Of

Mustafa Yetişen 
Barutluk caddesi 
No: 45 
Bursa

Derbi Ortaç 
îlkokul öğretmeni 
Pakize Ortaç yanın
da Bayram köyü 
Ayaş - Ankara

Dilekçi: Fakir çiftçi oıup geliri bulunmadığından ve sı
kıntı çekmekte olduğundan bahsile Hâzineye ait yerlerden 
münasip miktarda borçlanma suretiyle arazi verilmesini is- 
teftıektrdir.

Dilekçi : Üç çenedir Bolu ve civarında gözlük camı bu
lunmadığından bahsile zaruri olan bu ihtiyacın kolayca te
min edilmesi için gözlük malzemesinin de tevzifc tâbi tutul
masını istemektedir.

Dilekçi : Evinin eşyasının ve parasının kazaen tamamen 
yandığından ve başkaca malı kalmadığıdan hasta ve periran 
bir vaziyette bulunduğundan bahsile evinin yapılması için 
yardım yapılmasını istemektedir.

Halk Partisi adına rey vermediklerinden dolayı Ahar köy
lüler tarafından kendilerine yol verilmediğinden şikâyeti mu- 
tazammındır.

Dilekçi : Zonguldak Kömür İstetmesinde işçi iken asker ol
duğunu beyanla askerlik vazifesinin Kömür İşletmesinde yap
masına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Köyleri muhtarının evini basmak suretiyle vesikalı tüfeği
nin' alınıp mahkemeye gönderilmesinden ve Necdet ismindeki 
bir şahsın s;lâh sattığından ve 12 yaşındaki yetim hediyenin 
satıldığından dolayı haklannda takibat yapılması ve cezalan- 
dınlmalan için vâla olan müracaatın şimdiye kadar neticelen- 
dirilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân hakların
dan mahrum edildiğinden bahsile emsali misillû kendisinin de 
bir an evvel iskânının yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : 11 nüfuslu olup arazisi bulunmadığından ve şu
nun bunun işlerini görmekte ve sefil bir halde bulunmakta ol
duğundan brhsile kendisine de Samsun vilâyeti dâhilinde ara
zi verilmesini istemektedir.

Yaptırdığı evinin yol fazlasına tecavüz ettiği iddiasiyle ta
pusunun verilmediğinden ve sürüncemede bırakıldığından şi
kâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Romanya göçmenlerinden olup evvelce kendisine 
verilen ev ve tarlanın bu kere elinden alınarak başkasına 
verilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle iskân hakkının mey
dana çıkanlmasmı istemektedir.



Arzuhal
No.

34 /3 4  

1 4 5 4 / 1 4 5 4  

(S. N o :  39)

56/56 

(S. N o :  40)

03/63 

(S .  N o :  41 )

36/36 

(S . N o :  42)

1 3 7 / 1 3 7

(S . N o :  43)

1 2 7 / 1 2 7  

(S .  N o :  44)

130/130 

(S .  N o :  45)

13 2 /13 2  

( s - X o :  46)

Arzuhal sulıibiııiıı
adı, soyadı ve adresi

S ü l e y m a n  E r t e m  

O s m a n d e d e  sokak 

N o :  7

S ı ı l t a n t e p e  - Ü s k ü 

d a r  - İstanbul

N e cm e tt in  B o r a  

M a n e v r a c ı  S .  5 9 12 5  

( Jiiverciı ı i s t a s y o n u  

A n k a r a

Al(‘lıınet K o ç  

İ t f a i y e  caddesi  

N o :  53 te B a k k a l  

F e r h a t  e l iy le  

F a t i h  - İs ta n b u l

i  sak  i l le l

S u l t a n l ı a m a m  i l a c ı  

K i i ç ü k c a m i  s o ka k  

M e h m e tp a ş a  Han 

N o :  2 

İs ta n b u l

M e h m e t  Ş e v ik  

Ç ü r ü k l ü  k ö y ü n d e n  

C e z a  E v i n d e  m a h 

k û m  

D in a r

N e vzat  A k le m a n  

İ c a d iv e  m ah a lles i  

S ü r a l l i c i  so kak  

X o :  23

K u z g u n c u k  - Istan 

bu!

S e r v e t  H a k a n  

ITâmit k ö y ü n d e  

L â d i k  - S a m s u n

F a i k  Y a v u z  

K a r a k u l a k  k ö y ü n d e  

Ç a y ı r l ı

9

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Emlâk Kredi Bankasına olan borcunun vâdesinin on seneye 
çıkarılması ve evinin inşaatının tamamlanması için 10 bin 
lira daha banka tarafından kendisine verilmesinin temin bu- 
yurulması talebinden ibarettir.

Devlet Demiryolları manevracısı olup ailesinin hastalığının 
tedavisi için Ulukışla istasyonundan Ankara civarındaki Gü
vercin istasyonuna tekrar nakil muamelesinin yapılması tale
binden ibarettir.

Ecdatlarından kendilerine intikal eden arazilerinin köy 
muhtarı ve mütegallibeler tarafından ellerinden alındığından
şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi: Tapulu arazilerine Kâğıthane köyü muhtarının da 
teşvik ve yardımiyle pervasızca gecekondu yapıldığından ve 
b u  suretle mülkiyet haklan baltalanmış bulunduğundan bahis 
ve şikâyetle kanunsuz olarak yapılan bu gecekondulann yık
tırılması için kati emrin verilmesini istemektedir.

Katil suçundan halı firarda bulunan oğlunun ve bir suçtan 
dolayı da hapishanede yatan kendi ve diğer oğııllannın köy
deki evlerine jandarmalar tarafından kanunsuz olarak sık sık 
başlan yapıldığından şikâyeti mutazammmdır.

Aziz Atatürk’ün halen yazısız olan kabrinin üstüne yazıl
mak üzere kaleme almış olduğu istidada yazılı şiirin yazılma
sına müsaade buyurulması talebinden ibarettir.

Din adamlarının kıyafetlerine Halk Partisince yapılmış olan 
zulüm ve baskının tamamen kaldınlması ve Diyanet İşlerinin 
geniş mikyasta gelişmesi ve din adamlanna daha fazla kıymet 
verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi: Batapu mutasarnf bulunduğu arazilerinin kendisi
ne teslim edilmesi hakkında hüküm almış ise de halen bu hü
küm infaz edilmemiş mezkûr arazi aşiret beylerinin işgalinde 
bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle bu gayrimenkulleri- 
nin bu mütegallibelerin ellerinden alınması için gönderilecek 
bir müfettişle tahkikat yaptırılmasını ve başkaca yerden jan
darma temin edilerek bu işin halledilmesini istemektedir.
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53/53 Fatma Sivri 
(S. No: 47) Tekeli - Kuyu cad

desi No: 1
Değirmendere - Göl
cük

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

Göçmen olup kendisinin küçük iken ebeveyninin de vefat 
etmesi sebebiyle nereye iskân edildiğinin bildirilmesi hakkın
da muhtelif tarihlerde Ankara Toprak ve îskân Umum Müdür
lüğüne verdiği dilekçelerine 7 ay 17 günden beri cevap veril
mediğinden şikâyeti mutazammındır.

41/41 Şükriye Eryılmaz 
(S. No: 48) Ülkü mahallesi çarşı 

başında No: 20 
Siird

Dilekçi: Kız sanat okulu mezunu olup fakir olduğundan 
bahsile hayır müesseselerinden birinde maaşla terziliğe veya 
başka bir işe tâyin edilmesini veyahut bir hayır oemiyetinin 
himayesi altında t>ir terzihane açabilmesi için ruhsat verilme
sini istemektedir.

45/45 H. Mahmut Doğan ay 
(S. No: 49) ve arkadaşları 

Lokantacı 
Tarsus

00 bin nüfuslu olan Tarsus kazasına ikinci bir postanenin 
açılması talebinden ibarettir.

40/40 ömeı* Eryılmaz 
ıS. No: 50) Ülkü mahallesinde 

No: 20 
Siird

Dilekçi : Suculuk işinin nihayet bulduğundan ve bir işle 
iştigal etmesine maddeten imkân bulunmadığından ve fakir ol
duğundan bahsile Siird camilerinden birinde bahçıvancı veya
hut hademe gibi bir hizmete tâyin edilmesini istemektedir.

51/51 Adalet Tetikel 
(S. No: 51) Hamidiye mahallesi

İstiklâl caddesi 
No: 117 
Gemlik

Dilekçi : 1331 senesinde Çanakkale Harbinde yaralanarak 
hastanede vefat eden babasından kendisine bağlanan 30 kuruş 
maaşın, kuponların kaybedilmesinden, kesilmiş bulunduğundan 
bahsile bu maaşın yeniden tahsis edilmesini istemektedir.

59/59 ‘ Lûtfi Ejder 
(S. No: 52) Tepe mahallesinde 

Sarıkamış

4/4 Hamdi Yılmaz 
CS. No: 53) Belediye Reisi

Oiircantepe - Gölköy

Dilekçi : Dükkânı olup evvelce bakkallık yapmakta iken 
sermayesinin azlığından geçimini temin edemiyecek bir hale 
gelmiş ve elyevm muhtacı muavenet bir vaziyete düşmüş oldu
ğundan bahsile gerekli yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Kazaları belediyesinin gösterdiği lüzum üzerine 
resmen tahsis edilen ve bedeli verilmiş ve faaliyete geçmiş 
olan beş tonluk Şevrole marka kamyonun bu kere vilâyet ma
kamınca faaliyetten alıkonulmuş ve teslim edilmemiş, Iran imi 
ve hukuki yollarla iktisabedilen bu hakkın siyasi mülâhaza
larla iptal edilmiş olması halkı teessüre sevk etmiş olduğundan 
bahsile bu gayrikanuni ve şahsi emrin durdurulması için icab- 
edenlere gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son karan almaya yetkili idari makam ve inerdiler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığın
dan mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamname
nin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce mua-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

mele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü daire
sinde sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muh
tariyetlerine ittifakla karaı verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

295 18. X I I . 1057

33/33 Yusuf Lâzopu.
(S. No: 54) Rârai, İtfaiye kar

şısı Reşitbev sokak 
No: 5 
îstanbul

49/49 Abdurrahmatı Ağat 
834/834 Kemerkaya mahallo-

ıS. No: 55) si No: 26 
Trabzon

54/54 Nurullah Gire m 
(S. No: 56) Masukiye köyünde

B. Derbent - îzmir

31/31 Abdullah Duran 
(S. No: 57) Hukuk Fakültesi 

müstahdemleri adına 
Ankara

6/6 İbrahim Eskici 
(S. No: 58) Ceza Evinde 

îzmil

1/1 Haşan Çelik 
(S. No: 59) Ceza Evinde 

îzmit

194/194 Şevki Şakiroğlıı 
(S. No: 60) Kavaşıhı mahallesin

de
Kırşehir

170/170 Numan Salman 
(S. No: 61) ,T. Karakol K. Uz. 

Onb.
Ulubey - Ordu

Dilekçi : 32 seneden beri îstanbul Belediye Temizlik İşlerin* 
de çöpçü olarak çalıştığından bahsile münasip bir aylık veya 
ikramiye verilmek suretiyle alâkasının kesilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kınm muhacirlerinden olup iskan suretiyle kendi
sine tahsis edilmiş ve birçok para sarfiyle noksanlarını ikmal 
etmiş ve tapusunu almış olduğu evinin Hâzineye iadesi için Hâ
zinece aleyhine dâva açılmış ve bu yüzden mutazarrır bir duru
ma düşmüş olduğundan bahsile kendi gibi vatandaşın hak ve 
hukukunun siyaneti için 2510 sayılı İskân Kanununa bir ek 
madde ilâvesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Ortaokul mezunlarına da yedek subaylık hakkının verilmesi 
veya evvelce tatbik edilmekte olduğu gibi diğer erattan daha 
evvel terhislerinin yapılması ve yedek astsubay olarik vatani 
vazifelerinin icra ettirilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Hukuk Fakültesi müstahdemlerinden olup almış 
olduğu 100 lira aylıkla geçinilemediğinden ve mağdur bir du
rumda bulunduğundan bahsile maaşının yükseltilmesini istemek
tedir.

Dilekçiler : Ceza evinde mahkûm olup Demokrat Partinin 
tekrar iktidara gelmesinden dolayı Büyük Millet Meclisini teb
rik etmekte ve ıslahı nefsetmiş bulunmakta olduklarından hah- 
sile kendilerinin cezaları hakkında af çıkarılmasını istemekte
dirler.

Bünyesini, dimağını Devlet ve millet işlerinde harcamış olan 
mütekaitlerin ikramiyelerinin 1958 yılında adedinin artırılma
sı talebinden ibarettir.

Dilekçi : Uzatmalı jandarma olduğundan bahsile yirmi yıl
lık hizmetinin tamamen borçlanma suretiyle emeklilik süresine 
sayılmasını istemektedir.



A mıha 1
No.

169/160 
(S. No: 62)

148/148 
(S. No: 63)

131/131
(S. No: 64)

134/134
(S. No: 65)

191/191
(S. No: 66)

192/192
(S. No: 67)

8/8  
■ S. No: 68)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

Hüseyin Eralp 
Minareikebiı* mahal
lesinde 
Zile

Okkeş Çetin 
Ceza Evinde Gardi
yan
İslâhiye

Mehmet Ali Tezgö- 
ren
Şehitler mahallesi 
Ceyhan sokak No: .'5 
Turgutlu

Feyzi Celûyir 
İnşaat Bölge Mü
dürlüğü Veznedarı 
Elâzığ

Ahmet Armutçu 
Eğitmen
Başayaş köyünde 
Ayaş - Ankara

Osman Gönen 
Eğitmen 
Tiske köyünde 
Ayaş - Ankara

Ziya Kocaoğlıı
10. Tüm. Oı-d. Tb. 
Ordonat Mal. Say
manı Ord. Kd.
Ütğm.
Elâzığ

— 12

Küçümen kararı ve ne sebepten rerildiği

Dilekçi : Polis memuru iken yaş haddinden 440 lira ikra
miye verilmek suretiyle emekliye ayrılmış, İstanbul ve İstiklâl 
Harbine iştiraki nazara alınmamış, Diyanet İşlerindeki iki se
nelik hizmetine karşılık ayda 150 kuruş emekli maaşı bağlan 
mış, perişan bir durumda bulunmuş olduğundan bahsile eski 
hizmetlerinin nazarı itibara alınarak emekli maaşının artırılma
sını istemektedir.

Dilekçi : Ceza evi kadrosunda 100 lira aylık ücretle gardi 
yan olarak çalıştığından ve bu para ile geçinmek mümkün ol 
madığından bahsile fazla mesailerinin bir ücret mukabili ola
rak kıymetlendirilmesini veya münasip bir memur kadrosunun 
kabuliyle durumunun ıslahını istemektedir.

Dilekçi : Bütün harblere iştirak etmiş, halen 68 yaşında ve 
çok fakir ve muhtacı muavenet bir vaziyette bulunmuş oldu
ğundan bahsile hidematı vataniye tertibinden maaş bağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi : Resmî dairelerde çalışan veznedarlara kasa tazmi
natı verildiği halde yalnız Nafıa Vekâletine bağlı teşekküllerde 
çalışan memurların bu haktan mahrum edildiğinden bahsile 
miktarı pek cüzi olan kendilerine de kasa tazminatı verilme
sini istemektedir.

Eğitmen olup emekli hakkı, çocuk zammı ve doğum ikrami
yesi gibi tahsisatlardan kendilerinin de istifade ettirilmeleri ta
lebinden ibarettir.

» » » » » »

Büyük Atatürk’ün heykel ve resimlerine ve şanlı bayrağı
mıza hayasız ve ahlâksızca yapılan çirkin tecavüzlerin önlen
mesi için kanuni şiddetli tedbirlerin alınması ve bunlara teşeb
büs ve cüret edenlerle yapanların mesul edilmeleri talebinder 
ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

296 18 . X I I . 1957
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370/370 
(S. No: 69)

Arzuhal
No.

348/348 
(S. No: 70)

325/325 
(S. No: 71)

342/342 
(S. No: 72]

Muzaffer Bekçi 
Ceza Evinde mah
kûm V 
Giresun

Mahkûm aileleri 
adına (İsim yoktııı) 
Aksaray Caddesi 
No: 112 
İstanbul

Seyfi Şahin 
Ceza Evinde mah
kûm 
Artvin

Aziz Başkılıç 
Ceza Evinde mah
kûm 
Antalya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : işlemiş oldukları suçlardan nadim ve 
peşiman olup ıslahı nefsetmiş bulunan mahkûmların affı tale
binden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstidada belirtildiği şekilde ;  birtakım za 
rar ve mahzurlara ortadan kaldıracağı gibi, aynı zamanda fay
dalı neticeler tevlidedeceğinden;  mahkûmların cezalannın kendi 
muhit ve memleketlerindeki ceza evlerinde infaz olunması ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukanda hulasaten açıklan 
mış olan istidalardaki vâki talepler; yeni bir kanun veya 
tefsir teklifi ile ilgili bulunduklarından; bu mevzuda yetkili 
bulunmıyan encümenimizce bu sıfatla yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

297 18. X I I . 1957

Reis yerine
M. M. Kâtip
Çorum Antalya Ankara Çanakkale Diyarbakır Elâzığ

II. Ortakcıoğlu R. Dengin A. II. Sezeri K. Tayşi M. Altmdoğan

Elâzığ Erzurum İçel Mardin Ordu Samsun
F. Karakaya M. Eyüboğlu Y. Karabulut S. Telliağaoğlu M. Ekşi N. Ulusoy

Siird Sivas Urfa
F. Şeııdur S. özsever M. Y. Alhas



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

15097/14507 Kâmil Süren
Devlet Karayolları 
7. Bölge asfalt pro
je şoförlerinden 
Samsun

13349/12770 Mehmet tein
T. O. Ziraat Banka 
sı Şube memurların
dan 
Mardin

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet ver
diği yolunda bir isnada mâruz kalarak haksız yere hapis ce
zasına mahkûm edildiğini, haddizatinde kusursuz bulunduğunu 
beyanla, cezasının bütün neticeleriyle birlikte affını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Kâmil Sü
ren’in idaresindeki kamyonun frenlerinin ıslak , olmasından 
dolayı tutmıyacağınl bildiği halde yoluna devamla bir dört 
yol ağzında sağ tarafına bakmaması neticesi bu taraftan çıkan 
Mustafa adındaki çocuğa çarparak bunun ölümüne sebebiyet 
vermiş olduğu toplanan deliller ve görgüye müstenit şahadet 
ve bilir kişi raporiyle sabit görülerek ve muhaffif sebebin mev 
cudiyeti de nazara alınarak kandisinin Türk Ceza Kanu
nunun 455/1 ve 59 ncu maddeleri mucibince bir sene sekiz 
ay müddetle hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle 
mahkûmuyetine dair Havza Asliye Ceza Mahkemesinden veri
len 3 . X  . 1956 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesince tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve kanun 
yolundan geçerek kesinleşen mezkûr hükümde bir isabetsiz
lik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü af talebi 
dikkate alınacak değer ve mahiyette görülememiş ve vekalet 
temsilcisi de aynı suretle mütalâa beyan etmiş olduğundan 
mezkûr talebin zikredilen sebepten reddine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

298 25 . X n  . 1957

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Hasta olan annesiyle büyük annesini görmek üze
re bir müddet kıtasından ayrılmış olmasına firar mahiyeti iza
fe edilerek haksız yere hapse ve yeni baştan askerliğine hük
medilmiş olduğunu beyanla, cezasının hukuki neticeleriyle bir
likte affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazıcında : Müstedinin 
sefer hazırlıkları ile meşgul bulunan bir kıtadan, yani 2. Kore 
Değiştirme Tuğayından 6 . IV . 1952 tarihinde firar ederek
12 . VII . 1952 tarihinde birliğine iltihak ettiği ve dilekçesinde 
firarına sebebolarak zikreylediği ve müdafaasında da tekrar
lamış bulunduğu hususların hilâfı hakikat olduğunun mahke
mece tesbit edilmiş olduğu bildirilmekte ve vâki af talebinin 
kabule şâyan olmamak lâzımgeleceği beyan edilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü af talebi dik
kate alınacak değer ve mahiyette görülememiş ve Adlice ve



Arzuhal
No.

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

Millî Müdafaa Vekaletleri temsilcileri de aynı suretle mütalâa 
beyan etmiş olduklarından mezkûr talebin zikredilen sebepler
den reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

299 25 . X I I . 1957

15092/14502 Takittin Şanlı
Hamidiye mahallesi 
Silifke eaddesi No : 
239
Mersin

(Arzuhal hulâsası : ('ezasının affı hakkında.)

Dilekçi : 1953 yılbaşı piyango biletlerinden hâmili bulundu
ğu 858984 numaralı biletin sonundaki dört rakamını bire çe
virmek suretiyle tahrifat yaptığı yolunda bir isnada mâruz ka
larak yapılan mahkemesi sonunda haksız yere on ay hapis ve
1 388 lira 80 kuruş ağır para cezasına ekseriyetle mahkûm edil
diğini beyanla; cezasının hukuki neticeleriyle birlikte affını 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Takittin San
lı ’nın yaptığı bu tahrifi ve binnetice sahtekârlık kendi müevvel 
karan ve toplanan sair delillerle sabit görülerek Türk Ceza 
Kanununun 316/1, 321 ve 56 nci maddeleri gereğince on ay ha
pis ve 1 388 lira 80 kuruş ağır para cezasına mahkûm edilmiş 
ve bu baptaki hükmün Temyizen tasdik olunmak suretiyle ka
tileşmiş bulunduğu ve kanun yolundan geçerek kesinleşen meş
kûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü af talebi 
dikkate alınacak değer ve mahiyette görülememiş ve vekâlet 
temsilcisi de aynı mealde mütalâa beyan etmiş , olduğundan 
mezkûr talebin zikredilen sebepten reddine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

300 26. xn . 1957

15114/14524 Mehmet Aslan
Ceza Evinde mah
kûm
Ş. Koçhisar

(Arzuhal hulâsası : Kadın kaçırmak suçundan Niğde Ak
saray Ağır Ceza Mahkemesince nıahkûm edilip infaz olunmak
ta bulunan 1 sene 8 aylık hapis cezasından bakiye kalan 25 ayı
nın, işlediği suçtan nedamet getirmiş vc ıslahı nefsetmiş bu
lunması itibariyle af olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zorla kadın kaçır
maya tam dsrecede teşebbüs ettiği bilmuhakeme sabit olup 
adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun 429 a son ve 62 
nci maddelerine tevfikan mahkûm edilen müstedi hakkı ndaki 
hükmün temyizen de tasdik olunarak katileştiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki 
izahatına ve incelenen dosyaya nazaran kabule şayan görülme-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

yen af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce tây'ttii 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

301 25 . X I I . 1957

(Arzural hulâsası : Orduda bilfiil 32 sene başçavuşluk yap
mış olup, örneklerini, ilişik olarak takdim ettiği vekâlet yazı-i 
Itırında da göTÜleceği üzere; 50 liradaki terfi müddetini 31 Tem
muz 1952 de ikmal ederek 60 liraya yükseltilmesi lâzumgçi
mekte bulunduğu halde; sin haddinden dolayı 11 Temmuz 
1952 tarihinden muteber olmak üzere yapılan emeklilik mıuı* 
melesinin; kendisine 4 Eylül 1952 tarihinde tebliğ olunduğu 
ve fiilen de 17 Eylül 1952 de ilişiği kesilerek bu tarihe kadu4 
maaşlarını dahi aldığı göz önünde hulnndurulmiyarak emekli
liğinin 50 lira üzerinden tesis olunması ile vâki mağduriyeti
nin telâfisini teminen tekaüt aylığının 60 lira üzerinden tadit 
olunması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı 
Kanunun 40 nci maddesi gereğince 14 Temmuz 1952 tarihin-1 
den muteberen yaş haddinden emekliye sevk olunan müste
di, 30 Temmuz 1948 tarihinde 40 liraya, 30 Hasiran 1950 ta
rihinde de 5619 sayılı Kanun nazara alınmak suretiyle 50 
liraya yükseltilmiş bulunduğundan 5802 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesindeki asgari bekleme süresini doldurmadığı için 60 
liraya terfi ettirilmediği, Askerî Temyiz Mahkemesinde ve Şû
rayı Devlette bu hususta açmış olduğu dâvaların da reddedilmiş 
bulunduğu ve hakkında yapılan muamelelerde bir kanunsuzluk 
olmadığı ve ahiren alman bir yazı ile de mumaileyhin Evlûl 
1952 sonuna kadar maaşını almış olduğu ve emekliliğinin teb
liğine dair dosyasında her hangi bir ilmühaber bulunmadığı 
ve emrin kendisine duyurulması hakkındaki yazıya karşılık 
olarak 7 nci Kolordu Kumandanlığından alınan 18 Eylül 1952 
tarihli tezkere ile maaşını îzmir emvalinden alacağının bildi
rilmiş bulunduğu ve 60 liraya yükseltilebilmesi için 5802 sa
yılı Kanuna göre bulunması lâzımgelen sağlık durumuna ait 
vesika ile yükseltmeyi temin edecek sicilin de mevcut bulunma
dığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 25. X H . 1957 tarihli encümen toplan
tısında temsilci sıfatiyle hazır bulunan Millî Müdafaa Vekâleti 
Kara Kuvvetleri Personel Dairesi Hukuk Müşaviri ve Emekli 
Sandığı Umum Müdür Muavininin 14 Temmuz 1952 de yaş 
haddinden dolayı otomatikman tekaüde sevk olunan muma
ileyh her ne kadar 15 Eylül 1952 tarihine kadar vazifesi ba
şında kalmış ise de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 91 nci maddesinin sarahati karşısında emeklilik mu-

10523/9997 Rit'at Taşönii 
810/810 Halil Rifat Pa.sa 

caddesi No: 348 
îzmir
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Arzuhal
No.

'20/20

amelesinde her hangi bir tadilât yapılmasının mümkün bulun
madığı hakkmdaki beyan ve mütalâaları dinlenip tesbit olun
duktan sonra;

Gereği düşünüldü: Tetkik kabiliyeti görülmiyerek kaza 
mercilerince talebi reddedilmiş olan müstedinin durumunun 
185 sayılı tefsir kararı muvacehesinde encümenimizce incelen
mesi derpiş olunmuş ise de yapılan tetkikat sonunda; ahiren 
yürürlüğe giren 5434 say ıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununda tadilât icrası ile is’afı mümkün olabileceği an
laşılan vâki talep hakkında encümenimizin kanun teklifine yet
kili bulunmaması bakımından bir muamele tâyinine mahal gö
rülmediğine âzadan Nüzhet Ulusoy’un vâki muhalefetine kar
şılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

302 25 . X I I . 1957

N evzat K a r a b a ş  (Arzuhal hulâsası: 8 ay hapis re 750 lira ağır para cezası
Şeyihh *r m ah a lles in  ile mahkûmiyetine mütedair, Bayburt Asliye Ceza Mahkemesin- 
<1»' ce takdiren ve teşdiden hükmolunup Temyiz ve karar tashih ta-
Eıv.urnııı  Icplcri dahi iyi incclenmiyerek reddolunmak suretiyle keski

katiyet <ylemiş bulunan 7. IX . 1955 tarihli mahkûmiyet kaıa- 
rının adli hala ib muallel buulndvğu;

Ezcümle :
1. Mağdur hakkında 20. VI. 1952 tarihli ilk raporu veren 

Trabzon hastanesince: (Servisimizde 0 gün yatarak salâh ile ta
burcu edilmiştir. Kati raporunun İstanbul'da yapılacak muaye
nesi sonunda alınması uygun olacaktır.) denilmesi üzerine mağ
durun hususi mahiyette İstanbul'a gidip orada, hususi bir has
taneyi : (Marmara Kilmiğine) yatarak Miniğin hususi tabibi 
olan İlanıza Uumin tarafından tanzim olunan ve; (2 . VI11. 1952 
tarihindi klinikten taburcu edilmiş ve yaralandığı günden isti- 
ralıatinin sona erdiği 20 . X . 1952 tarihine kadar işinden kaldı
ğı) hakkında almış oldıığr rapor, mahkemece'her ne kadar ihti- 
caca salih f/örülmemiş isi <lc yeniden sevk olunduğu resmi has
tam den de: (Çocuk hastanesince de) garip bir tesadüf olarak adı 
geçen doktorun burada hariciye mütehassısı olarak bulunması 
sebebiyle gene aynı şahıs tarafından evvelce verilen hususi ra
poru teyiden bir rapor verilmekle Trabzon Hastanesinin yukar
da arz olunan raporu ile bu raporlar arasındaki mübayenetin 
tıbbı adlice tetkik ve giderilmesi lâzım ve zaruri iken bıı lâzime- 
ifc riayet olunmamış bulunduğu:

2. Şahitlerin beyanlar ve ifadelerle ehlivukuf raporu ara
sında mübayenet mevcudolmasına rağmen mahiyeti meselenin 
aydınlanması için vasıtada bulunan Şoför Osman'ın ifadesine 
müracaat olunması i c ab ettiği halde bu şahidin dinlenmediği;



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

3. Şahadet müşevveş, mübayin ve devrilmenin lâstik patla
masından ileri geldiği hakkındaki müdafaası bilirkişi beyanı ile t 
mücyyit bulunduğu halde, mahallinde keşif yapılmıyarak, ehli
yet ve ihtisas sahibi bilirkişi mütalâasına müracaat olunmaksızın 
belediye ayar ve fen memurunun raporu ile iktifa olunduğu be
lirtilip bu tarzı hareketin her biri başlıbaşma birer adlî hata 
teşkil etmekte bulunduğundan; cüriim ile ceza arasında bir nis
pet dahi gözetilmeksizin indî ve gayrihukuki birtakım sebeplere 
dayanılarak verilmiş olan cezanın, bir eseri atıfet olarak hususi 
af yolu ile kaldırılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Tedbirsizlik ve dik
katsizlik neticesinde Sabri’nin 4 ay 4 gün işinden kalacak de
recede yaralanmasına sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye 
alınıp neticei muhakemede; Bayburt Asliye Ceza Mahkemesin
ce Türk Ceza Kanununun 459/2 ve 456/2 nci maddelerine tev
fikan mezkûr müddet ve miktar hapis ve para cezasına mah
kûm edilen müstedi hakkındaki 7. IX  . 1955 tarihli hükmün 
Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesinin 3 0 .1 .1956 ta
rihli ilâmı ile tasdik edilerek katileştiği ve Başmüddeiumumj- 
liğin vâki tashihi karar talebinin de reddolunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâleti temsilcisinin vâki iza
hatına ve incelenen evraka nazaran; dikkate alınacak mahi
yette görülmiyen af talebi hakkında, âzadan Fahri Karakaya’- 
nın usule mütaallik bir teklifi reddolunması üzerine muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

303 25 . X I I . 1957

14281/13694 Nıısrct Sayım (Arzuhal hulâsası : Manisa'ya nakli memuriyet etmiş bulun-
580/580 Ceza Eviııdo malı- masından bilistifade; arkadaşları tarafından hizmet ettirmek 

14860/14271 kûm maksadiyle alakonan hizmetçi kızı kendisinin alakoyduğu ve
441/441 Çumra cinsî münasebette bulunduğu hakkında atıf ve isnadolunan bir

suçtan, İskenderun Asliye Ceza Mahkemesince, haberi olmadan 
ve müdafaa imkânından mahrum bir şekilde gıyaben yapılan 
muhakeme sonunda ittihaz olunan 10 . IV . 1956 tarihli, tem
yiz ve tashih talepleri dahi; dosyası tetkik edilmeden reddolun- 
nıak suretiyle katileşen bir kararla bir sene hapse mahkûm edi
lip cezasının infazına başlandığı, ancak; böyle bir hâdise ile 
hiçbir gûna alâkası olmadığı ve tamamen mâsum bulunduğu; 
kendisinin hâdise tarihinden önce, 20. IV .1951 tarihinde Mer
sin Limanına tâyin edilerek orada vazifesine başlamış bulunma
sı ve hâdise tarihinden 5 ay sonra babası tarafından bulunan kı
zın bakire olduğu ve mahallî Hükümet tabipliğinin 2. I X . 1954 
tarihli raporu ile de keza; kendisinin tanımadığı mağdure ile
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ne zaman ve nerede kaldığı dahi incelenmediği halde, ... adlî tari
himizde eşine rastlanmıyacak bir şekilde aleyhine bir hüküm te
sisindeki isabetsizlik belirtilerek; 30 yaşında, genç bir Devlet 
memuru olarak kendisi, haksız ve sebepsiz yere mahkûm ve mağ
dur edildiği gibi, en büyüğü 8 yaşında olan, başkaca hami ve 
bakacak kimseleri olmıyan 6 çocuğu ile ailesinin sefil ve peri
şan bir durumda bırakıldıklarından, bu baptaki dosyasının iadei 
muhakeme yolu ile tekraren tetkiki ve yavrularının hayır cemi
yetlerinden birinin himayesi altına alınması ve tehiri infaz müd
detinin uzatılması ve 13 yıldır her sene kazanmakta olduğu Tür
kiye - Balkan Atış Müsabakasına iştirakinin temini taleplerinden 
ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Güldane Kılınç’ı şeh
vet hissi ile alakoyduğu ve cinsî münasebette bulunduğu bilmu- 
hakeme sabit görülerek;* adı geçen mahkemece Türk Ceza Ka
nununun 430/2, 416 ve 71 nci maddelerine tevfikan 12 ay müd
detle hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 10. I V . 1956 
tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesinin
3 . X .  1956 tarihli ilâmı ile tasdik edilerek katileştiği ve yapı
lan tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin de keza red
dedildiği ve hükümde bir isabetsizlik görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde 
iadei muhakeme talebinin tetkiki vazifeli kaza merciine ait 
bulunmasına, af talebini mutazammın isteğin ise; Adliye Ve
kâleti temsilcisinin vâki izahatına ve incelenen evraka nazaran 
kabule şayan görülmemesine binaen; vâki müracaat üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

304 25 . X I I . 1957

Reis ,M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya

A. F. Ağaoğlu
Bolu Çanakkale Elâzığ

M. Daytoğlu A. II. Sezen M. Altındoğan

Elâzığ Erzurum İçel
F. Karakaya M. Eyüboğlu Y. Karabulut

Ordu
M. Ekşi

Samsun
N. TJlusoy
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Münir Alkan (Arzuhal hulâsası : 13lx doğumlu vı 192!) sen ısı Mektebi
Fevzipaşa caddesi Mülkiyi mezunlarından olujı sinilerinin tetkikinden anlaşılacağı 
Mevkuf atçı sokak üzere; 27,5 senedir feragatle hizmet (/örmekte bulunduğu, miis- 
Karaca Ap. No: j>/3 )̂€f Vt takdirnamelerle dolu olan sicili n dolayısiyh kendisinde 
Fatih - İstanbul kanunun der/ıis n istihdaf ittiği kifayetsizliklerden hiçbiri bu

lunmadığı nazara alnı»mıhın n 125 liraya tırfı ittirildikten İnT 
niiz birkaç ay gibi kısa bir zaman sonra; kanuni v< muhik hiçbir 
sebep re lüzuma istinadolunmadan 54X4 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin H fıkrasına tevfikan, haksız olarak tekaüde sevk edil
miş bulunduğundan şikâyeti ve arz ettiği sebepleri binaen mez
kûr kanuna mugayir olarak yapılan bu emeklilik muamelesinin 
iptali talebini mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; Riza 
Yfili Muavini iksn 5434 sayılı Kanunun mezkûr muaddel mad 

desiyle vekâlete tanınan yetkiye istinaden tekaüde sevk edilmiâ 
bulunduğu bildirilmektedir.

18. X I I . 1957 tarihli toplantıda görülen lüzum ve vâki da
vet üzerine encümenimizin 25 . X I I . 1957 tarihli toplantısında 
hazır bulunan Dahiliye Vekâleti Zatişleri Umum Müdürü Ali 
Rıza Ünal; Vekâletin iş’arını müeyyit izahatında ezcümle : 
Mezkûr tasarrufun dayanmakta olduğu sebep ve lüzum hak
kında dosyada mukayyet bir bilgi bulunmadığını, ancak idare
nin artan iş hacmi karşısında, mumaileyhin durumunu inoeliyen 
Müdiran Encümeninde emekliye sevkı hakkında bir kanaat ta- 
hassul etmiş bulunduğunu belirtmiştir.

Gereği düşünüldü : Mer’i hükümlere göre; başkaca bir tet
kik mercii bulunmıyan bu kabil şikâyetlerin; Yüksek Meclisin 
1728 sayılı Kararının meriyete girdiği tarihten beri Arzuhal 
Encümenince incelenegeldiği ve bu idari muamelâtın mezkûr 
karara mevzu teşkil eden raporda yazılı ve zikrolunan maddei 
kanuniye ile; vâzıı kanunun istihdaf ettiği maksat ve gayeye 
tevafuk ve ademitevafuku ciheti siciller gözden geçirilip ge
rekli izahat alındıktan sonra bir karara bağlandığı ve bunlara 
vâki itirazlar üzerine tanzim ve takdim kılınan muhtelif maz
batalarla da bu cari muamelelerin Umumi Heyetin yüksek ıttı- 
lalanna arz olunduğu ve selef encümenlerin bu muttarit ve 
müstakar tatbikatının, gerek esas teşkilât hukuku ve gerekse 
Dahilî Nizamnamenin 1955 yılında tadil olunan 53 ncü madde
sinin 3 ncü bendi muvacehesinde dahi tamamiyle musip ve ka
nuni bulunduğu tesbit ve ihtilâfların bu bakımlardan Arzuhal 
Encümeninin tetkik ve vazife şümulü dâhilinde bulunduğu ek
seriyetle kabul olunduktan sonra; inoelenen sicil dosyasına na
zaran, Mektebi Mülkiye mezunu olup 1929 senesinde Maiyet 
memuru olarak dahiliye meslekine intisabetmiş bulunan müs* 
tedmin muhtelif kaza kaymakamlıklarında vazife görüp 
20.VH.1950 tarihinde 90 lira maaşla Rize Vali Muavinliğine tâ-
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yin kılındığı ve bu hizmette 26.IX.1956 tarihinde 125 liraya ka
dar yükseltilmiş bulunduğu anlaşılmıştır.

Gerek mezkûr vazifede, gerekse diğer vazifelerde bulundu
ğu zamana ait tezkiyelerinde ve 125 liraya terfiini sağlıyan 
tezkiye fişinde; kendisinin dürüstlüğü, istikameti ve ahlâki 
mazbutiyeti ve saire durumları hakkında durumunun müspet o! 
duğu belirtilmiş ve 7 defa takdirname ile taltif olunmuş bulun
masına rağmen mumaileyhin 125 liraya terfiinden henüz 3 ay 
geçmeden mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan tekaüde sevk 
olunduğu görülmüştür.

Ne dosya münderecatmdan ve ne de davet olunan vekâlet 
temsilcisinin vâki izahatından müstedi hakkındaki emeklilik 
muamelesinin ne gibi bir lüzum ve sebebe müstenit bulunduğu
nu tesbit etmek mümkün bulunmamış ve buna dair her hangi 
bir kayda da tesadüf olunamamıştır.

Arz ve izah olunan bu durum muvacehesinde Yüksek Meclis
çe tasvip buyurulan bahis konusu raporda da işaret olunduğu 
üzere müstedi hakkında mezkûr maddei Kanuniyenin tatbikini 
gerektirir kanuni ve muhik hiçbir sebep ve lüzum ve kendisinin 
mânevi takatsizlik ve fikri kabiliyetsizlik içerisinde bulunduğu 
tesbit olunamamış, dolayısiyle idarenin bu baptaki muamelesi 
gayrikanuni ve istimal olunan takdir hakkı isabetsiz bulunmuş
tur.

Bu maddei ve hukuki sebeplere binaen; şikâyet konusu olan 
emeklilik muamelesinin kaldınlmasma âzadan Nüzhet Ulusoy 
ve Ahmet Hamdi Sezen’in vâki muhalefetlerine karşı ekseriyet
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

305 25 . X I I . 1957

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

M azba ta  M u h a r r i r i
K o n y a  K â tip  Bolu

A. F. Ağaoğlu Mithat Dayıoğlu

Çanakkale 
Muhalifi 11)

Ahmet Hamdi Sezen

«rzurumÇanakkale im* w im* v* t _ Elazığ . Elazığ  ..................
u alifim Mustafa Altundoğan Fahri Karakaya Mehmet Eyilboğlu

O rd u  S am sun
1 «Aıt{) Karabulut Mihıir Ekşi M uha lif im

Nüzhet Ulusoy

Yukarda yazılı kararın; usul ve esas bakımlarından bir da
ha tetkiki için Âzadan Nüzhet Ulusoy’un ahiren vermiş bulun* 
duğu tekriri müzakere takriri; 16 . I . 1968 tarihli toplantıda 
tezekkür olunmuş ve Âzadan Selahattin Karayavuz ve Mehmet
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Eyüboğlu’nun vâki istinkâflarına ve Nüzhet Ulusoy, Ahmet 
Hamdi Sezen, Mithat Dayıoğlu, Fikri Şendur ve Yaşar Yazı
cı’nın muhalefetlerine karşı ekseriyetle reddolunmuştur.

Karar No. Karar tarihi

305 15 . 1 .1958

R e is  

K o n y a  

A. F. Ağaoğlu

K â t i p  

M a l a t y a  

T a k r i r i n  k a b u l ü  r e y in d e y in ı  

Y. Yazıcı
A n k a r a  B o l u

R. D engin T a k r i r i n  k a b u l ü  r e y i ı ıd e y im

M. Dayıoğlu

Ç a n a k k a l e  E l â z ı ğ  E r z u r u m  İ ç e l

T a k r i r i n  k a b u l ü  r e y in d e y in ı  M. Altındayım  M ü s t e n k i f im  Y. Karabulut
A. H. Sezen M. E y ub oğlu

K a y s e r i  M a r d i n  O r d u  S a m s u n

E. Develioğlu S. Tclliağaoğlu M. Ekşi T a k r i r i n  k a b u l ü  r e y i n d e y i n ı

N. TJlusoy

S i i r d  S i v a s

T a k r i r i n  k a b u l ü  r e y i n d e y i n ı  özsever
F. Şendur

T r a b z o n  

M ü s t e n k i f i m  

S. Karayavuz

U r f a  

M. Yaşar A  Ih as

Y o z g a d  

S. Eronat
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14370/13783 M. K âm il  T u ğ ru l  
Coskıınoğlu 
Z iy a  Gökalp  caddesi 
R. Soysal Ap. 4/1 
Y enişeh ir  - A nkara

(Arzuhal hulâsası : 27 senelik hâkimlik hizmetinin ciddi ve 
namuskârane bir şekilde re memlekete hizmet ifası ile geçmiş ve
1953 Ağustosunda meslekin en yüksek kademesi olan Temyiz 
âzahğma tâyin labnmış olmasına ve se b k  eden bu hizmetleri 
müddetincc sicilindi en u fa k  bir leke bulunmamasına rağmen; 
12. V I. 1956 tarihli bir kararla Adliye Vekili tarafından hiçtir 
kanuni ve muhik sebep irae olunmaksızın haksız ve mesnetsiz 
olarak 513i sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesine tevfikan 
re’s e n  tekaüde s e v k  o lu n m u ş  b u l u n d u ğ u n d a n  sil,âyeti re k a n u n u n  
nıh re  m a k sa d ın a  mugâyi: b u lu n a n  m e z k û r  t a s a r r u fu n  iptali ile 
vazifeye iade o lu n m a s ı  v? hu arada g e ç e n  maaşlarının tediyesi 
ta le p le r in i  m ut azam  m i n d i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, filha
kika mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan emekliye sevk olun
duğu ve bu maddede; bu baptaki kararların katı bulunduğu 
tasrih olunduğundan talebin yerine getirilmesine imkân ol
madığı bildirilmektedir.

Vâki davet üzerine 25 . XII . 1957 tarihli encümen toplan
tısında müştekiye ait açık ve mahrem sicil dosyalan ile bir
likte hazır bulunan Adliye Vekâleti Zatişleri Umum Müdürü 
İsmail Hakkı Madakbaşınm sicile müstenit izahatı ve dos
yada mumaileyhin tekaüde şevkini mucip lüzum ve sebep hak
kında da bir bilgi olmadığı yolundaki beyanı dinlenip, ahiren 
tadil olunan mezkûr maddei kaffıuniyeye göre, başkaca bir 
tetkik mercii bulunmıyan bu kabîl tasarruflar aleyhine vâki 
şikâyetlerin, 1728 sayılı Yüksek Meclis kararının meriyet ta
rihi olan 1951 senesinden beri Arzuhal Encümenince tetkik ve 
idari tasarrufun bu kararla kabul olunan raporda münderiç 
esaslara ve bu, maddei kanuniye ile istihdaf olunan maksat ve 
gayeye tevafuk ve ademitevafuku tesbit ve böylece icranın bu 
yoldaki tasarruflan Yüksek Meclise niyabeten murakabe edile- 
gelmekte bulunduğu anlaşılmıştır.

Selef encümenlerin bu müstakar tatbikatının Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzla, Dahilî Nizamnamenin 1955 yılında tadil 
olunan 53 ncü maddesinin 3 ncü bendi muvacehesinde zaruri 
ve musip bulunduğu, dolayısile bu ihtilâfların tetkik ve n i
yeti Arzuhal Encümeninin vazife dâhilinde olduğu ekseri
yetle kararlaştırıldıktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen sicil dosyasına nazaran; 
müstedinin pek iyi derece ile hukuktan mezun olup 1928 se
nesinde hâkimlik meslekine intisabederek 1953 senesine kadar 
yurdun muhtelif yerlrinde bu arada Ankara ve İstanbul gibi 
mühim şehirlerimizde muvaffakiyetle vazife gördüğü ve 1950 
senesinde birinci sınıfa aynlıp 2 . IX  . 1953 tarihinde de Tem
yiz âzalığına tâyin kılındığı; terfilerinin de muntazam ve 
(1936 yılındaki âdiyen terfi durumu hariç) tercihli ve müm-
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tazen olduğu mevcut tezkiye ve müfettiş raporlarında da; ah
lâki, meslekî ve ilmi kifayet bakımlarından da durumunun 
müspet mütalâa olunduğu görülmüş ve gerek dosyasından, ge
rekse Vekâlet temsilcisinden şikâyet konusu olan tasarrufun 
müstenit bulunduğu lüzum, sebep ve saik hakkında bir malû
mat edinmek mümkün olamamış ve buna mütaallik her hangi 
bir kayda dahi tesadüf edilememiştir.

Bundan başka mezkûr tasarrufu hukukiyede; zikroluna.ı 
Yüksek Meclis kararı ile kabul buyurulmuş olan Bütçe Encü
meni raporunda işaret edilen ve; bu maddei kanuniye ile vâzıı 
kanunun istihdaf ettiği maksat ve gayeye uyarlık ve ezcümle; 
müstedinin mânevi takatsizlik ve fikri kabiliyetsizlik gibi hal
lerle vücudundan istifade edilemiyen bir kimse bulunmadığı 
netice ve kanaatine varılmıştır.

Arz ve izah olunan bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, 
müstedi hakkında tatbik olunan re'sen emeklilik muamelesinde 
ve bu mevzudaki takdir hakkının istimalinde isabet görüleme
miş bulunduğundan gayrikanuni bulunmuş olan tekaütlük mua 
melesinin kaldırılmasına âzadan Nüzhet Ulusoy, Ahmet Hamdi 
Sezen, Mithat Dayıoğlu ve Mehmet Eyüboğlu’nun vâki muha
lefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

306 25 X I I . 1957

lieis M azbata  M u h arrir i  K âtip

K o n y a  Bolu
F a h r i  A  ga n g la  M uh ali f im

M ith a t  D a y ıo ğ lu

Çanakkale E lâzığ  Elâzığ Erzurum
M uhali f im  M u s ta fa  A l t m d o g a n  F a h r i  [\'arakaya  M uhalifim

A h ı n c t  H a m d i  S r z o ı  M e h m e t  E y i ib n ğ lu

i<;el O rdu  Saınsıııı
Yaku}> K a r a b u l u t  M ü n i r  E k ş i  M uhalifim

\ i i t h c t  1 ' lu so y

Yukarda yazılı kararın usul ve esas bakımlarından bir da
ha tetkiki talebini mutazammm, âzadan Nüzhet Ulusoy tara
fından ahiren verilmiş oîan tekriri müzakere takriri; encüm®*
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R e i s  

K o n y a  

A. F. Ağaoğlu

Ç a n a k k a l e  

T a k r i r i n  k a b u lü

r e y i n d e y i m  

Ahmet Hamdı Sezen

K a y s e r i  

Ebubekir Develioğlu

S i i r d  

T a k r i r i n  k a b u l ü  

r e y in d e y i m  

Fikri Şendur

nin 15 . 1 .1958 tarihli toplantısında tezekkür olunmuş ve âza- 
dan selâhattin Karayavuz ile Mehmet Eyüboğlu’nun istinkâf- 
lanna, Nüzhet Ulusoy, Ahmet Hamdi Sezen, Mithat Dayıoğlu, 
Fikri Şendur ve Yaşar Yazıcı’nın vâki muhalefetlerine karşı 
ekseriyetle reddolunmuştur. ^

Karar No. Karar tarihi

306 15 . 1 .1958

K â t i p  

A n t a l y a  

T a k r i r i n  k a b u lü  

r e y i n d e y i m  

Yaşar Yazıcı

A n k a r a  

Recep I)engin
B o l u  

T a k r i r i n  k a b u l ü  

r e y i n d e y i m  

Mithat Dayıoğlu

E l â z ı ğ  E r z u r u m  İç e l

Mustafa Altmdoğan M ü s t e n k i f i m  Yakup Karabulut
M. Eyiiboğlu

M a r d i n  O r d u  S a m s u n

Selim Telliağaoğlu Münir Ekşi T a k r i r i n  k a b u l ü

r e y i n d e y i m  

Nüzhet Ulusoy

S i v a s  T r a b z o n  U r f a

Süleyman Özse ver M ü s t e n k i f i m  M. Yaşar Alhas
Selâhattin Karayavuz

Y o z g a d  

Sefer Er ona t
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6889/6878

Arzuhal
No.

Avni Kurtbilek 
336 sokak No: 1 
İzmir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Askerî adlî hâkimlikten müstafi Avni Kurtbilek’in ; lehine 
müttehaz Askerî Temyiz Mahkemesi ilâmının infaz olunmadı
ğından şikâyeti mutazammın 24 . XI . 1955 tarihli müracaatı 
üzerine; mezkûr ilâmın; müştekinin harb okuluna girdiği tari
hin emekliliğine mebde olarak kabul olunmak suretiyle infazı 
lüzumuna dair verilip 25 . II . 1957 tarih ve 82 sayılı haftalık 
karar cetvelinde yayınlanarak katileşmiş bulunan 15 . I . 1957 
tarihli ve 4427 sayılı karar dairesinde muamele ifa olunduğu; 
Millî Müdafaa Vekâletinin ve Divanı Muhasebat Reisliğinin 
24 Mayıs 1957 ve 19 Haziran 1957 tarihli yazılarından anlaşıl
makla Dahilî Nizamnamenin 59 ncu maddesine tevfikan keyfi
yetin; karar cetvelinde neşrine karar verildi.

Toplantı tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

18 . X I I . 1957

Not : Yukarda bahsi geçen 1957/1127 numaralı Karar d o sy a s ı ,  

1957/82 saydı cetvele ait karar dosyalan mey anındadır.

13963/13002 Ilışan Yalkın 
5211 /5202 Kınalıada İskelesi 
9868/ Gişe Memuru Saba

hattin Yalkın eliyle 
Kınalıada - İstanbul

Lehine müttehaz Devlet Şûrası ilâmının bağlı bulunduğu 
idarece tamamı ile infaz olunmadığından şikâyetçi müstedi İh
san Yalkın hakkında verilip 28 . I I . 1957 tarih ve 85 sayılı hafta
lık karar cetvelinde yayınlanarak kesinleşmiş bulunan ve muma
ileyhin ; idarenin hatası neticesinde açıkta kaldığı 13 . V I I . 1947 
tarihinden, 31 . III . 1948 tarihleri arasındaki zamana ait emekli 
aidatının kusur ve hatası hükmen tesbit olunan idarece sandığa 
ödenip sandıkça da adı geçene tazminen tediye olunmak sure
tiyle infazı lüzumuna dair bulunan 23 . I . 1957 tarihli ve 4542 
sayılı Karar gereğince muamele ifa olunduğu ilgili vekâlet ve 
Sandık Umum Müdürlüğünün cevabi yazılarından anlaşılmakla 
keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin 59 ncu maddesine tevfikan haf
talık cetvelde neşrine karar verildi.

Toplantı tarihi

18 . X n  . 1957

Not : Yukarda bahsi f/eeçn 1957/4542 numaralı Karar dosyası, 
1957/85 sayılı cetvele ait karar dosyalan meyanındadır.

»



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

885.3/8656 Kâzım Türeei 
Orman îşletmo Mü
dürlüğünde Memur 
Trabzon

Açık maaşlarının tesviyesi lüzumuna mütedair Devlet Şû
rasından almış olduğu ilâmın infaz olunmadığından şikâyet 
eden, Trabzon Orman İşletmesi Müdürlüğü memurlanndan 
Kâzım Türeci’nin bu baptaki istidası üzerine selef encümence 
müttehaz ve; kendisine 3656 sayılı Kanunun 11 nci maddesi 
gereğince «açık maaş ödenmek suretiyle bahis konusu ilâmın 
infazına mütedair bulunan, 9 . IX . 1957 tarihli ve 111 sayı
lı Haftalık Karar cetvelinde münderiç 11 . VI . 1957 tarihli 
ve 5468 sayılı karar katileşip bu yolda infaz olunmuş bulundu
ğu da Ziraat Vekâletinin 3 Aralık 1957 tarihli yazılan ile bil
dirilmiş olduğundan keyfiyetin; Dâhili Nizamnamenin mu
addel 59 ncu maddesine tevfikan Haftalık cetvelde neşrine 
karar verildi.

Toplantı tarihi

18 . X I I . 1957

Not : Yukarda bahsi fjeçen 1957/5468 saydı Kanır Dosyası, 
1957/5468 numaralı cetvele ait Karar dosyaları meyarmıdadtr.

Jieis yerine 
M. M. Kâtip
Çorum Antalya Ankara Çanakkale Diyarbakır Elâzığ

H . Ortakcıoğlu R. Dengin A . II. Sezen K. Tayşi M. Altındoğan

Elâzığ Erzurum İçel Mardin Ordu Samsun
F. Karakaya M. Eyüboğlu Y. Karabulut S. Tejliağaoğlu M. Ekşi N. Ulusoy

Siird Sivas lîr ta
F. Sendur S. Özsever M. Y. Al has

(Arzuhal sayısı : 102)
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H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L !

1 Sayı : 1 0  !► —

2 . I V . 1958 Çarşamba
Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

14108/13522 Mehmet F. Aitay 
Çukurdere mahalle
si Hamamcı sokak 
No: 73 
Malatya

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatındaki yanlış 
muameleden dolayı Devlet Şûrasına müracaatte lehine hüküm 
istihsal etmiş bulunduğu halde, Maarif Vekâletince terfiiııin bu 
yolda ıslah olunmadığından şikâyeti ve ilâmın infazı esbabının 
temini talebini mutazammtndır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Filhakika; müstedinin. 
bhis konusu ilam dairesinde 1 . III . 1954 tarihinde, mezkûı! 
kanun dairesinde intibakı yapılıp 70 liraya terfi ettirilmesi 
iktiza etmekte bulunduğu belirtildikten sonra; Divanı Muhase
batla varılan mutabakat dairesinde aincak; 1954 yılından 
mevcut bulunan 40 lık ve 50 lik kadrolar Şûra ilâmları ve‘ 
müfettiş raporlan 8 . III . 1957 tarihine kadar vekâlete gelip 
muameleleri tekemmül etmiş olan öğretmenlere tahsis olunmuş 
bulunduğumdan hakkındaki Şûra ilâmının infazı mümkün ola- 
mıya.ı mumailyehin müsait kadro temin olunduğu 1 . III . 1955 
tarihindi terfi ettirilebildiği, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasının dosya arasında bulunan 
957/347 sayılı ilâmı ile; hakkındaki yanlış muamele ve tasar
rufu sarahaten iptal olunmuş bulunduğuna göre, müstedinin 
terfi ve intibakının 6273 nayılı Kanunun yürürlüğe girdiyi 
tarihten muteber olmak üzere ifası lüzumlu ve zaruri bulun
muştu!.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin açık, katı 
ve mutlak ifadesi muvacehesinde ilâmın çu veya bu sebeple 
ademiinfazı gayrikabili tecvizdir.

Bu sebeplere binaen; mezkûr kararın; makable şâmil olacak 
şekilde alınacak yeni bir kadronun zikrolunan tarihten itiba
ren müştekiye tahsisi suretiyle infazı hususunun Maarif Vekâ
letine bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

307 15 . I . 1958



2 —
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

>080/14490 Ş a k i r  C a n d o ğ a n  

G a l a t a s a r a y  Lisesi 

M i id ü r  M u a v in i  

İstanb u l

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak takdim kıldığı\ terfii mııcip 
müzekkeresinde dr (/örüldüğü üzere Devlet Şûrasından istihsed 
ettiği ilâma yöre; 6273 saydı Kını unun meriyete girdiği 
I . III . 1951 tarihinde maaşın mı 80 liraya intibak ettirilip bu 
derecede 8 ay 19 gün kıdemli sayılması lâzımgeldiği halde V<- 

hâldin kanun icabını vaktinde yerine getirmemiş; olması yü 
zünden mezkûr intibakının ancak; 3 yıl 2 ay 5 gün sonra ya
pılmış olmasından şikâyeti vc vâki mağduriyetinin telâfisini 
teminin mezkûr tarihten itibaren maaş derecesinin düzeltilmesi 
ve arada geçen zamana ait fark meuışiarının ödenmesi taleple 
rini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında.: Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesinin 23 . III . 1957 tarih ve 957/890 sayılı karar gere
ğince 1 . III . 1954 tarihinde maaşı 80 liraya çıkarılması ve 
bu maaşta 8 ay 19 gün kıdemli sayılması lâzımgelen müstedi
nin maaşının; mezkûr tarihte 50 liralık kadro işgal etmekte 
bulunması ve kendisine 60 liralık bir kadronun tahsisi de müm
kün olamaması sebebiyle, ancak; 60 liralık kadronun tahsis 
olunduğu 6 . V . 1957 tarihinden itibaren bu dereceye yüksel
tilebilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü - Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin sarih ve mutlak ifadesi ile; bir ilâm hükmünün in
fazının; hiçbir sebeple tehiri tecviz olunmamış bulunmaktadır.

Bu bakımdan; müstedi hakkındaki bahis konusu ilâmın; 
aradan 3 küsur yıl gibi uzun bir zaman geçtikten sonra ve 
mahmul bulunduğu mâna ve maksat dışında yerine getiril
miş olması gayrikabili izah ve 6273 sayılı Kanunun maksadına 
ve muvakkat 1 nci maddesine mugayir bulunmuştur.

Bu itibarla; müstedinin maaşının zikrolunan tarihten iti
baren 80 liraya yükseltilmesini teminen; o tarihe raci olmak 
üzere bir kadro alınmak suretiyle hakkındaki ilâmın infazı 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

308 15 . I . 1958

4484/13897 Halil Şenol
.... . Dört eylül Okulu

Başöğretmeni 
, . ... Kula - Manisa

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte almakta olduğu 50 lirada geçen 1 yıl 9 aylık kıdemi ile 
birlikte o tarihte (31.111.195 / tarihinde) maaşı 70 liraya yüksel
tilerek bil maaşta 9 ay kıdemli sayılması Devlet Şûrasından al
dığı 29.111.1957 tarihli ilâm ile de teyidolunduğu halde vekâlet
çe; kııdro kalmadığından bahsile bu hakkının tanınmadığından 
şikâyeti ve Devlet Şûrası ilâmı gereğince 70 lirada geçen 2 yıl 2 
aylık kıdemi il-e birlikte iktisabettiği 3 yıl 11 aylık kıdemine gö
re, Temmuz 1956 dan itibaren 80 liraya terfiini mümkün kılcı



A r z u h a l

\o.

246/246

e,ak bir Itfidro hinini il< mağduriyı tim nihayet r<ritmi si talebin 
Hiutüzamnımd ir. >

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Devler. 
Şûrasından aldığı mevzuubahis ilâm gereğince, her ııe kadar
1.III.1954 tarihinde 70 liraya terfi ettirilmesi ve bu maaşta 9 av 
kıdemli sayılması icabetmekte ise de 1954 yılından münhal 50 
liralık kadro kalmadığı için maaş ve kıdeminde yeniden ayat- 
lama yapılamadığı, ancak; kadrosunun miisaidolduğu 1.III.195J 
tarihinde mezkûr maaşa yükseltilip kıdem tanındığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya 
arasında bulunan 29.111.1957 tarihli kararı ile; müstediye ai* 
intibakı hakkında, 1.III.1955 tarihinden itibaren kadro veri: 
nıek suretiyle tesis olunan muamele 6273 sayılı Kanunun maksat, 
ve gayesini muhil görülerek iptal olunmuş ve işbu muamelemi'; 
zikrolunan kanunun meriyeti tarihine ircaı lüzumu belirtilmiş 
bulunulmaktadır.

İlâmın bu sarahati ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncû 
maddesinin mutlak ifadesi muvacehesinde; mumaileyhe ait in
tibak işleminin de mezkûr tarihe raci olmak üzere alınacak bir 
kadro ile ilâm dairesinde ıslahı lüzumuna ve müstedinin 80 li 
raya terfi talebi ise ayrı bir dâva mevzuu teşkil etmekte bu
lunduğundan bu husus hakkında encümenimizce ayrıca tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  3 —

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

309 15 . 1 .1958

(Arzııhııl hulâsası : (İ273 sayılı Kanunun tatbikiyle ilgili ola
rak lehine istihsal diniş bulunduğu Derlet Şûrası ilâmının âdemi 
infazından şikûyı ti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesinin bahis konusu 14 . IX . 1957 tarihli karan gereğince, 
aylığı; 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya yükseltilip bu derecede 
9 ay kıdemli sayılması icabeden müstedinin, mezkûr yıldan 50 
liralık münhal kadro bulunmadığı için ancak; kadrosunun mü
sait hale geldiği 1 . III . 1955 tarihinde terfi ve intibak muame
lesinin yapılabildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir örneği dosya arasında bulunan mez
kûr ilâmla; müstedi hakkında, 1 . III . 1955 tarihinde kadro ve
rilmek suretiyle tesis olunan muamele; zikrolunan kanunun ruh 
ve maksadını muhil görülerek iptal ve kendisinin bu kanundan 
meriyet tarihinden itibaren faydalanması lüzumuna açıkça işa
ret olunmuş bulunmaktadır.

Vahit Oktay 
Beyhan ilkokulu 
Başöğretmen yar
dımcısı 
Adana



Müstedi hakkındaki işbu kararın 1954 yılına sâri olmak üze
re 50 liralık kadro alınmak suretiyle infazı ve gayrikabili tecviz 

bulunan bu geciktirme sebebiyle mahrum kaldığı farkı maaşla
rının tediyesi esbabının Maarif Vekâletince istikmaline, ilâmda 
mütaakıp terfi hakkında (intibak ettirilen dereceden sonra ki, 
maaş derecesine dair) bir sarahat bulunmadığından yeni ve ay
rı bir dâva konusu olan bu hususa mâtuf müracaat üzerine mua
mele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

__ 4 —

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

' 3 1 0  15 . 1 .1958

15269/14677 İsmail Hakkı Yücel (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanlış tat- 
Maarif Memunı bik olunması üzerine açmış olduğu idari dâva, Devlet 'Şûrası 5
Lüleburgaz nci Dairesinin 8 . II . 1957 tarihli karariyle lehine neticelenmiş

bulunmakla bu baptaki ilâmın vekâletçe infaz olunmadığından şi
kâyeti ve mezkûr karar gereğince 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 
70 liraya terfi ettirilip müktesep kıdemine göre bu derecede 8 ay 
kıdemli sayılmasının, keza, bu ayarlamanın bir neticesi olarak 
t . VII . 1956 tarihinde 80 liraya terfi ettirilmesi ve farkı maaş
larının tediye ve tesviyesi esbabının temini taleplerini mutazam- 
m indir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aldığı ilâm 
gereğince, filhakika 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 70 liraya 
terfi ettirilip bu maaşta 9 ay kıdemli sayılması icabetmekte ise- 
de 1954 yılından münhal 50 liralık kadro kalmamış olduğu için 
terfi ve intibak muamelesinin ancak, kadrosunun müsait hale 
geldiği 1 . III . 1955 tarihinde yapılabilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki müesses muamele; 
bir örneği dosya arasında bulunan mezkûr Şûra karan ile kanu
nun ruh ve maksadına aykın görülerek iptal olunmuş bulundu
ğuna göre; ilâmın infazının; velevki kadrosuzluk sebebiyle dahi 
olsa tehiri; bu sarahat ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin mutlak ifadesi müvacehesinde gayrikabili tecviz bu
lunmaktadır,

Bu bakımdan 1954 yılma sâri olmak üzere 50 liralık yeni 
kadro alınmak suretiyle ilâmın infazı esbabının istikmali ve in
tibakta vukubulan gecikmeden mütevellit farkı maaşlarının 
müstediye tesviyesi lüzumuna; ilâmda mtitaakip dereceye terfi 
hakkında her hangi bir sarahat bulunmamasına ve bu hususun 
ayn bir dâva konusu olmasına mebni buna matuf talep hakkın
da muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

$11 1 5 .1 .1958
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: O tarihte almakta bulunduğu aylık dere
cesindeki 35 aylık müktesep kıdemi nazara alınmamak suretiyle 
6273 sayılı Kanun tatbikatında yapılan yanlışlıktan dolayı Dev
let Şûrasına müracaatle lehine hüküm istihsal ettiği halde;  ve
kâletçe, kadro bulunmadığı ileri sürülerek mezkûr ilâmın infazı 
cihetine gidilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin maaşının 
Devlet Şûrasından aldığı ilâm dairesinde, her ne kadar 1. I I I .
1954 tarihinden itibaren 60 liraya yükseltilmesi iktiza etmekte 
ise de, Divanı Muhasebatla varılan mutabakat sonunda, 1954 
yılından mevcut 40 ve 50 liralık kadroların; teftiş raporlan ve 
şûra kararlan 8. I I I . 1957 tarihine kadar vekâlete gelip mua
melesi tekemmül etmiş bulunanlara tahsis edilmiş ve muma
ileyhe ait raporun bu tarihten sonra gelmiş bulunması itibariy
le elde kadro kalmadığından ancak müsait kadro bulunduğu 
1. I I I . 1955 tarihinde terfi ettirilip intibakının yapılabilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya 
arasında bulunan bahis mevzu 11. X I I . 1956 tarihli ilâmında 
da sarahaten belirtildiği üzere; kadroya mâtuf beyan muhik 
ve vârit g'örülmiyerek reddedilmiş ve müstediye 6273 sayılı 
Kanuna tevfikan verilecek olan yükselme derecesinin o tarih
te almakta olduğu 40 lirada geçirdiği müddetten itibaren ve
rilmesi lüzumlu ve zaruri bulunmuştur.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin mutlak 
ifadesi muvacehesinde; her hangi bir sebeple olursa olsun bir 
ilâmın ademiinfazı gayrikabili tecviz bulunmuştur.

Bu sebeplere binaen mezkûr kanunun meriyete girdiği ta
rihten muteber olmak üzere gereken teçfi ve intibakın yapıl
masını temiııen makable şâmil olacak bir şekilde kadro alın
ması ve bu suretle mezkûr ilâmın infazı hususunun Maarif Ve
kâletine bildirilmesine kadar verildi.

Karar No. Karar tarihi

312 15 1 .1958

14035/13449 Halil özer
Cumhuriyet îlkolu
öretmeııi
Nevşehir

Arzuha] Arzuhal sahibinin
No. udi, soyadı ve adresi

14173/13587 Rasim Başgöz
Maarif Vekâleti Mü
fettişi 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili 
olarak Devlet Şûrasından lehine istihsal ettiği ilâmın infazını U 
minen vekâletçe kendisine münhal müfettişlik kadrolarından biti 
tahsis olunmuş bulunduğu halde; Divanı Muhasebatça bu kabil 
idari kadroların tahsisi muvafık g'örülmiyerek; gerekli vize mua
melesi yapılmamak suretiyle infazın durdurulmuş olduğundan 
şikâyeti ve Divanı Muhasebatın bu noktai nazarı; meslekte asıl 
öğretmenlik olmasına ve idari kadrolarda hizmet görenlerin dahi 
öğretmenlikten gelmiş kimseler bulunmaları, nitekim kendisinin



de aynı şekilde teftiş yörevlisi bir öğretmen alması re böyle 6 ir 
kadronun verilmesinin ancak bir tahsisten ibaret bulunulası mu
vacehesinde; zikratunan karımı ve Şûra ilâmının istihdaf eyledi
ği ruh ve mânaya mubayir bulunduğundan Haziran 19:~)î tari
hinden itibaren 100 liraya terfi ettirilmek suretiyle ilânı iktiza
sının yerine ye tiril mesi re  dolayısiyle infaz mevzuunda Divanı 
Muhasebatça kolaylık yösterilmesi tali bini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasının 
30.IV.1956 tarihli ve 56/1325 sayılı kararına göre; filhakika 
1.VI.1954 tarihinde 100 liraya terfi ettirilmesi icabeden müste 
diye kendisi gibi 1954 yılında öğretmenlik kadrosunda olup 
5439 sayılı Kanuna tevfikan vekâİGt müfettişliklerinde çalışan 
lara 1954 - 1955 yıllarına ait münhal müfettişlik kadrolarının 
verilmesinde bir mahzur olmadığı mütalâa olunarak mumailey
he 80 liralık bir kadro tahsis oluntıp 30.111.1955 tarihinde 100 
liraya terfi ve intibakı sağlanmış ise de; istenilen mütalâa üze
rine; bunun mümkün ve muvafık bulunmadığına dair ilişik 
olarak takdim kılman Divanı Muhasebat yazıları karşısında 
mezkûr tahsis ve intibaktan sarfınazar olunduğu.

Divanı Muhasebatça vize olunması halinde müstedinin tale
binin is’af olunabileceği bildirilmektedir.

Divanı Muhasebat Reisliğinin 7.XI.1957 tarihli Umumi He
yet Kararına atfen vâki iş’annda :

2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanununun 1 ve 11 nci, keza 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 75 ve 76 nci mad
delerine istinaden yapılmakta olan tetkikat ve murakebede; bil
hassa; masarifin tahsisat ve kadro dâhilinde bulunmasına ve 
kadroların teşkilât kanunları ile alınmış olan kadrolardaki un
van, maaş v,2 derecelerle, istihdam mahallerine derecei muta- 
bakatine dikkat olunduğu, müşarünileyh vekâletin vâki iş’arı 
üzerine; yapılmış olan ir«tıbak muameleleri de bu cihetlerde a 
tetkik olunarak tamamen gayrişahsi mahiyette ve bu mevzu
larda prensipleri tesbit eden 14.11.1957 ve 29.IV.1957 tarihli 
kararla, o tarihlerde müfettişlik vazifesi ifa etmiyenlere
1.III.1954 tarihinden muteber olmak üzere müfettişlik kadrosu 
tahsis olunarak farkı maaş tahsis ettirilmesinin caiz olamıyacağı 
belirtilmiştir. Bunun ancak, o tarihlere ait yeni öğretmen kad
rosu alınmak suretiyle mümkün bulunduğu ve mezkûr Şûra 
ilâmında da esasen farkı maaşa miitaallik bir hüküm olmadığı 
bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasının dosya arasında bulu
nan mezkûr ilâmında «6273 sayılı Kanun muvacehesinde ve 
Devlet Şûrası Deavi Daireleri Umumi Heyetinin 25.XI.1955 ta
rifeli ve 55/111 sayılı Tevhidi İçtihat Kararı ger-eğince davacıya 
verilen yükselme derecesinin 90 lirada geçirdiği müddetten iti
baren ve bu müddete ilâve suretiyle hesabedilmemesinde kanu
nun maksadına ve hakkaniyet esaslarına uyarlık bulunmadığın-

— 6 —
A rzuhal Arzuhal sahibinin

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



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, Soyadı vc adresi Kncümen kararı ve ne sebepten verildiği

B a ş ö ğ re tm e n i

Bayburt

dan iptaline» denilmek ve mumaileyhin bu kanuna göre yapıla
cak intibak muamelesi belirtilmek suretiyle çek sarih ve mut
lak bir hüküm tssis olunmuştur.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesin
de ilâmın hiçbir sebeple tehiri gayrikabili tecviz bulunduğundan; 
infazı temrnen vekâletçe 1954 yılma sâri olmak üzere derakap 
80 liralık yeni bir kadro alınıp müstediys tahsisi esbabının ir- 
tikmali lüzumuna karar verildi.

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanlış tat-
uln  bil: olunması, d olayı siy! e Devlet Şurasının lehini harar verilip 

hu hüküm gereğince: / . / / / .  195} tarihinde maaşı 70 liraya 
yükseltilmesi ve hu derecede 9 ay kıdemli sayılması icabet fiği 
halde: vekâletin kt nı/isini hu kararla mukayyet görmiyerek, 
kadro kifayetsizliğini ileri sürmek suretiyle intibak muamele
sini ancak: I . III . 1955 tarihindi yapıp kendisini 11 ay 8 gün 
kıdemin gen  bırakmış olduğundan şikâyeti ve mezkûr kıdemin 
bugünkü kıdemim ilâvesi ve geciktirilin müddete ait fark ma
aşları ile sair istihkaklarının ödenmesi vı emsalleri gibi 
31 Mayıs 1956 tarihinden muteberin 80 liraya yükseltilmesi es
babının istikmâli tale-ph rini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin, Devlet 
Şûrası 5 nci dairesinden aldığı 14 . V . 1957 tarihli karar ge
reğince, filhakika; maaşının 1 . III . 1954 tarihinde 70 lira
ya çıkarılması ve bu maaşta 6 ay 22 gün kıdemli sayılması 
icabetmekte ise de 1954 yılında münhal 50 liralık kadro olma
dığı için maaş ve kıdeminde bir ayarlama yapılmadığı ve mev
cut kadroların da Divanı Muhasebatla varılan mutabakat da
iresinde şûra kararları ve teftiş raporları 8 . III . 1957 tari
hine kadar vekâlete gelip muameleleri tekemmül etmiş olanla
ra tahsis olunduğu. Mumaileyhin maaşının ancak, kadrosu
nun müsait olduğu 1 , III . 1955 tarihinden muteber olmak üze
re 70 liraya yükseltilebildiği bu maaşda da terfi süresini dol
durmuş isede kadrosu müsaidolmadığmdan 80 liraya yüksel- 
tilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan Devlet Şûrası 
5 nci Dairesinin 14 . V . 1957 tarihli ilâmında; davacının, 6273 
sayılı Kanun gereğince verilecek yükselme derecesinden ve 
kıdemden Mart 1954 tarihinden itibaren istifade ettirilmesine 
ve vekâletçe 1 . III . 1955 tarihinden itibaren kadro verilmesi

Karar No. Karar tarihi

313 15 . 1 .1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15070/14480 İsmail Arman 
1337/1337 Gazipaşa İlkokulu 

öğretmeni 
İnegöl

suretiyle yapılan muamelenin iptaline karar verilmiş bulun
maktadır.

İlâmın bu sarahatine rağmen kadro müsaitsizliği ileri sü
rülmek suretiyle infazın geciktirilmesi Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesi muvacehesinde gayrikabil tecviz bu
lunmuştur.

Müstedinin maaşının; 1954 yılına şamil ve raci olacak su
rette alınacak bir kadro ve tahsisat ile bu tarihten itibaren 
70 liraya yükseltilmesi ve intibakının yapılması ve farkı ma
aşlarının tediyesi suretiyle ilâmın infazı lüzumuna. /

Mütaakıp terfi muamelesinin ise ayrı bir dâva konusu bu
lunması itibariyle bu husus hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 8 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

314 15 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : 0273 sayılı Kanuna tevfikan Mart 1954 
tarihinde maaşı 70 liraya yükseltilip bu derecede 21 ay 3 gün kı
demli sayılması gerektiği hakkında Devlet Şûrasından istihsal et
miş olduğu ilâmın Maarif Vekâletince kadro müsaadesizliğinden 
bahsile infaz olunmadığından şikâyeti ve dolaytsiyle mağduriye
tinin bertaraf edilmesi talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşının, 
Devlet Şûrasından aldığı karar gereğince, filhakika 1 . I I I . 1954 
tarihinden itibaren 70 liraya yükseltilmesi ve bu maaş derecesin
de 9 ay 3 gün kıdemli sayılması icabetmekte ise de 1954 yılın
dan 50 liralık münhal kadro olmadığı için ancak kadrosunun 
müsaidolduğu 1 . III . 1955 tarihinde yükseltilebildiği 80 liraya 
terfiinin de keza sırası geldiği ve kadro temin edildiği vakit ya
pılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan Devlet Şûrası 5 
nci Deiresinin 24 . X I I . 1956 tarihli ilâm ile, 6273 sayılı Kanuna 
tevfikan yapılacak intibakın kadrosuzluk sebebiyle geciktirilme
sine matuf defi sarahatten reddolunmak suretiyle bu kanun hi
lâfına yapılmış olan muamele' iptal olunmuş bulunmaktadır.

Müstedi hakkında zikrolunan kanuna tevfikan yapılan inti
bak muamelesinin de, cevabi yazıda teyidolunduğu üzere, 1954 
yılma şâmil olmak üzere alınacak bir kadro ile ıslahı ve bu su
retle ilâm hükmünün infazı lüzumuna; mütaakıp terfi muamele
sine matuf iddia ve ihtilâfın halli ise yeni bir dâva mevzuu bu
lunması itibariyle bu husus hakkında tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

sfi.J 15 . T. î? :3



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

(Arzuhal hulâsası : Mart 1951 tarihinde meriyete giren 6273 
sayılı Kanuna tevfikan maaşı bu tarihte 90 liraya yükseltilmek 
suretiyle intibak muamelesinin yapılması ilişik olarak takdim et
tiği, lehine miittehaz Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin 15 . IV . 1957 
tarihli ilâmı iktizası bulunduğu halde; Maarif Vekâletince kadro- 
suzluk sebebiyle bu terfi muamelesinin yapılmadığından şikâye
ti, mezkûr ilâm ve zikrolunan kanunun muvakkat 1 nci maddesi 
ve keza; Devlet Şûrasının bu kanun tatbikatı ile alâkalı Tevhidi 
içtihat kararı miivacehesindc kadrosuzluk iddiası mesnetsiz ve 
yersiz bulunmakla mezkûr tarihten muteber olmak üzere maaşının 
90 liraya çıkarılması ve bu maaş derecesinden 6 ay kıdemli sayıl
ma ve 1 . IX . 1956 tarihinden itibaren 100 lira alabilmesi için 
muktazi kadronun tahsisi maaş ve ikramiye farklarının ödenmesi 
esbabının istikmali talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika; mezkûr 
kanunun yürülüğe girdiği tarihte 90 liraya yükseltilmesi icabe- 
den müstedinin kadrosu müsait bulunmadığından 4357 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi gereğince sıraya alınıp sırası geldiği 
vakit 70 lik bir kadro tahsis olunmak suretiyle 31 . VII . 1957 
tarihinde maaşının bu dereceye yükseltilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasının dosya arasında bulu
nan 15 . IV . 1957 tarihli zikrolunan ilâmında da sarahaten ifa
de olunduğu gibi «öğretmenlerin mezkûr kanun mucibince ya
pılacak intibak ameliyesi neticesi iktisabedecekleri derece ve 
kıdemden bu kanunun meriyete girdiği Mart 1954 tarihinden 
itibaren istifade etmeleri maksat ve gayesi istihdaf olunduğu» 
belirtilmiştir.

Bu durum karşısında müstedinin 90 liraya olan terfi ve in
tibakının da mezkûr tarihe ircaı ve hakkmdaki tasarrufun bu 
yolda ıslahı lâzım ve zaruridir. Bu ciheti teminen makable şâmil 
şekilde bir kadro alınması suretiyle ilânım infazı lüzumuna ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

316 15 . 1 .1958

1488b/14297 Nejat Idil
Maarif Müdür Mua
vini
İstanbul

605/605 Akif Sönmez 
13906/13322 20 Temim* İlkokul 

öğretmeni 
Nevşehir

(Arzuhal hulâsası : 195-1 yılında yapılması lâzımgelen maaş 
intibakı ile ilgili olarak Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş ol
duğu ilişik ilâm hükmünün; kadro bulunmadığı beyanı ile yerine 
getirilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâleti cevabi yazısında : Müstedinin aldığı 5 . II . 
1957 tarihli ilâma göre; 1 . III . 1954 tarihinde maaşı 70 liraya 
çıkarılıp bu maaşta 9 ay 1 gün kıdemli sayılması icabettiği açık
landıktan sonra; Divanı Muhasebatla mutabık kalınması sonun-



da 8 . III . 1957 tarihine kadar teftiş raporları ile şûra kararları 
vekâlete gelmiş ve muameleleri tekemmül etmiş olan öğretmen
lere 1954 yılından ihtiyaçları olan ve o tarihlerde mevcut bulu
nan 50 liralık kadrolar tahsis olunmak suretiyle bir kısım mes
lektaşlarının Devlet Şûrası kararları infaz olunabildiği.

Mumaileyhe ait Şûra kararı ve teftiş raporları ise, bu tarih
ten sonra alındığı ve elde 1954 yılından kadro kalmadığı için 
hakkındaki ilâmın infaz olunamadığı, ancak; kadrosunun müsa- 
idolduğu 1 . III . 1955 tarihinden itibaren intibakının yapılabil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesinin dosya arasında bulunan 57/313 sayılı Kararında da 
sarahaten belirtildiğf gibi; 6273 sayılı Kanunun muvakkat bi
rinci maddesiyle; öğretmenlerin mezkûr kanun mucibince yapı
lacak intibak ameliyesi neticesi iktisabedecekleri derece ve kı
demden bu kanunun meriyete girdiği Mart 1954 tarihinden iti
baren istifadelerini sağlamak maksat ve gayesi istihdaf olunmuş 
ve müstedi hakkında 1 . III . 1955 tarihinden itibaren kadro ve
rilmek suretiyle tesis olunan muamele bu mucip sebebe binaen 
iptal edilmiştir.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin mutlak ifa
desi muvacehesinde mezkûr ilâmın ademi infazı gayrikabili tec
viz bulunmuştur.

Bu bakımlardan ilâm hükmünün; makable şâmil bir şekilde 
alınacak kadro, belirtilen tarihten muteberen; müstediye tahsis 
olunmak ve terfi ve intibak muamelesi yapılmak suretiyle infazı 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 10 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin -

No. adı, soyadı ve adresi Küçümen kararı re ne sebepten verildiği

317 15 . I . 1958

15268/.14676 1 Fakat Çerman
Merkez Atatürk ilk
okul öğretmeni 
Lüleburgaz

(Arzuhal hulâsası : 6.273 sayılı Kanunun hakkında yanbş 
tatbik olunması sebebiyle artığı idari dâva; Devlet Şûrası 5 nci 
dairesinin örneği ilişik S . II . 1957 tarihli karart ile lehine ne
ticelenmiş bulunmasına rağmen; Maarif Vekâletince kadro bu
lunmadığı beyan olunmak ve 11 aylık kidemıi zıyaa■ uğratılmak 
suretiyle lâzinıülinfaz bulunan ilânı dairesinde muamele yap'l- 
mıyarak mağdur edildiğinden şikâyeti ve kendisinin 1.111.195 i 
tarihinden itibaren 80 liraya, intibak ettirilip ve mezkûr kânun 
dairesinde kıdemli sayılması ve buna göre; 1 . VII . 1956 tari
hinde de 90 liraya terf Un i sağhyacak kadron un tah sisi ve 
tahakkuk edecek farkı maaşlarının tesviye olunması taleplerini 
mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika, mezkûr 
Şûra karan gereğince 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 80 lira
ya terfi ettirilmesi lâzımgelen müstedinin 1954 yılından elde 
60 liralık münhal kadro bulunmadığı için ancak kadrosunun



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

Emine Al kan 
Beyoğlu Okçumusa 
İlkokulu öğretmeni 
İstanbul

müsait hale geldiği 1 . III . 1955 tarihinde mezkûr kanun ve 
bu baptaki Devlet Şûrası Tevhidi îçtihad karan dairesinde 
mezkûr aylık derecesine yükseltilmek suretiyle intibakının 
yapılabilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunaıl bahis konusu 
Şûra ilâmında : Müstediye 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 
kadro tahsis olumak suretiyle 6273 sayılı Kanundan istifade 
ettirilmesi derpiş olunmuş ve Vekâletçe hilâfına tesis olunan 
muamele kanununun ruh ̂ ve maksadına mugayir görülerek 
iptal edilmiş bulunulmaktadır.

Velevki kadrosuzluk sebebiyle dahi olsa ilâmın infazının 
tehiri; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin ıtlâkı 
muvacehesinde gayrikabili tecviz bulunduğundan, müstedinin 
zikrolunan meriyet tarihinden itibaren terfi ve intibakının ya
pılmasını teminen mezkûr tarihe sâri olmak üzere 60 liralık 
yeni bir kadro alınmak suretiyle infazın temini esbabınım istik- 
mali ve geciktirilmeden mütevellit farkı maaşlannın mevzuat 
dairesinde tesviyesi lüzumuna; ilâmın mütaakıp derecelere si
rayet ettirilmesi bahis mevzuu olamıyacağına ve bu hususuu 
ayrı bir dâva konusu bulunmasına binaen buna matuf talep 
hakkında bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

318 15*. I . 1958

(Arzuhal hulâsası : 6273 saydı Kanunun, Vekâletçe hakkın
da yanlış tatbik olunması sebebiyle açtığı idari dâva lehine ne
ticelenip ilişik olarak takdim ettiği Devlet Şûrası karan daire
sinde; bu kanunun meriyete girdiği tarihte (1 . III . 1954 de) 
kendisine 50 liralık kadro tahsis olunmak suretiyle 70 liraya 
terfi ettirilmesi lâzım re zaruri bulunduğu hadi e; mezkûr ilâ
mın infaz olunmadığından şikâyeti mulazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Aldığı şahsi karar 
gereğince maaşı, filhakika 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya 
yükseltilmesi lâzımgelen müstedinin aylığının, mezkûr tarihten 
50 liralık münhal kadro bulunmaması sebebiyle, ancak; kad
rosunun müsait hale geldiği 1 . III . 1955 tarihinde mezkûr de
receye yükseltilmek suretiyle 6273 sayılı Kanuna tevfikan in
tibakının yapılabildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci • dairesinin dosya 
arasında bulunan 13 . IV . 1957 tarihli bahis konusu ilâmı ile; 
müstediye 1 . III . 1955 tarihinde kadro verilmek suretiyle ya
pılan intibak muamelesi kanunun maksat ve gayesini muhil gö
rülerek sarahaten iptal olunmuş ve bu intibaktan Mart 1954
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tarihinden itibaren istifadesi mutlak olarak hükme bağlanmış 
bulunmaktadır.

Bir ilâm hükmünün, velevki kadro sebebiyle dahi olsa infaz 
olunmaması, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin 
katî ifadesi muvacehesinde guyrikabil tecviz bulunmuştur. Kal
dı ki, ilâmda da münderiç bulunduğu gibi mezkur kanunun 
muvakkat 1 nci maddesi idareyi kadro almaya icbar etmiştir.

Bu bakımlardan 1954 yılma sâri olmak üzere, yeni bir kad
ro alınıp müstediye tahsis olunmak suretijrle ilâmın infazı es 
babmın Vekâletçe istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

319 15 . 1 .1958

15245/14653 Hatice Jale Gürcan 
Şişli - Talâtpaşa İlk
okul öğretmeni 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak takdim kılman 16 . I I I . 1957 
tarihli Devlet Şûrası 5 nci Dairesince lehine ittihaz olunan 957/771 
sayılı ilâm dairesinde, 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği 
1 .111 .1954 tarihindeki müktesep kıdemi, bu kanunla iktisab- 
cdeccği derece ve kıdemine ilâve olunmak suretiyle bu tarihte 
90 liraya terfi ettirilmesi ve bu derecede 8 ay 8 giin kıdemli sa
yılması lâzım ve zaruri bulunduğu halde, mücerret kadrosuzluk 
sebebiyle muhkem kaziye teşkil eden mezkûr ilâmın infaz olun
madığından şikâı/eti ve dolayısiyle mezkûr tarihte 90 liraya, 
23. V I . 1956 tarihinde de 100 liraya terfi ettirilmek ve bu ara
da hak kazanmış olduğu mezkûr maaş derecelerine ait mütera
kim istihkakın tediyesine karar verilmek suretiyle infazın temi
ni talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; aldığı 
şahsi karar gereğince, filhakika 1 . I I I . 1954 tarihinde 90 lira
ya terfi ettirilmesi ve bu maaşta 9 ay kıdemli sayılması icabet- 
mekte ise de hakkmdaki Devlet Şûrası Kararı 30 . IV . 1957 
tarihinde alınmış olup 70 liralık kadrolar bu tarihe kadar ih
tiyacı olan diğer meslektaşlarına tahsisi ve onlara ait Şûra ilâm
ları infaz olunmuş ve bu suretle 1954 - 1955 yıllarından elde 
münhal kadro kalmamış bulunduğu için mumaileyhin intibak 
ve terfi muamelesinin 6273 sayılı mezkûr kanun ve Şûra Ka
ran dairesinde ancak; 31. V . 1957 tarihinde yapılabildiği bil
dirilmektedir. *

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasınm dosya arasında bulu
nan ilâmında, «öğretmenlerin mezkûr kanun mucibince yapı
lacak intibak anıeliyesi neticesi iktisabedecekleri derece ve 
kıdemden yine bu kanunun meriyete girdiği Mart 1954 tari
hinden itibaren istifadelerini sağlamak maksat ve gayesi istih
daf olunduğu belirtilmek suretiyle bunun hilâfına müesses
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

15168/14578 İsmail Hakkı Azmak 
Atatürk İlkokul 
öğretmeni 
Lüleburgaz

muamele iptal olunmuş ve vekâlet yazısında da kadrosuzluk 
sebebiyle ilâmın infaz edilemediği açıkça bildirilmiştir.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin, mahkeme 
kararlarının hiçbir veçhile infazının tehir olunamıyacağı hak* 
kındaki mutlak ifadesi muvacehesinde vekâletin muamelesi mu- 
sip ve tecviz olunur mahiyette bulunmamıştır.

Bu bakımlardan müstedi hakkındaki ilâmın; 1 . I I I . 1954 
tarihine sâri olmak üzere alınacak bir kadro ile infazı ve bu 
tarihe kadar ödenmiyen istihkaklarının mevzuat dairesinde te
diyesi lüzumuna ve mezkûr karann 6273 sayılı Kanunla ikti- 
sabolunan intibak muamelesinden sonraki terfilere şümulü 
bahis konusu olmayıp bu hususun ayn bir dâva mevzuu bulun
ması itibariyle bu kısma taallûk eden müracaat hakkında Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

320 15 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası: Devlet Şûrasından lehine istihsal ettiği 
karar gereğince; 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği 1 . I I I .
1954 tarihinde iki üst derece olarak almakta olduğu 40 lira ma
aşta 2 sene 7 aylık müktesep kıdeminin mezkûr kanunla iktisab- 
edeceği derece vc kıdemine ilâvesi suretiyle bu tarihte 60 liraya 
yükseltilip 1 sene 9 ay 20 gün kıdemli sayılması ve 70 liraya 
olan terfiinin de keza buna göre yapılması ve 3 aylık infisal 
müddeti ile 6724 sayılı Kanunla tanınan; Yedek Subay Okulun
da ve yedek subaylıktaki İG ay 15 günlük kıdemi de nazara alın
mak suretiyle 26 .V I . 1957 tarihinde 80 liraya terfi ettirilmesi 
iktiza ettiği halde; istidada adları yazdı vc kıdemleri-kendisine 
nazaran çok az olan öğretmen arkadaşları hakkındaki ilâmlar 
ilerine getirilerek bu şahısların hatalı intibak muameleleri ıslah 
ve kendilerine 1954 yılından muteber olmak üzere 40 liralık kad
rolar verilmiş olmakla kadro tevziinde de haksız ve adaletsiz ha
reket edilerek kendisine mezkûr yıldan elde kodro bulunmadığı 
yolunda cevap verilmek suretiyle hakkındaki ilâmın infazı cihe
tine gidilmediğinden şikâyeti ve maaşının 1, II1 .1954 tarihin
den itibaren yukarda belirttiği şekilde yeniden ayarlanması ve 
zikrolunan tarihlerde kendisine 40, 50 ve 60 liralık kadrolar 
tahsis olunmak suretiyle infazın temini ve tahakkuk edecek olan 
maaş ve tahsisat farklarının tediyesi taleplerini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: İS .İÜ . 1957 tarihli 
mezkûr ilâm gereğince 1. II I . 1954 tarihinde maaşı 60 liraya 
çıkarılıp bu maaşta 1 sene 9 ay 20 gün kıdemli sayılması ica* 
beden müstedinin, 6079 sayılı Kanuna tevfikan yapılması 14- 
«zngelen bu intibak muamelesinin 1984 yılından mflafcal 40 11-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Bncümen karan ve ne sebepten verildiği

ralık kadro kalmadığı için ancak kadrosunun müsait olduğu
1. I I I . 1955 tarihinde yapılabildiği.

Eldeki 40 liralık kadroların da Divanı Muhasebatla varılan 
mutabakat dairesinde; teftiş raporları ve Şûra kararları 8 . I I I . 
1957 tarihine kadar vekâlete gelip muameleleri tekemmül etmiş 
bulunan öğretmenlere tahsis olunmuş ve mumaileyhe ait ilâ
mın da 9 . V . 1957 tarihinde alınmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dosya arasında bulunan 13 •. I I I . 1957 
tarihli mezkûr ilâm ile; vekâletçe müstedi hakkında 1 . I I I .
1955 tarihinden itibaren kadro verilmek suretiyle yapılan inti
bak muamelesi; 6273 sayılı kanunun jnaksat ve gayesini muhil 
bulunduğu belirtilmek suretiyle iptal olunmuş, dolayısiyle ken
disine 1954 yılından muteber olmak üzere kadro verilmesi hü
küm altına alınmış bulunmaktadır.

Vekâletin ilâmın bu sarahati hilâfına; müesses muamelede 
ısrar etmesi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin 
mutlak ifadesi muvacehesinde gayrikabili tecvizdir.

Bu bakımdan ilâmın, Mart 1954 yılma sâri olmak üzere ye
ni bir kadro alınmak ve gene bu tarihten itibaren mumaileyhin 
maaşında ayarlama yapılmak suretiyle Maarif Vekâletince in
fazı lüzumuna ve kararda; müstedinin 70 ve 80 liraya olan ter- 
filerine, kıdem ve fark maaşlarına dair vâki taleplerine temas 
olunmamış bulunması sebebiyle ilâmın bu hususlara sirayeti ba
his mevzuu olamıyacağmdan, dolayısiyle bu hususların ayrı 
birer dâva konusu teşkil etmekte olması cihetiyle müracaatın 
bu kısımları hakkında bu bakımlardan muamele tâyinine ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

321 15 . 1 .1958

14195/1360!) Kemal G ü n e ş  (Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasındaıı lehim almış olduğu 
istiklâl İlkokul Baş- kurara rağmen; 6273 saydı Kanuna tevfikan maaşında yapıl-
öğretmeni ması gereken intibak ve düzeltmenin yajnlmadığından şikâyeti
Nevşehi r mutazammmd ı r.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Devlet Şûrasının bahis 
mevzuu; 31 . I . 1957 tarihli ve 957/266 sayılı kararı gereğince, 
maaşı 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 80 liraya çıkarılıp bu 
derecede 1 yıl 10 ay kıdemli sayılması icabeden müstedinin; 
terfi durumunu tesbit eden teftiş raporu 19 . IV . 1957 tarihinde 
alınmış bulunduğundan ve 1954 yılından münhal 60 liralık 
kadrolarda bu tarihten önce Şûra kararları ve raporları gelvo 
muameleleri tekemmül etmiş olanlara tahsis olunmakla elde 
kadro kalmadığı için ancak kadrosunun müsait hale geldiği 
1 . III . 1955 tarihinde gerekli intibakının yapılabildiği ve



Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

1 . V . 1956 tarihinde de 90 liraya yükseltilmiş olduğu bildiril 
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan 957 236 sayılı 
mezkûr Şûra karan ile, müstedinin 6273 sayılı Kanunla ikti- 
sabedeceği derece ve kıdeme; müktesep kıdemi de ilâve olun
mak suretiyle bu kanunun meriyeti tarihinde intibak ve isti
fade ettirilmesi lüzum ve zaruretine işaret olunarak mumailyehe 
1 . III . 1955 tarihinde kadro verilmek suretiyle muamele ka
nunun maksat ve gayesini muhil bulunarak sarahaten iptal 
olunmuştur.

Buna rağmen; bu muamelede ısrar olunup hemen infaza 
tevessül olunmaması Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desinin mutlak ifadesi muvacehesinde gayrikabiü tecviz bulun
muştur.

Bu bakımdan; müstediye 1954 yılına sâri olmak üzere alına
cak 60 liralık bir kadro verilmek suretiyle ilâmın infazı liizu 
muna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

322 15 . I . 1953

(Arzuhal hulâsası : (>273 suyılı Kanunun meriyete girdiği ta
rihti maaşı ?() liraya intihal < t/irilmesi lâznngelirken; (İO hra/ta 
bırakılmış olması sebebiyle D ırlet Şûrasına müracaatte lehine hü
küm istihsal etmiş bulunduğu halde: mezkûr ilâmın: kadro bulun
madığı beyanı He l ’ e kâh ire infazı- cihetine gidilmediğinden şikâ
yeti re kıdeminin ilâm dairesinde yeniden ayarlanmasının temini 
t al eb in i »ı ıı t aza mm indi r .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından al
dığı karar gereğince 1 . III . 1954 tarihinden itibaren aylığı 70 - 
liraya çıkarılıp bu maaşta 1 sene 10 ay kıdemli sayılması lâzım 
gelen müstedinin mezkûr yıldan 50 liralık münhal kadro kalma
dığı için ancak; kadrosunun miisaidolduğu 1 . III . 1955 tarihin
de mezkûr maaş derecesine yükseltildiği ve kıdeminin verildiği;
1 . V . 1956 tarihinde de maaşının 80 liraya yükseltildiği açık
landıktan sonra; Divanı Muhasebatla varılan mutabakat sonun- v 
da; 8 . III . 1957 tarihine kadar şûra kararları ile "teftiş rapor
ları vekâlete gelip muameleleri tekemmül etmiş olan öğretmen
lere 1954 yılından ihtiyaçları olan ve mevcut bulunan 50 liralık 
kadrolar tahsisi edilmek suretiyle Devlet Şûrasından alman ka
rarların infaz olunduğu; müstedinin şûra kararı 22 . III . 1957 
de, teftiş raporları ise 10 . IV . 1957 tarihinde alınmış olduğun
dan ve mezkûr tarihte de yukarda açıklandığı üzere 1954 yılm-

14 0 9 6 /13 5 10  l l ısa ı ı  C a ı ıe r

C u m h u r i y e t  <)k u lu

Öğretmeni
Kırşehir

E n c ü m e n  kararı ve ne sebepten verildiği

—  15 —
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dan kadro kalmadığından şûra kararının infaz edilmesinin müm
kün olamadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 1 . I I I . 1955 tarihinde yapılmış olan inti
baka mütaallik muamelei tasarrufiye; Devlet Şûrasının dosya 
arasında bulunan 24 . I . 1957 tarihli ilâmı ile sarahaten iptal 
olunmuş bulunmaktadır.

llâmatm tehiri infazı ise; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesinin mutlak ifadesi muvacehesinde kabili tecviz bu
lunmadığından, mezkûr ilâmın; müstedinin intibak muamelesinin 
6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği Mart 1954 tarihinden mu
teber olmak üzere alınacak yeni bir kadro ile ıslah olunmak su
retiyle infazı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

323 15 . I . 1958

?4373/13786 Hilmi Işık (Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasından lehine hüküm alıp Ve-
30 Ağustos İlkokul k âlet e takdim ettiği halde, 1954 yılından 60 liralık kadro kalma-
öğretmeni dığmdan bahsile, maaşında yapılması gerekli intibak ve düzelt-
Nevşehir menin yapılmadığından .şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından al
dığı 6 . III . 1957 tarih ve 1957/626 sayılı şahsi karar gereğince 
filhakika maaşı; 1 . İÜ . 1954 tarihinde 80 liraya çıkarılıp bu 
maaşta 1 sene 10 ay kıdemli sayılması icabeden müstediye ait 
mezkûr karar; vekâlete geldiği tarihe kadar mevcut 1954 yılın
dan münhal 60 liralık kadrolar; muameleleri tekemmül edip 
Şûra kararlan daha önce gelmiş olanlara tahsis olunduğu ve 
elde kadro kalmadığı için gerekli intibak muamelesinin ancak; 
kadrosunun müsait hale geldiği 1 . III . 1955 tarihinde yapıla
bildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mumaileyhe 1 . III . 1955 tarihinden iti
baren kadro verilmek suretiyle hakkında tesis olunan muamele; 
dosya arasında bulunan Devlet Şûrası 5 nci dairesinin mezkûr 
ilâmı ile, 0273 fayılı Kanunun maksat ve gayesine mugayir gö
rülerek sarahaten iptal olunmuştur.

Buna rağmen Vekâletçe müesses muamelenin ıslahı cihetine 
gidilememesi; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin 
mutlak ve âmir ifadesi muvacehesinde gayrikabili teçvizdir.

Bu bakımdan mezkûr ilâmın; müstedi için 1954 yılına sâri 
olmak üzere bir kadro alınıp; kararda açıklandığı şekilde maa
şında gerekli intibak ve düzeltme yapılmak suretiyle infazı lü
zumuna karar verildi.

Karar Ne. Karar tarihi

m  ı « . i . îrts
l



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

14944/14355 Salih Yılmaz
Nişanca İlkokulu 
Öğretmeni 
Eyüp - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Maaş ve kadrosunun ayarhınmetsı hak
kında, Devlet Şûrasından almış olduğu ilâmın tekâlifçe in fır: 
olunmadığından şikâyeti m \tf azaminindir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye ait bahis 
konusu ilâmın alındığı tarihte 1954 yılından elde münhal kadıo 
kalmadığı için bu tarihte maaşında her hangi bir değişiklik ya
pılamadığı ancak; kadrosunun müsaidolduğu 1.III.1955 tarihin
den itibaren maaşı 50 liraya yükseltilerek bu derecede 6273 sa
yılı Kanuna tevfikan 9 ay 1 gün kıdem tanınmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya 
arasında bulunan 957/1111 sayılı ilâmı ile, müstediye 1.III.1955 
tarihinden itibaren kadro verilmek suretiyle yapılan muamele; 
kanunun maksat ve gayesini ihlâl edeceği şüphesiz bulunduğun 
dan sarahaten iptal ve yapılacak intibaktan 6273 sayılı Kanu
nun meriyete girdiği tarihten itibaren istifade ettirilmesi derpiş 
olunmuş bulunmaktadır.

İlâmın; her hangi bir sebeple olursa olsun tehiri infazı ise 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde 
gayrikabili tecviz bulunduğundan mumaileyhin maaşında 6273 
sayılı Kanuna tevfikan yapılacak intibakın; bu kanunun meri 
yeti tarihinden muteber olmak üzere yapılmasını temineıı; 
makable şâmil yeni bir kadre alınması ve böylece ilâm hükmü
nün infazı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

325 15.1.1958

14218/13632 Sait Sönmez
Kındaııı Okulu Öğ
retmeni 
Kırşehir

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun meriyete ı/irıliği 
Mart 195i tarihinde 60 liraya terfi ettirilmesi yen  kirken hak
kının tanınmaması üzerine, Devlet Şûrasına idari dâva açarak 
lehine hüküm istihsal etmiş bulunmasına rağmen; mızkîır hük
mün dahi Maarif Vekâletim e yerine yetirilmcdiğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Aldığı ilâm gereğince 
filhakika maaşı mezkûr tarihte 60 liraya yükseltilmesi icabeden 
mumaileyhin maaşının 1954 yılından eld.e münhal kadro bulun
madığı için ancak kadrosunun miisaidolduğu 1.111.1955 tarihin
de yükseltilebildiği ve Şûra kararının arz olunan kadrosuzluk 
sebebiyle infazı mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya 
arasında bulunan bahis mevzuu 29.XII.1956 tarihli ilâmı ile; 
müstedi hakkında; 1.III.1955 tarihinde kadro verilmek sureciy
le 6273 sayılı Kanuna tevfikan yapılmış olan intibak muamelesi 
kanunun maksat ve gayesini muhil görülerek sarahaten iptal



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

113/113

olunmuş ve kendisinin Mart 1954 tarihinden itibaren bu kanun
dan istifadesi lâzımgeleceği hükme bağlamış bulunmaktadır.

Bir ilâm hükmünün infazının tehiri ise, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzla gayrikabili terviç ve tecviz bulunduğundan mu
maileyhe ait intibak muamelesinin ilâm dairesinde ıslahı için o 
tarihe muzaf olmak üzere bir kadro alınarak mezkûr karann 
infazı lüzumuna kadar verildi.

Karar No. Karar tarihi

326 15 . 1 .1958

Nurettin Siret îste- (Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasından istihsal etmiş bu- 
mi lunduğu 56/226 sayılı ilâma göre;  6273 sayılı Kanunun meri•
İlköğretim Müfet- yet tarihi olan 1 . III . 1954 tarihinde alamakta olduğu 70 li- 
tişi raddki 2 yû 3 aylık kıdeminin bu kamınla intibak ettirildiği
İstanbul 90 lirada tanınan 2 yıllık kıdemine ilâve olunmak suretiyU

mezkûr tarihte 100 liraya terfi ettirilmesi ve mezkûr aylık de
recesinde 1 yıl 3 ay kıdemli sayılması ve mütaabıp terfileri
nin de buna göre ayarlanması icabettiği halde; bu muhkem 
kaziyenin vekâletçe nazara ahnmıyarak mağdur edildiğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin oevabi yazısında : Mezkûr karar gere* 
ğinoe; 70 liradaki müktesep kıdemine 1938 yılından önceki 
hizmetlerinin 3/2 si ilave ve tanınan 2 yıllık kıdemi ile, 
1 . UT . 1954 tarihinden itibaren, filhakika 100 liraya terfi) 
ettirilmesi ve bu maaşta 1 sene 3 ay lademHi sayılması ica- 
beden müstedinin mezkûr aylığa ancak; kendisine 80 liralık 
kadronun tahsis edildiği 1 . IV . 1957 tarihinde yükseltilebil- 
diği ve bu aylıkta verilen 1 sene 3 aylık kıdemine nazaran, 
90 liralık kadro temin edildiği takdirde 1 . 1 . 1959 tarihinden 
itibaren de 125 liraya yükseltileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : örneği dosya arasında bulunan 
30 . I . 1956 tarihli ilâmda : Müstedinin 6273 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarihte almakta olduğu 70 lirada geçen 2 
sene 3 aylık kıdemi nazara alınmıyarak yapılmış olan intii 
bak muamelesi; kanunun maksadına mugayir görülerek ip
tal olunmuş bulunduğuna göre; ilâmın infnjnmjn kadro se
bebi ile dahi olsa 1957 yılına kadar tehiri, bu sarahat ve Teş- 
iklâtı Esasiye Kanununun mutlak ifadesi karşısında gayri- 
kabili tecvizdir.

Bu bakımdan makable şâmil bir kadro a-lmmak suretiyle 
infazın teinini esbabının Maarif Vekâletince istikmali ve ge
ciktirilmeden mütevellit farkı maaşların tesviyesi lüzumuna; 
ilâmda, intibak ettirilecek dereceyi takibeden aylıklara ve> 
terfie dair her hangi bir hüküm ve sarahat bulunmamasına 
ve bu terfii# esasen normal terfiden madut ve şe-



Arzuhal
No.

282/282

283/283

raitin tahakkukuna bağlı ve bu mevzuda tahaddüs edecek 
ihtilâfın da ayn bir dâva konusu olmasına binaen; bu hu
suslara matuf talepler hakkında bu bakımlardan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

— 19 —
Arzuhal sahibinin cümen karan ve ne sebepten verildiği

adı, soyadı ve adresi En

827 15.1.1958

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun, hakkında yanlış 
tatbik olunması üzerine açmış olduğu idari dâva neticesinde le
hine ittihaz olunan Şûra Kararının vekâletçe ademi infazından 
şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrası 5 nci * 
Dairesinin bahis konusu 13. I I . 1957 tarihli Karan gereğince, 
aylığı; 1 . m . 1954 tarihinde 70 liraya yükseltilip 10 ay 1 gün 
kıdemli sayılması lâzımgelen müstedinin terfi ve intibak mua
melesinin ancak kadrosunun müsait hale geldiği 1 . m .  1955 
tarihinde yapılabileceği; 1954 yılından münhal 50 liralık kad
ro bulunmadığı için dileğinin yerine getirilemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkında, 1 . I I I . 1955 tarihin
den itibaren kadro verilmek suretiyle tesis olunan muamele; 
6273 sayılı Kanunla istihdaf olunan maksada mugayir görüle
rek hükümle; sarahaten iptal olunmuş ve kendisinin bu ka
nundan meriyet tarihinden itibaren istifadesi kararlaştırılmış 
bulunmasına göre; ilâmın infazının; velev ki kadrosuzluk se
bebiyle dahi olsa tehiri gayrikabili tecviz bulunduğundan 1954 
yılma sâri olmak üzere 50 liralık yeni bir kadro alınmak su
retiyle müstediye tahsisi ve gerekli terfi ve intibak muamelesi
nin ifası esbabının Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna karar 
verildi.

Karar lVo. Karar tarihi

828 15.1.1958

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı üe ttgüi ola
rak Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş bulunduğu ilâmın 
infaz olunmamasından ve normal terfiinin dahi kadrosuzluk yü
zünden 8 aydır geciktirilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazam 
mmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından al
dığı 6 . I V . 1957 tarihli Karar gereğince 1 . İ Ü . 1954 tarihinde 
maaşı 70 liraya çıkarılıp bu derecede 10 ay 1 gün kıdemli sa
yılması icabeden müstedinin mezkûr yıldan elde münhal 50 
liralık kadro bulunmadığı için, ancak; kadrosunun müsait hale

Tahir Obalar 
Necatibey İlkokulu 
öğretmeni 
Konya

Osman Eroğlu 
Merkez Akçeşme İlk
okulu Öğretmenle
rinden
Konya



Arzuhal
Xo.

14408/13821
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Kı.(iümen kararı ve ne sebepten verildiği

geldiği 1. I I I . 1955 tarihinde terfi ettirilmek suretiyle kanun 
ve Şûra Karan dairesinde intibakının yapılabilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Örneği dosya arasında bulunan Devlet 
Şûrasının bahis konusu 6 . IV . 1957 tarihli ilâmı ile, vekâlet
çe müstedi hakkında, 1. I I I . 1955 tarihinde kadro verilmek 
suretiyle yapılan intibak muamelesi; kanunun maksat ve gaye
sini muhil görülerek iptal ve mumaileyhin bu kanundan, mer
iyet tarihinden itibaren istifadesi derpiş olunmuş bulunmakta
dır.

İlâmın bu sarahati ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin ıtlakı muvacehesinde; velev ki kadrosuzluk sebe
biyle dahi olsa infazın geciktirilmiş olması gayrikabili tecviz
dir.

Bu bakımdan mumaileyhe tahsis olunmak üzere 1954 yılma 
sâri olmak üzere 50 liralık yeni bir kadro alınıp gerekli intibak 
muamelesinin bu tarihe ircaı esbabının Maarif Vekâletince is
tikmali lâzımgeleceğine; normal terfie taallûk eden talebin de 
ilgili ve yetkili idare makamlarına yapılması icabetmekte bu
lunduğundan bu hususa mâtuf müracaat üzerine muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

329 15 . 1 .1958

Arzuhal sahibinin
ad), soyadı ve adresi

Sait. Ö k t e n  

A t a t ü r k  İ lk o k u lu  

ö ğ r e t m e n i  

D ü zce  - B o lu

(Arzuhal hulâsası : 0:273 sayılı Kaııûnun, halkında yanlış tat
bik olunması dolayısiyle Derlet Şûrasına armış olduğu idari dâ- 
ra sonundu; mezkûr merciin 5 nci Dairesince lehint verilmiş olan 
23 . /  . 1957 tarihli ilâm m, Maarif Vekâletince kadrosuzluk sebe
bi ih infaz olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Devlet Şû
rasından aldığı bahis mevzuu ilâm gereğince her ne kadar 
1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya terfi ettirilip bu derecede 1 yıl 
1 ay kıdemli sayılması icabetmekte ise de 1954 yılından münhal 
50 liralık kadro kalmadığı için maaş ve kıdeminde ayarlama ya
pılamadığı, dolayısiyle Şûra kararının infazı kabil olamadığı; ge
reken intibak muamelesinin ancak; kadrosunun müsaidolduğu 
1 . III . 1955 tarihinde yapılabildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan mezkûr ilâm ile 
miistedi haklunda 6273 sayılı Kanuna tevfikan yapılması ica- 
beden intibak muamelesinin bu kanunun meriyete girdiği Mart 
1954 tarihinden itibaren ifası ve kendisine 1 . III . 1955 tarihin
de kadro verilmek suretiyle yapılmış olan muamelenin kanu
nun maksat ve gayesine muhil görülerek iptali hükme bağlan



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adi, soyadı ve adresi

149*26/14337 Bedriye Uluışık
Beyoğlu Sür ur i 11. 
ilkokul öğretmeni 
Kasımpaşa - Istanbu
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mış olmasına göre; zikrolunan Mart 1954 tarihine raci olmak 
üzere alınacak bir kadro ile, hakkmdaki müesses muamelenin 
ıslahı suretiyle ilâmın infazı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

330 15 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş 
bulunduğu ilâma rağnıen 6273 sayılı Kanuna terfii,tın yapılması 
lâzım gelen terfi muamelesinin Maarif Vekâletince kadrosuzluk se
bebi ile yapılmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mfüstedinin maaşının 
Devlet Şûrasından aldığı ilâm gereğince 1 . I I I . 1954 tarihinden 
itibaren 70 liraya çıkarılması icabetmekte ise de mezkûr tarih
ten münhal kadro kalmadığı için ancak 1 . III . 1955 tarihinde 
maaşı bu dereceye yükseltilmek suretiyle intibakının yapılabil
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasının dosya arasında bulu
nan ilâmında da sarahaten ifade olunduğu üzere; 6273 sayılı Ka
nunun muvakkat 1 nci maddesi idareyi meriyet tarihinden iti
baren, kadro almaya mecbur tutmuş bulunduğuna göre, müs
tedinin maaşının; bu tarihten itibaren 70 liraya yükseltilmesini 
teminen makable şâmil bir kadro alınmak suretiyle ilâmın infazı 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

331 15 . 1 .1958

174/174 Emine Çınar
Ş c h z a d e b a ş ı  i lk o k u l  

ö ğ r e t m e n i  

E m in ö n ü  - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanlış 
tatbik olunması neticesi Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş 
bulunduğu ilâmın Maarif Vekâletince infaz olunmadığından şi
kâyeti nıutazammı ndrr.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin Devlet 
Şûrası 5 nci dairesinden aldığı örneği ilişik 16 . XI . 1956 ta
rihli şahsi karar gereğince 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya 
terfi ettirilmesi ve bu maaşta 1 yıl 10 ay kıdemli sayılması 
icabetmekte ise de 1954 yılından münhal 50 liralık kadro bu 
lunmadığı için ancak kadrosunun müsait olduğu 1 . III . 1955 
tarihinde terfi ve intibak muamelesinin yapılabildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye 1 . III . 1955 tarihinde kad
ro verilmek suretiyle tesis olunan muamele bahis konusu ilâm
la sarahaten iptal ve 6273 sayılı Kanundan Mart 1954 tarihin
den itibaren istifade ettirilmesi derpiş olunmuş bulunmaktadır 
İlâmın bu sarahati ve Teşkilatı Esasiye Kanununun 54 ncü



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

maddesinin mutlak ifadesi muvacehesinde kararın inftmmn 
velev ki kadro sebebiyle dahi olsa tehiri gayrikabili tecviz bu
lunmuş olduğundan; Mart 1954 yılına sâri olmak üzere yeni 
bir kadro alınmak ve mumaileyhin terfi ve intibak muamelesi 
bu tarihe irca olunmak suretiyle infazın istikmali lüzumuna 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

383 15.1.1958

15243/14651 Cavit Gürcan (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanlış tat-
Feriköy Avukat cad- bik olunması üzerine açtığı idari dâva neticesinde, lehine istih- 
desi Evronozzado so- sal ettiği Devlet Şurası 5 nci dairesinin 56/4048 sayılı Karan- 
kak No: 46/2 na göre; 1 . III . 1954 tarihinde almakta olduğu 80 Hra maaş-
Şişli - İstanbul taki 1 yıllık kıdemine zikrolunan kanunla kazandığı 2 yıllık

müddetin ilâvesi suretiyle o tarihte 100 liraya terfi ettirilmesi 
ve 1 . III . 1957 tarihinde de maaşının 125 liraya yükseltilmesi 
zaruri bulunmasına rağmen lâzimülinfaz olan işbu ilâmın vekâ
letçe kadro sebebi ile infaz olunmadığından şikâyeti ve zikrolu
nan tarihlerde terfi ettirilmesi ve farkı maaşlarının tediyesi hu
susunun karara bağlanması taleplerini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : jBahis konusu ilâm 
üzerine durumu yeniden incelenen müstedinin filhakika 
1 . III . 1954 tarihinden itibaren 100 liraya terfi ettirilmesi 
icabetmekte ise de işgal ettiği 70 liralık kadroya göre, maaşı
nın ancak 90 liraya çıkanlabildiği ve 80 liralık kadronun tah
sis edildiği 1 . IV . 1957 tarihinden itibaren de 100 liraya terfi 
ettirilebildiği; 1 . III . 1954 tarihinden itibaren kullanılmamış 
boş 80 liralık bir kadronun kendisine tahsisi mümkün olmadı
ğından dileğinin yerine getirilmesine imkân görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Örneği dosya arasında bulunan bahis 
konusu kararda; müstedi hakkında 50 lira üzerinden intibak 
yapılmak suretiyle tesis olunan muamele iptal olunup 6273 sa
yılı Kanunun meriyete girdiği tarihte almakta olduğu 80 lira 
üzerinden ve müktesep kıdemine ilâve olunmak suretiyle hak- 
kındaki muamelenin ıslahı derpiş olunmuş bulunduğuna göre; 
intibakın 3 yıl geciktirilmiş olması, dolayısiyle infazın tehiri 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin mutlak ifa
desi muvacehesinde gayrikabili tecviz bulunmuştur.

Mevcut ise münhal kadrolardan biri, değilse Mart 1954 yı
lına sâri olmak üzere yeniden alınacak bir kadro müstediye 
t f̂rgia olunmak suretiyle ilâmın infazı esbabının Maarif Vekâ
letince istikmali ve geciktirmeden mütevellit farkı maaşların 
tesviyesi lüzumuna, ilâmda, intibak ettirilerek dereceden son
raki terfie dair her hangi bir sarahat olmamasına ve bu cihe
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

tin ayn bir d&va konusu teşkil etmesine binaen; buna matuf 
> talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

333 15 . 1 .1958

10/10 Ekrem IçÖz
Gazipaşa İlkokul 
öğretmenlerinden 
S. 11377 
İnegöl

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasından lehine istihasl etmiş 
olduğu ilâm dairesinde kendisine 60 liralık kadro tahsis ol/ıınmak 
sureti ile 6273 sayih Kanuna tevfikan terfi ettirilmesi icabettiği 
halde lâzımülinfaz olun 5 . X II . 1956 tarihli mezkûr kararın 
Vekâletçe nazara alınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasının 
bahis konusu karan gereğince, filhakika 1 . III 1954 tarihinden 
itibaren 70 liraya terfi ettirilip bu maaşta 1 sene 5 ay kıdemli 
sayılması icabeden müstedinin 1950 yılından münhal 50 liralık 
kadro bulunmadığı için dileğinin yerine getirilemediği; ancak 
kadrosunun müsait bulunduğu 1 s III . 1955 tarihinden itiba
ren zikrolunan kanun ve Şûra karan dar esinde gerekli terfi 
ve intibakının yapılabilmiş olduğu 1 . X  . 1966 tarihinde de 
80 liraya terfi ettirilmesi lâzımgelmekte ise de kadrosu müsait 
olmadığından 60 liralık kadro bekliyenler arasında sıraya alın
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Velev ki kadrosuzluk sebebi ile dahi 
olsa ilâmın infazının tehiri caiz bulunmadığından 1954 yılına 
sâri olmak üzere yeni bir kadro alınıp müstediye tahsisi ve 
mevzuat dairesinde gerekli terfi ve intibak muamelesi ifa olun
mak suretiyle mezkûr İlâmın infazı esbabının Maarif Vekâle
tince istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

834 15 . 1 . 1958

15081/14491 Naciye Yıldızoğlu
Pazar durağı 2. cad
de No: 71/8 
Bahçelievler - Anka
ra

(Arzuhal hulâsan : 6273 sayik Kanunun tatbikatı ile ilgili 
olarak Devlet Şûrasından lehine almış olduğu, ilişik 9 . II . 1957 
tarihli kararın Maarif Vekâletince; 40 liralık kadro bulunmadığı 
ileri sürülerek infaz olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşının, 
Devlet Şûrasından aldığı ilâm gereğince, filhakika 1.UI.1954 
tarihinden itibaren 60 liraya çıkarılması ve bu maaşta da 1 sene 
4 ay 2 gün kıdemli sayılması icabetmekte ise de 1954 yılından 
münhal 40 liralık kadro kalmadığı için maaş ve kıdeminde bu 
tarihte bir ayarlama yapılamadığı, meşkûr intibak muamele*



sinin ancak; kadrosunun müsait olduğu 1 . III . 1955 tari
hinde yapılabilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan 9 . Iı . 1957 
tarihli bahis konusu ilâm ile müstediye 1 . III . 1955 tarihinden 
itibaran kadro verilmek sureti ile yapılan muamele; kanunun 
maksat ve gayesini ihlâl eder mahiyette bulunarak sarahaten 
iptal olunmuş ve yapılacak intibak muamelesinin 6G.73 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği Mart 1954 den itibaren yapılması 
lüzum ve zarureti derpiş olunmuş bulunmaktadır.

Müstedi hakkmdaki intibak muamelesinin de mezkûr tari
he sâri alınacak bir kadro ile bu yolda düzeltilmesi ve böylece 
mevzuubahis ilâmın infazı lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
V

335 15 . I . 1958

—  24 —

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

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanuna tevfikan; 1 . III . 1951 
tarihinden itibaren kadro verilmek suretiyle terfi ettirilmesi lâ- 
zmıgeleceğine mütedair bulunan hakkmdaki 13 . /V" . 1957 tarihli 
Devlet Şûrası ilâmının infazı esbabının istikmali talebinden iba
rettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkmdaki 
Devlet Şûrası kararının, filhakika; 1954 yılından 50 liralık mün
hal kadro bulunmadığı için yerine getirilemediği. Ancak; mu
maileyhin maaşının kadrosunun müsait hale geldiği 1 . III . 1955 
tarihinde 6273 sayılı Kanuna tevfikan 70 liraya yükseltildiği ve 
bu derecede de 7 ay 22 gün kıdemli sayıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya ara
sında bulunan 13 . IV . 1957 tarihli ilâmı ile; müstedi hakkında 
1 . III . 1955 tarihinden itibaren kadro verilmek suretiyle tesis 
olunan muamele sarahaten iptal olunmuş ve mezkûr kanuna 
tevfikan yapılacak intibak muamelesinin de bu kanunun meri
yeti tarihinden itibaren yapılması lüzumu belirtilmiş bulunul
maktadır.

îlâmın bu sarahatine ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesinin mutlak ifadesine göre; müstedi hakkmdaki intibak 
muamelesinin; Mart 1954 tarihine irca olunmak suretiyle ısla
hını temi ne n ; makable şâmil bir kadro alınması ve muhkem ka
ziye halini alan hükmün infazı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14453/13866 Şükrü Dinç
Merkez Gazi ilk
okulu öğretmeni 
Ordu

336 15 . I . 1958
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173/173 Nuriye Sayın
Nişanca Mehmetpaşn 
İlkokulu öğretmeni 
Fatih - İstanbul

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

- (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanuna yöre yapılması I âzım - 
yelen terfi re intibak muamelesi He ilyili olarak Derlet Şûrasın
dan lehine istihsal ettiği ilâmın Maarif Vekâletince infaz olunma
dığından şikâyeti mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin; Devlet 
Şûrası 5 nci Dairesinden aldığı örneği ilişik 25 . V . 1957 tarihli 
ilâm dairesinde, filhakika; 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya yük
seltilmesi ve bu maaşta 9 ay kıdemli sayılması icabetmekte ise 
de 1954 yılından elde münhal 50 liralık kadro kalmadığı için an
cak kadrosunun müsait hale geldiği 1 . III . 1955 tarihinde zik- 
rolunan kanun ve karar gereğince intibak ve terfi muamelesi
nin yapılabildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye 1 . III . 1955 tarihinden iti 
baren kadro verilmesi sureti ile tesis olunan muamele; örneği 
dosya arasında bulunan bahis konusu ilâmla, sarahaten iptal 
olunmuş ve kendisinin 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren bu kanundan istifade ettirilmesi açıkça hükme 
bağlanmış bulunmaktadır.

İlâmın bu sarahati ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun mutlâk 
ifadesi karşısında velev ki kadro imkânsızlığı ile de olsa mezkûr 
kararın infazının tehiri gayrikabili teçviz bulunmuştur.

Bu bakımdan 1954 yılma sâri olmak üzere alınacak yeni bir 
kadro ile, Maarif Vekâletince ilâmın infazı esbabının istikmali 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

337 15 . I . 1958

1 ‘ 284/13697 Mehmet Boyacıoğlıı (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunla tanınan terfi re kıdem
Gezici Başöğretmen hakkının verilmemesi üzerine Devlet Şûrasından lehine hiiküm 
Giilşehir - Nevşehir istihsal etmiş bulunduğu h<d\le, mezkûr ilâmın dahi Maarif Ve

kâletince infaz olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyh hakkmda- 
ki ilâmın filhakika, 1954 yılında münhal kadro bulunmadığı için 
infazı mümkün olamadığı, ancak; kadrosunun müsaidolduğu 
1 . III . 1955 tarihinden itibaren maaşı 70 liraya yükseltilmek 
ve bu derecede 1 yıl 10 ay kıdemli sayılmak suretiyle 6273 sayılı 
Kanuna tevfikan gereken intibak muamelesinin yapılabileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye 1 . III . 1955 tarihinde kadro 
verilmek suretiyle 6273 sayılı Kanuna tevfikan hakkında tesis 
olunan intibak muamelesi, dosya arasında bulunan Devlet Şû
rası 5 nci Dairesinin 14 . XII . 1956 tarihli bahis konusu ilâmı



Arzuhal
No.

1014/1014
528/528

14172/13586

~  26 ~

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

ile sarahaten iptal olunmuş ve mumaileyhin mezkûr kanundan 
Mart 1954 tarihinden itibaren istifadesi lüzumu belirtilmiş bu
lunmaktadır.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin mutlak ifa
desi muvacehesinde mahkeme kararlarının hiçbir sebeple tehiri 
infazı gayrikabili tecviz bulunduğuna göre; mumaileyhe ait in
tibak muamelesinin de Mart 1954 e irca olunmak suretiyle ilâm 
dairesinde ıslâh ve infazı teminen mezkûr tarihe muzaf olmak 
üzere kadro alınması lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

338 15 . I . 1958

(Arzuhal hulâsası : 6273 samlı Kanun tatbikatı ile ilgili ola- 
rak Derlet Şûrasından lehine, almış olduğu kararın, kadrosuzluk 
sebebi ile Maarif Vekâletince yerine getirihniyerek mağdur edil
diğinden şikâyeti re mezkûr ilâm dairesinde; ~.ikro1 unan kanunim 
yürürlüğe girdiği Mart 195 i tarihindi n ibaren 70 liraya terf i ıl 
t iril ip hu maaşta 9 ay I gün kıdemli sayılması vı hu kıdemin keza 
hu kanunla tanınan L} yıllık kıdemle birleştirilerek 30 Haziran 
1956 tarihinden muteberen 80 liraya yükseltilmesi re düzeltilecek 
hu muameleden mütevellit maaş re ikramiye farklarının ödenmesi 
taleplerini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Tezkerede belirtilen 
sebebe binaen 1954 yılından münhal 50 liralık kadro kalmadığı 
için müstedi hakkındaki Şûra kararının infaz edilmesinin müm
kün olamadığı, ancak kadrosunun müsaidolduğu 1 . III . 1955 
tarihinde gerekli intibak muamelesinin yapılabildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya anı
sında bulunan müstedi hakkındaki 26 . XII . 1956 tarihli ilâmı 
ile, vekâletin kadroya matuf dermeyan ettiği defi muhik ve vâ* 
rit görülmiyerek; kanunun ruh ve maksadına aykırı bulunmuş 
ve tesis olunan muamele sarahaten iptal olunmuştur.

Yukanya alman vekâlet yazısında da teyidolunduğu üzere 
mumaileyhe ait intibak muamelesi zikrolunan 6273 sayılı Kî! nü
nün yürürlüğe girdiği Mart 1954 tarihine irca olunmak suretiyle 
müesses muamelenin iptali ve mezkûr tarihe muzaf olmak üze
re alınacak bir kadro ile ıslahı ve böylece ilâmın infazı lâzımge- 
leceğine; mezkûr ilâmın mütaakıp terfilere sirayet ve teşmili ise 
bahis mevzuu olunmayıp bu hususun ayn bir dâva mevzuu teş
kil etmekte bulunması itibariyle encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hayriye Yüksel 
Vahitpaşa Kitaplı 
ğında görevli 
(öğretmen'' S. 433 
Kütahya

339 15 . I . 1958



Arzuhal
No.

14210/13624

7/7
(S. No: 1)

331/331 
(S. No: 2)

Fevzi Hakverdioğlu 
Alaaı-if Memuru 
İskilip - Çorum

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: 5242 sayılı Kanun hükümlerinden istifade 
ettirilmemek suretiyle mâruz bırakıldığı mağduriyete ilâveten, 
bu kere de Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş olduğu ilâma 
rağmen, 6273 sayılı Kanunla tanınan hakkının verilmediğinden 
şikâyeti ve zikrolunan kanuna tevfikan 50 liradan geçen mükte
sep hak Ve müddeti de nazara alınarak 70 liraya terfi ettirilip 
bu derecede 1 sene 5 ay kıdemli sayılması talebini mutazammın- 
dır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedi hakkmdaki 
bahis mevzuu Şûra ilâmının, tezkerede belirtilen sebebe bina* 
en, elde 1954 yılından münhal 50 liralık kadro kalmadığı için 
infazı kaabil olamadığı.

Mumaileyhin maaşının 6273 sayılı Kanuna tevfikan ancak 
kadrosunun müsait hale geldiği 1 . I I I . 1955 tarihinden itiba
ren 70 liraya çıkarıldığı ve kendisine bu maaşta 1 yıl 4 ay 15 
gün kıdem tanındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin dosya 
arasında bulunan bahis mevzuu 2 1 .1 .1957 tarihli ilâmı ile, 
müstedinin 6273 sayılı Kanunla iktisabedeceği derece ve kıdem
den bu kanunun meriyete girdiği Mart 1954 tarihinden itiba
ren istifadesi derpiş olunmuş ve 1. I I I . 1955 tarihinden itiba
ren kadro verilmek suretiyle telis olunan muamele sarahaten 
iptal edilmiş bulunulmaktadır.

Müstedinin zikrolunan kanuna tevfikan yapılacak intibak 
muamelesinin de; ilâmın bu sarahati dairesinde; makable şâ
mil olacak bir kadro alınmak suretiyle ıslahı ve karann bu 
yolda infazı lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  27 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

340 15.1.1968

Şerafettin Atuk 
Fatih, Iskenderpaşfi 
İlkokulu öretmeni 
îstanbul

Sıraç Aydın Taşba.ş 
Ismetpaşa Okulu 
Başöğretmeni 
Konya

Dilekçiler: 6273 sayılı Kanunun haklarında ne yolda tat
bik edileceğini gösteren Şûra ilâmları hükmünün Maarif Ve
kâletince kadrosuzluk sebebiyle yerine getirilmemekte olduğu
nu ileri sürerek, mezkûr ilâmların infazı hususunun sağlanma
sını istemektedirler.
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Arzuhal .sahibinin
adı. soyadı ve adresi Kı eüıııon kararı ve ne sebepten verildiği

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında ezcümle: 1954 ve mü- 
taakıp yıllardan münhal kadro kalmadığı için müstedilerin 
dileklerinin yerine getirilemediği bildirilmektedir.

öereğı düşünüldü: Birer sureti müstedilere ait dilekçelere 
bağlanmış olan katileşmiş Devlet Şûrası ilâmlarında münderiç 
esaslar dairesinde makable şâmil kadro istihsal edilerek müs-



Arzuhal
No.

14812/14223
'S. No: 12)

14808/14219
fS. No: 13)

14797/14208
14)

14539/13950
(S. So: 15)

14795/1420() 
(S. No: 10)

14082/14093 
No: 17)

14079/14090
f.S. No: 18)

14031/14042
• (S. No: 19)

15035/14445 
(S. No: 20)

tahiklerine tahsis olunmak suretiyle mezkûr ilâmlar hükmünün 
yerine getirilmesi kanunen ve hukukan lâzım ve zaruri bulun
duğundan gereğinin Maarif Vekâletince bu yolda yapılmasına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ki cümen kararı ve ne sebepten verildiği

341 15 . 1 .1958

İbrahim Aysuıı Dilekçiler : 6273 sayılı Kanunun haklarında ne suretle tat-
Gazi M. Kemal bik edileceğine mütedair olarak Devlet Şûrasında istihsâl ey-
Okıılu öğretmeni ledikleri ilâmların Maarif Vekâletince infazsız bırakıldığın
da! dan bahsile, bu ilâmlar hükmünün yerine getirilmesi husu- 
fjani Taşkent sunun sağlanmasını istemektedirler.
Gazipaşa ilkokulu
Başöğretmeni
Mardin
LCı t fiye özııoyan 
Büyük Esma Sultan

Gereği düşünüldü : Dilekçiler lehinde sâdır olup usulen ke
sinleşmiş bulunan şûra ilâmlarının, 1954 yılından münhal 
kadro kalmamış olması hasebiyle infaz edilemediği, Maarif 
Vekâletinden alınan ve müstedilere taallûk eden cevabi yazı
lar münderecatından anlaşılmış bulunmaktadır.

Sözü geçen ve muhkem kaziye halini alınış olan şûra ilâm
larının ihtiva ettikleri hükümlere göre dilekçilere, 1954 yılın
dan muteber olmak üzere, müktesep haklan dairesinde kad
ro tahsisi gerekmekte olmasına ve mücerret münhal kadro bu
lunmaması gibi bir sebebe dayanılarak mezkûr ilâmlar infaz
sız bırakılamayacağına binaen, dilekçilere ait ve raci olarak 
makeble, yani 1954 yılına şamil birer kadro istihsal edilmek 
suretiyle bahsi geçen ilâmların fiilen infazı lüzumuna ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

342 15 . 1 .1958

İlkokulu öğretmeni 
Beşiktaş - İstanbul 
Nezihe Arsov 
Kalealtı İlkokulu 
öğretmeni 
Safranbolu 
Hıfzı Özçelik 
Gazipaşa ilkokulu 
öğretmeni 
Aksaray - Niğde 
Fahriye Talayman 
İkbali ye ilkokulu 
öğretmeni 
Kadıköy - İstanbul 
Nezihe Argon 
Kızıltoprak İlkokul 
öğretmeni 
Kadıköy - İstanbul 
Ata Talû 
İnkılâp İlkokul 
öğretmeni 
Adana
İbrahim Aygiin 
Gürler ilkokul ö ğ 
retmeni 
Kırıkkale \



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

722/722 İsmail Kurulay
Zir mahallesi Atalar 
caddesi Bay ramcı so
ka* No: 43 
Zile

Dilekçi : Polis stajiyerliğine alınması için Emniyet Umum 
Müdürlüğüne vâki müracaatine henüz bir cevap alamadığım 
beyanla, dileğinin yerine getirilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Oereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Dahi- 
liye Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

843 15 . 1 .1958

724/724 Celâl Batmaz ve ar
kadaşları .
Kırmızı toprak ma
hallesi Yürük sokak 
No: 19 
Eskişehir

Dilekçiler : Evleri hakkındaki yıkma kararlarının istidala
rında beyan ettikleri sebeplerden dolayı kaldırılması lâzımge- 
leceğini ileri sürerek, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin sözü geçen yıkma kararla
rı aleyhine vilâyet idare heyetine itiraz ettikleri istidalan mtin- 
derecatından anlaşılmasına ve mezkûr heyet tarafından verile
cek karara karşı da idari kaza merciine müracaat edebileceği
ne göre vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

344 1 5 .1 .1958

470/470 Faruk Şayiam ve ar
kadaşları 
Belediye Itcisi 
Ayvalık

Dilekçiler : Zeytinyağı fiyatlan hakkındaki karann tadilini 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : 9762 ve 9785 sayılı Resmî gazetelerle 
neşredilen âzami satış fiyatlarının tadili hususunun düşünülme
mekte olduğu Ticaret Vekâletinden alman cevaptan anlaşıl
masına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

345 15 . 1 .1958

24/24 Faik Turan
Nevbahar mahallesi 
Miinifpaşa sokak 
No: 4
Şehremini - İstanbul

Dilekçi : Emeklilik maaş ve ikramiyesinin bir an evvel ve
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlü
ğünden alınan 21 Aralık 1957 gün ve 7598/25 saplı cevapta, 
müstediye ait tahsis muamelesinin Millî Mücadele hizmetinin 
emekliliğine ne suretle ekleneceği hakkında Maliye Vekâletine 
yazılan tezkere karşılığının alındığında derhal ikmal edileceği 
bildirilmekte olduğundan, bu bapta encümenimizce muamele



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin mezkûr umum mü
dürlüğe müracaat ederek neticeyi anlamakta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  81 ~

Eııcümen karan ve ne sebepten verildiği

346 15.1 1958

705/705 Abdullah Arar
Bahçeli Zümrütev- 
ler 65 nci sokak 
No: 14/5 
Ankara

Dilekçi : Polislikte geçen hizmetinin sonraki hizmetine ek
lenerek mecmuu üzerinden kendisine emekli maaşı bağlanmasın] 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Polis memurluğunda yaş haddinden do
layı emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin sonradan 65 yaşına 
kadar vazife görebileceği sivil bir memuriyete intısabettiği ve 
bu son memuriyetten de sin tahdidi dolayısiyle tekaüt edilerek 
kendisine hizmeti ahire zammı adiyle emekli maaşı bağlandığı 
anlaşılmasına ve bu durumda olanların ilk ve son memuriyet 
lerinin birleştirilerek toplamı üzerinden kendilerine emekli 
maaşı bağlanmasına mer’i kanun hükümlerine göre imkân bu
lunmamasına ve bu kanunda değişiklik yapılması da yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine mebni vâki talep 
hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

347 15.1.1958

•152/452 Jlamdi Okyar Dilekçi : 6273 sayılı Kanun mucibince kendisine verilmesi
İlkokul öğretme.D lâzımgelen kadronun tahsisi suretiyle 80 lira maaşa yükseltil- 
GKizelhisar mesi esbabının istikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrası 5 nci Dairesin
den istihsal eylemiş olduğu ilâmın, 1954 yılından münhal kad
ro kalmadığı cihetle infaz .edilemediği Maarif Vekâletinin bu 
baptaki cevabında bildirilmekte ise de kaftîleşmiş ve binaenaleyh 
muhkem kaziye halini almış olan mezkûr ilâmın mücerret mün
hal kadro kalmamış bulunması gibi bir sebepten dolayı infazsız 
bırakılması kanunen ve kaideten caiz olamıyacağından vekâ
letin makable şâmil kadro almak suretiyle sözü geçen ilâm hük
münü yerine getirmesi ve bahis mevzuu muhkem kaziyeyi de 
bu şekilde masun ve mahfuz tutması icabeder.

Gereğinin müşarünileyh vekâletçe bu yolda yapılması lüzu
muna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

848 15.1.1958
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi -Encümen kararı ve ne .sebepten verildiği

735/73,1 Alımet Kaya Dilekçi : Eskişehir vilâyeti hudutları içinde mangenez ma-
14530/13941 Ayvalı köyünd** deni aramak için kendisine ruhsat verilmesi talebiyle vâki mü-
14684/14095 Seyitgazi racaatımn birtakım indî ve hissi sebeplere müsteniden fedde-

S8/SH Eskişehir dildiğini beyanla, bu ruhsatın tarafına verilmesi hususunun
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki müracaatının 
Eskişehir Valiliğince son defa yapılan inceleme sonunda red
dedildiği ve işbu ret kararının da Vekâletçe tasdik olunduğu; 
Sanayi Vekâletinden alman cevaptan anlaşılmasına ve 6309 
sayılı Kanunun 41 nci maddesi hükmüne göre bu bapta ancak 
Vekâlete karşı Devlet Şûrasında idari dâva ikame edilmek lâ- 
zımgeleceğine mebni; vâki isteğin Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesi mucibince, encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

349 15 . 1 .1958

15042/14452 Murat Batu Dilekçi : Emekli astsubay olduğunu, senelik yoklamasını
Hürriyet mahallesi mazereti hasebiyle bir gün teehhürle yaptırdığını ve bu gecik- 
<>sme sokak No: Ü» meden dolayı kendisinden para cezası alınacağına dair kanun- 
Tekirdag da bir kayıt ve sarahat bulunmadığı halde 250 lira para cezası

alınması cihetine gidilmesinde isabet mülâhaza edilemiyeceğini 
beyanla; mezkûr para cezasının kaldırılmasını, istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta; bahis mevzuu para cezasının 5802 sayılı Kanunun 25 
nci maddesinin atıfta bulunduğu Yedek Subay Kanunu hük 
miine göre alındığı bildirilmekte olmasına ve bu kabil ihtilâf
ların tetkiki ise idari kaza merciinin vazifeleri cümlesinden 
bulunmasına binaen, vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin mezkûr mercie 
usulü dairesinde müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

350 15 . 1 .1958

15047/14457 Zeynep (îüçel (Arzuhal hulâsası : 'Iırjıınııı, kadro tahsisi sunliı/lc sağlan-
Besevlûl flkokul ög- ması hakkında.)
retmeni No: 2 
Nazilli

Dilekçi : 1928 yılında Bursa Kız Öğretmen Okulundan me
zun olduğun ı, kendisinden sonra neşet edenlerin maaşları 
yetmiş liraya çıkarıldığı halde müktesep hakkı olan seksen li
ra aylığın, kadro tahsisi suretiyle henüz verilmediğini beyan
la, mağduriyetinin telâfisini istemektedir.

Maarif Vekâleti cevabi yazısında : Nazilli kazası Beşeylûl 
Okulu öğretmeni olan dilekçinin, Devlet Şûrası tevhidi içtihat
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ve müdürler encümeninin teşmil kararma uyularak, 6273 sa
yılı Kanunla kazandığı derece ve kıdeme müktesep hak müd
deti de ilâve edilmek suretiyle, kadrosunun müsait olduğu 
1 . III . 1955 tarihinden itibaren 70 lira maaşta dokuz ay, üç 
gün kıdemli sayıldığı ve aldığı bu kıdemle 28 . V . 1957 tari
hinde maaşının 80 liraya yükseltilmesi icabetmekte ise de elde 
60 liralık kadro bulunmadığından 4357 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince sıraya alındığı, kadro temin edildiğinde 
ve sırası geldiğinde maaşının yükseltileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4357 sayılı Kanundan sonra yürürlü
ğe giren ve kadrosuzluk sebebiyle intibakları ve terfileri yapı- 
lamıyan öğretmenlerin bu yoldaki mağduriyetlerini izaleye 
mâtuf bulunan 6273 sayılı Kanunun dilekçiye de teşmili karar
laştırılmış olduğuna g’öre mezkûr kanunun emrettiği şekilde 
gereken kadronun istihsal ve tahsisi lâzımgeleceğine ve Devlet 
Şûrasının tevhidi içtihat yoliyle ittihaz ettiği kararın mâna 
ve medlülü de bu merkezde bulunmasına mebni, iktizasının 
müşarünleyh vekâletçe bu dairede yapılmasına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

351 15 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : Tekrar tavzifi Hk.)

Dilekçi : Meslekten ihracına dair Emniyet Umum Müdür
lüğü İnzibat Komisyonunca verilen kararın Devlet Şûrası ta
rafından iptal edilmiş olmasına rağmen tekrar tavzifi cihetine 
gidilmemekte olduğundan bahsile, gereğinin yapılması husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Rüşvet almak mad
desinden altı ay hapse ve dört ay da memuriyetten mahrumi
yete mahkûm edilmiş olan dilekçinin Memurin Kanununun 49 
ncu maddesine tevfikan memuriyetten ihracına dair Emniyet 
Umum Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca verilen kararın Dev
let Şûrası tarafından, 5677 sayılı Af Kanununun şümul dere
cesini tâyin eden 1739 sayılı Meclis kararına dayanılarak iptal 
edildiği, ancak tekrar memuriyete alınmak keyfiyeti idare
nin takdirine terk edildiğinden müstedinin tekrar mesleke 
alınmasının uygun görülmediği ve bu baptaki kararın da aynı 
İnzibat Komisyonu tarafından 28 . V . 1952 tarihinde ittihaz 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin polis meslekinden ihracına 
mütedair olan inzibat komisyonu kararının iptali hakkındaki 
Devlet Şûrası kararında kendisinin tekrar tavzifi hususu ida
renin takdirine terk edilmiş olup' bu bapta, yani tekrar mes
lekine alınması hakkında idarenin icbarı hukuken caiz olamı-

306/306 Seyfettin Oü 1 tekin 
Gazipaşa caddesi 
Arzuhalci 
Zonguldak



yacağına ve mumaileyhin mezkûr iptal kararına müsteniden 
başka bir Devlet hizmetine alınması için icabeden makam veya 
mercie müracaat hakkı mahfuz bulunmasına binaen, vâki ta
lebi hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 34 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

352 15 . 1 .1958

Dilekçiler : Köyleri ile Hoşçalar köyü arasındaki mera ih 
tilâfının bir çıkmaza girdiğinden ve saireden bahsile, bu ih 
tilâfın kanyn hükümleri dairesinde bir neticeye bağlanmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan bu bap
taki cevaba göre, münazaalı 90 hektar 85 metre meranın Se
vişler köyüne aidiyeti anlaşılarak, bu meraya Hoşçalar köyü
nün vâki müdahalesinin men’ine mahkemece hükmedilmiş ve 
mezkûr hüküm sözü geçen köyün müdahalesi önlenmek sure
tiyle infaz olunmuş bulunmaktadır.

Mahkeme hüküm ve kararları icra daireleri marifetiyle 
infaz edileceği cihetle mahkûmünaleyh tarafın infazdan sonr ı 
mahkûmünbih yere tekrar tecavüz ve müdahalesi halinde bu 
müdahale ve tecavüzün ayrıca hükme hacet kalmaksızın yine 
icra dairesince men edileceği, 2004 sayılı icra ve İflâs Kanu
nunda açıkça yazılıdır.

Mahkûmünleh Sevişler köyünün usulü dairesinde kanun 
yoluna müracaatle iktizasının yapılmasını merciinden istemesi 
ve hüküm dışında kalan müşterek bir mera parçası varsa 
bundan dolayı da alâkalı kurullara baş vurması gerekmektedir.

Vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden dolayı encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

353 15 . I . 1958

Dilekçi : İzmir tşçi Sigortalan Kurumu Sağlık Kurulunca 
verilen rapora göre mâlûliyetinin meslekî olarak kabul edilip 
kendisine gelir bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, mezkûr 
raporun buldurularak hakkında bu yolda muamele yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce aynı suretle vâki 
olan müracaati üzerine durumu Çalışma Vekâletinden sorulmuş, 
alınan cevapta ise ânzasmın meslekî olarak kabulüne imkân 
olmadığı bildirilmiş bulunmasına ve bu gibi ferdî ihtilâfların

235/235 Ali Bıyıklı
Haeı Abdurrahmaıı 
mahallesi sokak 3, 
No: 53 
Ivıı la

13421/12841 Sevişler Köyü Muh
tar ve ihtiyar He
yet i
Demirci - Manisa



Arzuhal
No.

141)41/14352

14760/14171

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

tetkik ve halli îş Mahkemesine aidolmasma binaen, müstedi
nin sözü geçen mahkemede dâva açmakta muhtar olmak üzere, 
ileri sürdüğü isteğin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

354 15 . I . 1958
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ali Clvi (/ctiıı (Arzuhal hulâsası : Hakkındaki Devlet Şûrası ilâmının infaz
Merkez, ilkokul Öğ- edilmesine dair.)
ret ıııen i
Krmenak - Konyjı Dilekçi : 6273 sayılı Kanunla kazandığı derece ve kıdeme, 

müktesep hakkının da ilâvesi suretiyle kendisine kadro tahsibi 
lâzımgeleceğine mütedair olan Şûra ilâmının Maarif Vekâletince 
tam olarak infazı cihetine gidilmemekte olduğunu beyanla, ge
reğinin yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1954 yılından münhal 
kadro bulunmadığı için dilekçi lehindeki Şûra ilâmının infas 
edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasına tasdikli bir sureti kanul- 
muş olan 16.111.1957 gün ve 3385/776 sayılı Devlet Şûrası ilâmı, 
dilekçiye 1.III.1954 tarihinden itibaren, haiz olduğu derece ve 
kıdem üzerinden kadro tahsisi lâzımgeleceği hükmünü muta- 
zammm bulunmasına ve mücerret kadro bulunmaması, yeniden 
makable şâmil kadro istihsal edilmek suretiyle mezkûr ilâm 
hükmünün yerine getirilmesine engel teşkil eden hukuki ve ka 
nuni sebeplerden madut görülmemesine ve bu işte olduğu gibi, 
muhkem kaziye halini iktisabeden bir ilâmın infazı esbabının 
behemehal istikmali lâzım ve zaruri olmasına binaen, iktizasının 
yukarda beyan edildiği veçhile, Maarif Vekâletince ifası lüzu
muna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

355 15 . 1 .1958

Himmet
Maarif
t'ettİKİer
Ankaıa

Akın 
Vekâleti Mu
inden

Dilekçi : Devlet Şûrasından lehine sâdır olan ilâmın tam 
olarak infazı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Geneği düşünüldü : Doksan lira maaşta, 6273 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 1.III.1954 tarihinden itibaren iki sene 
dokuz ay kıdemli sayılmış ve bu hesaba nazaran da 90 lira maa
şın terfi süresini 1.VI.1954 tarihinde ikmal etmiş olan dilekçiye 
bu tarihten muteber olmak üzere üst derece maaşının tahsisi 
lâzımgeleceğine ve bu lüzumu kat! bir lisanla ifade eden Devlet 
Şûrası ilâmının, mücerret kadro bulunmaması gibi bir sebebe 
dayanılarak kısmen infazsız bırakılması asla caiz olamıyacağı-
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Arzuhal
No.

:>!>!) ;>!>!)

-1-̂ 5/ 4cV)

na ve icabında makable şâmil kadre istihsali suretiyle infazın 
fiilen tamamlanması zaruri bulunmasına binaen, iktizasının 
Maarif Vekâletince bu yolda yapılmasına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Aızulıai sahibinin
udi, soyadı ve adresi Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

356 15 . 1 .1958

M' hınct İbik Dilekçi : Velâyeti altında bulunan oğluna annesinden irsen
Osmanlı köyüm!" intikal eden gayrimenkullerden birine Mustafa Emre adındaki 
H a v s a  - Edimi- şahsın fuzulcn vâki müdahelesinin men’i hakkında ikâme eyle

diği dâvanın haksız yere reddedildiğinden ve diğer gayrimen- 
kullere taallûk eden tescil dâvasının hükme bağlanmış olmasına 
rağınen tapu senetlerini alamadıklarından bahsile, bütün p:ay- 
rimenkullerin kendisine teslimini ve tapu senetlerinin verilme
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahismevzuu men’i müdahale dâvasının 
reddi hakkmdaki hükümden dolayı kanun yoluna, tescil dâvası
nın tallûk ettiği gayrimenkullerin teslimi ve tapu senetlerinin 
verilmesi talebinden dolayı da aidolduğu makam ve mercie mü
racaat edilmek lâzımgeleceğinden, dilekçinin bu dairede hare
ket etmekte muhtar olmak üzere, vâki isteği hakkında enciime 

n ,  nimizçe muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
' Karar No. Karar tarihi

357 15 . I . 1958

M ü r iiv e t  D iı ıeer  

K u r t u l u ş  C e v h e r  so 

k a k  N o :  2/2 

A n k a r a

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Recai Dinçer’in yedek 
subay yapılmamasında maddi veya kanuni bir hata işlenmemiş 
olup olmadığının tetkiki ve neticesine g'öre icabeden kararın 
ittihazı kaza merciine ait bulunduğundan vâki talep hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve alâkalının usulü dairesinde mezkûr mercie müracaatte muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçi : 1957 yılı yaz döneminde askere alınıp PolatlI’daki 
Topçu Okuluna sevk edilen oğlu Recai Dinçer’in mazideki bâz; 
hallerine bakılarak mezkûr okuldan çavuş rütbesiyle çıkarıldı
ğını ve bu halden büyük bir ıstırap duyduklarını beyanla, oğlu
nun yedek subay yapılmasını istemektedir.

358 15 . I 4958
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

44N/44S Mahire Artını . Dilekçi : Teyzesinden intikal eden ev hissesine ait tapu sene-
(î ırağa 11 caddesi No: dini uzun zamandan beri alamadığını beyanla, bu husustaki mu- 
<>(> amelenin çabuklaştırılmasını istemektedir.
Beşiktaş - Islanbıı Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı Tapu 

Umum Müdürlüğüne müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden 
mezkûr talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

359 15 . I . 1958

466/466 Mehmet Çobanoğlu 
M(*leı* köyünde 
Cal - Denizli

Dilekçi : Oğlu’nun mahkûm olduğu para cezasının 1958 yılı 
Eylül ayı sonuna kadar tehiri infazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaati mahalli Cumhuri
yet müddeiumumiliğince kanun hükümleri dairesinde tetkik 
edilmek lâzımgelen bir hususa taallûk ettiğinden, bu bapta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

360 15 . I . 1958

496/496 Alâettin Karakinıseli 
İstanbul caddesi 
No: 32 
İvavseri

Dilekçi: Amerikadan firması namına getirilmiş olan iki 
aded pikabın (Çiko birliğe) devredilmesi kanuna ay kın oldu- 
ğıından bahsile, bu pikapıann kendisine teslimi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Alakalı vekâletlerle dilekçi arasında 
mevcut ihtilâfın halli kaza merciine aidolduğundan vâki talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

361 15 . 1 .1958

Ali Tosun ve arka
daşları
Keskinoğlıı Köyii
Muhtarı
Ayvacık

Dilekçiler: Samsun vilâyetinin Ayvacık nahiyesine hâkim 
gönderilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinden alman cevapta 
mezkûr nahiye Sulh Hâkimliğine ilk imkânda bir münasibinin 
tâyin edileceği bildirilmekte olduğundan, bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

362 15 . 1 .1958



—  38

13875/13291 İsmail Dökümcü 
Maliye Tahsil Me
mur Vekili 
Kulu

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

Dilekçi: Kulu kazasındaki bir kısım mükelleflerin hakiki 
kazançlan üzerinden vergi vermediklerini veya noksan verdik
lerini, kanunsuz yollara başvurduklarını ve Maliye Memurları
nın da görevlerini lâyıkı veçhile yapamadıklannı veya bu gö
revi kötüye kullandıklarını beyanla, icabının yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Maliye Vekâletinden bu bapta alman ce
vapta, müstedi tarafından ileriye sürülen iddialann hiçbir 
mesnede dayanmamakta olduğunun yap tınlan tahkik ve tetkik 
neticesinde anlaşıldığı ve bu itibarla mezkûr iddialar üzerinde 
yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmekte olmasına binaen, 
bu hususta encümenimizce de muamele tâyinine mahal görül
mediğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

363 15 . 1 .1958

17995/16746 Hüseyin Çevik
Çıkrıkçı köyünde 
Hayrabolu

Dilekçi: İstanbul’daki Akun Türk Anonim Şirketinin Trak
tör ve diğer ziraat aletlerini fazla bedelle satmakta olduğunu 
beyanla, bu halin önlenmesini ve gereken kanuni muamelenin 
de yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: İktisat ve Ticaret Vekâletinin bu husus
taki cevabi yazısında, keyfiyetin müfettiş marifetiyle tahkik 
ettirildiği ve neticede o tarihte meriyette bulunan K/644 sayılı 
karar ve tebliğler hükmüne aykın bir satış yapılmamış oldu
ğunun tesbit edildiği bildirilmekte olduğundan, vâki ihbar ve 
şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

364 15 . 1 .1958

297/297 İzzet Ferah Dilekçi: Haklanndakı adli tahkikatın Konya Cumhuriyet
Reoeppasa caddesi Müddeiumumisi Ömer Köni’den alınarak Adliye müfettişlerine
No: 19 veya mücavir bir vilâyet savcısına yaptınlmasını istemektedir.
Talimhane - Taksim _ . ......... , . . .

Gereği duşunuldu: Dilekçinin vaki talebinden dolayı kanun
hükümleri dairesinde aidolduğu mercie müracaat etmesi lâzım - 
geleceğinden mezkûr talep hakkında zikrolunan sebepten en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

365 15 . 1 .1958



Arzuhal
No.

14540/1395L

14326/13739

468/468

— 39

Kemal öztürk 
Merkez Kurtuluş ilk
okul Başöğretmeni 
Gediz

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

(Arzuhal hulâsası: Lehindeki Şûra ilâmının infazı hakkında.)

Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun, hakkında ne yolda tatbik 
edileceğini gösteren Devlet Şûrası ilâmının Maarif Vekâletince 
infazsız bırakıldığından bahsile, kendisine mezkûr ilâm daire
sinde kadro tahsisi hususunun sağlanmasını, maaş farklarının 
da verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1954 yılından mün
hal kadro kalmadığı için dileğin yerine getirilmesine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında tasdikli bir sureti bulu
nan Şûra ilâmının ihtiva ettiği hükme göre dilekçiye 1954 yı
lından muteber olmak üzere kadro tahsisi lâzımgeleceğinden 
gereğinin muhkem kaziye halini alan bu ilâm dairesinde ve ma
kable şâmil kadro istihsali suretiyle Maarif Vekâletince yapıl
ması ve infaz muamelesinin bu suretle istikmali ve bunun tev- 
lidedeceği hukuki neticelerin de nazara alınması lüzumuna it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

366 15 . 1 .1958

Tevfik Aksay 
Cumhuriyet îlkokul 
öğretmeni 
Malatya

Dilekçi : Kadro ve maaşının 6273 sayılı Kanun mucibince 
ayarlanması hakkında Devlet Şûrasından istihsal eylediği ilâm 
hükmünün yerine getirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından almış ol
duğu ilâmın, 1954 yılma ait kadro kalmamış bulunmasından 
dolayı infaz edilemediği Maarif Vekâletinin bu baptaki ceva
bında beyan edilmekte ise de gerek 6273 sayılı Kanunun âmir 
hükümleri, gerekse müstakar hukuk kaideleri gereğince mez
kûr katileşmiş ilâma müsteniden makable şâmil kadro istihsal 
edilmek suretiyle infazın fiilen icrası zaruri bulunduğundan, 
müşarünileyh vekâletin müstedi hakkında da bu şekilde hare
ket etmesi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

367 15 . 1 .1958

Şaban Soyak 
Kurtuluş Lisesi 
Müzik öğretmeni 
Ankara

Dilekçi : 14 Kasım 1340 tan 16 Şubat 1341 tarihine kadar 
geçen hizmetinin ilkokul öğretmenliğinde geçmiş sayılmasını ve 
sicilinin de bu yolda düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasındaki Devlet Şûrası ilâmına 
nazaran dilekçinin bu baptaki dâvası reddedilmiş olduğundan



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 40 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mu
cibince encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

368 15 . 1 .1958

721/721 Hamide Boz
Selâm mahallesinde 
KaraisalI

Dilekçi : Oğlunun şehit düştüğü tarihten itibaren kendisine 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Vatani hizmet tertibinden maaş bağla
nabilmesi, bu hususta bir kanun çıkarılmasına mütevakkıf 
bulunmasına, dilekçinin oğlundan maaş tahsisi hakkında usulü 
dairesinde aldolduğu mercie de müracaat hakkı mevcudolma- 
sına binaen vâki talep münasebetiyle zikredilen sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

369 15 . I . 1958

710/710 Arif özyıldırım ve 
arkadaşları 
Altındağ ilk ve orta
okul Yaptırma Der
neği 
Ankara

Dilekçiler
mektedirbr.

Kazalarında bir lise binası yapılmasını iste-ı

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı 
Maarif Vekâletine müracaatte bulunmaları icabedeceğinden 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

370 15 . I . 1958

704/704 Ömer Odabaşı Dilekçi i Tapunun iptali hakkında ikame etmiş olduğu
Çatma mahallesinde dâvayı kaybettiğinden bahsile, dosyasının mahallinden celp 
Tosya ve tetkik olunarak lehinde bir karar verilmenini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi dâvasının reddi hakkındaki 
hüküm aleyhinde kanun yoluna müracaat edebileceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

371 15 . 1 . 1958



703/703 lshak Çetin
Başpınar köyünde 
Eğitmen
Tefenni - Burdur

«Arzuhal Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Dört çocuğunun Devletçe okuttulmasmı istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki müracaatı, Maarif Vekâ
letince tetkik edilecek hususlardan olduğu cihetle, bu bapta, 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müste
dinin usulü dairesinde müşarünileyh vekâlete müracaatte muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

372 3 5 . 1 .  1958

702/702 Aynur Nazlı
Muşrutiyet caddesi 
No: 63 A/4 
Yenişehir - Ankara

Dilekçi : Siyasal Bilgiler Fakültesi ikinci sınıfında İngiliz
ceden kaldığını beyanla, bu dersten borçlu olarak üst sınıfa dc 
vamı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Üniversiteler Kanununa göre dilekçinin 
vâki talebinden dolayı Fakülte Yönetim Kuruluna müracaat et 
mesi lâzımgeleceğinden bu hususta zikredilen sebepten encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

373 15 . 1 .1958

686/686 Refik Madenci
Y. N. A. Boyeı* Ma
denci
Koz - Mitroviea 
Yugoslavya

Dilekçi : Türkiye’de işini takibedecek kimsesi bulunmadığın
dan bahsile, anayurda gelmesi için tavassut edilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Türkiye’ye gelmek istiyen dilekçinin 
Yugoslavya’daki Türk Elçiliğine müracaatle usulü dairesinde 
pasaport alması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

374 15 . 1 .1958

279/279 Abdullah Eligür 
Kavaklıdere özde- 
mir caddesi Bilir 
sokak No: 10/1 
Ankara

(Arzuhal hulâsası 
hakkında.)

A ld ığ ı  ü c r e t in  v< rejiden m u a f  tu tu lm a sı

Dilekçi : Amerika Büyükelçiliği nezdinde ifa ettiği şoförlük 
hizmetinden dolayı almakta olduğu ücretin Gelir Vergisinden 
muaf tutulması lâzımgeleceğini beyanla, hakkında bu yolda 
muamele yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ifa ettiği 
hizmet mukabilinde aldığı paranın Gelir Vergisi Kanununun 45 
nci maddesi gereğince, ücret olarak Gelir Vergisine tâbi bulun
duğu ve bu itibarla vâki talep bir tesis mevzuu ile ilgili olmak-



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

la mezkûr ücretin mer’i hükümler muvacehesinde vergiden 
muaf tutulmasına halen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunan talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

375 15 . 1 .1958

14056/13470 Nihat Gürjer (Arzuhal hulâsası : D e v i r t  Şûrasından aldığı ilâmın ti m in i

Merkez İstiklâl tik- infazı haklnndu.)
okul öğretmeni Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanlış tatbik edil-
Ankaı-a meg- üzerme Devlet Şûrasına müracaatle lehinde ilâm istihsal

ettiği halde bu ilâmın Maarif Vekâletince infaz edilmediğini be
yanla, tenfizi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet Şû
rasından aldığı karara göre, 1938 yılından önceki hizmetlerinin 
3/2 si 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . III . 1954 tari
hindeki altmış lira maaşına eklenerek bu tarihten itibaren sek
sen liraya yükseltilmesi icabetmekte ise de o tarihteki kadrosu 
müsaidolmadığından kendisine 60 liralık kadronun tahsis edile
bildiği 31 Ocak 1957 tarihinden itibaren maaşının ayarlanabil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkmdaki intibak muamelesinin 
Devlet Şûrası ilâmı veçhile, makable şâmil kadro istihsal edile
rek, 1 . III . 1954 tarihinden muteber olmak üzere ıslahı lâzım- 
geleceğinden, gereğinin Maarif Vekâletince bu yolda yapılması 
suretiyle infazın sağlanması lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

376 15 . I . 1958

723/723 Niyazi Durmaz ve 
(8. No: *21) arkadaşları

Adliye mübaşirleri 
Bandırma

694/694 Ali Erbay ve arka- 
(S. No: 22) daşları

Yukarıyazı Köyü
Eğitmeni
Araç

680/680 A. Fahrettin Güven 
(S. No: 23) Anıt, mahallesi De

ğirmen sokak No: 39 
Akşehir

Dilekçiler : Mübaşir ücretlerinin bütçe müzakereleri sırasın
da nazara alınarak yükseltilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Eğitmenlerin de diğer meslek 
muameleye tâbi tutularak terfihleri esbabının 
inektedirler.

arkadaşları gibi 
istikmalini iste-

Dilekçi : Avukatlık Kanununun muvakkat 4 ncü maddesinin 
A fıkrasının, müktesep hak sahibi dâvavekillerinin tekrar icra
yı vekâlete devam edebilmeleri imkânını sağlıyacak şekilde tâ
dilini istemektedir.



A rzuhal
No.

«01/601
(S. Xo: 24)

586/586 
(S. No: 25)

498/498 
(S. No: 26)

518/51S 
ı S. No: 27)

51!) 51!)
(S. No: 28)

523/523 
(S. No: 29)

520/520 
(S. No: 30)

536/536 
(S. No: 31)

546/546 
(S. No: 32)
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Mehmet. Genli ' Dilekçi : 788 sayılı Memurin Kanununun miizeyyel maddesi 
T. O. D. D. 4 ncü Is- hükmünün, kendisi gibi terhisten sonra Devlet Demiryolları îda 
letme Müdürlüğü resinde vazifeye alınmış olanlara da teşmil edilmesini istemek-
Tel Müfettişi 
Sivas

Kal-Ahmet Yılımız 
tabaııoğlıı)
Sakız Ağacı Hüyıik 
Kırlangıç sokak No: 
40
Bevoğlıı - İstanbul

Zarif Atıcı 
Şehremini Karabaş 
mahallesi Barutçu 
Apt i sokak No: 4 
İstanbul

tlvas Mert 
Merkez ( 'eza 
Gardiyanı 
Ankara

Evi

Esat Başçı*
Nüfus Memuru 
Avanos - Nevşehir

Davut Aslan ve ar
kadaşları
Sarıyer Kilyos Tah
lisiye eliyle Karabil- 
rıında C. K.
İstanbul

Mehmet Ali Yeter 
Kışlak Nahiyesi Ve
rem Hastanesinde 
Hatay

İbrahim Şengiil 
Ceza Evi mahkûm
ları
Malatya

Sabit Şengün 
Türk Hava Kurumu 
altında emekli Adli
ye Başkâtibi 
Amasya

tedir.

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden bağlanan yüz lira aylığın 
bugünkü duruma göre üç yüz liraya çıkarılması lâzımgeleceğini 
beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını iste-

Dilekçi : Ceza evi gardiyanlarının 3659 veya 3008 sayılı ka
nunların şümulü içine alınmasını yahut yıpranma zammından 
istifade ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Emekliye şevkinden sonra tekrar memuriyete inti- 
sabettiğinden bahsiltf, eski ve yani hizmetlerinin birleştirilmesi
ni istemektedir.

Dilekçiler : Denizcilik Bankası k ıp  emniyet teşkilâtı can 
kurtaran personeli aylıklarının artılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Bankadan borç olarak aldığı 200 lirayı, vereme 
musabolmasından dolayı ödeyemiyeceğini beyanla, bu paranın 
Devlet tarafından tesviyesini istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını iste-

Dilekçi : Adliye mensuplarına, müktesep haklan nazara 
alınarak, dâva vekilliği ruhsatnamesi verilmesini istemektedir.
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A mıiuıl Arzuhal sahibinin
No. ‘ adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

475/475 Zehra Sarılar 
(S. No: 33) Osmaniye Oörekotıı 

sokak No: 7 
Bakırköy - İstanbul

474/474 Bekir Sürmeli ve ar 
(S. No: 34) kadasları

ö z e l  İd a re  ta h s i l 
d a r la r ı
l’ iil iir<*e

467/467 Baki Kâtipoğlu 
(S. No: 35) İcra Memuru

< îiimüşhacıköy

462/462 Emin özel 
(S. No: 3fî) Emekli Sağlık Me

muru 
(îöllıisaı*

459/451)
S. No: 37)

478/478 
(S. No: 38)

482/482 
(S. No: 39)

477/477 
(S. No: 40)

460/460 
(S. No: 41

316/316 
(S. No: 42̂

Hüseyin Bozdoğan 
ve arkadaşları 
Hayrat Hademesi 
Adıyaman

llâdiye Kolcu 
Maltepe Feyziye so
kak No: 6 
Kartal

İbrahim Keskio&lu 
ve arkadaşları 
Adliye Dairesi me
murları 
Mut

Ha mit Kılıç ve ar
kadaşları
( ’eza Rvi mahkûm
ları
< Jümiişaııc

Osman d  ut ürk 
Ceza Evinde mah
kûm 
Denizli

Yaşar Ulut aş 
Ceza Evinde mah
kûmlar 
Ordu

Dilekçi : İkinci kocasının da öldüğünü beyanla, birinci ko
casından bağlanan maaşın iadeten tahsisini istemektedir.

Dilekçiler : Özel idare tahsildarları ücretlerinin artırılma 
sını istemektedirler.

Dilekçi : Muayyen bir müddet hizmet eden adliye mensup
larına dâva vekilliği ruhsatnamesi verilmesini teminen alâkalı 
kanunda değişiklik yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Sağlık memurluğundan emekliye sevk edildiğini, 
aldığı çok az miktardaki emekli maaşı ile ailesi efradının mai
şetlerini temine imkân göremediğini beyanla, 1219 sayılı Kanu
nun kendi ve emsaline serbest çalışma imkânını verecek şekil
de tadilini İstemektedir.

Dilekçiler: Hayrat hademesi ücretlerinin artırılmasını iste
mektedirler.

Dilekçi: İkinci kocasının da öldüğünden bahsile, birinci ko
casından dul aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler: Adliye mensuplarına kasa tazminatı, fazla me
sai ücreti, yıpranma zammı, vekâlet maaşı ve dâvavekilliği 
yapmak hakkı verilmesini, bunlann fiilî askerlik hizmetlerinin 
yükselme ve emeklilik sürelerine ilâvesini ve terfi farklarının 
onar lira olarak kabulünü istemektedirler.

Dilekçiler: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.



Arzuhal Arzuhal sahibini]ı
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307/307 

'•S. N o ;  43)

-Î>2/2Î>2
(S. No: 44)

295/29') 
(S. No: 45)

3 0 1 / 3 0 1 .  

(S. \ro: 4(»)

300/300 

(S. N o :  47)

303/303 

(S. \ o  : 4 S 1

309/309 
(S. No: 4ÎI)

3 1 0 / 3 1 0  

(S. N o : 5 0 1

Kaya özgen 
Ceza Evi mahkûm
ları
Anıasyii

llaeer Tarlıan 
Jvılıçaslan köyünde 
Bolu

4-lasan Tahsin Başak 
( ’ebrail mahallesinde 
Eski muhariplerden 
Alay Müftüsü 
Kast anıonu

Nevzat Tıızlaağası 
0. P. Tümen Muha
sebeci 1. nci Mümey
yizi
Balıkesir

Kemal (ieııçoğlu 
(i. P. Tümen Muha
sebeciliği 2 nci Mü
meyyizi 
Balıkesir

1 lisan < !iindüz ve ;ır- 
kadaşları 
Maliye Odacısı 
Çarşamba

Muallâ Kutluk 
Demiı-, vc Çelik İş
letmeleri Umum Mü
dürlüğü Yetiştirme 
Müdürlüğü Memuru 
l\;ırabük

İsa Kııhi Vraııa 
C. Müddeiumumisi 
Kâııi Vran nezdinde 
Samsun

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Dilekçi: îlk kocası Hakkının Birinci Cihan Savaşında şeiıid- 
olması üzerine kendisine bir miktar maaş bağlandığını, sonra
dan evlenmesi sebebiyle bu maaşın kesildiğini, ikinci kocasının 
da öldüğünü beyanla, ilk kocasından bağlanan bahis mevzuu 
maaşın iadeten tahsisini istemektedir.

Dilekçi: Emekli maaşlarının artırılmasını istemektedir.

Dilekçiler: Askeri saymanlıkları idare eden muhasebe me
murlarına verilmekte olan 50 lira tayın bedelinin 110 liraya 
çıkarılmasını istemektedirler.

» » » » » »

Dilekçiler : Umumi Muvazeneye tâbi daire odacılarına ve
rilmekte olan aylık ücretlerin artırılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Kendisi gibi yetim maaşı alan dul annelere de ço
cuk zammı verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Rize Mebuslarından iki zatın, on senelik maaşla
rı ödenerek ilişikleri kesilmiş olanlara yeniden aylık bağlan
ması hakkında ileriye sürmüş oldukları teklifin, kendisi ve em
salinin de emekli maaşı alacak ve ilâveten toptan ödemeye 
müstahak olacak şekilde tadilen kabulünü istemektedir.



Arzuhal
No.

•S 15/315 
(S. No: r»l )

476/476
(S . N o :  52)

473/473
(S. No: 53)

481/481 
(S. No: 54

483/483 
(S. No: 55

470/479 
(S. No: 56

450/450 
*(S. No: 57
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sivil Emekliler Deı- Dilekçi : 1958 bütçesinin görüşülmesi sırasında emekli, dul 
neği (ienel Başkanı ve yetimlerin durumlarının da göz önünde tutularak terfihleri 
Anat'aılalar caddesi esbabının istikmalini istemektedir.
Çocuk Esirgeme Ku
rumu Biiyiik Apar- 
tımaıı daire (i 
Ankara

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş 
olan taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından bu talepler hakkında zikre
dilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
— ————  t

377 15 . 1 .1958

Satılmış Kıırtoğlu 
İş Okulunda Odacı 
Vahit Alkan eliyle 
Kırıkkale

Fatma Sargın 
.Meydan mahallesin
den
Kütahya

Hasaıı Durmuş 
ı Beşikdüzii mahalle

sinde 
Beşikdüzü

Sadık Bulkâr 
) D. I*: Mesudiye Oca

ğı, , Karayolları Be
şinci Bölge Trafik 
Mühendisi Nuri Mis 
delâletiyle 
Mersin

Dilekçi : Kırklareli fabrikasındaki işinden askerlik dola- 
yısiyle ayrıldığını, terhisinden sonra tekrar tavzifi hakkında 
müracaatte bulunmuş ise de nazara alınmadığını beyanla, mez
kûr fabrikada kendisine bir iş verilmesi hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi Kütahya Şeker fabrikası ile bir istimlâk işine mü 
taallik olarak tekevvün eden ihtilâfın Devlet Şûrasmca tetkik 
edilmekte olduğundan bahsile, neticeye kadar kendisine bir 
miktar tazminat verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Dokuz nüfuslu bir ailenin reisi olup hiç biı 
geçim vasıtası bulunmadığını beyanla, kendisine de ya borç
lanma yoliyle veya Hazine mallarından arazi verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Rodos’tan anayurda geldiğini, şimdiye adar iskan 
edilmediğini beyanla, *bu haktan kendisinin de kısa bir zamand ı 
istifade ettirilmesini istemektedir.

Avııi Koç ve arka- 
) daşları 

Çiftçiler
Sevdiköy - İzmir

İsmail Hakkı Hekim 
) Okullar caddesi No: 

19. Bakkal
Gerze

Dilekçiler : Seydiköy Tarım Kredi Kooperatifine olan baro
larının, Ziraat Bankasına ait tecil kanunu g'ereğince, beş sene 
vâde ile taksite bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Gerze felâketzedelerinden olduğu halde kendisine 
ev ve dükkan verilmediğini beyanla, verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
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447/447
(S. No: 58)

:5 i 1/311
(S. No: 5D)

711)/71D 
(S. No: 60)

707/707 
1352/1352’ 

(S. No: 61 )

600/600 
(S .  N o :  (>2)

51)8/51)8 
(S. No: 63)

41)3/4!»:; 
ı. S. No: 64 )

589/58!) 
(S. No: 65)

480/480 
(S. No: 66)

472/472 
(S. No: 67)

463/463
(S. No: 68)

Ibralı im özdemir 
ve arkadaşları 
Karamııstai'alı kö
yünde 
Çarşamba

Mehmet Yılmaz 
Çay mahallesinde 
Terme - Sanısını

Mehmet Salih Altım
1 Hvraııos köyünde 
KireHıane

Kecep Demireaıı
2 nci Kr. hîğt. Tgv. 
5 nei Özel Tabur 
Kziııe - Çanakkale

Mehmet İbik 
<)smaıılı köyünde 
Havsa - Edirne

Mehmet İbik 
Osmanlı köyünde 
Havsa - Edirne

Muammer Borluk ve 
arkadaşları 
Yenimahalle Ivedik 
caddesi No: 110 
Anka ra

Niyazi Faraş 
Kaııdemir mahalle
sinde
Şarkışla - Sivas

Hüseyin Krbot 
Tepecik 1151. sokak 
No: 62/A 
İzmir

Bekir Kul 
Belediye Fen işle
rinde 
Ankara

Hüseyin Kesik has 
ve arkadaşları 
Muhtar
Akınca köyünde 
Eskişehir

Dilekçiler : Muhtaç çiftçilerden olduklarını beyanla, ken
dilerine de Güvenlik ve sair mevkilerdeki topraklardan veril
mesini istemektedirlr.

Dilekçi : Kendisine de toprak verilmeşi istemektedir.

Dilekçi : Muhtaç bir durumda olduğundan bahsile, kendi
sinin münasip bir memuriyete alınması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Bakiye askerlik hizmetini Zonguldak’taki maden 
ocaklarında yapmak istediğini beyanla, bu arzusunun yerine 
getirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ziraat Bankasınca kendisine de yirmi bin liralık 
kredi açılmasını istemektedir.

Dilekçi : Zeytinburnundaki Sümerbank müessesesine bekçi 
veya odacı olarak tâyin ettirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Oturmakta oldukları mahallede su ve elektrik 
bulunmadığından bahsile, bunların temin edilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Bir memuriyete tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Mâlûl işçilerden olduğunu beyanla, kendisine de 
emsali gibi gelir bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Ankara Belediyesi Fen İşlerinde çalışmakta oldu
ğunu beyanla, kendisinin de emsalleri gibi fazla mesai ücreti, 
çocuk zammı ve doğum yardımından istifade ettirilmesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Zelzeleden zarar gördüklerini beyanla, nakdi 
veya ayni yardım yapılmasını istemektedirler.
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4 54/454 

S. N o :  W»

Aızuha!
No.

45:3/453 

(S. No: 70)

308/30S 

(S. No: '7! i

2 9 1 / 2 9 1  

(S . N o :  72)

0 9 1 / 6 9 1  

(S. N o :  73)

5*8/588 

(S. N o:  74)

54 5/54 5  

(S. N o:  75)

Arzuhal sahibinin
Ot, soyadı ve a tiresi Ki.cümen kararı ve ııe sebepten verildiği

F e y z u l l a h  A l a s l a ı ı  Dilekçi : Ankara’da vukubulan sel felâketinden çek zarar
M a l iy e  V e k â l e t i  M u- gördüğü halde kendisine pek az miktarda yardım yapıldığını 
hasebnt V. M d. Mii- beyanla, bu yardımın son haddine çıkarılmasını istemektedir.
n ıeyyızı

A n k a r a

M iiseyi 11 M  a ııal 

K a v a k l ı  k ö y ü m le  

K ır k la r e l i

M e lek  D il ık a n  

Y e n ie u m a  m ah a lles i  

C a v u ş o ğ l u  sokak 

N o: 1 

T r a b z o n

İ b r a h im  G o r u n e r  

K a r a m ü r s e l  caddesi  

Y e n i c a m i  so kak  

N o :  10 

Y a l o v a

A l i  Y ü k s e k s o y  

E s e n l i  k ö y ü n d e  

"Mersin

İsm ail  Y a n ı k  

A y n a  11 ka 1 a  k ö y  iiııde 

O v a c ık  - E r z u r u m

A b d u l l a h  K a b a s a k a l  

D e v le t  H a s ta n e s in d e

< İ i resim

Dilekçi : Muhacir sıfatiyle kendilerine tahsis edilen gayri- 
menkullerin henüz tescil edilmediğinden bahsile, bu gayrimen- 
kullere ait tescil muamelesinin bir an evvel icrasını ve tapu se
netlerinin verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilen talep ve şi
kâyetlerin son kararı almaya yetkili idari makam ve merciler
ce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler 
hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam ve 
mercilere usulü dairesinde ayrıca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

KiU'ar No. Karar tarihi

378 15 . 1 .1958

Dilekçi : ölü kocasının 24 sene yedi aydan ibaret hizmet 
müddetinin, 6122 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sı mucibince, yirmi beş yıl ad ve itibar edilerek, emekli ikrami
yesinin mirasçılarına verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu yol
da bir karar ittihazını istemektedir.

Dilekçi : îş yerinde hastalandığını ve bu hastalığının mesle
ki, hastalıklardan sayılmaması üzerine mahkemeye müracaatte 
bulunduğunu ve nöbetçi hâkimin de kanuna aykırı olarak ihti
lâfı Yüksek Sağlık Şûrasına intikal ettirdiğini beyanla, kendisi
ne İşçi Sigortalan Kanunu gereğince bir an evvel yardım ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : İstanbul'da, Galata’da, Necatibey caddesinde 226 
numaralı zirai sulama şirketinin kendisine karşı olan taahhüdü
nü yerine getirmediğinden bahsile, bu şirkete vermiş olduğu se
nedin ve Almanya’ya kadar gidip gelme yol masrafı olarak öde
diği sekiz yüz liranın mezkûr şirketten alınarak tarafına gönde
rilmesini istemektedir.

Dilekçi : Askerlik hizmetini yaparken sakat kaldığı halde 
kendisine mâlûl aylığı bağlandığını beyanla, hakkının korun
masını istemektedir.

Dilekçi : Hastalığının meslekî olarak kabulü ile kendisine 
yardım yapılmasını istemektedir.



538/538 Aziz Keleş 
(S. No: 76) Arniz köyiindo 

Kiği - Bingöl

520/520 Veli Mısırlı 
(S. No: 77) Koyuncu köyünde 

Gövnücek - Amasya

Arzuhal Aı-zuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1491/1491 Kâzım Birlik 
512/512 Atatürk mahalle- 

(S. No: 78) sinde 
Selçuk

517/517 Mustafa özmen ve 
(S. No: 79) arkadaşları

Çiftçi Malları Ko
ruma Bekçisi 
Akhisar

296/296 Necat Aşkan 
(S. No: 80) Gündoğan mahallesi 

İstanbullu sokak 
No: 30
Yenişehir - Bursa

299/299 Selâhattin Bayram 
(S. No: 81) 8 nci Tümen Merkez 

Şubesinde Yazıcı 
Selimiye - İstanbul

Dilekçi : Hükümetçe kendisine verilen bir tarlanın Süleyman 
adındaki şahıs tarafından zaptedildiğini beyanla, mezkûr gay- 
rimenkulün adı geçenden alınarak tarafına teslimini istemekte
dir.

Dilekçi : Bir gayrimenkulün kıymetini ferağ sırasında nok
san göstermiş olduğu ileri sürülerek kendisinden Hâzinece cezalı 
hare istenmekte olmasından dolayı merciine itirazda bulunduğu
nu beyanla, neticeye kadar bu paranın alınmaması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendisinden haksız yere alman cezalı verginin ta
rafına iadesini istemektedir.

— 49 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Çiftçi Mallarını Koruma Teşkilâtı bekçilerinin 
götürü ücret üzerinden vergiye tâbi tutulmalarında isabet bu
lunmadığını beyanla, bu verginin alınmamasını istemektedirler.

Dilekçi : Merzifon Astsubay Okulu son sınıf imtihanında 
haksızlığa mâruz kaldığını beyanla, imtihan evrakının tetkik 
edilerek bu haksızlığın giderilmesini istemektedir.

Dilekçi : Yedek Subay Okulundan haksız yere çavuş olarak 
çıkarıldığını beyanla, mezkûr okulda bir devre daha okuması
na veya ikmal kaldığı iki dersten tekrar imtihan edilmesine 
tavassut ve müsaade olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri herbirinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
talepler, adlî veya idari kar.a mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan ihtilâflı hususla
ra taallûk etmekte bulunduğundan, mezkûr taleplerin Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

379 15 . 1 .1958

11451/10897 Celâl Kılıç 
11600/11046 Aşmalı Çeşme Bin- 

birdirek No: 10 
Sultanahmet - İstan
bul

İstanbul’da Ayasofya Kütüphanesi başmemurluğundan 
emekli Celâl Kılıç hakkında encümenimizce ittihaz edilen 29. 
1 .1957 gün ve 4601 sayılı kararın katileşmesi üzerine tamamen 
tatbik edilerek adı geçen müstediye 1 Şubat 1957 tarihinden 
itibaren ayda 80 lira emekli maaşı bağlandığı; Maarif Vekâ
letinin 14. V I . 1957 tarih ve Zat İşleri Müdürlüğü 21/6159/ 
15501 numaralı yazısından anlaşıldığı cihetle bu baptaki dos-



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

yanın artık muamele mevkiinden kaldırılması ve keyfiyetin de 
tiftftAiık cetvele dercedileıek Dahilî Nizamnamenin muaddel 59 
ncu maddesi mucibince Umumi Heyetin Yüksek ıttılaına arz 
edilmesi ittifakla tensibolunmuştur.

Toplantı

15.1.1958

Not: Yukarda bahsi geçen 1957/4601 numaralı karar dosyası,
1957/87 sayılı cetvele ait karar dosyaları mey anındadır.

Muğla vilâyeti Tahakkuk Servisi şefliğinden emekli Nazif 
Ertan hakkında selef encümence ittihaz edilen 11 . VI . 1957 
tarih ve 5467 numaralı Karann katileşmesi üzerine mumaileyhe
1 . IX . 1952 tarihinden itibaren ve tadilan 163 lira tekaüt ma
aşı tafrafa ve 3 600 liradan ibaret emekli ikramiyesinin de tediye 
olunduğu; Maliye Vekâletinin 21 . XI . 1957 gün ve Özükişi- 
leri Müdürlüğü 94629 -176/33319 sayılı cevabi yazısından anla
şıldığı cihetle bu baptaki evrakın artık muameleden kaldınl- 
ması ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 59 ncu maddesi gere
ğince keyfiyetin haftalık cetvelde derci suretiyle Umumi He
yetin Yüksek ıttılaına arzı ittifakla tensip edilmiştir.

Toplantı tarihi

15 . 1 .1958

Not : Yukarda bahsi geçen 1957/5467 numaralı Karar dos
yası, 1957/111 sayik cetvele ait Karar dosyalan mey anındadır.

12144/11587 Nazif Ertaıı 
15178/14588 Muslihittin mahal

lesi Cumhuriyet bul
varı No: 55 
Muğla

Reis M. 'M. Kâtip
Konya Çorum Aııtalytı Ankara Bolu Çanakkale

A F Ağaoğlu 1 R- Dengin M. Dayıoğlu .1. II. Sezen

Elâzığ Erzurum İçel Kayseri Mardin Oıdıı
M. Altmdoğan M. Eyüboğlu Y. Karabulut E. Develioğlu S. Telliağaoğlu M. Ekşi

Samsun Siird Sivas Trabzon Urfa Yozgad
N Ulusoy E. Şendur S. özsever S. Karayavuz M. Y. Alhas S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 158)

T. B. M. M. Matbaası
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4 8 7 / 4 8 7  Renizi  Şenel  (A r z u h a l  h u lâsa sı : E m e k liy e  ş e v k i  esn a sın d a  M illî  M ü ca -

V a l i d o i  A t i k  m ah al -  eh led c  seb k  e d in  h iz m e tin d en  d o la y ı ta n ın m a sı lâ z ım g e len  iiib a -  
lesi Ç a v ı ı ş d e r e  ea d-  ri h iz ı ıu t  m ü d d etin in  nazara  a lın m a d ığ ı h a k k ın d a k i ş ik â y e tin in  
desi  N o :  144 r ed d in i  m ü la zım ım ın  A r z u h a l  E n c ü m e n in in  IX . I I  . 1957 g ü n

Ü s k ü d a r  - İs tanbul  ve iıiSO sa y ıl ı  K a r a n m a  l 'm u m i  H e y e t t e  g ö r ü ş ü le r e k ;  B u  b a p 

ta k i d â v a s ı ; Ş û r a y ı  D e v l e t ç e  d a h i m ü r ü r u m iid d e t t e n  k a b u l e d il 

m em iş o lm a k la  u ğ ra d ığ ı m a ğ d u r iy e t in  g id e r i lm e s i  e sb a b ın ın  t e 

m in i lıdı b in d in  i b a r e t t ir . )

Gereği düşünüldü : Kaza merciinin tetkikine tâbi ve bu 
mercilerce usulden dahi olsa reddedilmiş olan bir ihtilâfın Dâ
hili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılması mümkün bulunmadı
ğından vâki müracaat üzerine, bu bakımdan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

380 15 . 1 .1958

9954/9572 F a i k  Y e ş i l  ve  arka- ( A r z u h a l  h u lâ sa sı : H ü k ü m e tç e  m e c b u r i  isk â n a  tâ b i  tu tu l-  
d aş la rı  d u k la r ı  h a ld e , v e r i le n  a r a z ile r e  a it ta p u  m u a m ele le r in in  eV a n

K e sp e r k o ı ı ı  K ö y ü  n e t ic e le n d ir i lm e d iğ in d e n , Y ü k s e k  M e c lis e  y a p tık la r ı  m ü ra ca a t  
M u h t a r ı  ü ze r in e , d u ru m la r ı h a k k ın d a  A r z u h a l  E n c ü m e n in c e  1 0  . X I  . 1.9-19

H ı n ı s  ta rih  ve 2 5 0 1  sa y ılı  b ir  k a ra r  da m e v c u t  b u lu n d u ğ u  h a ld e , bu

m u a m ele  tek em m ü l et t ir ilm e d iğ i  g ib i  m e z k û r  a r a z ile r in in  de

1955 y ı lın d a  c e b r e n  e l le r in d e n  a lın ıp  e sk i  s a h ip le r in e  v e r ilm iş  
b u lu n d u ğ u n d a n  ş ik â y e t i  vc ü zer in d e  y ı lla r c a  em ek  v erm iş  o ld u k 

la r ı b u  y e r l e r in  4 7 5 3  s a y ıl ı  K a n u n a  t e v f ik a n  is tim lâ k  o lu n a ra k  

y e n e  k e n d ile r in e  v e r i lm e s i  ta le b in d e n  ib a r e t t i r . )

Müstedi Faik Yeşil ve arkadaşlarının daha önce yaptıkları 
müracaat üzerine ittihaz olunup katileşmiş olan 10 . II . 1949 
tarihli encümen kararı dairesinde yapılan muamele hakkında 
istenilen malumatı havi Devlet Vekâletinin cevabi yazısında. 
OBCÜmlfl



Arzuhal
No.

(»124/61 U:

COD? sayılı Kanundan faydalanarak eski yerlerine dönmüş 
olan Şıh Sait vereselerinin 5826 ve 6093 sayılı Kanun mucibin
ce vâki miiracatleri üzerine hazine uhdesinde bulunan top
raklardan tasarruf bölgesine bağlı olan yerler eski sahip
lerine iade edildikten sonra, geri kalan hazine toprakîannm 
da 1955 yılında müstedi ve arkadaşlarının oturmakta oldukları 
köydeki 92 aileden her birine 53 er dönüıfı iyi kıraç, 12 şer 
dönüm Tabanöz ve 1956 yılında da yeni köyde ev, toprak ve 
120 aileye de keza; 52 şer dönüm orta kıraç, 3 er dönüm Ta
banöz ve 3 er dönüm de sulu yerin, Arazi Komisyonunca tevzi 
ve tahsis edilerek namlarına tescil edilmek suretiyle hakların
daki natamam muamelelerin ikmal edilmiş bulunduğu, zik- 
rorolunan kanun gereğince iade olunan toprakların istimlâk 
olunarak tekrar kendilerine verilmesine imkân bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinin yukarda gösteri
len cevabi yazısına göre; müstedi ve arkadaşları hakkında, ve
rilip katileşmiş olan karar dairesinde gerekli tahsis muamele
leri yapılıp neticelendirilmiş bulunduğu anlaşıldığından; vâki 
müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  2 —

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

381 15 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : İ s tid a d a  h â d ise z ik ro lıın m a k  s u r e t i y le  35 
m a d d e h a lin d e  f/österilcn y a y r ik a n u n i  m u a m ele  ve y o ls u z lu k la r  
y .ebeb iyh  D iy a r b a k ır  B e l e d iy e  R e is i  D r . K â m il T a y ş i  h a k k ın d a  

y e r e k t i  ta h k ik a tı i fa  e tm ek  ü zere  b ir  ta h k ik  h e y e t i  g ö n d e r ilm e s i  
ta leb in d en  ib a r e t t i r . )

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısına nazaran, ifadesine müracaat olunan muhbirin 
böyle bir istidadan haberdar olmadığı ve imzasının taklidedil- 
miş olduğu ve muhakkika yaptırılan inceleme neticesinde; va
zifeden mütevellit bir ihmal ve suiistimal görülemediği, esasen, 
adı geçenin zamanı memuriyetine ait hesabat ve muamelâtın 
mülkiye müfettişleri tarafından teftiş edilmekte olduğu anla
şılmasına binaen, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

î Abdi
Kasaplar Çarşısında 
D iyarbakır

382 15 . 1 .1958



230/230

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
—  3 —

adı, soyadı \*c adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

K a d r i  B a y r a k t a r o ğ l ı ı  (A r z u h a l  h u lâ sa sı : 6 2 7 3  sa y ılı  K a n u n u n , h a k k ın d a  y a n lış  
E r k e k  Lisesi T i irk -  ta tb ik  o lu n m a sı s e b e b iy le  a ç t ığ ı  id a r i  d â v a  so n u n d a , D e v l e t  Ş û -  

<‘e ö ğ r e t m e n i  rası 5  n c i  D a ir e s in c e  leh in e  it t ih a z  o lu n a n  3 0 .r X .1 9 5 5  ta r ih li

İstanbu l ilânı d a ir e s in d e ;  2 3  A ğ u s t o s  1956 ta r ih in d e  a y lığ ın ın  8 0  lir a y a

y ü k s e lt i lm e s i  ve b u n u  tem iııen  d e  k en d is in e  v a k tin d e  60  lira lık  
k a d ro  ta hsis  o lu n m a sı lâ z ım g e ld iğ i  h a ld e v e k â le tç e  bu  lâ z ım ci k c -  
n u n iy e y e  ve ilâ n ı i t ib a r  o lu n m a k s ız ın  a n ca k  17 a y  so n ra  m e z 

k û r  d e r e c e y e  y ü k s e lt i lm iş  b u lu n d u ğ u n d a n  ş ik â y e t i  v e  ilâ m ın  in  
f a z ı  i le  6 273  s a y d ı  K a n u n u n  m e r iy e te  g i r d iğ i  1 .I I I . 195-1 ta r ih in 

d en  it ib a ren  h ak  k a za n d ığ ı meıaş ve ta h sisa t fa r k la r ın ın  t e d iy e s i  
esb a b ın ın  t im in i  ta le b in i  m u ta za m m ın d ır .)

I

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin maaşı
nın; Devlet Şûrasından aldığı bahis konusu 30.IX.1955 tarihli 
karar gereğince 1938 ve daha önceki yıllara ait 2 sene 9 ay 8 
güne, 60 lirada geçen 2 sene 9 aylık müktesep hakkı da ilâve 
olunmak suretiyle elde olunan 5 sene 6 ay 8 günlük kıdemine 
nazaran 1.III.1954 tarihinden itibaren 70 liraya yükseltilip bu 
maaşta 6 ay 8 gün kıdemli sayıldığı ve bu kıdemine göre her 
ne kadar 70 liradaki müddetini 23.VIII.1954 te doldurup 80 li
raya terfi ettirilmesi icabetmekte ise de bu tarihte kadrosu 50 
lira olduğu için terfiinin, kendisine 60 liralık kadro tahsis olun
duğu 31.1.1956 tarifinden itibaren yapılabildiği, 23.VIII.1954 
tarihinden itibaren, Isıllanılmamış beş 60 liralık kadro bulun
madığından 80 liraya terfiinin bu tarihe alınmasına kanunen 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinin cevabi yazısına gö
re ; müstedi hakkında ilâm dairesinde muamele ifa olunduğu ve 
6273 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin b fıkrası muvacehesinde 
ademiinfazın bahis mevzuu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Müstedi; mezkûr kanunun meriyeti tarihinde; gerek kanun
la ve gerek&e ilâmla tanınan müktesep kıdemlerine nazaran in
tibak ettirildiği 70 liradaki terfi müddetini henüz doldurma
mış bulunmasına göre, 80 liraya olan terfiinin; kanuni şart
ların mevcudiyeti ile mjimkün normal terfiden madut bulun
ması itibariyle; bu mevzuda kanuni bir hakkının muhtel kılın
dığını iddia ettiği takdirde; bu ciheti tetkik1̂  vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Vâki talepler hakkında bu bakımlardan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

383 15 . 1 .1958



-  4

M5/&35 Bilâl Canı tez
Eleeik köyünde 
ITasıvaz - Kalecik

Arzuhal Aızuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sel>epten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hasta olarak evinden uzak bulunduğu 
bir sırada karışım iğfal ve zina suçunu irtikâbetmesine sebe- 
bolcin ve halen yanında metres olarak ahkoyan istidada adları 
yazılı şahıslar hakkında Ankara 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinde 
acilmiş olan dâvanın mahkemece ret ve bu şahısların tecziye ve 
ailesinin (Van kendisine teslim olunmamasından şikâyeti muta-
zatnmtndır.)

Gereği düşünüldü : Aynı mevzua ait daha önce vâki mü
racaat üzerine 4317 sayılı bir karar ittihaz olunup katileşmiş 
bulunmasına ve bu kararda da belirtildiği gibi mahkemelerce 
tetkik ve halli lâzımgelen (Nitekim mahkemece reddolunmuş 
bulunan) bir hususa taallûk etmesine binaen Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ve 
müstedinin mezkûr mahkeme kararına karşı kanun yollarına 
müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

384 15.1.1958

(Arzuhal hulâsası ; Derbesiye nahiye merkezinde bulunan 
şeddelin tamiri ile kış Mevsiminde her hangi bir şekilde can 
ve mal kaybına mahal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Taleple ilgili vekâlet işarına göre; mez
kûr şeddenin hemen tamirine başlanıp mevsim içerisinde ik
mal olunacağı anlaşılmakla ; yerine getirilen talep hakkında 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

385 15 I >1958

380/380 Sükrii Sar '■(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde muhacereten
Sueuzadc mahallesi yurda gelip muhtelif muharebata iştirakle fedakârlıkları sebk 
46 n(*ı sokak No: 22 ettiği halde; iskân hakkın n tanınmadığından bahsile, halen 
Adamı mâlûU ihtiyar ve muavenete muhtaç bir durumda bulunduğun-

■ dan mâlûliyet maaşına müstahak görüldüğü takdirde aylık bağ 
lanması ve İstiklâl Madalyası verilmesi esbabının temini taleple
rinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mezkur taleplerinden dola
yı evvel emirde bu hususta katî bir karar vermeye yetkili il
gili idare makamlanna, kanuni haklarının muhtel kılınması 
halinde do bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müraoaat et*

14767/14178 Ali Turgay 
Halk adına 
Derbesiye - Mardin



Aiüuh.ıl
X o .

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ineümen karan vo ne sebepten verildiği

mesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine bu 
bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

386 15 . 1 .1958

5271/14070 Baha Ataoğlu
C. Millet Partisi li 
İdare Kurulu Baş
kanı
Kastamonu

(Arzuhal hulâsası : Meclise hakaret iddiası ile geçen Devre 
Büyük Millet Meclisince masuniyeti ref edilerek tevkif olun
muş bulunan Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı’nın tekrar se
çilmiş olmasına rağmen el’an mevkuf bulundurulmasının adalet 
kaidelerine mugayir bulunması itibariyle gereken teşebbüsün 
icrası talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin 22 Kasım 1957 tarihli cevabi yazısında: 
Büyük Millet Meclisini alenen tahkir ve tezyif etmekten maz
nun Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında, işbu suçun
dan dolap muhtazı takibat ve muhakemenin icrası için mumai
leyhin teşriî masuniyetinin ref'ine dair olan 2083 sayılı Karar 
üzerine hakkında âmme dâvası açılıp duruşmasının Ankara 
İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde mevkufen devam etmekte bu
lunduğu, tekrar mebus seçilmesi sebebiyle vekilleri tarafın
dan yapılmış olan tahliye talebinin de yapılan tetkikat sonun
da mahkemece müttehaz; mezkûr Meclis Kararının cari olduğu 
ve son seçimde tekrar mebus intihabedilmiş olmasının bu kara
ra bir tesir icra edemiyeceği, nitekim; bir mebusun mebusluğu 
sırasında işlediği suçtan dolayı hakkında takibat icrasının 
Devre sonuna bırakılmasına dair verilmiş olan Meclis Kararı
nın, Devre sonunda o mebusun tekrar mebus seçilmesi halinde 
de devam edeceği esbabı mucibesi ile reddedilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevkufiyet haline nihayet verilmesi ta
lebini mutazammın olan vâki müracaatin Usul hükümlerine 
tevfikan vazifeli mahkemece incelenmesi icabetmekte ve bu 
kabîl hususatın Dahilî Nizamnamenin 53 ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ncü maddeleri muvacehesinde encümenimizde 
tetkik mevzuu yapılmasının gayrimümkün bulunmasına binaen; 
talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

387 15 . 1 .1958

14800/14211 Tahsin Babakardeş (Arzuhal hulâsası : Evli ve çoluk çocuk sahibi olduğu halde 
Dikbuyuk köyünde nişanlı ve 1941 doğumlu olan kızı Hayriye’yi iki defa cebren ka- 
Çarşamba çıran Yaşar Çağlar ve ona muavenette bulunanların serbest bıra

kılmaları üzerine adı geçen ve halen firari bulunan failin, efra
dı ailesini ölündi trhdidetmekte bulunduğundan bu şerirden kur-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 6 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tanlınası için acele yakalatılıp tevki) olunması v( haklarında (li
nkli kanimi takibatın yapılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısında : Müs
tedinin kızı Hatice’yi rızası ile evlenmek maksadiyle alakoy- 
maktan maznun Yaşar Çağlar ve arkadaşla» haklannda müd
deiumumilikçe tahkikat yapılmış ise de hâdise mahiyeti itiba
riyle maznunun tevkifine lüzum görülmediği ve bu kere adı ge
çen maznun ve arkadaşlannın mağdureyi zorla kaçırmalan üze
rine Yaşar Çağlar tevkif edildiği gibi firar eden diğer maznun- 
lann da takiplerine ehemmiyetle devam olunduğu ve mağdure- 
nin velisine teslim olunduğu; tehdit suçundan dolayı da adı ge
çen hakkında asliye ceza mahkemesinde âmme dâvası açılmış 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzulan üzerine kanuni icabı
nın yapılmış olduğu anlaşılmış bulunduğundan, bu bakımdan 
vâki müracaat üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

388 15 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : Aldıkları ruhsata istinaden ıkmiş olduk 
lan 1 153 dönümlük çeltikliklerine ait sularının; Kıza Sezgin vı 
ortakları tarafından kesilmesi ve kendi çeltiklerine akıtılması Hü
zünden telâfisi gayrikabil zararlara duçar olacaklarından ve bu 
husustaki muhik şikâyetlerinin dahi Çeltik Komisyonu Azası olan 
Ziraat memuru İbrahim Tongan'nm iltizamkâr hareketi yüzün
den nazara alınmıyarak yer ek kaymakam ve gerekse vali tarafın
dan da adları geçenlerin tesiri nüfuzları sebebiyle mağdur (dil
mekte bulunduklarından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Ziraat Vekâleti yazılarına 
nazaran mezkûr ihtilâf zamanında halledilip müştekilerin mağ
duriyetlerinin önlenmiş olduğu anlaşılmasına ve müştekiler, ka
nuni haklannın muhtel kılındığında musir bulunduklan takdir
de de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmele
ri lâzımgelmekte bulunmasına binaen vâki müracaat üzerine bu 
bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

389 15 . 1 .1958

15213/14623 Mustafa Tune Dilekçi : 20 sene Devlet Demiryolları tahmil ve tahliye işle- 
Kör Bakkal mahal- rinde ve bilâhara da denizyollarına ait Baç dubasında koyrü mai
lesi Divit çiler cad- zemesi çıkarma işlerinde işçi olarak çalışmakta iken sol ayağı- 
desi N o : 7 nın kırılmış »sigortalı olması dolayısiyle bir sene tedavi görmüş 
Üsküdar * İstanbul ise de halen sakat ve yürüme kuvvetinden mahrum kalmış, ica-

14787/14108 Kâzım Güntiirk 
Çeltik müstahsili 
Osmaniye - Adana 

14018/14320 Gafur Türkmen \< 
arkadaşları 
Cevdet iye köyünde 
Osmaniye - Adana



Arzuhal
No.

120/120

583/583  
(S. No: 1)

•r>87/587 
(S. No: 2)

o44/344
(S. No: 3)

beden paranın verilmesi veya maaş bağlanması hakkında İşçi 
Sigortalan Umum Müdürlüğüne vâki müracaatinin senelerden 
beri sürüncemede kalmış ve neticeye bağlanmamış olduğundan 
bahis ve şikâyetle bu baptaki müracaatinin bir an evvel intac- 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı Vekâletten alman cevaba göre 
dilekçinin isteği yerine getirilmiş olduğundan vâki talep hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  7 __

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

390 15 . I . 1958

Hasta olup berayı tedavi Almanya’ya gideceğinden kendisine 
refakat edecek şahsın pasaportu keyfi ve sebepsiz olarak vize 
edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısmda : Müştekinin refaka
tinde Almanya’ya götürülmek istenen Ahmet Turan Yağcıoğ-# 
lu’nun muayyen bir iş sahibi olmayıp, hastalan aldatmak sure
tiyle rapor ve döviz almak imkânlannı sağladığı, bu hareketi
nin menfaat temin ve kaçakçılık yapmasına mâtuf bulunduğu 
anlaşıldığından kendisine pasaport itasının mahzurlu görüldüğü 
ve bu sebepten dileğinin is’afı cihetine gidilemediği îzmir Vali
liğinin yazısına atfen bildirilmektedr.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukanya alman cevabına gö
re vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce bir mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

391 15 . I . 1958

Dilekçi : 20 senedir hususi muhasebe tahsildarlığında fera
gatle çalıştığından bahsile kendisine de diğer memurlar gibi ço
cuk zâmmı, ölüm, doğum ikramiyesi verilmesini veya ücretinin 
artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Sabık Osmanlı Bankasının 32 senelik memurların
dan olup az bir ikramiye ve maaş tahsis edilmek suretiyle emek
liye sevk edilmiş olduğundan bahsile emekli maaşının adalet 
dairesinde artınlmasını ve keyfiyetin Galata Osmanlı Bankası 
Umum Müdürlüğüne bildirilmesini istemektedir.

İstanbul flayvan Sağlık Memurlan Okulu mezunlanna da 
yedek subaylık hakkının verilmesi talebinden ibarettir.

Fikri Ertekin 
Hususi Muhasebe 2 
nci Daire Tahsildarı 
Arapkir

Mest an Yalçıııer 
Doğan mahallesi 
Manyas Karakol 
caddesi No: 52 
Edirne

Necati Korkmaz 
Hayvan Sağlık Me
muru 
Mutki

Faruk Bozefe 
Zeytinlik Yılmaztepo 
B grupu 2202 nci so
kak No: 12 
İzmir
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245/245 Ayşe Bocutoğlu 
(S. No: 4) Eski Edremit cad

desi No: 23 
Balıkesir

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

345/345  
(S. No: 5)

635/635
(S. No: 6)

346/346  
(S. No: 7)

229/229  
(S. No: 8)

M. Fevzi Eryalçın 
Kuzguncuk Bere- . 
ketli sokak No: 33* 
İstanbul

Ali Ergümüş 
Kuran öğrencileri 

Dernek Reisi 
Manisa

365/365  
(S. No: 9)

İdris Engin
T. C. Ziraat Bankası
Memuru
Kütahya

Abdurrahman Yet

kin
19 Mayıs Mahallesi 
Gazi caddesi No: 81 
Samsun

Karanı Aksel 
Sarılar Köyü Muh
tarı 
Çorlu

343/343 Raif Yılmaz 
(S. No: 10) Estel Hükümet Mer

kezinde emekli nü
fus memuru 
Midyat

Dilekçi : Ölen subay ilk kocası Mustafa’dan kendisine maaş 
bağlanmış ve bilâhara evlendiği için bu maaşı kesilmiş bu sefer 
ikinci evlendiği kocası da vefat etmiş olduğundan ve hiçbir malı 
bulunmadığından bahsile eski kocasından evvelce bağlanmış olan 
maaşın tekrar bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: İnhisarlar Umum Müdürlüğü ücretli memurların
dan olduğundan bahsile kendilerinin de Devlet memurlarının 
istifade ettiği haklardan istifade ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi: Din müesseselerinde bulunan müftülerin almış ol
dukları 15 lira asli maaşla efradı ailelerini geçindirememekte 
ve munzam hiçbir vazife almamakta ve daima vazifesi başın
da bulunmakta ve bütün hayrat hademelerinden mesul, aylık
larının tanzim, kontrol ve tâyinlerini yapmakla mükellef bu
lunduğu halde aylık cihetinden ise hepsinden az almakta oldu
ğundan bahsile başka dairelerde olduğu gibi âmirlere tanılan 
hak ve derecelerin de müftülere tatbik edilmesini ve maaşları
nın artırılmasının kanunlaştırılmasını istemektedir.

Dilekçi: Jandarmada geçen hizmetinin borçlanmak suretiy
le emeklilikte sayıldığından bahsile bu hizmetlerinin göz önün
de tutularak İntibak Kanunu ile terfilerine de sayılması ve 
mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Yaş haddinden emekliye ayrılmış bulunanların ye
timlerine az maaş bağlanmış olup halen zaruret içinde bulun
muş olduklarından bahsile kendisi gibi bulunanlara münasip 
bir miktarda zam yapılması veyahut 150 lira kadar maaş alan
lara senede beş ve 300 liraya kadar olanlara yılda dört ve daha 
yukarda bulunanlara da yılda üç ikramiye verilmesini istemek
tedir.

Dilekçi: Köylerinden senelerce evvel aynlanlann halen ika
met etmekte oldukları mahalle nüfus kayıtlarını aldırmadıkla
rından ve bu hal fuzuli araştırmalara ve soruşturmalara yol 
açtığından, Dahiliye Vekâletine vâki merciinden de bir semere 
hâsıl olmadığından bahsile daimi ikamet ettikleri yerde ölen 
ve evlenen vatandaşların nüfuslarının oturdukları mahallin 
nüfusuna naklettirilmeleri hakkında bir emriuöıumi neşri su
retiyle bu işin halledilmesini istemekterir.

Dilekçi: Yaş haddi dolayısiyle 1952 senesinde tekaüde sevk 
edilmiş olduğundan bahsile müddeti hizmetinin 30 seneye iblâ
ğı için jandarmada geçen hizmetinin emeklilikte sayılması ma
aş ve ikramiyesinin de ona göre verilmesi talebinden ibarettir.



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

395/395  
(S. No: 11)

491/491 
(S. No: 12)

495/495  
(S. No: 13)

258/258  
(S. No: 14)

257/257 
(S. No: 15)

256/256 
(S. No: 16)

255/255  
(S. No: 17)

226/226  
(S. No: 18)

241/241 
(S. No: 19)

Ziver Ünver ve ar 
kadarları
Adliye memurları 
Silifke

Ekrem Ulutürk 
İstasyon karşısı 
No: 473
Sincanköy - Ankara

Mehmet Ökteıı 
1 ııei İcra Memuru 
Amasva

Yaşar Sarıoba 
Sadullahpaşa İlk
okulunda müstah
dem 
Ayaş

Mehmet Emiıı Er- 
gihı
Sadullahpaşa ilk
okulunda müstah
dem 
Ayaş

Hüseyin Yıldırım 
Sadullahpaşa İlk
okulunda müstah
dem 
Ayaş

Ali Tut
Yet işt irme Y u rd un
da Müstahdem 
Ayaş

Ali Güven 
Ortaokul Hizmetlisi 
Ayaş

Hasaıı Başkaraağae 
Biinyamin İlkokul 
Hademesi 
Ayas

Dilekçiler: Adliye Başkâtip ve zabıt kâtipleri olup fera
gatle çalıştıklarından bahsile yıpranma veya fazla mesai üc
retinin verilmesini, dâvavekillik haklannın iadesini terfileri
nin onar lira üzerinden yapılmasını fiilî askerlik müddetleri
nin emeklilik ve terfi müddetlerine sayılması vekâlet ücretinin 
ve kasa tazminatının verilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Devlet Demiryollarında emekli ve sekiz çocuk ba
bası olduğnndan bahsile Fransa’da olduğu veçhile kendi gibi 
çok çocuklu ve çoouklannı okutmak mecburiyetinde kalanlara 
sosyal bir yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Beş yıllık zabıt kâtipliği yapanlara dâva vekilliği 
hakkı 3499 sayılı Kanunla tanınmış ve bilâhara 460 numaralı 
Kanunla bu müktesep haklar ihlâl edilmiş bulunduğundan 
bahsile mezkûr 3499 sayılı Kanunun muvakkat 4 ncü maddesi
nin yürürlüğe girdiği tarihte beış yıllık müddeti doldurmuş 
olanların hakkı mahfuz olmak şartiyle bu fıkranın düzeltile
rek kendi gibilerin bu haktan kanunen istifade ettirilmesini 
istemektedir.

Dilekçiler : İlkokul hademesi olup aldıkltan aylık ücretle 
geçinemediklerinden ve müşkül bir durumda olduklanndan 
bahsile kendilerine de memurlar gibi çocuk zammının verilme
sini istemektedirler.



Arzuhal
No.

240/240  
(S. X o: 20)

239/230  
(S. N o: 21 )

238/ 23(S 
(S. No: 22)

227/227 
(S. No: 23)

_390 .390  
(S. No: 24)

392/392  
ıS. No: 25)

393 393 
(S. No: 26)

396/396  
ı S. N o : 27 )

418/4 İS 
t S. No: 28)

419/419  
(S. No: 29)

560/560 
(S. No: 30)

M u ş t a l a  A k b o l  
H üu yaı ı ı i ı ı  İ lkokul  
ı ı ıüstadem i 

A y a ş

Ali Alkaıı 
Bünyamin İlkokul 
müstahdemi 
Ayaş

Zekiyi* S o n g ü l  
Sadı ı l la l ı  Paşa  İ l k o 
kul h ad e me s i  
A y a ş

Abdürrnhmaıı Öz- 
1)1011

( ) ı i a o k u l ı l n  m ü s t a h 

d e m  
A y a ş

Mehmet Orak 
Adliye Odacısı 
Bask il

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fi kr i  < Kiler 
V e t e r i n e r  O da cı s ı  

Bas k il

İ b r a h i m  Kal 
M a l i y e  O d a c ı s ı  

Bas k il

l l a ş i m  S a y ı n  ve a r 

kada şl ar ı
G a z i p a ş a  O k u l u n d a  
H a d e m e  

( !  i re s im 

K a t m a  Ç o k a y  
I ) c f t e r d a r l ı k t a  ( ) da cı  

A d a n a

Mehmet Mutlu 
Adalet Dairesi Oda
cısı 
Simav 

Kerim İnan 
Tekel Dairesi Odacı
sı
Baskil

-  10 —

Encümen kararı vo ne sebepten verildiği

Dilekçiler : İlkokul hademesi olup aldıkları aylık ücretle 
geçinemediklerinden ve müşkül bir durumda olduklorından 
bahsile kendilerine de memurlar gibi çocuk zammının verilme
sini istemektedirler.

» » » » » »

Dilekçiler : Adliye, Maliye, Veteriner İnhisar ve ilkokul 
odacılarından olduklarından ve ayda almış oldukları ücretleri
nin azlığı yüzünden geçinemediklerinden bahsile 1958 senesi 
bütçesinde maaşlarının artırılmasını ve diğer ücretli memur
ların istifade ettikleri haklardan kendilerinin de istifade et
tirilmelerini istemektedirler.*

» » » » » »

» » » » »

» » » » »

» » » » »



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

002/602 Nuriıllah Evren 
(S. No.: 31) Kaymakamlık Oda

cısı 
Simav

378/378 İbrahim Doğan 
(S. No: 32) Eğitmen; Bööüklü 

köyünde
Kağızman - Kars

s  1

388/388 İsmail Demli 
(S. No: 33) Biiyükdamlaeık kö

yünde
Şerefli Koçhisaı*

383/383 Emin Benli 
(S. No: 34) Merkez Ceza Evi 

Başgardiyan Mua
vini 
Niğde

720/720 Mustafa Arısov 
(S. No: 35) Tışarı Camii îmanı 

ve Hatibi 
Niğde

711/711 
(S. No: 36)

699/699 
(S. No: 37)

698/698 
(S. No: 38)

697/697
(S. No: 39)

Hacı İbrahim Aslan- 
tepe
Salköprü mahalle
sinde No: 18 
Malatya 
Eeyzullah Uyar 
Hademei Hayrat Ce
miyeti Başkanı 
Erzincan

Mehmet Sultan ve 
arkadaşları 
Hademei Hayrat Ce
miyeti 
Siird
Fazlı Lekesiz ve ar
kadaşı
Hayrat hademeleri •
adına
Yozgad

Dilekçi : Simav kaymakamlığında odacı olup almış olduğu 
maaşın azlığı sebebiyle efradı ailesini geçindiremediğinden bah
sile maaşının yeni bütçe tanzimi sırasında artırılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Köy eğitmeni olup feragatle çalıştığından ve al
mış olduğu 100 lira maaşla geçinemediğinden bahsile kurs ve- 
ve sıkı bir imtihana tâbi tutularak refah seviyesinin ona göre 
ayarlanarak öğretmen derecesine alınmasını ve mağduriyetine 
son verilmesini istemektedir.

Köylü çiftçi vatandaşların köylerdeki mera, sınır, tarla ve 
mümasili hâdiseler yüzünden vukubulan münazaalar yüzünden 
hafif suçlu olarak hapishanelerde yatmakta olan mahkûmlara 
bir affı umumi kanunu çıkarılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Başgardiyan yardımcısı olup aldığı ücretin azlı
ğından şikâyetle durumlarının nazan itibara alınarak kadrola
rının yükseltilmesi bu mümkün olmadığı takdirde jandarma ve 
polis teşkilâtına tanılan fazla mesai haklan gibi bir hakkın da 
kendilerine tanınmasını istemektedir.

Dilekçiler : Hadematı hayrattan olup maaşlarının azlığı yü
zünden geçinemediklerinden mahrumiyet ve mağduriyet içeri
sinde bulunduklarından bahsile 1958 senesi Diyanet İşleri büt 
çesi konuşulurken durumlarının göz önüne alınarak imam, 
hatip ve müezzinlerin maaşlannın artırılmasını ve hiç olmazsa 
300 liraya çıkarılmasını ücret ve maaşlarının Devlet memurlan 
gibi bir bareme bağlanmasını ve hizmetlerinin dinî ve âli mes
lek haline getirilmesini istemektedirler.



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

717/717 Mustafa Gözen 
(S No: 40) Tekmezar mahalle

sinde No: 28 
Malatya

716/716 Mahmut Kaplan 
(S. No: 41) Sarıoıoğlu mahalle

sinde No: 19 
Malatya

715/715 Mehmet Halil Aksoy 
(S. No: 42) Dabakhane mahal

lesinde No: 22 
Malatya

712/712 Valıap Doğan 
(S. No: 43) Hidayet mahallesin

de No: 2 
Malatya

713/713 Ferhat Kaba 
(S. No: 44) Sarıcıoğlu mahalle

sinde No: 10 
Malatya

714/714 Hüseyin Şimşek 
(S. No: 45) lzzetiye mahallesin

de No: 11/2 
Malatya

672/672 Mustafa Burgut ve 
(S. No: 46) arkadaşları

Adliye Dairesi ilk 
mertebe memurları 
Gülnar

Dilekçiler : Hadematı hayrattan olup maaşlarının azlığı yü
zünden geçinemediklerinden mahrumiyet ve mağduriyet içeri
sinde bulunduklarından bahsile 1958 senesi Diyanet İşleri büt 
çesi konuşulurken durumlarının göz önüne alınarak İmam - 
Hatip ve müezzinlerin maaşlarının artırılmasını ve hiç olmazsa 
300 liraya çıkarılmasını ücret ve maaşlarının Devlet memurları 
gibi bir bareme bağlanmasını ve hizmetlerinin dinî ve âli mes
lek haline getirilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Adliye Başkâtip ve zabıt kâtiplerinden olup 
müddeiumumilik vekâleti icra ve noterlik vazifelerinde fera
gatle çalıştıklarından ve bu mesailerinin karşılığını alamadıkla
rından ve aldıkları maaşla geçinemediklerinden ve saireden bah
sile yıpranma veya fazla mesai ücretinin verilmesini, dâvavekil- 
lik haklarının iadesini terfilerinin 10 nar lira üzerinden yapıl
masını fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve terfi müddetle
rine sayılmasını munzam vazife için vekâlet ücretinin ve kasa 
tazminatının verilmesini ve askerî memurlarda olduğu gibi 
emekli müddetinin kısaltılmasını istemektedirler.

622/622 Zekeriya Apaydın 
(S. No: 47) Mahkeme Zabıt Kâ

tibi



—  13 —

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

621/621 
(S. No: 48)

639/639* 
(S. No: 49)

625/625 
(S. No: 50)

429/429 
(S. No: 51)

411/411
(S. No: 52)

437/437
(S. No: 53)

542/542 
(S. No: 54)

492/492 
(S. No: 55)

367/367 
(S. No: 56)

Jtteşit Aydın 
Mahkeme Zabıt Kâ
tibi
Göle

Tevfik Oğuzlmn 
Mahkeme Zabıt Kâ
tibi
Göle

Ali Dikici 
Mahkeme Başkâtibi 
Göle

Mithat Beydağı 
Sümerbank Basma 
Fabrikası ir; hizmet
ler 66/2051 
Nazilli

Mahmut Erçeltek 
Orman İşletmesi Ge
ce Bekçisi 
Uşak

Nazıııi Çeviker 
Kiiçükesat, Başçavuş 
sokak No: 132-5/1 
de
Ankara

Bahri Gür
Ceza ve Tevkifevinde
Gardiyan
vinde Gardiyan
İskenderun

Ahmet Yüksel 
Ortaokul Kâtip ve 
Hesap Memuru 
Akseki

Osman Son«ün 
Dahiliye Odacısı 
Baskil

Dilekçiler : Adliye Başkâtip ve zabıt kâtiplerinden olup 
müddeiumumilik vekâleti icra ve noterlik vazifelerinde fera
gatle çalıştıklanndan ve bu mesailerinin karşılığım alamadıkla
rından ve aldıklan maaşla geçinemediklerinden ve saireden bah
sile yıpranma veya fazla mesai ücretinin verilmesini, dâvavekii- 
lik haklannın iadesini terfilerinin 10 nar lira üzerinden yapıl
masını fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve terfi müddetle
rine sayılmasını munzam vazife için vekâlet ücretinin ve kasa 
tazminatının verilmesini ve askerî memurlarda olduğu gibi 
emekli müddetinin kısaltılmasını istemektedirler.

» » » » » »

» » » » » »

Dilekçi : Sümerbank fabrikası işçilerinden olup vücudunda 
kamburluk ve yüksek tahsilde oğlu bulunduğundan bahsile ay
da vermiş olduğu 20 lira Gelir Vergisinden muaf tutulmasını 
istemektedir. ,

Dilekçi : İşçi Sigortalarında geçen hizmetiyle emekli San
dığındaki g.sçen hizmetinin birleştirilmediğinden bahsile her iki 
hukukunun birleştirilmesinin temini için bu iki kanunda ge
rekli tadilâtın ve ilâvenin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Emekli maaşının almış olduğu son maaşının iki se
nesini doldurmamış olmasından dolayı bir derece aşağısı üze
rinden maaş bağlanmış olduğundan bahsile 5434 sayılı Emekli 
Kanununun 100 ncü madde hükmünün kaldınlarak son aldığı 
maaş üzerinden emekli maaşının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 14 senelik ceza evi mesuliyetli gardiyanı olup al
mış olduğu az maaşla efradı ailesini geçindiremediğinden ve 
zorluk çektiğinden bahsile aylıklan üzerinde bir ayarlama ya
pılmasını istemektedir.

Eğitmenlikte geçen hizmetinin borçlanmak suretiyle haliha
zır memuriyetinin emekli süresine sayılması için Emekli San
dığı Kanununa bir madde eklenmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Odacı olup aldığı maaşla efradı ailesini geçindire
mediğinden bahsile aylık maaşının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi-



A mıliiiI
No.

339/33!» 
ı S. \<>: 57 )

352/352 
ıS. No: 58)

351/351 
(S. No: 5!))

232/232 
(S. No: 00)

328/328 
ı S. No: (i 1 ı

333/333 
(S. No: (J2)

324/324 
(S. No: (13)

yetleri yukarda gösterilen müracatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından meş
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

302 15.1 . *1958
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A r z u h a l  s a l ı i bi ı ı i j i

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

Mehmet Hskın v  ar
kadaşları 
Tiiccar 
Osmaniye

Ziya (Jetin 
Osmaniye mahallesi 
Nüsrctiyle sokak 
No: 14
l o iıılik

Kara Salih Çavuş 
Karagümrük. Yuka- 

rrı Çeşme No: S(i 
İstanbul

Fatma Öztiirk 
(Jiirey köyünde 
Ayancık

Abbas Yıldırım ve 
«arkadaşları 
Nimet köyümle 
Malazgirt - Muş

Hasaıı Türkyılmaz 
Haliç Feneri, M İş
marcı yokuşu No : 
8/ K»
İstanbul

Halil Yoran 
Kara kızlar köyünde 
I). P. Âzası 
Torbalı - İzmir

Dilekçiler : Narenciye hakkında Hükümetin son aldığı ka
rar kendilerini zarara ve mağdur bir duruma düşürmüş oldu
ğundan bahsile bu halin önlenmesini istemektedirler.

İstanbul Teknik Okulunda talebe olan oğlunun kendi du 
rumunun müsaidolmadığından Hükümet tarafından okutturul 
ması talebinden ibarettir.

Ev yaptırmak için vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
mış olan maaşından birikmiş olanlarla birlikte beş senelik maa
şının bir an evvel kendisine verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Çaılakkale Harbinde şehit düşen kocasından em
saline nazaran kendisine az maaş bağlanmış olduğundan bahsile 
maaşının emsalleri seviyesine yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Milletvekilliği seçiminde muhaliflerin teşvikiyle 
zabıtaca dövüldüklerinden ve işkence yapıldığından bahis ve 
şikâyetle vatandaşları siyasi kanaat ve düşüncelerinden dolayı 
muahaze eden ve hakaret eyliyen idare ve zabıta âmirleri hak
kında da gerekli kanuni tahkikatın yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Emekli komiser olup evvelce bütün formaliteleri
ni ikmal ettirmiş ve hattâ kaporasım da vermiş olduğu hal
de hâlâ kendisine bir kamyon tahsis edilmediğinden bahis 
ve şikâyetle istediği kamyonun mevcudu yoksa parasından 
istifade eden acente mümessilliği ticarethasine lisans veril
mesine veya her hangi bir marka mazotlu 7 - 8 tonluk bir 
kamyonun tahsisi yapılmasına emir verilmesini ve mağduri
yetine son verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Evlerinin tamiratında kullanmalarına, ihtiyaçlarını 
temin için mangal kömürü yapıp satmalarına ve zeytinliklerin 
daha verimli olması için işe yaramıyan fundalıkların kesilmesine 
mahalli Orman İdaresince müsaade edilmediğinden bahsile 
köylerinin mahdudolan geliratının göz önüne alınarak or
manın imarı bakımından istenilen bu müsaadenin verilmesi 
hususuna delâlet buyurulmasını istemektedir.
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Arzuhal

No. .
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

318/318 Nurettin Tunaoğlu 
(S. No: 64) ve arkadaşları

Gültekin mahallesi 
Şarkışla

362/362 Necati Kıyak 
(S. No: 65) Çakallı Karakolu

eliyle Minoz köyünde 
Kavak

•i68/368 Muzaffer Kal 
(►S. No: 66) Dernek mahallesi

t Göşnük sokak No:4 
Malatya

369/369 Mehmet Baki 
(S. No: 67) Koyuııoğlu mahallesi 

No: 3 
Malatya

366/366 Halil Çakmak 
(S. No: 68) Kalaycı Bahçe Yük

sek Merdiven sokak 
No: 18/9
Hasköv̂  - İstanbul

' s
363/363 Mustafa Büyükkalı- 

(S. No: 69) raman ve arkadaşları 
Gezge köyünde 
Refahiye ^

427/427 İdris Civelek 
(S. No: 70) Başsökü köyünde 

Gerze

£34/434 İbrahim Çoral 
(S. No: 71) Güllük mahallesi Be- 

rekey sokak No: 13 
Eskişehir

Dilekçi : Fenni tavukçuluk ehliyetine sihibolup ruhsat
namenin verilmesi hakkında icabeden evrakı müsbitelerini 
tamamlamış ve Ziraat Bakansına gönderilmiş olduğu halde 
ortağının arazisi bulunup kendisinin arazisi, bulunmamasın
dan dolayı ruhsatname verilmemiş olduğundan bahis ve şi
kâyetle pıezkûr ruhsatnamenin itası hususunda gerekenlere 
emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İlkokulu ve hafızlığını pek iyi derecede ikmal 
edip vesikasını almış ve fakir bulunmuş olduğundan bahsile 
yatılı olarak bir arabi okuluna gönderilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Malatya Şeker Fabrikasında odacı bulunduk
ları sırada 1950 yıllında Sayın Başvekile hakaret eden şahıs 
aleyhine şahadette bulunmalarından dolayı fabrika müdürlü
ğünce işlerine son verilmiş ve dört aydan beri açıkda kalmış 
ve mağdur bir duruma düşmüş olduklanndan bahsile yeniden 
işe alınmaları hususunda gerekenlere emir verilmesini iste
mektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Denizcilik Bankası Balat Atelyesinde kendisine bir iş veril
mesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler: Çiftçilikle iştigal ettiklerinden ve yeter derece
de arazileri bulunmadığından bahsile 4753 saplı Kanun gere
ğince kendilerine kâfi miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Tarladaki buğdaylarım yakan meçhul şahıslar hak
kında muhtara, zâbıtaya ve Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
ihbar ve müracaatte bulunduğu halde sıkı bir takibat ve tahki
kat yapılmadığından bahis ve şikâyetle bu halin önlenmesini 
ve faillerin meydana çıkarılması için müessir müdahale ve ta
kibatın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Dökümhanede 21 sene işçi olarak ateş karşısında 
çalışması yüzünden gözleri bozulmuş ve İşçi Kanunu gereğin
ce mâlûlen emekliye sevkı icabederken hiçbir yardım görme
den kadro harici edilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle malû- 
len emekliye ayrılması aksi takdirde bilmuayene işinin tekrar 
verilmesini istemektedir.



Arzuhal
■ No.

425/425 
(S. No: 72)

408/408 
(S. No: 73)

431/431 
(S. No: 74)

377/377 
(S. No: 75)

394/394 
(S. No: 76)

402/402 
(S. No: 77)

421/421 
(S. No: 78)

420/420 
(S. No: 79)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Sezer 
Darbuğaz köyünde 
Demirci Tokurlar 
mahallesinde 
Bafra

Kâmil Bedir 
Orman Muhafaza 
memurları namına 
Orman Muhafaza 
Memuru 
Düzce

Ahmet Karabulut 
ve arkadaşları 
Hiznemir köyünde 
Beşiri

Ali Bülbül 
Kusumlar Köyü 
Muhtarı 
Simav

Sıddık Ulus 
Kızılçubuk köyünde 
Karlıova

Hüseyin Kaya ve 
arkadaşları 
Oyuklu Köyü Muh
tarı 
Çat

Mehmet Kır
tnce Saraç
Cumhuriyet caddesi 1 /
Samanpazarı N o:32 
Bursa,

Nedim Nuri îlkmen 
Kılıçali Salçıklaı* 
sokak No: 5 
Beşiktaş - İstanbul

-  16 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Köylerinden bâzı şahıslar güya kendisinin gece
kondu yaptıklannı ihbar etmesi sebebiyle haksız yere ölümle 
tehdidetmekte ve şehre gittikçe yolunu kesmekte ve döviil- 
mekte olduklanndan ve bu bapta zabıtaya vâki müracaatının 
nazara alınmamakta olduğundan bahis ve şikâyetle suçlular 
hakkında zabıtaca gerekli tahkikatın ve tertibatın alınmasının 
temin buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi: Orman bakım memuru olup kanunen yüzde otuz 
tazminat almalan icabederken maktuan 30 lira verilmekte har
cırah ve yem bedeli dahi verilmemekte ve kendilerinin muha
faza memurlarından farklı bulunmamakta ve istediği tazmina
tın verilmesi hakkında vâki müracaatına da müspet ve menfi bir 
cevap verilmemekte olduğundan bahsile 6245 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren mezkûr tazminatın verilmesi 
ve temadi eden mağ-duriyetine son verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Kazalan kaymakamının kanunsuz ve gayriâdilâ- 
ne hareketlerinden, sert hakareti âmiz muamelelerinden şikâyet
le mumaileyhin başka bir yere nakledilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Köylerindeki öğretmenin ailelerine tecavüz, iğfal ve 
fuhşa teşvik etmesi yüzünden vazifesine nihayet verilmiş ve 
mahkemeye sevk edilmiş ise de mumaileyhin köylerinde kalmak 
isteğinden bahsile bu öğretmenin bir an evvel köylerinden uzak- 
laştınlmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Otlannı yakan maznunlann yakalanmıyarak serbest bırakıl
dıklarından şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler : Yeni ihdas edilen Oyuklu kazasında halk tara
fından dükkân,, mektep ve memurlara ev yapmak suretiyle bir 
milyon lira sarf ettikleri halde şimdi başka köy ileri gelenleri 
tarafından kaza merkezlerinin kendi köylerine kaldınlmak ve 
inkişafına mâni olmak istediklerinden ve yapılan bu kadar mas
raf boşa gideceğinden ve mağdur duruma düşeceklerinden bah
sile kazalan merkezinin değiştirilmesini istemektedirler.

Bulgaristan göçmenlerinden olup Bursa vilâyetine iskânı ya- - 
pıldığından ve kendisine tahsis edilen evin halen verilmediğin
den ve valilikçe iskânının başka bir mahalle naklettirilmek iste
nildiğinden şikâyeti mutazammındır.

Ankara Yıldmm Beyazıt meydanınında bir sene evvel istim
lâk edilip halen boş duran sahanın ve durumlarının tesbiti hak
kında belediyece kati cevap verilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.



Arzuhal
No.

428/428 
(S. No: 80)

951/951 
416/416 

(S. No: 81)

4)39/439 
(S. No: 82)

543/543 
(S. No: 83)

494/494
(S. No: 84)

544/544
(S. No: 85)

549/549 
(S. No: 86)

;>90/59Ö 
t S. No: 87)

582/582 
('S. No: 88)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Himmet Yiicekuyu- 
cu
Aşağı mahallesinde 
Çivril

Kemal Şeııgel 
Erenler Mahallesin
de Bakkal Osman 
Berber eliyle 
Sarıkamış

Hüseyin Mercan 
Nuripaşa mahallesi 
No: 64/4 No: 11 
Zeytinburııu - İstan
bul

Sadi Yurtsever 
Hükiimet caddesi 1 ide 
Petrol Ofisi Bayii 
merhum Mehmet 
Yurtseveroğlu 
Nevşehir

Murat Ömer Sayın 
Peynir Tüccarı 
Bor

Haşan Ozkııl 
Niğde Bankasında 
Niğde

Ahmet Bahadır 
Göçmen evlerinde 
Nazilli

tlyas Gökçe 
Sümer mahallesi 26 
cı sokak No: 1 
Zeytinburııu - İstan
bul

Mehmet Yıldız 
Kalpaklıoğlu mahal
lesi Kalemkırdı so
kak No: 74 
Kayseri
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Encümen kararı vc 11e sebepten verildiği

Okur, yazar ve fakir olup geçimini temin için kendisine bek
çilik gibi bir işin verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Askerliğini yapmış okur - yazar olup fakir bulun
duğundan bahsile kendisine hastanelerde, okullarda ve benzeri 
kurullarda odacılık gibi bir iş verilmesini veya yardım yapılma
sını istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan -muhacirlerinden olup ikametgâh tah
sisine muvaffak olmadığından bahsile İstanbul’da müsait bu
lunan göçmen evlerinden birisinin kendisine tahsis edilmesini 
istemektedir.

Dilekçi: Babası vi/âyet Petrol Ofisi bâyii iken vefat ettiğin
den ve gaz bâyiliğinin kendisine verilmediğinden bahis ve şikâ 
yetle tercih hakkı olan petrol acenteliğinin kendisine verilme
sinin temnine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Peynir sıkıntısının giderilmesi ve peynir imalâtçılarının da 
hukukunun korunması için peynir imal mevsiminin başlangıcı 
olan Şubat 1958 tarihinden evvel müstahsil süt fiyatlarının da 
ayarlanması talebinden ibarettir.

1957 mebus seçiminde sandık başında vazifeli olup emsali
ne verilen ücretin kendisine verilmediğinden şikâyet etmekte
dir.

Dilekçi : Yunanistan muhacirlerinden olup kendisine veri
len arazinin bir kısmının sahibi çıktığından ve bir kısmı ise ço
rak ve ziraate elverişli bulunmadığından bahis ve şikâyetle bu 
haksızlığın telâfi edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Sümerbank fabrikasında işçi olarak çalıştığı sıra
da zafiyet sebebiyle verem hastalığına yakalanmış ve hastane
de lâyıkiyle tedavi görememiş olduğundan bahsile tedavisinin 
kendi parasiyle yaptıracağından, merbut bulunduğu Sümer
bank fabrikasından ve İşçi Sigortalarından alâkasının kesilme
si hususuna emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Bir katil hâdisesi yüzünden memleketi olan Gazi- 
anteb’den mahkeme karariyle Kayseri’ye maaile sürüldüğün
den ve kış mevsiminde pek perişan bir duruma düştüğünden 
bahsile Kayseri’de iskânlarının ve iaşelerinin temin edilmesini 
istemektedir.
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595/590 

(S . N o :  S9)

Arzuhal
No.

570 /570  

(S . N o :  90)

590/590 

(S. N o: 91 )

007/007 

(S. N o :  92)

249/249 

(S.' N o:  93)

327 327 

(S . N o :  94 t

322/322 

(S . N o :  95)

320/320 

(S . N o : 90)

N u r e t t i n  ( îö c lü  

ö z b e y l e r  m ahalles i  

Y e n i y ı l d ı r ı m  sokak 

N o: 23 

A n k a r a

.Müfit  Y ı l d ı r ım  

A y g ö r e i ı  m ahalles i  

P ı n a r l ı  so k a k  N o: 20 

B a l ık e s ir

Arzuhal sahibinin
atlı, soyadı ve adresi

Ö m e r  T ı r a k  

I). P. B a ş k a n ı  

Ç a l d ı r a n

R ız a  Ö z t i i r k  ve a r 

k a d a ş la r ı

M u h t a r ;  A l a r  kö 

y ü n d e  

A k k u s

C e m a l  A t a m c r  

S a m a ı ı p a z a r ı  Ç a rş ı  

s o ka k  Ş e h i r  K a s a b ı  

N o: IS 

A n k a r a

A  1x1üIbari Y i ğ i t t e p  

B a k k a l  K e m al K ü ç e r  

e l iy le

Yaıı

A b d u l l a h  Y ü k s e l  ve 

a r k a d a ş la r ı  

Ç e le b i le r  m a h a lle  

s ind en

K fi Aııi

N iy a z i  A l t ı n t a ş  ve 

a r k a d a ş la r ı  

T e p e  k ö y ü n d e  

Se b en

Kneümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

Akıl hastalığına müptelâ olup bakmıyan babasının kendisine 
bakması için sıkı emir verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Hâzineye ait arsalar üzerine bina yaptıklarından 
ve bu arsaların kendilerine toptan veya metre kare hesabiyle sa
tış yapılması hakkında vâki müracaatlerine kati bir cevap ve
rilmemekte ve bu hal mağduriyetini mucip bulunmakta oldu
ğundan bahsile neticenin bir an evvel tebliğ edilmesi hususuna 
emir verilmesini istemektedir.

Vatandaşların hayatınfn tehlikeli durumdan kurtarılması için 
bucaklarındaki mahkemeye salâhiyetli bir hâkimin tâyin edil
mesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Uç seneden beri mevsimin kurak gitmesi yüzün
den kendilerinin ve gerekse hayvanlarının yiyecekleri kalmadı
ğından bahsile gereken yardımın yapılmasını istemektedirler.

Dükkânının önünde durması sebebiyle alış verişine sekte ve 
zarar veren otomobil şoför durağının bu yerden kaldırılması ta
lebinden ibarettir.

Toprak tevzi komisyonunca kendisine arazi verilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.

Yangın felâketzedelerinden olup evlerinin yeniden inşası için 
işlerine yanyacak mahiyette kerestelik ağacın bir an evvel ve
rilmesi talebinden ibarettir.

Kazaları kaymakamı uğradıkları deprem felâketi dolayısiyle 
Hükümetçe kendilerine yapılan maddi yardım listesinde yazılı 
miktara göre imza alıp ödemeyi eksik olarak yapmış olduğun
dan şikâyeti mutazammmdır.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri 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 şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel



19 —
Arzuhal

No.

581/581. 
(S. No: 97)

361/361 
(S. No: 98)

364/364 
(S. No: 99)

391/391 
(S. No: 100)

* 436/436 
(S. No: 101)

389/389
(S^ro:102)

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

53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen 
makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

393 15 . I . 1958

Mustafa Genç 
Kurtuluş Mahallesi 
Ulucami caddesi 
No: 32/A 
İskenderun

Selim Kanat 
Yayaköy Atatürk 
mahallesi Filizçık- 
maz sokak No: 20 
Akhisar

Emriye Doğrusoy 
Tuzeuzade mahalle
sinde
Bayburt *

İsmail Mısır 
Dereli köyünde 
Düzce - Bolu

Hasibe Almaç ve ar
kadaşı
Setbaşı ishakşah ma
hallesi Namazgâh 
caddesi No: 102 
Bursa

Ahmet Emanet 
Aksaray Tekel Satış 
Deposu işçisi 16 si
cilli
İstanbul

Dilekçi : On bir seneden beri Ziraat Bankasında müvezzi 
kadrosunda bulunup odacı, bekçilik, kalorifercilik ve soğuk su 
hava makinalannda çalıştmlmakta iken ani ve hiçbir tahkikat 
yapılmadan ve suçsuz olarak vazifesine son verildiğinden ve 
perişan bir duruma düştüğünden bahis ve şikâyetle vazifesinin 
iade edilmesini veya 12 senelik tazminatının verilmesini ve 
tahkikat yapılması için müfettiş gönderilmesini istemektedir.

Dilekçi : Askerî vazifesini yaparken şiddetli soğuk yüzün
den sol ayağının donup bilâhara kesildiğinden mâlûl maaşı 
bağlanması hakkında vâki müracaatinin semeresiz kalmış ve 
çalışma kabiliyetini kaybetmiş bulunduğundan bahsile mâlûli
yet sebep ve derecesinin anlaşılması için tekrar sıhhi kurula 
sevk edilmesini istemektedir.

Dilekçi : 20 senelik yol çavuşu olan kocası vazife esnasında 
aldığı hastalık neticesi vefat ettiğinden ve İşçi Sigortalannca 
ve Nafıaca bir şey verilmediğinden perişan ve yardıma muh
taç bulunduğundan bahsile kocasının ikramiye ve kesenekleri
nin kendisine verilmesini işemektedir.

Dilekçi : Harb mâlûlü olması hasebiyle malûliyeti hakkın
da çıkarmış olduğu kayıt ve rapor ve bu bapta vâki olan mü
racaatinin kabul ve nazara alınmadığından bahsile dosyasının 
celp ve tetkikiyle tam teşekküllü Askerî Heyeti Sıhhiyesince 
muayenesinin icrasını ve mâlûliyet maaşının tahsis edilmesini 
istemektedir.

Dilekçiler : Üsküp İstinaf Mahkemesi Reisi iken vefat eden 
babalarından kendilerine maaş bağlanması hakkında Adliye 
Vekâletine vâki müracaatinde babalarının işgal mıntakasında 
vefat ettiği ve bu şekilde bulunanlann yetimlerine aylık bağ- 
lanamıyacağı cevabı verilmiş olduğundan bahsile Adliye Vekâ
letindeki babalanna ait sicilin tetkikiyle kendilerine maaş 
bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : İnhisarlar İdaresinde uzun seneler çalıştığı yerin 
bilâhara İş Kanunu şümulü haricinde bırakılmış olması yüzün
den birçok haklannın kayıp ve heder edilmiş olduğundan bah
sile gerekli inceleme yapılarak müktesep ve sarih haklarının 
kendisine iade edilmesini istemektedir.



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

373/373 
(S. No: 103)

445/445 
(S. No: 104)

417/417 
(S. No: 105)

442/442 
(S. No : 106)

537/537 
S. No: 107)

379/379 
(S. No: 108)

381/381 
(S. No: 109)

Osman Doğdu 
Yeni mahallede mu
kim emekli 
Çerkeş

Dursun Vural 
Aydınlık mahalle
sinde Hususi Muha
sebe Süvari tahsil
darlığından emekli 
Kandıra

Cennet Ulu
As. Şube 6 İkramiye
Tevzi Cüzdanında
kayıtlı
Menemen

Şaside Yavuz 
Hakalan köyünde 
Orhaneli - Harman
cık

İsmail Lûtfi Vançin 
Küçiikbeybağ mahal
lesinde No: 11 
Tokad

Dilekçi: Devlet Demiryollannda hat bekçisi iken Demokrat 
Partiye mensup ve çalıştığından ve kıdemleri nazarı itibara 
alınmadan haksız olarak re’sen emekliye sevk edilmiş olduğun
dan bahsile dosyasının celp ve tetkikiyle vazifesine iade edilme
sini ve emekliye şevkindeki hatanın düzeltilmesini istemektedir.

Dilekçi: Hususi muhasebe süvari tahsildarlığından emekli 
olup 60 lira ücrette geçen dört yıllık hizmetinin borçlanmak 
suretiyle 6881 sayılı Kanun gereğince müddeti hizmetine ek
lenmesi hakkında vâki olan müracaatının nazan itibara alın
madığından bahsile dileğinin yerine getirilmesine delâlet bu
yurulmadım istemektedir.

Dilekçi: Şehit oğlundan evvelce bağlanıp on seneliği toptan 
ödenmiş olan maaşının son çıkan kanun gereğince tekrar bağ
lanması hakkında vâki müracaatının maaş defterinin zayi edil
miş bulunmasına binaen bağlanmamış olduğundan bahsile ica- 
beden tahkikatın icrasiyle hakkının meydana çıkanlmasını iste
mektedir.

Dilekçi: Büyük harbte şehidolan kocasından bağlanan ma
aşın emsallerine nispeten az olduğundan bahsile kendisine de 
emsalleri gibi ayda 118 lira maaş verilmesini ve resmî senedi
nin de düzeltilmesini istemektedir.

Dilekçi: Kendisinin emekli ihtiyar ve hasta olduğundan 
bahsile erkek teknik öğretmen okulunu terk eden oğlu için 
istenilen masraf ve tazminatın halen Yedek Subay Okulunda 
bulunan oğlunun maaşa geçtiğinde ondan alınıhasını veya atı
fet yolu ile bu cezadan kendisinin affedilmesini istemektedir

Gereği düşünüldü: Hulâsalan yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler kaza merciince halli lâzımgelen hususlara ta
allûk etmekte olduğundan bu talep ve müracaatlerin zikredi
len sebeplerden encümenimizce tetkik mevzu yapılamıyacağma 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

394 15 . 1 .1958

Ali Sipahioğlu 
Hâkim Muavini 
11689 sicilli 
Ayancık

Et hem Siııcer 
Adalet Başkâtibi 
Pazaryeri - Bilecik

(Arzuhal hulâsası : Türkeli hazasında salâhiyetti hâkim ola
rak vazife görmekte olup 2544 sayılı Kanuna göre, işgal etmek
te olduğu kadro üzerinden verilen salâhiyet maaşın m azlığı 
sebebiyle Harcırah Kanunu ile mütenazır bir hale getirilmek 
üzere mezkûr kanunun değiştirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine ağır hizmetler yükletilen 
Adliye başkâtiplerine yıpranma zammı ve fazla mesai ücreti 
verilmek, dâva vekilliği hakkı tanınmak keza, memuriyetleri



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

330/330 Halil Turan 
(S. No: 110) Sarıkava mahallesi 

Gazoğullarından 
Ş. Koçhisar

397/397 Memduh Çelik 
(S. No: 111) Ceza Evinde tutuk 

Ş. Koçhisar

440/44Ö Sabriye İmralı 
(S. No: 112) Karacabey kazası es

ki Karaağaç köyün
de
Bursa

375/375 Emrullah Kus 
(S. No: 113) Ceza Evinde 

Muş

440/440 Kadir Kırtıllı 
(S. No: 114) 3 ncü Or. Yet. Bşk.

da Yet. Astsb. Oevş. 
Erzurum

400/400 Halil Çolak 
(S. No: 1X5) Bulanık köyünde 

Eğitmen 
Göynük

405/405 Sariye ve kızı Fet - 
(S. No: 116) lıiye Yeniay

Eskipazar mahalle
sinde
Y ozgad

doğrudan doğruya Adliye Vekâletine bağlanmak ve fiili asker
lik hizmetlerinin emeklilik müddetlerine ilâvesi ve deruhde ettik
leri Müddeiumumi vc Sorgu hâkimliği vekâletlerinden dolayı 
vekâlet maaşı ve kasa tazminatı verilmek ve emeklilik müddet
leri kısaltılmak suretiyle terfihleri ve istikballerinin teminat 
altına alınmaları esbabmm istikmali taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisi gibi; uzun yallardır ücretle be
lediye tanzifat kadrosunda çalışmakta olanlara emekli maaşı 
verilmesi veya sair suretlerle yardımda bulunulması taleplerinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : lieraetlc neticelenen bir isnattan dolayı 
mevkuf kaldığı 90 günün Şereflikoçhisar Asliye Ceza 'Mah
kemesince mahkûm edildiği 2 ay hapis cezasmdan mahsubit ile 
mağduriyetinin telâfisi talebinden ibarettir.) ♦

(Arzuhal hulâsası : Harb mâlûlü olup işbu, mâlûliyetini; 
işgal sırasında evrakı müspitesinin yakılmış olması yüzünden 
tevsik edemiyerek mâlûliyet aylığından mahrum kalmış olan 
müteveffa kocasından, muhtacı muavenet bir durumda olması 
hasebiyle hiç olmazsa kendisine ve kendi dürümdakilere aylık 
bağlanmasına teminen bir kanun tedvini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmlar için bir eseri litıfet olarak 
umumi af kanunu tedvini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Astsubaylarla subaylar arasında giyecek, 
hizmet eri ve fevkalâde zam ve son terfi dereceleri bakımların
dan olan farklı durumun giderilmesi ve bunların da subaylara 
tanınan hak ve menfaatlerden istifadeleri esbabının istikmali ta
lebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
talebinden ibarettir.)

Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınması

(Arzuhal hulâsası : 1336 yılında, Kuvayi MiUiyeye iltihak ve 
rehberlik ettiği için âsiler tarafından şehidedilmiş bulunan pederi 
Yozgad tüccarlarından Nuri’den kendisine maaş bağlanmasına
408 sayılı Kanunun müsait bulunmaması sebebiyle durumunu 
şayanı dikkat bulan sayın mebuslardan biri tarafından vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasını teminen yapılmış olup 
Bütçe Encümeninde kalan' kanun teklifinin bir an önce kesbi ka- 
nuniyet eylemesinin temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsaten açıklan- 
mış olan istidalardaki vâki talepler; yeni bir kanun teklifi ile



Arzuhal
No.

374/374 
(S. No: 117)

444/444 
(S. No: 118)

399/399 
(S. No: 119)

340/340 
(S. No: 120)

387/387 
(S. No: 121)

22

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

ilgili bulunduklarından; bu mevzuda yetkili bulunmıyan encü
menimizce bu sıfatla yapılacak bir muamele olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

395 15 . 1 .1958

Mehmet Zoki Kara- 
koe
Dumlupmar mahal
lesi Efe sokak No: 11 
İskenderun

İhsan Bursalıoğlıı 
Çamkurıı sokak 
No: 1
îeccbeei - Ankara

Süleyman Duran ve 
arkadaşları 
Kaşar ve Araz so
kağı sakinleri 
Bursa

Emin Seeen
Nalbant
Niğde

liuşen Ekrem 
Yenidoğan mektep 
arkasında Halk Ban
kasında Memur En
ver Yükselir yanın
da
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Raporla sabit alan sakaI v< çalışamaz ha
line binaen, kanunen müstahak bulunduğu şehit netimi maaşı
nın bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara Sular İdaresi başmakinisti iken 
:12 senelik mesbuk hizmeti nazara alınmadan mevzuat hilâfına, 
keyfî olarak vazifesinden çıkarılmış olduğundan şikâyeti ve işine 
iade olunması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Jiursa'nın JJacıilyas mahallesi Çakallar 
sokağında 175 adada kâin gayrimenkulu l!)5:> yılında imar plâ
nına uygun bir şekilde bir mühendisi parsı II el erek tarihten 
on yıl önce üzerine ev yapıp belediye hizmetlerindi n dahi 
istifade etmek suretiyle o tarihten beri lalıtı tasarruflarına" 
bulundurdukları halde, yeni imar Kanunu ve plânına uygun 
bulunmadığı iddia olunarak ifraz muameleleri yııpılmıyarak 
mağdur edildiklerinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hülâsası : Asliye Ilukuk Mahkemesince ikamı et
miş bulunduğu dâtaya gün dalıi verilmiş olmasına rağmen, 
toptancı bakketl Azmi Koçer’in kendisi hakkındaki icra talebi- 
kabul olunup takibata tevessül olunmuş bulunulduğundan şi
kâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Beş harbe iştirakle 5 yara almış bir va
tandaş bulunduğu halde yaralarının dereceye girmediği bildi
rilerek mâlûliyet aylığı bağlanmadığından ve bununla ilgili 
evrakı müsbilesi kaybedilmek sun tiyle mağdur edildiğinden şi
kâyeti ve mâlûliyet maaşı bağlanması istiabının temini tali
binden ibareti ir.)

Gereği düşünüldü : Münderacatın yukarda "hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya bu mercilerce (usul veya esastan) ka
rara bağlanmış bulunan hu3usata taallûk etmekte bulun
malarına binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desi muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

396 15 . 1 .1958



Arzuhal
No.

319/319 
(S. No: 122)

<385/385 
(S. N o :  123)

122/422 
(S. No: 124)

410/410
(S. No: 125)

433/433 
(S. X<»: 12(i)

337/337 
(S. No: 127)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Bebek ve 
arkadaşları 
DOY Kayseri Depo
sunda kazancı ustası 
Kayseri

Aluııet Arı 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Bulancak

Zekeriya Tek 
Sv. Er. Eğt. Melk. 
lııeş. Bl.
Ezine

Mustafa Orakçı 
Çaybaşı mahallesi 
Abban sokak No: 55 
I )enizli

Süleym an üıısal 
Özel İdare M ü d ü r lü 
ğü (i ııcı Daire T a h 
sildarı 
A y d ın

Mecit Zereıı 
Karlı köyünde 
Alaçanı

—  23 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bağlı listede isimleri yazılı 133 isçi ve 
personele mesken yapmak üzere arazi verilmesi ve gerekli yardım
da bulunulması taleplerinden ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : 1 sene 7 aylık bakiye hapis cezasının infazı 
irin, istidada belirtildiği muhik sebeplere binaen; Bulancak Ceza 
Evinden Keşap, Tirebolu, Görele veya Sinob ceza evlerinden biri
ni naklolunması talebindin ibarettir.)

0

(Arzuhal hulâsası : Köye ve köylüye ait meranın Akbulut 
adındaki Zinufuz şahıs tarafından cebren işgal edilerek menfaat
lerinin ihlâl olunmakta bulunduğundan şikâyeti mutazamnıındır.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta olduğu Denizli Sümerbank 
İplik Fabrikasında hastalanıp muayene ve tedavisi için müracaat 
etmiş olduğu doktor ve müessese müdürü tarafından kendisini 
fena muamele yapıldığından vı haksız olarak işinden çıkarıldığın
dan şikâyeti v< işine iadı olunması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Çiııc Kadastro Mahkemesinin 953/292 
sayılı dosyası ile ilgili dâvasını takibetmek üzere ve ücreti vekâ
letinin bir miktarını peşinen tediye etmiş bulunduğu Aydın 
Barosu avukatlarından Or'iıan Özgedik’in mezkûr dâvasını takib- 
etmiyerek talike sebebiyet vermekte bulunduğu şikâyeti ve Avu
katlık Kanunu hükümlerine tevfikan hakkında iceıbeden tahki
kat ve takibatla bulunulması ve ödemiş olduğu 167 liranın adı 
gı renden istirdadolunması taleplerini m u t azanını ındşr.)

(Arzuhal hulâsası : irtifak hakkı ile ilgili olup derdesti riiyet 
bulunan dâvasında Hâkim Şükrü’nün dâvâlı tarafları iltizam 
ettiğinden şikâyeti mutazamminder.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; ilgili bulun
dukları yetkili idare makamlarınca henüz kati karara bağlan
mamış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına bina
en; Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü madesi muvacehe-



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

sinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ve ilgi
lilerin mezkûr makamlara müracaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

397 15 . 1 .1958

Reis 31. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Ankara Bolu Çanakkale

,1. F. Ağaoğlu Y. Yazıcı U. Dengin M. Dayıoğlu .1. / / .  Sezen

Elâzığ Erzurum İrel Kayseri Mardin Ordu
.1/. Altmdoğuu M. Eyüboğlu Y. Karabulut F. Develioğlu <S. Tılliağaoğlu M. Ekşi

Samsun Siird Sivas Trabzon Urfa Yozgyd
N. Ulusoy F. Şendur S. Özse ver S. Karay av uz M. Y. Alhas »S. Eronut

(Arzuhal sayısı : 141)

T. B. M. M. Matbaası
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

14557/13968 Zeynep Kızılkaya 
Bahariye caddesi 
Alisuavi sokak No : 
23/1
Kadıköy - İstanbul

15041/14151 Mehmet Emin Akar 
Haseki Kuka sokak 
No : 21,
Aksaray - İstanbul

833/833 Ahmet Etiz 
14741/14152 Şifa mahallesi 

101
Malatya

N o

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Devlet Şûrasından istihsal eyledikleri ilâmlar 
gereğince kendilerine 1954 yılından muteber olmak üzere alt* 
mışar liralık kadro tahsis edilip emekli aylıklarının iktisabede- 
cekleri dereceler üzerinden bağlanması, farklarının ödenmesi 
ve emekli ikramiyelerinin de bu dairede tesviyesi icabedeceğini 
beyanla, bu hususları temin 6den bir karar ittihazını istemek
tedirler.

Maarif Vekâlotinin cevabi yazısında ezcümle : 1954 yılın
dan münhal kadro bulunmamasından dolayı mezkûr il a.™ W  
hükmünün yerine getirilemediği bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Maarif Vekâletinden mümessil olarak 
celbedilen tik öğretim Umum Müdür Muavini Suphi Arman, 
vâki suale cevaben; 1954 - 1957 yıllarından münhal kadro kal
madığını, Vekâletin bu yıllara şâmil olmak üzere ihtiyaç nis- 
betinde kadro istihsali için çalışmalara başladığını ve bahis- 
mevzuu kadronun alınması halinde müstedilere alt intibakın 
yapılabileceğini beyan etmiştir.

.  ̂ - V- - . .  . /  •

Gereği düşünüldü : Bu baptaki evrak arasında bulunan 
ilâmlar münderecatına nazaran dilekçiler, tekaüde şevklerin
den evvel Devlet Şûrasına müracaatla, 6273 sayılı Kanunun 
meriyeti tarihinde almakta oldukları 60 lira maaşta geçirdik
leri müddetin, mezkûr kanunla yükseltildikleri derecede geçmiş 
sayılması lâzımgeleceğini ileri sürerek bu yolda bir karar ve
rilmesini istemişlerdir.

-Devlet Şûrası 5 nci Dairesince yapılan tetkikat neticesinde; 
dilekçilerin intibaklarından evvelki maaş derecelerinde geçir
dikleri müddetin, intibaklarından sonra kazanmış oldukları de
recelerde geçmiş sayılması 25.XI.1955 tarih ve 5/119 sayılı 
'Tevhidi İçtihat Karan iktizasından olduğu bey aniyle kendileri
ne Mart 1954 tarihinden itibaren bu dairede kadro tahsisi ge
rekeceği ittifakla karar altına alınmış bulunmaktadır.

Müşarünileyh dairenin bu yoldaki kararlarını muhtevi ilâm* 
ların cümlesi katileşerek muhkem kaziye halini «İmiş olduğuna



Arzuhal
No.

204/264

IS] 181

171 /171

149 7140

139/139

120/120

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

göre hükümlerinin yerine getirilmesi hukukan ve kanunen za- 
ruri addedilmek lâzımgelir.

Mücerret kadrosuzluk mezkûr ilâmların infazsız bırakılma
sını icabettirmiyeceğinden Maarif Vekâletinin müstediler hak
kında da zikredilen ilâmların hükümleri dairesinde makable 
şâmil birer kadro istihsal ederek intibaklarını bu yolda yapma
sı gerektiğinden iktizasının müşarünileyh vekâletçe bu dairede 
ifası lüzumuna ve zikredilen şekilde yapılacak intibakın tevlid- 
edeceği hukuki neticenin emekli maaşlarına da sirayet ettiril
mesi mevzuat hükümleri icabından olmakla müstedilere ait te
kaüt maaşlarının da sözü geçen neticeye göre tadiline, arada 
hâsıl olacak farkların ve emekli ikramiyelerinin bu hükme da 
yanılarak tesviyesine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

398 29 . 1 .1958

Yusuf Ziya <̂ zgül 
27 . II . 9r>7 güıı ve 
104/181 No:.lı tel 
sahibi 
Datça

Vicdani İlgaz 
Emniyet Komiserli
ğinde polis memuru 
Nusaybin

Muhittin Aka 
Akçova - Çine

Hüseyin özgür 
1 nci Or. Mu. lıış. 
Tb. 3 ncü Bl. Yzb. 
İstanbul

Basri Şahin 
48 nci Tüm. Top. 
K. Muavini Yarbay 
Bayburt

Mehmet Hastaoğlu 
Akyol mahallesi Sa- 
dıkçavus sokak No: 
10
Onzianteb

Dilekçiler : Haklarındaki hapis cezalarının, istidalarında be
yan ettikleri sebeplerden dolayı affı lâzımgeleceğini ileri süre
rek, bu yolda bir karar verilmesini istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Kanun yolla
rından geçmek suretiyle katileşen hükümlerde her hangi bir 
hata bulunmadığı ve bu sebeple dilekçiler tarafından vâki af ta
leplerinin dikkate alınacak mahiyette görülemediği bildiril

mektedir.
Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi gereğince bu işlerin 

tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî 
Müdafaa Vekâletleri mümessilleri de : Affı müstelzim bir sebep 
göremediklerini ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülen af 
talepleri dikkate alınacak değer ve mahiyette görülemediğin
den mezkûr taleplerin zikredilen sebepten rddin ittifakla karar 
vrildi.

Karar No. Karar tarihi

399 29 . I . 1958



Arzuhal Arzunaı saüibının
No. adı, soyadı ve adresi

\

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Cezasının affı hakkında.)

Dilekçi : Pazar yerine götürdüğü otu» seldz kilo kuru ye
mişi henüz satışa arz etmeden etiket koyma mecburiyetine ria
yet etmemek maddesinden hakkında zabıt tutularak mahkemeye 
verildiğini, halbuki kendisi müstahsil olduğu için etiket mec
buriyetine tâbi tutulmamk lâzımgeleceğini beyanla, bu husus
tan dolayı hükmedilen hapis ve para cezalarının affını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Etiket koyma mecbu
riyetine riayet etmemekten maznun Haşan Akiş’in Akseki As
liye Ceza Mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda Millî 
Korunma ve Türk Ceza Kanunlarının mahsus maddelerine tev
fikan iki ay on beş gün hapis ve sekiz yüz küsur lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine dair 10 . XII . 1956 tarihinde verilen 
hüküm Temyizen tasdik edilerek katileştiği ve mezkûr hüküm
de bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü-maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye Vekâleti mümessili de, 
affı miistelzim bir sebep göremediğini ifade etmiştir.

Ticaret Vekâletinden temsilci olarak gönderilen Millî Ko
runma Dairesi Reisi ile Kararlar Müdürü, vâki suale cevaben; 
malını pazar yerinde satışa arz eden bir kimsenin müstahsil 
dahi olsa etiket koyma mecburiyetine tâbi bulunduğunu, bu gi
bilerin bu mecburiyetten istisnaları hakkında kararname, sir
küler ve her hangi bir tebliğ mevcudolmadığını ve bu itibarla 
müstedinin de etiket koymaya mecbur olduğunu beyan etmiş
lerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi, yukardaki izahat
tan da anlaşıldığı üzere, dikkate alınacak değer ve mahiyette 
görülmediğinden mezkûr talebin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

400 29 . I . 1958

,451/451 Recep Külhan 
1459/1459 Ceza Evinde tutuk 

Denizli

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha evvel vâki olan af ta
lebi, selef encümence dikkate alınacak mahiyette görülmiyerek 
reddedilmiş olmasına ve bu kere Adliye Vekâletinden alınan ce
vaba göre iadei muhakeme talebi de mahkemesince reddolunmus 
bulunmasına ve kanun yollarından geçmek suretiyle katileşen

Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğinden bahsile, evra
kının celp ve tetkik edilerek yeniden muhakeme edilmesini is 
temektedir.

14116/13530 Haşan Akış
Aşağuşıklar köyün
de
Akseki
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hüküm karşısında enciimenimzce yapılacak bir muamele mev 
cudolmamasına binaen, ileriye sürülen son istek hakkında da 
işlem yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

401 29 . 1 .1958

708/708 Nurettin Germaıı 
Kızılay mahallesi 
115 nci sokak No : 
29
Erzincan

Dilekçi : Elindeki sağlık raporuna göre hafif bir hizmette 
istihdamı caiz iken Devlet Demiryolları idaresinin kendisini 
tekrar tavziften imtina eylediğini beyanla, mezkûr idarede yeni 
bir hzimete tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alman cevap
ta, dilekçinin sıhhi durumu müsait bulunmadığı için idare ile 
olan alâkasının kesildiği ve kendisine toptan ödeme yapıldığı 
ve bu itibarla tekrar tavzifine imkân görülemediği bildirilmek
te olmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi-

402 29 . 1 .1958

14330/13743 Kıza Çalışkan 
811/811 Hoşdere köyünde

Büyükç.ekmece - Is- 
tnııbul

Dilekçi : Ciheti askeriyenin işgali altında bulunan gayri- 
menkulünün beş senelik kirasının mütaaddit müracaatlerine rağ
men verilmemekte olduğunu beyanla, mezkûr kira karşılığının 
kısa bir zamanda tediyesi esbabının istiknıalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Geçmiş yıllara aidolan mezkûr kira be
delinin 4353 sayılı Kanunun 31 nci maddesine tevfikan Maliye 
Vekâletinden mütalâa alınmak suretiyle en kısa zamanda tedi
ye olunacağı Millî Müdafaa Vekâletinden alman cevapta bildi
rilmekte olmasına göre vâki talep hakkmda encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

403 29 . 1 .1958

732/732 Ömer Ak<;av ve aı - Dilekçiler : Göçmen olduklarını beyanla, kendilerinin de bir 
kadarları an evvel iskân edilmelerini istemektedirler.
Mengeııcik köyünde
Ditece Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı

Devlet Vekâletine müracaata bulunmaları icabedeceğinden bu 
hususta zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

404 29 . 1 .1958



13776/13194 Salih Akkan 
928/928 Onur sokak No : 

54/1
Maltepe* - Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Emeldi muamelesinin kaldırılması Hk.)

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin b fıkrası
na tevfikan emekliye sevkı hakkında yapılan muamelede hiç
bir veçhile isabet bulunmadığını beyanla, mezkûr muamelenin 
kaldırılarak tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bulunduğu 
rütbeye ait vazifesini tam bir şekilde başaracak fikri, dimaği 
ve bedeni kudret ve kabiliyetini kısmen kaybetmiş ve etmekte 
bulunmuş olan dilekçinin 4534 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin b fıkrası mucibince 2 Kasım 1956 tarihinde emekliye sevk 
edildiği bildirilmektedir.

Vekâlet mümessili olarak encümene gelen yedek subay şu
besi müdürü Abdürrahman Alpsan’m verdiği izahatta : Yu- 
kardaki vekâl'et cevabını tekrardan ibarettir.

Gereği düşünüldü : Otuz hizmet yılını doldurmuş ve 55 ya
şında bulunmuş olan dilekçinin re ’sen emekliye şevki hakkın
da yappılan ve takdire müstenit bulunan muamelede bir isa
betsizlik görülememiş olduğundan, mezkûr muameleye mâtuf 
şikâyetin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

906/906 Bahri Bahar
Harabeşehir mahal
leşinde
Ahlat

405 29 . 1 .1958

Dilekçi : Jandarma Gedikli Başçavuşluğundan yaş haddi 
sebebiyle emekliye ayrıldığını, hizmet müddetinin 19 sene, 7 ay, 
22 günden ibaret olup yirmi seneye baliğ olmadığı için kendi
sine toptan ödeme yapıldığını beyanla, yirmi yılı ikmal edebil
mesi için yeniden bir memuriyete tâyinini yahut noksan kalan 
kısmın seneye iblâğını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli Sandığı Kanununa göre bir kim
senin tekaüde şevkinden sonra tekrar bir memuriyete tâyini 
halinde kendisine ancak hizmeti ahire zammı namiyle bir para 
verilebilip yoksa eski hizmetinin yenisine eklenmesine imkân 
bulunmamasına ve bu işte olduğu gibi kesrin vâhide ircaı hu
susu da mevcut mevzuat karşısında* kabili terviç görülememe- 
sine mebni vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

406 2 9 .1 .1358
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15187/14597 Nâmi Oker
Doğancılar Esbapcı- 
başı sokak 0/4 
Üsküdar - Istiinbııl

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

(Arzuhal hulâsası 
kında)

Emekli muamelesinin kald'irdması Jıak-

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini değiştiren 
6422 numaralı Kanunun (B) fıkrasına tevfikan emekliye sevkı 
hakkında yapılan muamelede isabet bulunmadığını beyanla, 
mezkûr muamelenin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini iste
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
gerek kadro mülâhazası, gerekse ilerisi için hizmetinden bir 
fayda memul olmaması hasebiyle, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesini değiştiren 6422 numaralı Kanunun (B) fıkrası ge
reğince, diğer beg Amiral ve 14 Albay arasında emekliye ay
rılmış olduğu bildirilmektedir.

Bu işin incelenmesi sırasında Vekâlet mümessili olarak ha
zır bulundurulan Deniz Kıdem Şubesi Müdüründen alınan 
izahatı da : Dilekçinin uzun zaman denizden ayrılmış, arzusiyle 
Gümrük sınıfına nakledilmiş, iki defa tekaüde sevk olunmuş 
bulunduğu, Yarbaylıktan sonra kıta sicili mevcudolmadığı 
ve binaenaleyh vücudundan istifade imkânı kalmadığı mer
kezindedir.

Gereği düşünüldü : Otuz hizmet yılını ve 52 yaşını doldur
muş olan dilekçinin re’sen emekliye sevkı hakkında yapılan 
ve takdire müstenit bulunan muamelede bir isabetsizlik gö
rülememiş olduğundan, mezkûr muameleye matuf şikâyetin 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

407 29 . I . 1958

591/591 Muzaffer Koloğlu
65. Tüm. Sınır Mu. 
Bl. Kudret kaynak
ları Teknisiyeni Kd. 
Baş. Çvş.
Edirne

Dilekçi : Suçsuz ve mâsum olduğu halde, bir Orgenerale 
iftira ettiği yolunda bir isnada mâruz kaldğından hakkında 
cezai takibata başlandığını, lehinde şahadet edecek kimselerin 
hükümetin delâletiyle ifadeleri alındığı takdirde hakikatin 
meydana çıkacağını beyanla, gereğinin bu yolda yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun hükümlerine göre şahitlerin 
dinlenmesi ve delillerin tesbit ve takdiri alâkalı mahkemeye 
ait vazifeler cümlesinden bulunmasına binaen vâki talep hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

408 28 . I . 1058



Arzuhal
No.

750/750

748/748

747/747

Erdinç Dinger 
Kadırga Talebe 
Yurdu
Kumkapı - İstanbul

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

Dilekçi : Kendi parasiyle yabancı bir memlekette tahsil gör
mek müsaadesinin verilmesi talebiyle Maarif Vekâletine vâki 
müracaatının henüz bir neticeye bağlanmadığını beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yabancı memleketlerde tahsil görmek 
istiyen Türk öğrenciler hakkındaki talimatname hükümlerinin 
tatbiki Maarif Vekâletine aidolduğundan dilekçinin vâki ta
lebinden dolayı tekrar müşarünileyh vekâlete müracaat etmekte 
muhtariyetine ve bu itibarla mezkûr talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

409 29 . 1 .1958

Hüseyin Usta 
Aralık sokak No: 0 
Kiiçükbebek - İstan
bul

Dilekçi : Haşan Ercan admda bir şahsın tecavüzüne mâruz 
kalarak bunun tarafından keser ve bıçakla yaralandığı halde 
adı geçenin Bebek Polis Karakolu tarafından serbest bırakılmış 
olduğunu beyanla, bu karakol mensupları hakkında kanuni mu
amele yapılmasını ve bu baptaki dâvasına bakılması hususunun 
da sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin polise taallûk eden şikâye
tinden dolayı alâkalı makama ve dâva hakkındaki isteğinden 
dolayı da mahallî C. M. Umumiliğine müracaatte bulunması lâ- 
zımgeleceğinde» her iki cihet hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

410 29 . 1 .1958

Mehmet Bal ve ar 
kadaşlan
Darıöpen köyünde 
Ant - Bartın

Dilekçiler : Köylerinden geçen eski yol güzergâhının Nafıa 
Vekâletince değiştirilmemesi hususunun sağlanmasmı istemekte- 
kâletince değiştirilmemesi hususunun sağlanmasmı istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki isteklerinden dolayı 
mezkûr vekâlete miiracaatte bulunmaları icabedeceğinden bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

411 29 . 1 .1958



Arzuhal
No.

515/515

83/83

6298/6287

8

İbrahim Dinçer 
Ortaokul Müdür 
Muavini 
Bozkır - Konya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: 1951 yılında yurda gelen Bulgaristan muhacirle
rinden olduğunu, o tarihten bugüne kadar iskânının yapılma
dığını, İstanbul’da Hürriyeti Ebediye Tepesinde inşa edilen ev
lerin göçmenlere verileceği yolundaki şayianın da tahakkuk et
mediğini beyanla, bu yerde kendisine bir ev tahsis edilmesini 
istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünldü: Devlet Vekâletinden alman cevaba göre 
dilekçinin iskân mevzuatı muvacehesindeki durumu Konya Va
liliğinden sorulmuş olduğundan mezkûr Vekâletle temas ederek 
neticeyi öğrenmesi lâzımgeleceğine mebni vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

412 29 . 1 .1958

Dilekçi: Amcası Haşan’ı öldürmüş olmasından dolayı hapse 
mahkûm edilen Mehmet Dilekçi adındaki şahsın ceza evinden 
kaçarak daha birkaç kişiyi öldürüp, yaraladığını ve bugüne 
kadar hali firarda bulunduğunu beyanla, kendisinin yakalana
rak adalete teslimi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Ali Kalkan 
Kırkısrak köyünde 
Sarız

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinden alman cevapta, fi
rari mahkûmun yakalanması için şiddetle takibedildiği bildi
rilmekte olduğundan, bu hususta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

413 29 . 1 .1958

Kâmil Yüksel Dilekçi : Dükkânının, Anadoluhisan Nahiye Müdürü tara-
Yeni mahalle fmdan kanunsuz olarak yıktırılmak istenildiğinden bahsile, bu
No: 46/10 hareketin önlenmesini talebetmektedir.
Anadoluhisarı - Gök
su - İstanbul

Gereği düşünüldü: Mezkûr dükkânının belediye arsasına ve 
yola tecavüz suretiyle inşa edildiği anlaşılmasından dolayı be
lediye encümeni karariyie hedmine tevessül olunduğu Dahiliye 
Vekâletinin cevabi yazısında bildirilmesine göre vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin icabında kaza merciine müracaatte muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

414 2 9 .1 .1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

214/214 Selim Turan 
Ceza Evinde 
Kütahya

—  9 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Kütahya Ceza Evinde cezasını çekmekte olduğunu, 
kendisinde mevcut hâd derecedeki verem hastalığının tedavisi 
için mütaaddit defalar alâkalı makamlara müracaatte bulunmuş 
ise de bir semere elde edemediğini beyanla, müstacelen tedavi
si hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinden alınan cevabi yazı
da; dilekçinin sırası gelince Tekirdağ Verem Paviyonunda te
davisine başlanmak üzere bu yer Ceza Evine nakledileceği ve 
şimdilik Kütahya Devlet Hastanesinde tedavi edilmekte olduğu 
bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

415 29 . 1 .1958

879/879 Mehmet Durmuş Dilekçi: Çok muhtaç bir durumda olduğunu beyanla, me-
Hiyve köyünde buslann kendisine nakdî yardımda bulunmalarım istemektedir.
Göle - Kara

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

Karar No. Karar tarihi

410 29.1.1958

208/208 İsmail Gözütok
Sarı Dökmeciler Es
nafı Derneği Başkanı 
İstanbul

Dilekçi: İstanbul san dökmeciler esnafının kullanmakta ol
duğu Grafit potalar için tahsis edilen kırk bin dolârın transfer 
muamelesinin bir an evvel yapılması hulusunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Ticaret Vekâletinden alman cevaba göre, 
bu husustaki ihtiyacın mübremiyet ve müstaceliyeti belirtilmek 
suretiyle icabının bir an evvel yapılması lüzumu tekrar döviz 
komitesine bildirilmiş olduğundan, vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

417 89.1.1958



Arzuhal
No.

183/183

540/540

10

Ilasaıı Kemal De
mirci
Trafik Polis .Memuru 
Bolu

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi K ııcümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Cezanın affı hakkında.)

Dilekçi: Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet ver
mek maddesinden dolayı hakkında hükmedilen hapis cezainin 
neticeleri ile birlikte affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Dikkatsizlik ve ted
birsizlikle ölüme sebebiyet, vermekten maznun müstedi Haşan 
Kemal Demirci’nin Giresun Asliye Ceza Mahkemesince yapılan 
muhakemesi neticesinde, Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 
ncu maddeleri gereğince bir sene sekiz ag hapis ve 208 lira 80 
kuruş para cezasiyle mahkûmiyetine dair 31. X I I . 1956 tari
hinde verilen hükmün Temyizen tasdik edilmekle katileştiği ve 
bilâhara hükümlünün ileriye sürdüğü tashihi karar talebinin 
de kabul olunmadığı ve kanun yolundan geçmek suretiyle ke
sinleşen mezkûr hükümde bir isabetsizlik görülmediği bildiril' 
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak, bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de, affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden mezkûr talebin reddine, 
Âzadan Mithad Dayıoğlu’nun muhalefetine karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

418 2 9 .1 .1958

Seyfettin Güldüren 
Topkapı Maltepesi 
Sağmancılar köyü 
Akasya sokak No: 33 
İstanbul

Dilekçi: Hasta olmadığı halde Bakırköy Akıl Hastanesine 
yatırılan kardeşi Galip Güldüren’in bir heyet tarafından yeni
den muayene ettirilerek ifadesinin alınması hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mahkeme karan ile Bakırköy Akıl ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesinde muhafaza ve tedavi edilmekte 
olan Galip Güldüren’in henüz şifa bulmamış olması hasebiyle 
ifadesinin alınmasına imkân olmadığı gibi yeniden bir heyet 
marifetiyle muayene ettirilmesine de lüzum bulunmadığı, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin bu baptaki cevabından 
anlaşıldığı ve mamafih bu hususta dilekçinin aidolduğu adlî 
ve idari makamlara tekrar müracaat hakkı mahfuz bulunduğu 
cihetle, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümeni* 
mizoe muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar «tarihi

419 2 9 .1 .1958



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

521/521 Mehmet Gelen
Cumhuriyet mahal
lesinde
Adagide - ödemiş

Dilekçi : Yugoslavya’da terk etmiş olduğu gayrimenkul- 
lerine aidolmak üzere bu yer Hükümetinden şahsına münha
sır olarak alınan ve mahsus kanunu gereğince Kızılay Kuru- 
muna terk olunan altmış bin lira mukabilinde kendisine top
rak verilmesi lâzımgelectoğmi beyanla, iktizasının bir an evvel 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinden ahiren alınan 15 
Ocak 1958 gün ve Ş. 6 3603/521/126 sayılı cevabi yazıya göre 
dilekçinin bu mevzuda Maliye ve Devlet vekâletleri aleyhine 
ikâme etmiş olduğu dâva Devlet Şûrası 6 nci Dairesince red
dedilmiş bulunduğundan, aynı konuya taallûk eden son tale
bin dahi Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

420 29.1.1958

5688/5677 Hüseyin Oktayçon (Arzuhal hulâsası : 5373 sayılı Kanundan bilistifade kur-
Yaş Meyva ve Sebze muş oldukları yaş meyva ve sebze sandıkçıları esnafı derneğine
Sandıkçıları Esnaf ait ıslahan takdim ettikleri nizamnamenin valilikçe bir türlü
Derneği Başkanı vekâlete intikal ettirilmiyerek kendilerinin mevcut ambalâjcılar
Kışla ilanı içerisi kooperatifine katılmıya icbar olunduklarından ve bu yüzden
Antalya hisselerine düşen ambalaj kerestelerinden istifade ettirilmedik- 

terinden şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetle illgili vekâlet cevabına naza
ran, müstediye ihtiyacı olan kerestenin verilmiş olduğu ve 
başkaca bir şikâyeti bulunmadığı anlaşıldığından vâki müra
caat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

421 2 9 .1 .1958

ıooo/ıooo
800/800

1020/1020

Mustafa Uğurlu 
Alipaşa mahallesi 
Gümüşmasat sokak 
No: 50 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı jandarma olarak 25 seneye yakın 
hizmet ifa ettikten sonra 1935 senesinde terhis olunduğu vakit o 
tarihte meri 812 sayılı Kanunla iktisabettiği emeklilik hakkından 
mahrum edildiğinden şikâyeti ve bu hakkının hiç olmazsa bir ka
nunu mahsusla tanınması talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; kanuni bir hakkının muh- 
tel kılındığını iddia ettiği takdirde bu hususta gerekli tetkikat 
ve muameleyi ifaya yetkili ilgili idare makamlarına, ihtilâfın



Arzuhal
No.

557/557

13508/12928

devamı halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine mü
racaat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına ve encümenimizin ka
nun teklifine yetkili bulunmamasına binaen vâki müracaat üze
rine; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehe
sinde encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 12 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eı cümen karan ve ne sebepten verildiği

422 29 . I . 1958

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak tevkif olunmuş bulunan oğ
lunun tahliyesinden bahsile, Yüksek Meclise yapmış olduğu mü- 
racaah sadece hulâsaten yazılıp 99 sayılı Haftalık Karar Cetve
linde yayınlanmakla iktifa olunduğundan talebinin bir neticeye 
bağlanmasına dairdir.)

Salih özzorlu 
Sarıcalı mahallesin
den
Çarşamba - Sanısını

Gereği düşünüldü : Mezkur müracaat üzerine, bu cetvelin 
22 nci sayfasında kayıtlı bulunan 4974 sayılı bir karar ittihaz 
olunmuş bulunmasına ve bu kararda görüleceği üzere, talebin; 
vazifeli kaza mercilerince tetkik ve halli lâzımgelmekte oldu
ğundan encümenimizce tetkik mevzuu yapılması mümkün bulun
mamıştır.
Yeniden vâki müracaat üzerinde keza bu bakımdan muamele tâ
yinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

423 29 . I . 1958

Harun O. Bayır 
Boyama Fabrikası 
sahip ve Md.
1415 nci sokak No: 
5
Alsancak - İzmir

(Arzuhal hulâsası : 14 Mart 1957 tarihinde, sahip ve *müdü
rü bulunduğu Yıkama, temizleme ve boyama fabrikasına gelip, 
kendisini Millî Korunma Müfettişi olarak tanıtan Yılmaz Sön
mezin şahsan bıraktığı elbiselerle bilâhara sivil polis olduğuna 
söyliyen Nezih Boylar adındaki şahıs tarafından bırakılan elbi
seler için istediği 7 şer lira ücretin, mer’i hüküm ve kararlara gö
re fabrikası hakkında gayrikabili tatbik bulunan belediye ücret 
tarifesinden fazla olduğu iddia ve beyanı ile bir tertip neticesi 
dükkânına gelen 6 kişilik bir Millî Korunma ekibi tarafından; 
Amerikalı müşterileri huzurunda kendisinin ve ailesinin üzerle
rinde arama yapılmak suretiyle şahsının ve miiessesesinin haysi- 
yeten rencide olunduğundan ve böylece Millî Korunma teşkilâtının 
bâzı garezkârlara mutavassıttık yapmak ve alet olmak mevkiine 
düştüğünden şikâyeti ve vatandaşa huzursuzluk veren bu kabil 
hal ve hareketlerin önlenmesi ve müsebbiplerinin tecziyesi talep
le rin i mu t azar, imindir.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin müra
caatı ile ilgili hâdisenin adlî mercilere intikal etmiş ve Millî



Arzuhal
No.

(563 '663

354/354

Korunma kontrolörleri hakkındaki şikayetlerinin de yaptırılan 
tahkikat neticesinde gayri varit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vazifeli memurlar hakkın- 
daki şikâyetinden dolayı icabeden tetkikat ve tahkikat yapıl
mış ve müessesenin tâyin ve tesbit olunan tarife şümulü dışm- 
da kaldığı haldandaki iddiası iJ.s belediyenin bu baptaki tasar
rufu aleyhine serd ettiği iddialarından dolayı bu cihetleri tet
kikle vazifeli kaza mercilerine müracaat etmesi lâzımgelmekte 
bulunmuş olduğundan vâki müracaat üzerine; Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimiz
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  13 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi İSncümen kararı ve ne sebepten verildiği

424 29 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun gereğincc 1 Mart 1954 
tarihinde 70 liraya intibak ettirilip bu maaşta iki sene 3 ay kı
demli sayıldığı halde 1 Aralık 1954 tarihinde 80 liraya yapılması 
lâzım gelen terfiinin kadrosuzluk sebebiyle 1957 tarihinde yapıl
mış olduğundan, dolayısiyle mağdur edildiğinden şikâyeti ve 
terfiinin mezkûr tarihe ircamı t emin en muktazi kadronun tahsisi 
taUbinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kadro temini ve terfiinin ev
vele alınması keyfiyetleri birer kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunmasına ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılın
dığını iddia etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaati lüzumuna binaen; vâki müracaat üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

425 29 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası : Zimmet suçundan Aksaray Ağır Ceza 
Mahkemesince mahkûm edilip 3 sene 8 aylık bir kısmı infaz olun
duktan sonra, bakiyesi 6988 sayılı Kanun hükümlerinden fay
dalandırılmak suretiyle nazara alınmış bulunan 4 sene 10 ay 10 
giinliik hapis cezasiyle birlikte hükmolunan âmme hizmetlerinden 
memnuiyet ve memuriyetten mahrumiyet cezalarının da işlediği 
suçtan nadim olduğundan affı talebinden ibarettir.)

Muharrem Aytaç 
Bakkal Hüseyin 
Akbaş eliyle 
Sultanhaııı - Aksa
ray - Niğde

Hakkı Hali'loğlu 
Tilkilik Ortaokulu 
öğretmeni 
îzmir

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye tahsildarı bu
lunduğu sırada 204 Ura 65 kuruş zimmetine geçirdiği bilmuha-



-  14
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

keme sabit olması üzerine adı geçen yer mahkemesinin 23.1.1054 
tarihli ve Temyiz talebi reddolunmak suretiyle katileşmiş bulu
nan karan ile, Türk Ceza Kanununun 203, 80, 59 ve 31 nci mad
deleri gereğince mezkûr müddet hapse ve âmme hizmetlerinden 
memnuiyet cezasına mahkûm olmuş bulunan müstedi hakkmda- 
ki muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülemedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin cezanın affı için bir sebep bulunmadığı yolundaki 
mütalâasına nazaran şayanı kabul görülmiyen talebin reddine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

426 29 . 1 .1958

6.15/615 Hayri Barlas (Arzuhal hulâsası : Hareketi mahsurlu görülerek İzmir liman
706/706 Liman Müdürlüğü dairesince sefere nkmasnıa müsaade edilmiycn Toplar motoru 

memurlarından kaptanının menfaat mukabili ve karada muayene raporu temin
İzmir ederek yayrikanuni şekilde sefere çıktığından, deniz müdürü ile

bâzı numurların bu kaini vâki yolsuzluklarından rc yine müdür
lerden Tahsin Seyrektin de maksadı mahsusla bu yolsuzluklar et 
müsamaha gösterdiğinden şikâyeti mut azaminindir.)

Dosya arasında bulunan valilik yazısında : istidadaki imza
nın uydurma olduğu bildirilmiş ve kendisine yapılmış olan teb
ligat üzerine Yüksek Meclise müracaat eden Eğe Liman ve Mer
kez işleri Müdürlüğü ayniyat memuru Hayri Barlas, Yüksek 
Meclise takdim ettiği 2 . 1 .  1958 tarihli istidasında ezcümle : 
Bu istidanın kendisine aidolmayıp imzası taklit olunmak sure
tiyle bir düşmanlık eseri olarak verildiğinden şüphelendiğinden 
tetkik ve iade etmek üzere kendisine gönderilmesini istemiş bu
lunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihbann, usulüne tevfikan; tet
kik tahkik ve icabı kanunisini yapmaya yetkili mafevk idare ma; 
kamlanna yapılması lâzımgelmekte ve istidanın namı müstearla 
verilmiş bulunmasına mebni, vâki müracaat üzerine bu bakım
lardan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
Yüksek Meclisi muhatap tutan arzuhalin adı geçen şahsa veril
mesi de mûtat ve müteamel bulunmadığından bu husustaki tale
bin de reddine ve dosyanın hıfzına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

427 29 . 1 .1958



Arzuhal
No.

S 2 7 6 / 8 1 5 G

<>46/646

15

Hüseyin Kaya 
Hocalar mahallesin
de
Hadim - Koııva

Arzuhal sahibinin
arlı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Hadim Belediyesince Oilakiye Resmi na
mı altında usulsüz olarak adına tahakkuk ettirilip, yine hilafı 
kanun hakkında 6183 sayılı Kanun tatbik olunmak sureti ile 
cebren 55 lira tahsil olunduğundan şikâyeti vc mütauddit miira- 
caatlerine rağmen bu kanunsuz muamelelerinde taanniit edenle
rin tecziyeleri talebini mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabında ezcümle : 
1580 sayılı Kanunun 159 ncu maddesi mucibince tasarruf hakkı 
tamamen belediyeye ait yerlerde hayvan otlatması sebebi ile 
müstedi adına tahakkuk ettirilen 55 liranın hususi hukuk hü
kümlerine tevfikan tahsili lâzımgelmekte iken zikrolunan 6183 
sayılı Kanun hükümlerine uyularak muamele ifa olunması usul
süz görülüp Belediye Reisi ve Muhasibi hakkında gerekli tah
kikat yapılmış ve tevdi kılman evrakı tahkikiye üzerine Vilâ
yet tdare Heyetince verilmiş olan men’i muhakeme kararının 
ikinci derecede Devlet Şûrasında derdesti tetkik bulunduğu 
bildirilmektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : İcabı kanunisi yapıldığı anlaşılan şikâ
yet mevzuu ve vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümeni
mizce muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

428 29 . I . 1958

Veysel Aktepe (Arzuhal hulâsası : Çanakkale Harbi mücahitlerinden olup
Beyoğlu; Tarlabaşı. aldığı muhtelif yaralara vc sağ kolundan mâlûl durumda bulun-
Turan caddesi No: masına ve bu durumunu müeyyit raporuna rağmen; mâlûliyet
24/3 maaşının tahsisine müterettip muamelenin ikmal olunmadığından
İstanbul şikâyeti mutazammmdır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin 
mâlûliyetinin tevsik ve tesbitine ait evrakın muamelede olduğu 
ve neticelendiğinde kendisine mâlûliyet maaşı bağlanacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve kanuni bir hakkı
nın muhtel kılınması halinde de müstedinin vazifeli kaza mer
ciine müracaat hakkı bulunmasına göre; vâki müracaat üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi
/

"429 29 . I . 1958
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

568/568 Temel Demirci
Ceza Evi mahkûm
ları
Akçabat

(Arzuhal hulâsası : 6988 sayılı Kanunla kendilerine müşru- 
tan tahliye hakkı tanıtanlar gibi kendi durumdaki mahkumların 
da bu haktan faydalanmaları talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Müstedinin Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddeleri ile tesbit olunmuş bulunan şeraiti haiz bulunduğu 
takdirde; bu haktan istifadesini teminen vazifeli mahkemeye 
müracaatte muhtar bulunmasına ve bu hakkın bir kanunu 
mahsusla kendisine ve emsallerine teşmilini talebettiği takdirde 
de; encümenimizin kanun teklifine yetkili olmamasına binaen; 
vâki müracaat üzerine bu bakımlardan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

430 29 . I . 1958

603/603 Mahmut Akta.**
Taksim; Elıııadağı 
Üftade sokak Bon
cuk apartmanı No :
5
Beyoğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Sevk ve idare ettiği kamyonu ile tedbir
sizlik ve dikkatsizliği neticesi yaralanmasına ve çalışma gücünü 
% 71 nispetinde kaybedip alil kalmasına sebebiyet veren Fethi 
Şener aleyhine İstanbul 5 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde 
açtığı ve temyizen derdesti tetkik bulunan tazminat dâvasının 
hâkimin dâvâlıyı himaye etmesi yüzünden aleyhine karara bağ
landığından şikâyeti ve kararın bozularak dosyasının başka bir 
mahkemeye gönderilmesi taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mahkemelerce görülmekte olan dâvalara 
ve verilen kararlara hiçbir gûna müdahale caiz ve mümkün 
bulunmadığından vâki şikâyet üzerine bu bakımdan encüme
nimizce yapılacak bir muamele olmadığına ve müstedinin; 
hâkim ve avukata mâtuf iddia ve isnatlarından dolayı da bun
ları tetkik ve tahkik ve icabı kanunisini yapmaya yetkili Ad
liye Vekâletine müracaat etmesi luzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

431 29 . I . 1958

610/610 Mehmet Ergev
Yunusemre J. Kara
kol K. Uz. Onb. 
Eskişehir

( Arzuhal hulâsası : 6981 sayılı Kanunla emeklilik hakkı 
tanınmış olduğu halde, Emekli Sandığınca kendisi hakkında 
tevdiatçt muamelesi yapılmasında ve 23 küsur yıllık mesbuk 
hizmetine rağmen 10 yûdan fazlasının emekliliğinde nazara alın
mamış olmasındaki kanuni isabetsizlik açıklanarak 14 . V II . 1958 
tarihinde yaş haddine tâbi tutulacağına göre bu kanuni Koktan



mahi'umiy etine mafıal bırakılmamak üzere, kanun tatbikatındaki 
aksaklığın giderilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi talebini mutazam- 
mın bulunan talep hakkında bu bakımdan muamele tâyinine 
mahal görülmediğine ve müstedinin kanuni bir hakkının muh- 
tel kılındığını iddia etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazi
feli kaza mercüne müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 17 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

432 29 . I . 1958

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenlerinden bulunması 
itibariyle Ankara'nın Zir nahiyesinde iskân hakkı olarak verilen 
gayrimenkullerinin âhar bir şahsa verildiğinden ve Etimesgut’ta 
yapmış olduğu evinin de Nahiye Müdürü, Vali Muavini vc Hu
susi Kalem Müdürü tarafından cebren tahliye ettirilmiş bulun
duğundan, keza; tahliye ettirilen bu evi için kendi adına fuzu- 
len 100 lira vergi tahakkuk ettirildiğinden şikâyeti ve hukuku
nun ziyama mahal bırakılmaması ve bu bapta Yüksek Meclise 
yapmış olduğu müracaatın bir neticeye bağlanması taleplerini 
mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü: Mezkûr hususatm kaza merciince tetkik 
ve halli lüzumuna ve müstedinin iskân hakkına mütaallik vâki 
müracaatı üzerine ittihaz olunan 4570 sayılı Kararla da bu 
lüzuma işaret olunmuş bulunmasına binaen; encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacak olan vâki müracaat üzerine bu ba
kımdan muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

433 29 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası: Liselerle ayni tedris programına tâbi vc 
hattâ daha geniş vc değişik bir tedrisat yapan Ticaret Lisesi me
zunlarının diğer fakültelere kabul olunmaları hususunda 6 ncı 
Maarif Şûrasınca alınmış olan karar ile bu okullara akademik 
bir hüviyet verilmesini teminen hazırlanmış olan kanun lâyihası
nın neticelendirilip kendilerinin bu iki mühim dâvalarının bu sur 
retle tahakkuk ettirilmesi talebinden ibarettir.)

426/426 Mehmet Naci Top- 
ı*uoğlu ve arkadaş
ları
Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulu tale
beleri 
îstanbul

789/789 Kadir Kartal
Ballıca sokak No : 
12
Etimesgut - Ankara

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bu lise mezunlanmn 
ilgili fakültelere girebilmeleri mevzuunun Mesleki ve Teknik 
Öğretim Umum Müdürlüğünde kurulmuş olan bir komisyonda



Arzuhal
No.

556/556

788/788

İncelenmekte olduğu, komisyon raporu alındığında üniversite
lerin de mütalâası sorularak gerektiği takdirde talimatnameler 
üzerine gerekli değişikliğe gidilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
vâki müracaat üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

434 29 . 1 .1958

Rüstcnı Köseoğ'lu (Arzuhal hulâsası: l!)13 yılında Reyhanlı, muit aka sın d ali Su-
Anıada köyünde riycli şahıslara aii, Halay Devlet- tretme Çiftliği namına istim-
Revhanlı - Hatay lâk olunan araziler Vekilli r Heyeti karan ile bu şahıslara iade 

kılındığı halde, bunlarla birlikte istimlâk olunmuş bulunan ken
dilerine ait ROO dekar arazi vı 1 800 ağar zeytinliğinin iade 
olunmadığı hakkında Yüksek Meclise yapmış olduğu müracaat 
üzerine gönderilen haftalık karar cetvelinde bir karar bulamadı
ğından bahis bulunmaktadır.)

Gereği düşünüldü : Mümasil müracaatlerle birlikte telhisan 
mezkûr cetvele dereolunup 38 nci sayfada yazılı 4969 sayılı 
müşterek kararda da görüldüğü üzere; salâhiyetli idari makara 
ve mercie müracaatı gerektirir mahiyette bulunmuş olan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına, müstedinin ve diğer ilgililerin bu makamlara mü- 
racaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

435 29 . 1 .1958

(Arzuhal hulâsası: Müsteciri bulunduğu ikametgâhın tahli
yesi hususunda vereseden biri tarafından İstanbul 14 ncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde açılmış olan dâvaya ait dosya nakız ve 

talik olunmuş bulunduğu halde; vereseden bir diğeri tarafından 
açılmış olan dâvanın ise, nakzın taallûk ettiği hususlar tamamen 
ve gene ortada mevcut bulunmasına, rağmen; tahliye kararı ve
rilip tasdik edilmiş bulunmasından şikâyeti ve mesuliyeti mucip 
cihetlerin tetkik, tesbit ve mesullerinin tecziyesi esbabının islik- 
mali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Hâkimler Kanununa tevfikan; vazife ku
suru isnadedilen hâkimler hakkında icabeden tahkikat ve buna 
raüterettip muamelenin ifası Adliye Vekiline ait vazaif cüm-

Ragıp Kaynaktaş 
Süleyımuıiye, Miıııar 
Sinan caddesi No : 
19
İstanbul



Arzuhal
No.

801/801 
(S. No: 1)

805/805 
(S. No: 2)

806/806 
(S. No: 3)

569/569 
(S. No: 4)

563/563 
(S. No: 5)

561/561 
(S. No: 6)

— 19 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

leşinden bulunmasına mebni müstedinin mezkûr makama mü
racaatı lüzumuna ve vâki talep hakkında bu bakımdan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

436 29 . 1 .1958

Halil Gurul 
Karasu caddesi Ko
caeli Yağ Fabrika
sında 
Adapazarı

Ahmet özer 
Soğuksu caddesi 
No: 143 
Mersin

Hidayet özen ve ar
kadaşları 
Salihler köyünde 
Akseki

Abbas Tütka 
Aşağı ^fican kö
yünde 
İğdır

Emine Yavuz 
Tunalı mahallesi 
Edip sokak No: 56 
Eskişehir

Mehmet öztiirk 
Yumurtas köyünde 
Gediz

(Arzuhal hulâsası: İskân hakkında hiçbir suretle istifade et
tirilmemiş bulunduğundan bir ev sahibi olmak üzere emsali nıi- 
silin kendisine dahj gerekli yardımda bulunulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mersin Çukurova Fabrikasında çalışmak
ta iken musabolduğu tüberkiloz hastalığı sebebiyle ve çahşamıya- 
cağı hakkındaki rapora müsteniden işinden çıkarıldığı halde has
talığının meslekî sayilmıyarak kendisine kanuni bir hak tanın
madığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası ve kardeşleri Mehmet Özen'i işken 
ce yapmak suretiyle Öldürenlerden Şevket ve Abdinin tahliye 
edilmiş olmalarından şikâyeti ve maktulün aldığı yaralara dair 
olan rapora rağmen tedavi için gönderildiği Antalya'ya gider
ken yolda ölmüş bulunması cihetinin de tahkiki ve lüzumlu gö
rülen otopsi için elyak bir doktor gönderilmesi taleplerini muta- 
z a m m m d tr .)

(Arzuhal hulâsası: Kendilerini köyü terke mecbur bırakan 
Çamurlu köyü halkının bu defada; birleşmiş oldukları öksüzler 
köyüne hiicum ederek mahsul ve fidanlarını hayvanlarına yedir
diklerinden ev ve ahırlarını yaktıklarından ve vâki hücumlarına 
mukabele eden kardeşi ve babasının bu yüzden mahkûm edildik
leri halde; 4 420 liralık zarar ziyanlarının mahkemece nazara 
alınmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

Babasından kendisine vc kardeşine intikal etmiş olup 9 sene
dir kardeşi İbrahim'in tahtı tasarrufunda bulunan tarlalardan 
kendisine her hangi bir hak verilmemiş olmasından dolayı Eski
şehir 2 nci Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu dâvanın, 
hâkim tarafından reddedilip hukukunun zıyaa uğratıldığından 
bahsile; bununla ilgili dosyalarının tetkik olunması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 75 yaşında ihtiyar vc muavenete muhtaç 
bir durumda bulunduğundan; askerlik hizmetini ifa etmekte iken 
patlıyan bir mermiden 11 arkadaşı ile birlikte şehit düşen oğlu 
İbrahim öztürk’tev kendisine maaş bağlanmadığından şikâyeti
m u ta z a m m ın d ır .)



Arzuhal
No.

575/575 
(S. No: 7)

573/573 
(S. No: 8)

675/675 
(S. No: 9)

676/676 
(S. No: 10)

551/551 
(S. No: 11)

554/554 
(S. No: 12)

611/611 
(S. No: 13)

608/608 
(S. No: 14)

637/637 
(S. No: 15)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Taş 
Kilisecik Köyü 
Muhtarı 
Divriği

Halime öztiirk 
Tliecar Temel Çaf- 
rak eliyle Palamar 
köyünde 
Ayancık

Recep Balkan 
Yeni İstiklâl mahal
lesi 6 ncı sokak 
No: 74 
Bursa

İsmet Babı 
Askerlik Şubesi Baş- 
kanvekili Prs. Ütğm. 
Lalapaşa

Mehmet Yelken 
Tanklar köyünde 
Rize

İsmail Cici 
Haddadi köyünde 
Taşova

Halil Gedikoğlu 
Ebekızı sokak Girişti 
Ap. No: 8/1 
§işli - İstanbul

Hatice özkıım 
Hisar mahallesinde 
Sandıklı - Afyon

Emin Ataman 
Bölge Korunma Eği
tim ve Kurs Eksperi 
Gelik - Kilimli

—  20 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 5 - 6 yiiz senelik kadim, bir tarihe sahih- 
olan köyleri hududunun 24 kilometrelik bir kısmına Köy Kanu
nu ve sair mevzuat hilâfına Belediye ve İdare Heyeti kararları
na müsteniden Divriği Belediyesince müdahale ve tecavüz olu
narak köy hak ve menfaatlerinin ihlâl olunduğundan şikâyeti 
ve keyfiyetin bir heyet marifetiyle mahallen tetkik ve tahkik et
tirilmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: İstiklâl muharebesinde yaralanıp kaldırıl- 
dığı hastanede vefat eden oğulları Yusuf’dan, ihtiyar, muavene
te muhtaç ve çalışamayacak bir durumda bulunmaları sebebiyle 
kendilerine tahsisi icabeden şehit aylığının bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan muhacirlerinden olup müta- 
addit müracaatlerdc bulunmuş olmasına rağmen iskân hakkının 
tanınmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kore’de vazife görmekte iken sahnaldığı 
bir radyo ve bir fotoğraf makinasını hediye etmiş bulunduğun
dan dolayı kabili temyiz olmamak üzere mahkûm edilip infaz olun
muş bulunan 1 ay 20 günlük hapis cezasının, gayriâdil ve tama
men haksız bulunduğuna inanması sebebiyle; mânevi tesir, elem 
ve ıstırap içerisinde bulunduğundan iadei muhakeme talebinin 
kabulü temennisinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası : Çalışmakta olduğu Ereğli Kömür İşletme 
sinde rahatsızlanarak ilişik olarak sunduğu rapor gereğince hafif 
hizmetlerde çalıştırılması lâzımgeldiği halde kendisine ne iş ve 
de tazminat verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Tescil edilmiyen birleşmelerden doğan ço
cukların tesciline mütedair Kanun gereğince kaydettirmiş bulun
duğu çocuğu için İşçi Sigortalarınca kendisine kanunen yapılması 
lâzımgelen yardımın yapılmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye zabıta ekibi tarafından tanzim 
ve meşruhat vermesine daha müsaade olunmadan kendisine imza 
ettirilen bir zapta müsteniden ve keyfî olarak adına tahakkuk 
ettirilen 150 lira para cezasının kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mâlûl maaşı almakta iken vefat eden ba
basından halen dul bulunmuş olması itibariyle, 6745 sayılı Kanu
na tevfikan verilmesi lâzımgelen maaşın kendisine tahsis olunma
dığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Orduda geçen 12 sene 7 ay 20 günlük hiz
metinden dolayı, gerekli kıdem ve intibak hakkının tanınmadığın
dan şikâyeti mutazammmdır.)
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No.

624/624 
(S. No: 16)

334/334 
630/630 

(S. No: 17)

797/797 
(S. No: 18)

803/803 
(S. No: 19)

804/804 
(S. No: 20)

Haşan Çakır 
Ontemmuz mahallesi 
Gazipmaı* sokak 
No: 72 
Zonguldak

Osman Nuri Gönç
tü rk
Sultaniye mahallesi 
Millî Kuvvetler cad
desi No: 159 
Susurluk

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

(Arzuhal hulâsası : 1927 senesinden heri tahtı tasarrufunda 
bulunduğu imar ve ihya ettiği llazine arsasının adına tescili veya 
zîlyedlik hakkının tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerine 
tevfikan, zamanında tekemmül ettirilmesi ve devri lâzımgelen 
hizmetlerine ait tahakkuk vc vize muameleleri ikmâl olunmadan
6 . VII . 1954 tarihinde, alelacele tekaüde sevkolunmak suretiyle 
kanuni istihkaklarının tediye ve tesviyesinde 21 aylık bir gecik
meye, dolayısiyle sefalet ve perişanlığına sebebiyet veren Balı
kesir valisi ve Dahiliye Vekilinin bu hizmet kusurlarından hakla
rında açmış olduğu tazminat dâvasının reddine dair olan karar 
ile keza; tashih karar talebinin reddine ve aynı zamanda para ce
zalına çarptırılması hakkındaki hükmiin zühule müstenit ve'isa
betsiz bulunması itibariyle bu baptaki dosyaların celp ve tet
kiki ve mezkûr kararların düzeltilmesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası; yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatlerde münderiç talep ve şikâyetler; kaza 
mercilerince incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte veyahut 
karara bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte olduklann
dan Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehe
sinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılmıyacağına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

437 29 . 1 .1958

Ahmet Çark 
Adliye Mübaşiri 
Karasu - Sakarya

H. Hüseyin Taburu 
9. ITçs. A. 961. Bir
lik Uzm. Çvş. 
Diyarbakır

Ahmet Başer 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi Ajans Müdür
lüğünde Depo Me
muru
Kaymaklı - Nevşehir

(Arzuhal hulâsası : Mübaşir olup 17 yıldır 15 liralık kadroya 
müsteniden 25 lira almakta olduğundan mağduriyetinin telâfisini 
teminen kendisine 25 liralık kadro verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mağdur durumda olan uzman çavuşların 
da subay ve astsubaylara tanınan haklardan istifade ettirilme 
leri ve bu maksatla 6320 sayılı Kanunun günün şartlarına uygun 
bir şekilde tadil olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İşçi Sigortaları ile ilgili olarak geçen 
müddeti hizmetinin tekaütlük müddetine ilâvesini teminen ve 
5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci maddesi ile tesbit olunan 
müddete, ilâve bir müddet daha verilmesi için bir kanun teklif 
olunması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

604/604 Ahmet Kalkış Kap- 
(S. No: 21) tan

Güzelyalı 38. sokak 
Belediye Halk Ap. 
Kat 3, daire fi 
İzmir

606/600 İsmail Akıncılar 
(S. No: 22) Altındağ mahallesi 

Hıdırlık Tepesi Su 
Deposu N o: 70 
Ankara

572/572 Osman Düzel 
(S. No: 23) Merkez .T. K. Ko. 

Uz. Onb. •
Espive

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadelede sebk eden hizmetlerin
den dolayı vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bilâveled vefat etmiş olan kardeşinden, 
mâlûliyetine binaen 1683 saydı Kanunun 54 ncü maddesi gere
ğince kendisine maaş bağlanması talebinden ibarettir.)

547/547 Sadık Demir 
(S. No: 24) Orman Muhafaza 

Memuru 
Merzifon

(Arzuhal hulâsası : Yas haddine yaklaşmış olan uzatmalı jan
darma efradının dahi 6981 sayılı Kanunla tanınan emeklilik 
haklarından istifade edebilmeleri için, 10 yıl olarak kabul edilen 
borçlanma müddetlerinin uzatmalı olarak kabul edildikleri ta
rihten başlatılması hususunu teminen mezkûr kanunda değişiklik 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Her türlü mahrumiyete katlanarak uh
delerine mevdu ağır hizmetleri deruhde eden orman muhafaza 
memurlarının; almakta bulundukları 157 lira ücretin azlığından 
ve kendilerinin ölüm ve doğum ikramiyelerinden ve Harcırah 
Kanunu hükümlerinden dahi istifade edemediklerinden şikâyeti 
ve maaşlarının lâyık olduğu hadde yükseltilmesi ve sair haklar
dan faydalandırılmaları talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Türk Hava Kurumu ve Kızılay gibi te 
şekküllerle bekçi teşkilâtında hizmet görüp bilâhara; emekliye 
tâbi memuriyetlere geçmiş olanların mezkûr vazife ve teşekkül
lerde geçen hizmetlerinden dolayı borçlandırıldbilmeleri için Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâvesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlerin mağdur durumları nazara 
alınarak baremin asgari derecesine intibak ettirilmeleri ve meş
kûk hizmetlerinden dolayı borçlandırılmak suretiyle kendilerine 
tekaütlük hakkı tanınması esbabının istikmali talebinden iba
rettir.)

654/654 Cemal özkut (Arzuhal hulâsası : 7 yıldır 15 liralık kadroda 25 lira almak
(S No* 27) Asliye Ticaret Malı- suretiyle terfi edememiş durumda bulunduğundan mağduriyeti- 

kemesi Mübaşiri nin bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)
İzmir

565/565 Yusuf Dinçer 
(S. No: 25) Güney Belediye 0- 

dacısa 
Denizli

613/613 Hüseyin Aktaş 
(S. No: 26) Güvenç Köyü Eğit

meni
Karaisalı - Adana

643/643 Haşan Yılmaz 
(S. No: 28) Yağbasan İlkokul 

Eğitmeni 
Divriği

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlerin mağdur durumdan kurta
rılmaları için, memurlar gibi emeklilik ve saire haklardan fay
dalandırılmaları talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

621), 629
(S. \(|; 29)

632/632 
(S. No: 30)

628/628 
(S. No: 3i)

674/674 
< S. X o : 32)

670/670 
(S. No: 33)

792/792
(S. No: 34)

796/796 
(S. No: 35)

Şükrü »Salıııcan ve 
arkadaşları 
Başvekâlet Umumi 
Evrakta Hademe 
Ankara

Sabri Üntut 
Yeni Cezaevi hü
kümlüleri 
tmralı

Halis Uzuııer 
Ceza Evinde malı- 
kûııı
Kütahya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadeleye iştiraki müteakip üc
retli hizmetlere intisabedenlerin bu hizmetlerinin de hini teka
ütlüklerinde nazara alınmasını teminen 1877 sayılı Yüksek Mec
lis k a r a n  şümulüne alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Umumi af kanunu ısdan talebinden iba
rettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukanda hulâsaten beyan 
olunan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, 
vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

438 29 . I . 1958

Şadaıı özcaıı 
îşçi Sigortaları Bey
oğlu Şubesi Müfet
tişi
İs ta n b u l

Bedia Bürkev 
Rızapaşa Karakol 
sokak N o: 29 
Kadıköy - İstanbul

Cemal Baş 
Kazma Sökü Camii 
Şerifi Hatibi 
Sinob

Ömer Verilmiş 
arkadaşları 
Tenekeci 
Milas

VC

(Arzuhal hulâsası : İşçi Sigortalan Kurumu Beyoğlu şubesi 
müfettişlerinden olup vazife durumu İtibarı ile evine telefon 
konulması hususundaki müteaddit müracaatı erinin is* af olun
madığından şikâyeti ve eski santrallerin sahasında bulunan te
lefon taleplerinin, müktesep hakların haleldar olmaması için 
bu santrallere de yeni ilâveler yapılarak İstanbul telefon tevsi 
programının ahenkli bir şekilde tatbiki ve ikametgâhına telefon 
konulması hususunda ilgili makamata gereken talimatın veril
mesi taleplerini mutazammmdır.)

( Arzuhal hulâsası : Cibali Tütün Fabrikasında 17 sene 
emeği sebk etmiş olup vefat etmiş bulunan babasından kendileri
ne verilmesi lâzımgelen ikramiye ve iş 'mevzuatı ile tanınan sair 
hakların verilmemesi üzerine açmış oldukları dâvayı kaybetme
lerine sebep olan îstanbul Barosu avukatlarından Ali Nejfit 
ffekimoğlu’nun tecziyesi ve kanunen almaları lâzımgelen meb
lâğın tazmin ettirilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 27 yıldır karşılıksız olarak ifa etmekte 
bulunduğu imamat ve hitabet vazifesinden dolayı münasip bir 
ücret itası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : yerg i bakımından defter tutma mükelle
fiyetinden muaf tutuldukları halde; Ticaret Odasınca buna icbar 
olunduklarından şikâyeti mutazammindir.)



Arzuhal
No.

802/802 
(S. No: 36)

570/570 
(S. X o : 37)

571/571 
(S. No: 38)

553/553 
1390/1390 

(S. No: 39)

623/623 
(S. No: 40)

648/648 
(S. No: 41)

644/644
(S. No: 42)

m  —

Sebahattin Aslan 
Arap köyünde 
Horasan

Hüseyin Pekova 
Karahalil köyünde 
Babaeski

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

Seyfettin Şeıı 
Hususi Muhasebede
1. Daire Tahsildarı 
Arapkir

Nalısen Gcııe 
Başpınar köyünde 
Kırıkhan - Hatav

Nâzım Gür 
Muhtar
Armudaıı IIıe - Er 
zincaıı

Mehmet Aynur ve 
arkadaşı
Kaşaltı köyünden 
Keşap

Kâmil Şeker 
T. e. DDY 3. İ ş.  

istasyon Şefi 
S. 23959
Yeşil höyük istas
yonu

(Arzuhal hulâsası : 70 kil elik kabili zer arazisi bulunduğun
dan; kendisine bir çift öküz ve miktarı kâfi arazi verilmesi esba
bının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu malı olup icara vermekte olduğu 
tarlası üzerinde haksız iktisap iddiasında bulunarak yaptığı 
meni müdahale talebini (Daha önce kendi lehine karar verildi
ğini nazara almadan) kabul ile aleyhine karar veren Taşağıl na
hiyesi Müdürü Muhittin Tanyolaç ile bu mevzudaki dâvasında 
dahi hakkının ziyama sebebiyet veren Babaeski Hukuk Hâkimi 
Hülki Sirkecioğlu haklarındaki gerekli tahkikat ve takibatta bu
lunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hususi t dar e Tahsildarı olup eline geçen 
170 liranın azlığından bahsile; diğer Devlet memurları gibi ço
cuk zammı vc ikramiyeden faydalandırılması veya ücretinin ar
tırılması talebinden ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : K u vay i Milliye mücahitlerinden olup 
iştirak ettiği Gaziantcb Savaşında almış olduğu yaralardan mâ
lûl kalmış bulunduğundan; kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması 
veyahut miktarı kâfi arazi verilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 100 senelik bir mazisi ve nahiye merkezi 
vc 115 haneli olan köylerinin bir an önce içme suyuna kavuşması 
için Devletçe gerekli yardımda bulunulması esbabının temini ta
lebi nden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Karayolları 77 nci Şube Şefliği emrin
de çalışmakta iken şube şefliğine e haksız olarak 31 . X II . 1.957 
tarihinde işine nihayet verildiğinden şikâyeti ve geçimlerini bu
rada temin etmekten başka çareleri olmadığından durumunun 
tetkik ettirilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine isnadolunan bir karambol hâ
disesinden dolayı Devlet Demiryolları İnzibat Komisyonunca 
verilen derece tenzili cezasının iptali ve hakkındaki tahkikatın 
yeniden icrası taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mündertecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almıya yetkili 
idari makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış husu- 
sata taallûk etmekte bulunmalanna ve müstedilerin bu makam 
ve mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

439 29 . 1 . I#58



85

739/739 
S. No: 43)

Arzuhal
No.

749/749 
(S. No: 44)

7(30/760 
(S. No: 45)

738/738 
S. No; 46)

905/905 
(S. No: 47)

890/890 
S. No: 48)

886/886 
<8. No: 49)

885/885 
S. No: 50)

Ahmet Nuf ve ar
kadaştan
Karaburgaz köyü 11 
de
Gelibolu

Mahmut Efeııdioğlu 
Nüfus Kâtibi 
Kadirli

Ali Osmaıı Başak 
Şal gamlı köyü nd e 
Hayrabolu

Ali Yılmaz ve arka 
daşları
Narlıkıöla köyünde 
Kadirli

Abdullah Yıldırım 
Beyiş Köyünde Muh
tar
Korkuteli

Mustafa Arbatu ve
arkadaşlaıı
Tekye mahallesi
Muhtan
Eğil

Muhittin Bakkal ve 
arkadaşları 
Beykoz Onçeşme so 
kak No: 3 
îstanbul

Ülkü Atalay 
Şeyh Sadrettin ma
hallesi Turgutoğlu 
sokak bilS No: 
Konya

Arzuhal «ahibinm
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 4062 sayılı Kanunun I. nci maddesi mucibin- 
ce kendilerine tahsis olunan gayrimenkuller için adlarına 
tahakkuk ettirilen borcun terkinini istemektedirler.

A Dilekçi : Nüfus kâtibi olup kedisine de otuz liralık bir 
kadro tahsisi gerekeceğini beyanla, bu hususun teminini iste
mektedir.

Dilekçi : Elindeki arazinin bir an evvel uhdesine tescil edi
lerek tapusunun verilmesi husununun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Bulgaristan muhacirlerinden olduklarını be
yanla, kendilerine de bir an evvel arazi verilmesini istemek
tedirler.

Dilekçi : Köylerine içme suyu getirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Nahiyelerine su getirilmesini ve yol yapılma
sını istemektedirler.

Dilekçiler : Türk vatandaşlığına kabullerini istemektedirler.

Dilekçi : Üniversiteye devama başladığından bahsile, kesilen 
yetim aylığının tekrar bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından v|kı olup mahiyet 
leri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talep ve şikâ 
yetlerin son karan almaya yetkili idari makam ve merciler ta
rafından incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâ 
yetler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilerin mezkûr makam ve mercilere 
aynca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

440 29 , I . 1958



597/597 
(S. No: 51)

Arzuhal
No.

883/883 
(S. No: 52)

746/746
(S. No: 53)

733/733 
(S. No: 54)

731/731 
(S. 'No: 55)

753/753 
(S. No: 56)

909/909 
(S. No: 57;

690/690 
(S. N o: 58)

902/902
(S. No: 59)

Aziz Okuı*
Samatya Marmaı a 
caddesi No: 93 
İstanbul

Mahmut Bayar vc 
arkadaşları 
Maliye Gelir Me
murluğundan emekli 
Siverek - Urfa

Mehmet Nuri inak 
Demirtaş mahallesi 
Hükümet caddesi 
Fırın sokak No: 9 
Kırklareli

Yordanoğlu Kiı-yako 
Yağ İskelesi 
No: 13-15 
İstanbul

Enver Eren 
Merkez Hayvan Sağ
lık Memuru 
Malatya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Salim Arıcı 
Üçşerefeli Camii bi
rinci imam ve Hatibi 
Edirne

86
Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Sabri Şamlı oğlu 
arkadaşları 
Arzuhalci 
Havza

vc

Haşan Bafra 
Ceza Evinde Hücre 
infaz Gardiyanı 
Sinob
Hüseyin Doğan 
Kaza J. Birliğinde 
Uzatmalı hizmetli 
Onb.
MustafakemaİDa8a

Dilekçi : 22 senelik imam olduğundan, aldığı 100 lira aylıkla 
ailesi efradının geçimini sağlıyamadığından bahsile, bütün mes
lek arkadaşları ile birlikte terfihleri cihetine gidilmesini iste
mektedir.

Dilekçiler ; Emeklilere de doğum ve ölüm yardımı yapılma
sını ve ikramiyelerinin memurlara verilen miktara çıkarılmasını 
istemektedirler.

Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetinden on senesinin borç
lanmaya tâbi tutulabilmesi için 6981 sayılı Kanunun makable 
teşmilini istemektedir.

Dilekçi : Elinden alınan arsasının tekrar kendisine iadesini 
temin için makable şâmil bir kanun çıkanlmasını istemektedir.

Dilekçi : Hayvan Sağlık memurlarına 6245 sayılı Kanun 
mucibince verilmekte olan tazminatın mezuniyet, hastalık, mu
vakkat memuriyet ve vekâlet gibi hallerde dahi tediyesine de
vam edilmesi lâzımgeleceğini ve Divanı Muhasebatla Maliye 
Vekâletinin bu husustaki görüşleri arasında mübayenet bulun
duğunu beyanla, keyfiyetin tetkikini ve mezkûr kanun hükmü
nün lehinde tefsirini istemektedir.

Dilekçi : imam ve Hatip olduğunu, aldığı ücretle ailesi ef
radının maişetlerini temin edemediğini ve bu bakımdan hayrat 
hademesi aylıklarının artırılması gerekeceğini beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesinden faydalanarak dâva takip ve deruhde etmekteler 
iken, bulundukları kazaya üçten fazla ruhsatlı dâvavekili gel
miş olmasından dolayı mezkûr madde hükmünden artık istifa
de edemediklerini beyanla, kanunda yapılacak bir tadil ile es
kisi gibi faaliyette bulunmaları imkânının sağlaınmasını iste
mektedirler.

Dilekçi : Sinob ceza evi gardiyanlarından olduğunu, ücreti
nin çok az olmasından dolayı geçinemediğini beyanla, aylığının 
artırılmasını istemektedir.

Dilekçi *. Uzatmalı jandarma onbaşılarının on yıldan fazla 
hizmetlerinin de borçlanmaya tâbi tutulmasını istemektedir.



Arzuhal
No.

895/895 
(S. No: (50)

887/887 
(S. No: 61)

908/908 
(S. No: 62)

729/729 
(S. No: 63)

730/730
(S. No: 64)

757/757
(S. No: 65)

İbrahim Başaran
Y edek Subay; Yıl - 
dirim Beyazıt Mey
danı Telsiz caddesi 
No: 70 
Ankara

Maksut Gerni 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Yönetim Me
muru 
Erzurum

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

87 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Birinci Cihan Harbiae ve İstiklâl Savaşma iştirak 
ederek büyült yararlıklar göstermiş olaıi yedek subayların 
muhtacolanlarma ya geçinecek kadar aylık bağlanmasını yahut 
ikramiye verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kendisinden istenen okul tazminatını verecek du
rumda olmadığını beyanla, bu tazminatın af yoliyle kaldınlma- 
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talep
lerin yeni bir kanun ve tefsir teklifi mevzuu ile ilgli olduğu 
anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında zkredilen sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

441 29 . I . 1958

Seyit Aksoy
D. P. Bucak İkinci
Başkanı
Hordokop köyiind e 
Maçka

Dilekçi : Zilyed ve mutasarrıf bulunduğu gayrimenkule 
Hava Kul adındaki kadın tarafından vâki tecavüzün önlenmesi 
talebiyle 5917 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kaymakamlığa 
vâki müracaati üzerine bü makamca aleyhinde karar verilmiş 
olduğundan bahsile, mezkûr karann kaldınlmasını ve hakkının 
teslimini istemektedir.

Vasıf Sevinç 
Veteriner Müdürlü
ğünde Merkez Hay 
van Sağlık Memuru 
Trabzon

Dilekçi : Maaşının iki üst derece yükseltilmesi icabedeceğini 
beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Ali Demirçelik 
Kasap Osman sokak 
No: 10
Sultanahmet - İstan
bul

Dilekçi : İstiklâl Savaşında mâlûl kalmış olmasından dolayı 
kendisine mâlûliyet maaşı bağlanması lâzımgeleceğini ve bu 
baptaki dâvasının Devlet Şûrasınca haksız yere reddedilmiş 
olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Basri öztenkaya 
Nafıa Md. Başfeıı 
Memuru 
ftize~ -

Dilekçi : Teknik Okulundan mezun olduğunu beyanla, ken
disine de mühendislik unvan ve salâhiyetinin verilmesini iste
mektedir.



-  S8
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

766/766 M. Tevfik Berk 
(S. No: 66) Devlet Su îşleri IX.

Bölge Müdürlüğün
de Türkân Berk 
eliyle 
Elâzığ

904/904 Yusuf Yıldırım ve 
(S. No: 67) arkadaşları

Mehmet Ünal Yazı
Evinde
Kırıkhan

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı kendi
sinin mâlûl sayılarak emekli maaşının ona göre tadili gerekece
ğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Dilekçiler : Kırıkhan Kaymakamlığı tarafından kendilerine 
verilmiş olan 28 parsel numaralı arazinin Hâzinece ellerinden 
alınmak istendiğini beyanla, vâki müdahalenin önlenmesini ve 
mezkûr yerin yedlerin de ipkasını istemektedirler.

öereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilen talepler, 
adli ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanmış 
veya bağlanması lâzımgelmiş olan ihtilâflara taallûk ettiğinden, 
mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

442 29 . I . 1958

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Antalya Bolu Çanakkale

A.F.Ağaoğlu II Ortdkcıoğht Y. Yazıcı R. D engin M. Dayıoğlu A. II S eze

Diyarbakır Elâzığ Erzurum İçel Samsun Siird
AT. Onur M Altındoğun M. Eyüboğlu Y. Karabulut .V. Ulusoy F. Şenduı

Urfa Yozgad
M. Y. Alhas S. Eronat’

(Arzuhal »ayısı : 120)

T. B. M M. Matbaası
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16.I V .1958 Çarşamba
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi p]ncümen kararı vo ne sebepten verildiği

<372/372 Mahmut Güneş (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili ola-
içerenköy İlkokulu yak lehine istihsal ctvıi$ bulunduğu Devlet Şurası ilânımın Ma- 
öğretmeni arif Vekâletince kadrosuzluk sebebi ile infaz olunmadığından
Kadıköy - İstanbul şikâyeti ve kendisine 1954 yılından muteber olmak üzere 60 lira

lık bir kadro temini talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesinin bahis konusu karan gereğince; 1 . III . 1954 tari
hinde maaşı 70 liraya çıkarılması ve bu aylıkta 9 ay kıdemli 
sayılması icabeden müstedinin ancak; kadrosunun müsait hale 
geldiği 1 . III . 1955 tarihinde 6273 sayılı Kanun ve Şûrayı 
Devletin bu baptaki tevhidi içtihat karan dairesinde terfi etti
rilip kıdeminin tanındığı bildirlmektedir.

Gereğ düşünüldü : örneği dosya arasında bulunan 18. A 'II. 
1956 tarihli mezkûr kararla, mumaileyh hakkında 1. I I I . 1955 
tarihinde kadro verilmek sureti ile yapılmış olan terfi ve inti
bak muameelsi sarahaten iptal olunmuş ve öğretmenlerin bu 
kanundan Mart 1954 tarihinden itibaren istifade etmeleri lüzum 
ve zarureti derpiş olunmuştur.

Gerek ilâmın bu sarahati ve gerekse Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun mutlak ifadesi muvacehesinde müesses muamelenin tadil 
ve ıslah olunmamış bulunması gayrikabili tecvizdir.

Bu bakımdan Mart 1954 yılına sâri yeni bir kadro alınmak 
ve müstediye tahsis olunmak sureti ile ilâmın infazı esbabının 
Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

443 5 . II . 1958

/323 Süleyman Başeı- (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Karnına uyularak yapılan in-
Atatürk İlkokulu tîbak muamelesinde almakta olduğu 50 lira maaşta geçen 2 sene 

gretmeni '10 dem inin nazara alınmaması üzerine açtığı idari dâva ne- 
Samsun ticesinde lehine ittihaz olunan Devlet Şûrası kararma rağmen;

yapılmış olan intibak muamelesinin kadrosuzluk sebebiyle ıslah



Arzuhal
No.

349/349

ve dolayısiyle ilâmın infaz olunmadığından şikâyeti ve makabli 
şâmil bir kadro temini ve tanınmayan 1 yıl 10 günlük kıdemi
nin tanınması ve maaş farklarının ödenmesine karar v&rihnesi 
talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr Şûra kârarı 
gereğince 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya çıkarılıp bu maaşta 
1 yıl 10 ay kıdemli sayılması icabeden müstedinin, 1954 yılın
dan 50 liralık münhal kadro bulunmadığı için, ancak kadro
sunun miisaidolduğu 1 . III . 1955 tarihinde bu maaşa terfi et 
tirilip kendisine kıdem verildiği, dileğin bu bakımdan yerine 
getirilememiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tasdikli bir örneği dosya arasında bu
lunan mezkûr ilâm ile, müstedi hakkında Vekâletçe tesis olu
nan muamele sarahaten iptal olunmuş bulunduğundan hükmün 
şu veya bu sebeple ademiinfazı gayrikabili teçviz görülmüştür.

Bu bakımdan Mart 1954 yılına sâri olmak üzere* yeni bir 
kadro alınmak ve mumaileyh hakkmdaki intibak muamelesi bu 
tarihe irca ve ıslah olunmak suretiyle ilâmın infazı esbabının 
Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna karar verildi.

r Karar No. Karar tarihi

— 2 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

444 5,. II . 1968

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbiki ile ilgili ola
rak Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş bulunduğu ilâmın 
Maarif Vekâletince infaz olunmadığından şikâyeti ve bu ilâm 
dairesinde maaşının; Mart 195i taıihinclcn itibaren 50 liralık 
bir kadro tahsis olunmak suretinle ayarlanması talebinden iba
rettir. )

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrası 5 nci 
Dairesinin 18 . XII . 1956 tarihli mezkûr kararına göre, filha
kika; 1 . m  . 1954 te 70 liraya terfi ettirilip bu maaşta 1 yıl 
8 ay kıdemli sayılması icabeden müstedinin, mezkûr tarihten 
münhal 50 liralık kadro bulunmadığı için ancak; kadrosunun 
müsaidolduğu 1 .. III . 1955 tarihinde terfi ve intibak ettiril
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkında; 1 . III . 1955 tari
hinde kadro verilmek suretiyle tesis olunan intibak muamele
si; kanunun maksat ve gayesini muhil görülerek mezkûr ilâmla 
sarahaten iptal olunmuş ve Öğretmenlerin bu kanundan, kanu
nun meriyeti tarihinden itibaren istifada etmeleri lüzum ve za
rureti hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu bakımdan, Mart 1954 tarihine sâri olmak üzere 50 lira-

Lûtfi Pelitoğlu 
Kaptanpaşa Okulu 
Başöğretmeni 
Şişli - İstanbul



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

lık yeni bir kadro alınıp müstediye tahsis olunmak ve gerekli 
intibak muamelesi yapılmak suretiyle ilâmın infazı esbabının 
Maarif Vekaletince istikmali lüzumuna karar verildi

Karar No. Karar tarihi

~  3 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

445 5. I I .  1958

347/347 Nebil Özsöz;
Ahmet Mithatefendi 
İlkokulu öğretmeni 
Beykoz - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili ola
rak Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş bulunduğu ve bu ka
nunun meriyete girdiği 1 . III . 1954 talihinde, maaşının 80 lira
ya yükseltilmesi ve bu aylık derecesinde 2 sene 8 ay kıdemli sayıl
masını ve buna göre 28 . VI . 1956 tarihinde de 90 liraya terfiinc 
ve müterakim maaş ve tahsisat farklarının tediyesini mutazammın 
bulunan 18 . IV  . 1957 tarihli ilâmın vekâletçe kadrosuzluk sebe
biyle infaz olunamadığmdan şikâyeti muhtevidir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu Şûra ilâ
mına göre; filhakika, 1 . III . 1954 tarihinde maaşı 80 liraya çı
karılması ve bu maaşta 9 ay kıdemli sayılması icabeden müste
dinin o tarihten 60 liralık münhal kadro bulunmadığı için an
cak, kadrosunun müsait hale geldiği 1 . I I I . 1955 tarihinde terfi 
ettirilip intibakının yapılabildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Örneği dosya arasında bulunan Devlet 
Şûrası beşinci dâiresinin 18 . IV . 1957 tarihli ilâmı ile; müstedi 
hakkında mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta 
olduğu 60 liradaki müktesep kıdemi nazara alınmıyarak 
1 . m  . 1955 tarihinde kadro verilmek suretiyle tesis olunan 
Muamelei Tasarrufiye Kanununun maksat ve gayesine muhil 
görülerek sarahatan iptal olunmuş bulunmaktadır. $

Bu sarahat ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun mutlâk ifadesi 
karşısında müesses muamelenin ıslah olunmaması gayrikabili 
tecvizdir.

Bu bakımdan müştekinin 80 liraya olan terfiini; ilâm daire
sinde mezkûr tarihe irca -etmek üzere; o tarihe sâri 60 liralık 
yeni bir kadro alınması ve ziyaa uğrıyan haklarının mevzuat 
hükümlerine tevfikan iadesi esbabının Maarif Vekâletince istik
mali lüzumuna.

90 liraya terfii ise intibakla ilgili olmayıp normal bir terfi 
bulunması itibariyle, bununla ilgili ihtilâfın kaza merciince tet
kik ve halli lâzungelmekte bulunduğundan buna mâtuf talep 
hakkında bu bakımdan muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

446 5 . H . 1958



Arzuhal
No.

357/357

661/6GJ 
(S. No: 1)

660/660 
(S. No: 2)

659/659 
(S. No: 3)

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili ola- 
r<tk Devlet Şurasından lehine istihsal etmiş bulunduğu ilâmın 
Maarif Vekâletince kadrosuzluk sebebi ile infaz olunmıyarak 
mağdur edildiğinden şikâyeti ve mezkûr kanunla tanınan inti
bak muamelesinin yapılmasını teminen kendisine kadro veril
mesi talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr Şûra ka 
rarı gereğince; 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya terfi ettiril
mesi ve bu aylık derecesinde 9 ay 1 gün kıdemli sayılması 
icabeden müstedinin, 1954 yılından münhal 50 liralık kadro 
kalmadığı için ancak; kadrosunun müsait olduğu 1 . IIÎ . 1955 
tarihinde terfi ettirilip intibak muamelesinin yapılabildili bü- 
dirilmektedr.

—  4 —

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

Gereği düşünüldü : Örneği dosya arasında bulunan Devlet 
Şûrası ilâmı ile, müstedi hakkında; 1 . IİI . 1955 tarihinde 
kadro verilmek sureti ile tesis olunan muamele; kanunun mak
sat ve gayesine muhil görülerek sarahaten iptal ve öğretmen
lerin bu kanundan meriyet tarihinden itibaren istifade etme
leri lüzum ve zaruretine işaret olunmuştur.

İlâmın ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun sarahat ve mutlak 
ifadesi muvacehesinde müesses muamelenin ıslah olunmaması 
gayrikabili tecvizdir.

Bu bakımdan, Mart 1954 tarihine sâri olmak üzere 50 lira
lık yeni bir kadro alınıp müstediye tahsis olunmak sureti ile 
mezkûr ilâmın infazı esbabının Maarif Vekâletince istikmali 
ve intibak muamelesinin zikrolunan kanun ve karar dairesinde 
ıslahı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

447 5 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : 6273 saydı Kanun tatbikatı ile ilgili ola
rak lehlerim istihsal ittikleri Devlet Şûrast ilâmları gereğince 
/ . III . 195 i tarihinde maaşlarında yapılması lâzımgelen ayar
lamanın Maarif Vekâletince kadrosuzluk sebebi ile yapılmamış 
olması neticesi vâki mağduriyetlerinin telâfisi ve mezkûr ilâm
ların infazı esbabının istikmaline ve mütaakıp terfilerinde dahi 
bu yüzden vukubulan teehhürün ele bu meyanda giderilmesi ve 
müterakim farkı maaşlarının tediyesi hususuna karar verilmesi 
taleplerinden ibarettir.)

Maarif Vekâleti şikâyetlerle ilgili cevabi yazılarında ez
cümle : Müstedilerin; Devlet Şûrasından aldıkları kararlar dai
resinde intibak ve terfi ettirilmeleri icabeden maaş derecelerine 
filhakika; 6273 sayılı mezkûr Kanunun meriyete girdiği 1954 
yılından elde münhal kadro bulunmadığı için yükseltilemedik-

Ali Rıza Eren 
llısaniye İlkokul 
öğretmeni 
Konya

Cevdet Taşbaş 
Necatibey İlkokul 
Başöğretmeni 
Konya

Edip öztürk 
Akifpaşa İlkokul 
öğretmeni 
Konya

Seniha Tanju 
Necatibey Okulu 
öğretmeni 
Konya



5

658/658 Ahmet Ekmen 
(S. No: 4) Uluırmak İlkokul 

öğretmeni 
Konvn

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

642/642 
(S. No: 5)

616/616 
(S. No: 6)

626/626 
(S. No: 7)

548/548 
(S. No: 8)

552/552 
(S. No: O')

371/371 
(S. No: 10)

662/662 
(S. No: 11)

A. Fikri Oktum 
Yeni İlkokul Başöğ
retmeni 
Kayseri

Muazzez İJedekorkut 
Kurtuluş ilkokul 
Öğretmeni 
Ankara

Ahmet Ünal 
Lise Tiirkee öğret
meni 
Balıkesir

Murat Vural 
Bozkurt İlkokul 
öğretmeni 
Samsun

Rebia İlker 
Bozkurt ilkokul 
öğretmeni 
Samsun

Kâmil Demirsoy 
Mithatpaşa Ortaokul 
Tarih ve Coğrafya 
öğretmeni ve Müdür 
Samsun

Atıf Arıcılar 
Akifpaşa Okulu 
öğretmeni 
Konvn.

leri, ancak; kadrolarının müsait hale geldiği tarihlerde terfi 
ettirebildikleri ve arz olunan bu sebepten dolayı dileklerinin 
is’afı mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İstidalara merbut bahis konusu ilâmla
rın; metin, muhteva ve taşıdıkları mâna itibariyle; mezkûr ka
nundan istifade edecek olan dâvacılann (müstedilerin) meriyet 
tarihi olan Mafrt 1954 ten itibaren ve almakta oldukları maaş 
derecelerinde geçirdikleri müddetler de nazara alınmak sureti 
ile faydalandırılmalarını âmir olup; vekâletin kadroya mâtuf 
defilen de muhik ve kanuni bulunmıyarak; kanunun maksadı
na mugayir görülen müesses muameleler sarahaten iptal edil
miştir.

llâmlann bu sarahati karşısında yeni kadrolar alınması ci
hetine gidilmiyerek; gayrikanuni olduğu hükme bağlanan bir 
noktai nazara istinadolunmak sureti ile müstedilerin maaşla
rında gerekli düzeltmelerin yapılmamış olması, dolayısiyle ilâ- 
matın infazının tehiri Teşkilâtı Esasiye Kanununun mutlak 
ifadesi muvacehesinde gayrikabili tecviz bulunmuştur.

Bu bakımdan, 1954 yılına sâri olmak üzere derakap muk- 
tazi kadrolar alınıp müştekiler hakkındaki ilâmlann infazı es
babının Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna.

Müstedilerin bâzılannın intibaktan sonraki terfilerine mâ
tuf ihtilâf ve taleplerinin ise normal terfiyle alâkalı ve kaza 
merciince incelenmesi icabetmekte bulunmuş olması itibariyle 
bunlar hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
sine tevfikan tetkikat icrasına mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

448 5 . II . 1958

13241/12664 Salih Begoviç (Arzuhal hulâsası : Büyük {/üçlüklerle müsaadesini alıp Yu-
13853/13269 Denizpalas Otelinde gosleırya’dan serbest göçmen olarak yurda gelirken beraberinde 

«Vlo718 Ankara getirmiş olduğu. İS vagon ticaret eşyasının. Devlet Şûr asınca da
hi i/urda ithali re gümrükten çekilmesine miitcrettip muamele
nin ifası; hükme ve terzili kararma bağlanmış bulunmasına rağ
men; Maliye Vekâletince hu müsaadenin verilmiyerek matları 
uzun zamandır ambarlarda bekletilmek suretiyle; esasen güneş 
vc rutubetten bozulmaya müsaidolan mezkûr eşyasının bozulma
sına sebebiyet verileceğinden şikâyeti n muhkem kaziye olan



Arzuhal
No.

— 6 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi ! cümerı karan ve ne sebepten verildiği

ilâm hükmünün infazı esbabının istikmali ve kararı infaz etmi- 
ifen Maliye Vekili IIasan Polatkan hakkında gereken takibatın 
yapılması taleplerini mutazammındır.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs
tedi mezkûr malların kendisine aidiyetini, kendi nakit ve ser
veti ile satınaldığmı tevsik edemediği için, bunlann; Maliye 
Vekâletince Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki 
14 sayılı karar dairesinde yurda ithaline müsaade olunmıyarak 
mahrecine iadesine karar verilmiş olduğu ve mezkûr karann 
filhakika Devlet Şûrasınca iptal olunması üzerine de dosyanın 
kendi vekâletlerine gönderildiği açıklandıktan sonra; 2510 sa
yılı İskân Kanununun 34 ncü maddesine göre; bu kanunun 31 
ve 32 nci maddelerinde zikrolunan iskân muafiyetinden fayda
lanabilmek için bu malların muhacir ve mültecilerin kendisine 
ait bulunması ve İskân Muafiyetleri Nizamnamesinin 22, 24, 
28 ve 29 ncu maddeleri ile de mahallin vali veya kaymakamı 
tarafından da bir gümrük muafiyet kâğıdı tanzimi ve bu eş
yalardan muafiyete dâhil olanlarla olmıyanlann mahallî rayi
ce göre toptan kıymetleri takdir olunarak belirtilmesi meşrut 
ve zaruri bulunduğundan mezkûr formalite ikmal olunmadıkça 
vekâletlerince yapılacak bir muamele olmadığı,

Ahiren İstanbul Valiliğinden gönderilen bir yazı ile, serbest 
göçmen olarak yurda gelip vatandaşlığımıza kabul edilmiş bu
lunan müstedinin mezkûr malları için gümrük muafiyetinden 
sarfınazar etmiş olduğundan umumi hükümler dairesinde mu
amele yapılmasının bildirilmiş olduğu ancak, ne valilikten ve 
ne de başka bir makamdan, mezkûr eşyanın adı geçene aidiye
tine ve İskân Kanununa göre muamele ifasına dair her hangi 
bir işar vukubulmadığından gereken muamelenin tâyin ve ifası 
ve neticeden bilgi verilmesi hususunun bir örneği ilişik olarak 
takdim kılman tezkere ile Devlet Vekâletine yazıldığı belirtil
mekte ve ahiren alınmış bir karar ve sebk eden bir muamele 
olup olmadığı hakkındaki encümen tezkeresine karşılık müşa
rünileyh vekâletten alman mütemmim malûmatı muhtevi ceva
bi yazısında da ezcümle : Devlet Vekâletinden bilâhara bu mev- 
zuyla ilgili olarak alman yazıya cevaben gönderilen bir sureti 
ekli yazılan ile de; Devlet Şûrası ilâmı olduğuna göre; artık 
Maliye Vekâletinden ithal müsaadesi almmasma mahal olma
dığı, ancak; İskân Kanununun 32 nci maddesine göre gerekli 
formalitenin ikmal olunarak Gümrük İdaresine bildirilmesi, mu
hacir ve muaflık kâğıtlarının gönderilmesinin de İstanbul Va
liliğine tebliğ olunması rica olunduğu ve bu göçmene muhacir 
ve muaflık kâğıdı verildiği takdirde mezkûr eşya hakkında İs
kân Kanunu ve Nizamnamesi dairesinde muamele yapılması
nın aynca İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğüne de yazıldığı 
ve Devlet Şûrası ilâmının vekâletçe infaz edilmemesinin bahis 
konusu bulunmadığı bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

867/867

- 7 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Maliye Vekâleti cevabi yazılarında da keyfiyet teyiden ve 
tafsilen belirtilmekte ve ezcümle; 169 küsur bin dolar tutarın
daki bu eşyanın mumaileyh tarafından kendi serveti ile temin 
ve tedarik edildiği tevsik olunamadığı için, Türk parası kıy
metinin korunması hakkındaki 14 sayılı Karann 57 nci madde
sine göre bedelsiz olarak yurda ithaline müsaade edilmediği ve 
mahrecine iadesi kararlaştmldıktan sonra; Şûrayı Devletçe 
ittihaz olunan mezkûr karar üzerinde bu muamele iptal olunup 
2510 ve 1918 sayılı kanunlar muvacehesinde vekâletlerinin hâ
dise ile bir alâkası kalmadığı için başhukuk müşavirliğinin de 
ilişik olarak takdim kılman ve tavzih karan ile ilgili mütalâa
sı veçhile bu baptaki dosyasının Gümrük ve inhisarlar Vekâle
tine intikal ettirilmiş olduğu ve 27 Ocak 1958 tarihli yazılann- 
da ise mumaileyh hakkında ahiren alınmış bir karar ve sebk et
miş bir muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şerif Güneş 
Şoför Mehmet Şefik 
Güneş nezdinde 
Merkez garajında 
Batman - Siird

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve encümenimizce 
hazır bulunân Gümrük ve inhisarlar Vekilinin vâki şifahi iza
hatlarına nazaran mezkûr Şûra ilâmında münderiç ve iptal mev
zuunu teşkil eden Maliye Vekâleti kararı; müşarünileyh ve
kâletçe infaz olunmuş, Gümrük ve inhisarlar Vekâletince de 
müstedi tarafından iskân mevzuatının derpiş ettiği formalite
ler ikmal olunup ticaret mahkemelerince mezkûr mallar üzeri
ne konulan tedbir ve haciz kararlan kaldınldıktan sonra güm
rüğe terettübeden hizmetlerin ifası hususunda alâkalılara emir 
verildiği anlaşıldığından ademiinfaza matuf şikâyet bu bakım
dan vârit bulunmamıştır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

449 5 . I I . 1958

(Arzuhal hulâsası : Sağlık okulu son sınıf talebesi iken mezu
niyet imtihanlarına 3 ay kala okul idare memur vekili olan bir 
zatı şahsına ağır hakarette bulunmuş olması sebebiyle dövdüğü 
için hakkında ihraç kararı verildiğinden şikâyeti ve bu kararın, 
mevzuatın okuldan çıkarılmayı icabettiren hükümlerinden hirhi 
rine uymamakta bulunmasına ve Devlet Şûrasına açtığı idari dâ
vanın da müruru müddetten reddedilmiş olmasına binaen; mağ 
duriyetini mucibolan bu kararın kaldırılması veyahut hariçten 
imtihana girmesi için gerekli emrin verilmesi talebini mutazam- 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Vâki ihtilâfın tetkik ve halli kaza mer
ciine ait bulunması ve bu merci tarafından usul ve esastan bir



karara bağlanmış olması itibariyle Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına; inzibati mahiyeti haiz bulunan ihraç ka
rarının hususi af mevzuu içerisinde mütalâasının da mümkün 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 8 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Er cümen karan ve ne sebepten verildiği

450 5 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Arzuhalinde beyan ettiği sebepten kendi
sine muğber olduğu için kendisini dövüp yaralıyan Kadir Ulaş ve 
arkadaşları haklarında; 8 günlük raporu olmasına rağmen ademi- 
takip kararı veren C. müddeiumumisi hakkında gereken muame
lenin ifası talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Fiil; mahiyeti itiba
riyle şahsi dâva yolu ile takibi gereken mevaddan bulunması 
itibariyle takibata mahal olmadığına dair verilen kararın müs
tediye tebliğ olunmuş ve itiraz hakkını kullanmamış bulunduğu 
açıklandıktan sonra; Sulh Ceza Mahkemesinde şahsi dâva açıl
mış olduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan 
bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki müracaat 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

451 5 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Gedikli astsubay olup bir müddet orman 
koruma teşkilâtında çalıştıktan sonra 1944 senesinde arzusu üe 
ayrılarak orman teşkilâtında tekrar vazifeye girip emeklilik mu
amelesi için Millî Müdafaa. Vekâletinden istenilen malûmata ce
vaben; Eskişehir Mmtaka K. lığı Mahkemesince rüşvet almak
tan suçlu olduğunun bildirilmiş olmasından duyduğu teessürü 
belirterek; orduda bulunduğu müddetçe böyle bir suçtan asin 
ceza görmemiş olduğundan, mahkeme kararının bir suretinin 
kendisine verilmesi ve bu yüzden uğradığı mağduriyetin gideril 
mesi taleplerinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut dos
yalar içerisinde müstedi hakkında adi! makamlarca tanzim 
edilmiş ne bir karar ve ne de bir mahkeme hükmüne rastlan
madığı, ancak mülga Orman Genel Komutanlığının 13 Nisan 
1943 tarihli yazısına ekli olarak gönderilen cetvelde miinderiç 
suçundan dolayı evrakının Eskişehir Askerî Mahkemesine gön-

109/109 Saim Karakoç'
Orman işletmesi Ka- 
rabelen Bölgesi Kâ
tip ve Mutemedi 
Bursa

153/153 Halil Cincir
Saçıkara köyünde
D. P. Bşk. 
Kadınhan



derildiği bildirilmiş olup lâğvolunmuş bulunan bu mahkeme- 
ye ait adlî evrakı meyanında müstedi hakkmdaki kararın da 
İncesu Evrak Mahzen Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu anla
şıldığından dosyasının oradan celbine tevessül edildiği, tetkik 
neticesinin ayrıca bildirileceği ve mumaileyhin aynı konu hak
kında daha önce de Yüksek Meclise müracaatte bulunmuş ol
duğu bildirilmektedir.

—  9 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve müstedinin talebi 
hakkında gerekli incelemeyi yapmaya ve muameleyi ifaya yet
kili bulunan bu idari makama müracaat etmesi ve işbu idari 
ve kazai muamelât aleyhine de keza usulüne tevfikan kanun 
yollarına baş vurması icabetmekte bulunduğuna göre; vâki 
müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

452 5. I I . 1958

341/341 Dudu Şekerci ve ar
kadaşları
Cuma mahallesinde 
Simav

(Arzuhal hulâsası : İstida da açıklandığı şekilde nüfuzu mc- 
nıemuriyetinden bilistifade vc menfaat temini maksadiyle vazifei 
memuriyetini suiistimal eden Simav Kaza Tapu Memuru Meh
met Tombul hakkında kanuni takibatta bulunulması ve muha
kemelerin selâmeti bakımından kendisinin başka bir yere nakle
dilmesi ve 3 200 liralık satıştan mütevellit Hazine hukukunun 
ve şu fa hakkının korunması için hibe kayıtlarının tashihi için 
gerekli muamelenin ifası taleplerinden ibarettir.)

154/154 Kemal Ünver
Yeniçerlileı* caddesi 
Güzel Ap. No: 23 
Kat : 2, No: 2 
İstanbul

Gereği düşünüldü : Şikâyetle ilgili Devlet Vekâleti ceva
bına nazaran, vâki iddia ve isnatlar üzerinde icabeden tetkikat 
ve tahkikatın yapıldığı ve mumaileyh hakkmdaki müsnet suç
lardan bâzılarından dolayı lüzumu muhakeme karan verilmiş 
bulunduğu anlaşıldığından; şikâyet üzerine bu bakımdan ay- 
nca bir muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

453 5 . I I . 1958

(Arzuhal hulâsası: 6273 sayıl t Kanunun hakkında yanlış tat
bik olunması üzerine; Devlet Şûrasında ikame ettiği idari dâva 
sonunda; 5 nci daireden lehine sâdır olan 23.1.1957 tarihli 

ilâmın, kadrosuzluk sebebiyle Maarif Vekâletince infaz olunma
dığından şikâyeti ve 4982 sayılı emsal karar dairesinde infazın 
temini esbabının istikmali ve bu suretle l . V 1.1954 tanhinden



— 10 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi I •cümen kararı ve ne sebepten verildiği

itibaren hak kazanmış olduğu maaşa intibak ettirilmesi, aylık ve 
tahsisat farklarının tediyesi taleplerini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr Şûra kararı
na göre; 6273 sayılı Kanunun meriyeti tarihinde (1. I I I . 1954 
te) 90 lira almakta olup bu maaşta müktesep hak olarak kabul 
edilen 9 aylık kıdemine, tanınan 2 yıllık kıdem ilâve olunarak 
mezkûr aylık derecesinde 2 sene 9 ay kıdemli sayılan müstedi; 
her ne kadar 1. V I . 1954 tarihinde bu derecedeki terfi müdde
tini doldurmuş bulunmakta ise de; işgal etmekte olduğu 70 
liralık kadro yerine 80 liralık münhal kadro bulunmadığından
o tarihte terfi ettirilmesi mümkün olamadığı ve bu maaşa an
cak 80 liralık kadro tahsis olunabildiği 21. X I I . 1955 tarihin
de yükseltilebildiği.

Mezkûr duruma ve 6273 sayılı Kanuna göre müstedinin 
hakları tamamen verilmiş olup 100 lira maaşa terfiinin, nor
mal bir terfiden ibaıet bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dosya arasında bulunan bahis konusu 
23 . 1 .1957 tarihli Şûra ilâmı ile: Dâvacıya verilen yükselme 
derecesinin 90 lirada geçirdiği müddetten itibaren ve bu müd
dete ilâve olunarak hesabedilmemesi suretiyle yapılan muame
lenin, kanunun maksadına ve hakkaniyet esaslarına uyarlık 
bulunmaması hasebiyle iptaline hükmolunmuştur.

Müstedi; bu kanun ile tanınan iki yıllık kıdemi ile 90 lira
daki müktesep müddeti birleştirilerek bu derecede iki yıl 9 ay 
kıdemli sayılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mez
kûr aylık derecesinde 3 yıllık terfi süresini doldurmamış bu
lunmasına göre; bu tarihte 100 liraya intibak ettirilmesinin 
bahis mevzuu olmadığından ademiinl'aza mâtuf şikâyet vârit 
bulunmamıştır.

100 liraya terfi muamelesinden doğan veya doğacak olan 
ihtilâf ise ayn bir dâva konusu olup kaza merciince tetkik ve 
hallolunması lâzımgelmekte bulunduğundan; vâki müracaat 
üzerine encümenimizce bu bakımlardan tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

464 5 . I I . 1958

304/304 Murat Üzmez
Pul Paviyonu Eren
köy Sanatoryumu 
İst anbul

(Arzuhal hulâsası: İnfaz sırasında musabolduğu verem has
talığı sebebiyle yatmakta ve tedavi görmekte olduğu sanatoryum
da dahi salah bulmamış olduğundan ve tebdilhava sonunda tek
rar ceza evine yitmesi hayatı için tehlike teşkil edeceğinden 13 
aylık bakiye cezasının affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Adam öldürmekten



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi 1/ cümen karan ve ne sebepten verildiği

tahtı muhakemeye alınıp Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 448, 51/L ve 56 ncı maddelerine tevfi
kan 5 sene müddetle hapse mahkûm edilen müstedi hakkmda
ki 14 . V . 1954 tarihli hükmün Temyiz edilmeksizin kesinleşti
ği ve bakiye cezası Değirmisaz Ceza Evinde infaz edilmekte 
iken firan sebebiyle de aynca mahkûm edilmiş bulunduğu ve 
hastalığı dolayısiyle infazın bir sene müddetle tehir edildiği 
bildirilmektedir.

415/415 Bayram öztürk 
1089/1089 Cingiren köyünde 

Keşap

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve vekâlet temsilci
sinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

455 5 . I I . 1958

(Arzuhal hulâsası: Ekip başı olarak çalışmakta olduğu Ka
rayolları Giresun 104 ncü Şııbr emrinden keyfî şekilde 7 nci 
Bölge enirine naklolunduğundan, ikramiye ve yevmiyesinin de 
noksan ödendiğinden şikâyeti ve ilk mahalli memuriyetine iade 
edilmesi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü; Nafıa Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazısına ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındığını 
iddia etmesi halinde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
başvurması lâzımgelmekte bulunmasına göre; vâki şikâyet üze
rine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

456 5. I I . 1958

771/771 Nuri Kurumlu
Çolak mahallesi Çor 
kezçeşme No: 9 
Yozgad

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik muamelesinin mâlûliyet duru
muna göre tanzim ve ifası talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Polis Enstitüsü orta 
tahsil bölümünde stajyer polis memuru olarak bulunduğu sırada 
hastalanıp polislik yapamıyacağı hakkmdaki rapor üzerine ili
şiği kesilen müstedinin 10 ay 12 günlük bu hizmetinden başka 
bulunduğu diğer hizmetlerin tevsiki için alâkalı dairelerle hâli 
muhaberede bulunulduğu, hizmetlerinin tevhidinden^sonra ev
rakının Emekli Sandığına intikal ettirileceği bildirilmektedir.

Gerejği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin her 
hangi bir ihtilâf vukuunda kaza merciine müracaat hakkı mah-



Arzuhal
No.

124/124

14776/14187

12 _

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

fuz bulunmuş olmasına göre; vâki müracaat üzerine encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

457 5 . II . 1958

Mustafa ünsal (Arzuhal hulâsası : Yayılan iftira ve suç tasnii neticesinde
Ceza Evinde Reisicumhura lisanen hakarette ve reddi hâkim talebinde bulun-
Hayrabolu maktan Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesince haksız olarak mah

kûm edilmiş olduğu 1 sene 17 gün hapis cezasının infaz olun
makta bulunduğu ceza evinin; belirttiği şekildeki gayrimüsait 
ve gayristhhi durumuna binaen sıhhatinin tahtı temine alınması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin hükmün henüz kati
leşmediğine mütedair olan cevabi yazısına ve ceza evinin gayri- 
sıhhi durumuna mâtuf şikâyetin usulüne tevfikan yetkili adlî 
makamlara yapılması lâzımgeleceğine göre, vâki müracaat üze
rine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

458 5 . II . 1958

Nüsret üstiindağ 
Garp Linyitleri İş
letmesi Memuru 
Soma

(Arzuhal hulâsası : Gazete muhabiri sıfatiyle malûmat edin
mek üzere uğradığı Soma Emniyet Dairesinde Komiser Muavini 
Hadi Ün ve istidada adları yazılı polis memurları tarafından, 
ağır şekilde dövülüp hakkında suç tasni edildiğinden ve adı ge
çenlerin; sair şahıslar hakkında da aynı şekilde keyfî hareketler
de bulunduğundan şikâyeti ve kendileri hakkında dâva ikame 
etmiş bulunduğu bu memurların ayrıca tecziye olunması tale
bini mutazam mındn.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısına ve müstedinin; şikâyet konusu husus hakkında 
kaza mercilerine başvurmuş bulunmasına göre, müracaati üze
rine bu bakımlardan muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

459 5 . II . 1958
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(Arzuhal hulâsası : Sümerbank işçilerine verilmesi kararlaş
tırılan iki ikramiyeden birincisinin 1956 yılında temettülerini al
mış olanlara vrrilmiyeceğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin de bütün işçiler gibi ilave 
tediyeden istifade ettirilmiş bulunduğu, Sanayi Vekâletinin şi
kâyetiyle ilgili cevabi yazısından anlaşıldığından; vâki müra
caat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediği
ne ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia 
etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine mü
racaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve no Bebepten verildiği

460 5 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Emekli maaşının tahsisi tarihinden itiba
ren düzeltilmesi talebi ile Yüksek Meclise yaptığı müracaat üze
rine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 3974 sayılı Kararda, 
şikâyetinin kaza yolu ile halli lüzumuna işaret olunmuş ise de; 
mezkur müracaatını esasen; bu bapta Devlet Şûrasına açmış oldu
ğu idari dâvanın hiçbir mucip sebep zikrolunmaksızın reddedilmiş 
olması sebebiyle yapmış olduğundan A f Kanunundan bilistifade 
maaşa kesin istihkak eylemiş bulunduğu halde muhalifi kanun 
olarak verilen mezkur kararla mağdur edildiğinden; keyif yetin 
yüksek enciimcnce tekrar tetkik buyurulması talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Da
hili Nizamnamenin muaddel 53 ve 57 nci maddeleri muvacehe
sinde vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

461 5 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Babasından intikal etmiş bulunan binası
nın jandarma tarafından fuzulen işgal edilmekte bulunduğundan 
şikâyeti ve kendisine teslim olunması talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısına nazaran; jandarma teşkilâtınca binanın derhal tah
liye olunması hususunun Kırklareli Valiliğine yazıldığı ve bu 
suretle talebin yerinç getirilmiş olduğu anlaşıldığından vâki

*10/110 Hüseyin Güneş 
Keşirlik nahiyesi 
Postacısı 
Kırklareli

562/562 Mustafa Atıf özmen 
Demirlibahçe Erdi
ren sokak No: 12/5 
Ankara

11616/11062 Ahmet Güney
Bez Fabrikası işçile
rinden 
Adana
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

462 5 . I I  . 1958

o l 4 / 5 1 4  H an ın ı  S e v im  ' Dilekçi : Öğretmen olan oğlu Mehmet Sevim in 46 ncı
Niv k ö y ü n d e  dönem Yedek Subay Okulunda imtihanda muvaffak olamaması
B a y b u r t  sebebiyle çavuş çıkarılmış olduğundan bahsile oğlunun duru

munun incelenmesi ve imtihanla asteğmenliğinin iadesi içr.ı 
gereken işlemin yapılmasını istemektelir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yansında : Müstedinin 
oğlu Mehmet Sevim'in Piyade Yedek Subay Okulu ile sınıf 
okullarındaki yedek suyay kurslarından imtihan ve not atma 
talimatnamesinin 3 nci maddesinin (c) fıkrası (ilmi kifayetsiz 
îikten okulda 6 aylık devre sonunda muvaffak olamıyanlar 
çavuş rütbesiyle kıtalara sevk edilir.) hükmü gereğince işlem 
görmüş olduğundan başka bir muamele yapılamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Milli Müdafaa Vekâletinden alman 
esvaba göre dilekçinin oğlunun durumunun incelenerek ica 
beden kararın ittihazı kaza merciine aidolduğundan vâki ta 
lebin bu sebepten encümenimizce tetkik mvzuu yapılamıyaca- 
ğına ve alâkalının mezkûr mercie usulü dairesinde müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

463 5 . II . 1958

S2fi/82() F ir d e s  M en k u lı  ( A r z u h a l  hulâsası  : B i r in c i  Ciharı h a r b in d e  E r z u r u m  ce p -

Fatilı  N e v şeh ir l i  İb- İn s in d e  o r ta lığ ı  istilâ  e d in  lek e l i  h u m m a  h a s ta l ığ ın d a n  ölm iiş  
rah im p a sa  ca d d e s i  ulan kocası  h a k k ın d a  şeh ıd cn  v e fa t  e d e n l e r  v ıis i llû  m u a m cl ı  
N o :  13 ifası ile k e n d is in e  bu ifolda d u l  maaşı ta hsisi  l â z ım g e lm e k t e  bu

İstanbul l u n d u ğ u  h a ld e ,  b u g ü n  h ü k m ü  m ü lga  3 25  sa y ıl ı  K a n u n d a n  bah-

sih hakkı  z ıya a  u ğ r a t ı ld ığ ın d a n ,  m e r ' ı  5 434  sayıl ı  K a n u n  h ü k m ü  
m u r u c c ln  s indi k o ca s ın ın  şeh it  sanılm ası  icab  ed e  e  e ğ  in den  bu 
m e v z u u n  b ir  t e f s i r  k a r a n  ile  h a l lo lu n m a sı  ta leb in d en  ib a r e t t i r . )

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarıda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaat üzerine; tefsir teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunması itibariyle encümenimizce, vazife yönünden tâyini 
muameleye mahal olmadığına*karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

464 5 . XI . 1958



Arzuhal
No.

321/321 
(S. No: 12)

423/423 
(S. No: 13)

612/612 
(S. No: 14)

406/406
(S. No: 15)

973/973*
(S. No: 16)

973/973 
(S. No: 17)

Enver Baştuğ 
Maarif Müdürlüğün
de öğretmen 
Samsun

Rüştü Akal
19 Mayıs İlkokul 
öğretmeni 
>Samsuıı

Mecit Sadık (îökba- 
kaıı
Kireçburııu Çamlık 
sokak No: 3 
Sarıyer - İstanbul

Halil Gürpınar 
Maarif Müdür yar
dımcısı 
Samsun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili ola 
rak lehlerine istihsal etmiş bulundukları Devlet Şûrası kararları
nın Maarif Vekâletince infaz olunmadığından şikâyeti ve maaşla
rının bu karar dairesinde ve mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 
1954 senesinden muteber olmak üzere düzeltilmesi ve vâki mağ
duriyetlerinin telâfisi esbabının istikmali talebini mutazamnım- 
dır.)

Maarif Vekâletinin şikâyetlerle ilgili cevabi yazılarında ez 
zümle : Müstedilerin aylıklarında, 6273 sayılı Kanun ve bahis 
mevzuu şahsi kararlar dairesinde Mart 1954 ten muteber olmak 
üzere ve müktesep haklan da tanınmak suretiyle gerekli intibak 
ve yükseltmelerin yapıldığı ve bu kanunla kazanılan kıdemlere 
nazaran yapılması lâzımgelen normal terfilerdeki gecikmelerin; 
kadro sebebiyle vukubulduğu ve 6273 sayılı mezkûr kanunla 
ilgili bir husus olmadığı bildirilmektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarda açıklanan izahatına 
ve mezkûr kanunun filhakika; ilkokul öğretmenlerinin ve bu 
okul öğretmenliğinden gelmiş olanların 1938 ve daha önceki yıl
lara ait hizmetlerinin; Mart 1954 tarihinde muhasebesini yapa 
rak bunların mağduriyetlerini telâfiyi istihdaf etmiş bulunma
sına göre; bu kanunla iktisabolunan kıdemlere nazaran intibak 
dışı yapılacak mütaakıp terfiler normal terfiden madut bulun
duğu gibi bu mevzuda tahaddüs edecek ihtilâflar da vazifeli ka
za merciince tetkik ve halli lâzımgelmekte bulunduğundan; âde- 
miinfaza mâtuf şikâyetler gayrivarit görülmüştür.

Açıklanan bu sebeplere binaen vâki müracaatlar üzerine en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

465 5 . II . 1958

Muharrem Yaşar 
Yeşil
Askerî Ceza Evinde
mevkuf
Erzurum

Harun Bayraktar 
Askerî Ceza Evinde 
mahkûm 
Erzurum

Dilekçiler : Durumlarının Büyük Millet Meclisince incelene
rek affedilmelerini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Bu talep, Adliye ve Millî Müdafaa vekâ
letleri temsilcileri hazır olduklan halde incelendi ve gereği dü
şünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alman 22 Ocak 1958 gün 
ve Askerî Adalet İşleri Başkanlığı 104 - 85/433 - 5 sayılı yazıda, 
dilekçiler hakkında hususi affa mevzu teşkil edebilecek kesin 
bir hükmün henüz mevcudolmadığı bildirilmekte olduğundan,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

973/973 Şehbender Metin vâki talep hakkında bu sebepten halen tetkikat icrasına mahal 
(S. No: 18) Askerî Ceza Evinde bulunmadığına ittifakla karar verildi.

mahkûm Karar No. Karar tarihi
Erzurum ---------------- --------------- —

973/973 Mehmet üııal 466 5 • 11 • 195*
(S. No: 19) Askerî Ceza Evinde 

mahkûm 
Erzurum

156/156 Ahmet Nur Çetindağ 
CS. No: 20) 2 nei Or. Karargâh 

B.
Konya

157/157 Mehmet Sevindik 
(S. No: 21) 2 nei Or. Karargâh 

B.
Konya

158/158 Sami Tüzer 
(S. No: 22) 2 nei Ordu Karargâh 

B.
Konya

Dilekçiler : 46 nci Dönem Yedek Subay Okulunda imtihan
da muvaffak olamadıklan sebebiyle çavuş çıkarılmış oldukla
nndan bahsile kendilerine bir imtihan hakkının daha verilme
sini istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin 
Piyade Yedek Subay Okulu ile sınıf okullanndaki yedek subay 
kurslarından İmtihan ve not atma Talimatnamesinin 8 nci 
maddesinin C fıkrası (Îlmî kifayetsizlikten okulda 6 aylık 
devre sonunda muvaffak olamıyanlar çavuş rütbesiyle kıtalara 
sevk edilir) hükmü gereğince işlem görmüş olduklanndan baş
ka bir muamele yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vaba göre dilekçilerin durumlarının incelenerek icabeden ka
rarın ittihazı kaza merciine aidolduğundan vâki taleplerin bu 
sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ve 
alâkalıların mezkûr mercie usulü dairesinde müracaatte muh
tariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

467 5 . I I .1958

619/619 İsmail Gül 
(S. No: 23) Narman kazası hal

kından 
Erzurum

668/668 Hüseyin Kitapçi ve 
(S. No: 24) arkadaşları

İnhisarlar Başmü
dürlüğünde Koru-

Dilekçi : Birinci Cihan Harbine ve İstiklâl Mücadelesine iş
tirak etmiş, feragat ve vatanperverane bir surette çalışmış ve 
halen ihtiyar ve perişan bir durumda bulunmuş olduğundan 
bahsile vatani hizmet tertibinden geçinecek miktarda bir maaş 
bağlanmasını veya yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bitlis İnhisarlar Başmüdürlüğü koruyucu me- 
murlanndan olup ücretlerinin azlığı yüzünden geçinemedikle
rinden bahsile memurlara ve gerekse işçilere tanılan haklardan 
kendilerinin de istifade ettirilmelerini istemektedirler.

yucu
Bitliş
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A m ıh  a 1

No.

669 /669  
(S. N o :  25)

65 7 /65 7  
(S. N o :  26)

63 3 /633  
(S. N o :  27)

62 7 /62 7  
(S. N o :  28)

641/641
(S. N o ;  29

671/671 
(S. N o :  30)

75 4 /75 4  
(S. N o :  31)

II as i be öz ış ık  
Sultanahm et Feneri i 
sokak N o :  58 
İstanbul

M ehmet Coşkun 
M ere  K öy ii  i ş i t 
meni 
Posof

Â d i l  Aktaş 
B a ru t  Fabrikası 
Bekçi 2695 N o :  1u 
E lm adağ

A y v a z  Özkan ve ar 
kadaşları 
A d l iy e  Odacısı 
Bergam a

A b d u rra h m a n  A t a 
lar
K ıır tuhış  mahallesi 
Turan  caddesi N o ;  2 
Ayd ın

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İbrahim  O ym ak ve 
arkadaşları 
A d l iy e  mübaşirleri 
Sakarya

Baki Frgincan  
M ahkem e Başkâtibi 
Kemah

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : iki çocuklu ve fakir olup hiçbir yerden gdiri ba- 
lunmadığından bahsile devamlı ve münasip miktarda yardım 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Eğitmen olup almış olduğu az maaşla geçi,içmedi
ğinden bahsile tekaütlük hakkından ve çocuk zammından isti
fade ettirilmesini ve maaşının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Elmadağ Barut Fabrikası bekçilerinden olup almış 
olduğu az maaşla geçinemediğinden ve sıkıntı çekmekte oldu 
ğundan bahsile 1958 senesi bütçesinde maaşının artırılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Ayda 100 lira gibi cüzi bir ücretle odacı olarak 
istihdam edilmekte ve bu para ile efradı ailelerini geçmdire- 
memekte olduklarından bahsile 1958 yılı bütçe müzakeresinde 
aylık ücretlerinin hayat şartlarını karşılayabilecek dereceye 
yükseltilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Yapı kalfa kursundan mezun olup evvelki kanun
la belediyeye karşı imar plânlarında mesuliyetli imza yetkisi 
ni haiz bulundukları halde bu hakkın G785 sayılı Kanunla el
lerinden alınmış ve mağdur duruma düşürülmüş olduğundan, 
belediye fen heyetleri ve mahallin nafıa müdürlüğü tarafın
dan bu gibi işlerde liyakatli olacak kalfalara teknik ve mi
mari özelliği bulunmıyan ve mahallin şartlarına göre normal 
iki katlı mesken ve müştemilât projelerinin tanzimi ile fennî 
mesullerinin mezkûr kanunun 14 ncü maddesi hükümlerine 
göre Nafıa ve Maarif Vekâletleri tarafından müştereken çıka 
rılan Fen ve Meslek Adamları Talimatnamesinin bu yolda ta
dil edilmesini ve mağdur durumdan kurtarılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Adliye mübaşirlerinden olup kadrosuzluk sebe 
biyle terfi ettirilmediklerinden ve almış oldukları maaşla ge- 
çinemediklerinden bahsile 1958 senesi bütçe müzakereleri sıra
sında kendileri gibi terfi müddetini dolduranların terfi siste
minden faydalandırılmalarını ve gerekli kadro tahsisatının ve 
rilmesini ve gereken kanunun kabulü veya alâkalı kanunda 
tadilât ifasını istemektedirler.

Dilekçiler : Adliye mahkemeleri başkâtip ve zabıt kâtipleri 
olup feragatle çalıştıklarından ve bu mesailerinin karşılığını 
alamadıklarından ve aldıkları maaşla geçinemediklerinden bah
sile yıpranma veya fazla mesai ücretinin verilmesini, dâva ve 
killik haklarının iadesini, terfilerinin onar lira üzerinden ya
pılmasını fiilî askerlik müddetlerinin emeklilik ve terfi müddet-
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Arzuhal Aızuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

lerine sayılmasını, munzam vazife için vekâlet ücretinin ve 
kasa tazminatının verilmesini ve memuriyetlerinin doğrudan 
doğruya vekâlete bağlanmasını ve askerî memurlarda olduğu 
gibi emekli müddetinin kısaltılmasını istemektedirler.

763/763 İlanıza (jüngöı*
Ŝ. No: 32) Mahkeme Başkâtibi 

Yüksekova

779/77!) Şerif Ali ve arka- 
(S. No: 33) dağları

Mahkeme Başkâtibi 
Koçarlı

736/736 Nedim Altuııkaya 
(S. No: 34) Cevheri mahallesi

Kozkökii sokak No: 1 
Malatya

737/737 Şeyho Dumaıı 
(S. No: 35) Abdülgaffar mahal

lesi No: 145 
Malatya

740/740 Tahir Giirer ve ar- 
(S. No: 36) kadaşı

Pınar mahallesi Mü
selles Cami İmam ve 
Müezzini 
Malatya

741/741 Neşet Al bayrak ve 
CŞ. No: 37) arkadaşları

Ulu Cami lmaııı ve
Hatibi
Zonguldak

744/744 Hacı Osman Dolan- 
(S. No: 38) bay ve arkadaşları 

Hademei hayrat na
mına Zeynel Camii 
Şerif îmanı ve Ha
tibi
Erzurum

745/745 Aliseydi İnce 
(S. No: 39) Şifa mahallesi Halep 

caddesi No: 126 
Malatv;ı

Dilekçiler : Hademei hayrattan imam - hatip ve müezzin olup 
almış oıduklan maaşla geçinemediklerinden bahsile maaşları
nın artırılmasını ve maaşlarının Devlet memurları gibi Barem 
Kanununa dâhil edilip diğer haklardan da istifade ettirilme 
lerini istemektedirler.
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793/793 Ali Osman Doğan 
(S. No: 40) ve arkadaşları

Köprü Köyü İmam 
ve Hatibe 
Ş. Karaağaç

704/794 Bayram öztiirk vo 
(S. No: 41) arkadaşları

Tavil Mehmetpaşa 
Camii İmamı 
Bolu

795/795 Feyzullah Uyar 
(S. No: 42) Hademei Hayrat 

Cemiyet Başkanı 
Erzincan

787/787 lleşit Süt 
(S. No: 43) Kadın - erkek ceza 

ve tevkif evleri gar
diyanı 
Divriği

751/751 Alj Karaaslan 
(S. No: 44) Ceza Evinde Gardi

yan 
Erzin

773/773 Binali Cengiz ve ar- 
(S. No: 45) kadaşları

Emniyet Komiserli
ğinde Bckçibaşı 
Aşkale

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

780/780 Halil Tat 
(S. No: 46) Orman Başmüdürlü

ğünde Odacı 
Mersin

767/767 Yusuf Çakçak ve ar- 
(S. No: 47) kadaşları

Lise hademelerinden 
Elâzığ

894/894 Şükrü Erseveı* ve 
(S. No: 48) arkadaşları

J. 3. Uz. Onbaşı 
Aydın

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Hademei hayrattan imam - hatip ve müezzin olup 
almış oldukları maaşla geçinemediklerinden bahsile maaşları
nın artırılmasını ve maaşlarının Devlet memurları gibi Barem 
Kanununa dâhil edilip diğer haklardan da istifade ettirilme
lerini istemektedirler.

Dilekçiler : Barem dışı ücretli gardiyan olduklarından 
vazifelerinde feragatle çalıştıklarından ve almış oldukları az 
maaşla geçinemediklerinden, mağdur ve perişan bir durumda 
bulunduklarından bahsile ücretlerinin maaşa tahvil edilmesini 
veya maaşlarının artırılmasını ve diğer memurlar gibi çocuk 
zammı ve diğer bütün haklardan istifade ettirilmesini istemek
tedirler.

Dilekçiler : Okul, orman odacıları ve emniyet bekçisi olduk 
lanndan almış oldukları az maaşla geçinemediklerinden ve bir 
yerden gelirleri bulunmadığından çocuk zammından ve doğum 
ikramiyesinden faydalanmadıklarından bahsile kendilerinin 
Memurin Kanunundan istifade ettirilmelerini veyahut işçi 
Sigortalan kanunlannın tatbik edilmesini ve maaşlarının artı
rılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Uzatmalı jandarma olduklarından memleketin 
emniyet ve asayişi ile geceli, gündüzlü vazife yaptıklarından 
ve almış olduklan maaşla geçinemediklerinden ve ıstırap çek
mekte bulunduklarından bahsile astsubaylara ve polislere veri
len haklardan kendilerinin de istifade ettirilmesini istemekte
dirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi■S

849/849 Hacı Dağtekin 
(8. No: 49) Hususi Muhasebe 

Tahsildarı 
Baskil

891/891 Recep Korkut 
(S. No: 50) İnhisarlar Müdür

lüğü Koruyucusu 
Ceyhan

840/840 İbrahim Akgiin v<* 
(S. No: 51) arkadaşları

Kaza Nüfus Memuru 
Pütürge

822/822 link iye Ayanoğlu 
(S. No: 52) Yenimahallede

emekli öğretmen Ya- 
kup Ayanoğlu ya
nında 
Araç

816/816 Mehmet Ertiırk ve 
(S. No: 53) arkadaşları

Adliye mensupları 
Sivrihisar

817/817 Ömer Lûtfi Uzuııeı* 
(S. No: 54) Pazarkapu mahallesi 

Kenan sokak No: 6 
Tarbzon

824/824 Mehmet Bayramoğlu 
(S. No: 55) Kaymakamlık Oda

cısı 
Zile

Dilekçi : 20 senelik muhasebei hususiye atlı tahsildarı ol
duğundan ve almış olduğu maaşla efradı ailesini geçindirmek
te müşkülât çektiğinden hayvan tazminatından ve çocuk zam
mından ve sair haklardan istifade edemediğinden bahsile ma
liye tahsildarlarına verilmekte olan haklardan kendisinin de 
faydalandınlmasını istemektedir.

Dilekçi : İnhisarlar İdaresi koruyucusu olup alınış olduğu 
aylık ücretle efradı ailesini geçindirmekte müşkülât çektiğin
den, mağdur bir durumda bulunduğundan bahsile memurlar gi
bi kendisine de çocuk zammı verilmesini ve Harcırah Kanunu
nun tatbik edilmesini ve hariçte ifa edecekleri görev için zaruri 
masraflannı karşılıyacak bir meblâğın verilmesini ve ücretle
rinin artınlmasını ve terfilerinin bir esasa bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : 30 senelik Devlet memuru olduklarından, kad
rosuzluk yüzünden terfi edemediklerinden ve almış olduklan
maaşla geçinemediklerinden bahsile bütçe müzakereleri sırasın
da durumlanmn nazan dikkate alınarak haklannda bir inti
bak kanunu çıkarılmak suretiyle mağduriyetlerine son verilme
sini istemektedirler.

12 sene üç ay Ziraat Bankasında memuriyeti bulunan ve bi- 
lâhara vefat eden kocasından dul ve yetimlerine maaş bağlan
ması için müteveffanın er olarak yapmış olduğu 3 senelik as
kerlik hizmetinin de memuriyet hizmetine ilâve edilmek sure
tiyle kendisine ve yetimlerine maaş tahsis edilmesi talebinden 
ibarettir.

Dilekçiler: Adliye Başkâtip ve zabıt kâtipleri olup feragat
la çalıştıklanndan vc bu mesailerinin karşılığını alamadıkların
dan ve aldıldan maaşla geçinemediklerinden ve saireden bah
sile yıpranma veya fazla mesai ücretinin verilmesini, dâvave- 
killik haklarının iadesini, terfilerinin onar lira üzerinden ya
pılmasını, fiili askerlik müddetlerinin emeklilik ve terfi müd
detlerine sayılmasını munzam vazife için vekâlet ücretinin ve 
kasa tazminatının verilmesini ve memuriyetlerinin doğrudan 
doğruya vekâlete bağlanmasını ve Harcırah Kanununun tatbik 
edilmesini istemektedirler

Emeklilere verilmekte olan iiç ikramiye tahsisatının artırıl
ması talebinden ibarettir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: 23 senedir Zile Kaymakamlığında kıdemli odacı 
olduğundan ve tekaütlüğü yaklaşmış bulunduğundan bahsile 
az olan maaşının artınlmasını istemektedir.
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86 8 /80 8  
(S. N o :  56)

Arzuhal
No.

81 8 /818  
CS. N o :  57)

65 6 /65 6  
(S. N o :  58)

86 9 /860  
CS. N o :  50)

84 6 /84 6  
(S. N o :  60)

815/815 
(S. No: 61)

Y u s u f  Alt nışık 
V e rg i  Tahsil M e
m u ru  
N azim iye

A b d u lla h  Ateş ve 
arkadaşları 
Hacı Isınailaga < ‘a- 
ırıii Iıııanı ve İkilini 
K. D. Hre&lisi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

11 asan (Jetin 
O rm an M uhafaza 
M em uru
(Uim üshaeıkövünde

:dtnen kararı ve no sebepten verildiği

Ücretle geçen eğitmenlik hizmetlerinin emekli süresine sa
vulması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.

Dilekçiler: Hademi hayrattan olup maaşlarının azlığı sebe
biyle geçinemediklerinden mahrumiyet ve mağduriyet içerisin
de bulunduklarından ve saireden bahsile durumlarının bütçe 
müzakereleri sırasında göz önüne alınarak imam, hatip ve mü
ezzinlerin maaşlarının artırılmasını ücret ve maaşlarının Dev
let memurları gibi Barem Kanununa ithal edilmesini ve diğer 
memurlar derecesinde maaş olarak zam ve taltiflerinin yapıl
masını istemektedirler.

Dilekçi: Orman Muhafaza memuru olup feragatle çalıştı
ğından ve at beslemek mecburiyetinde bulunduğundan, çocuk 
zammı, doğum, ölüm yardımından, Harcırah Kanunundan isti
fade edemediğinden ve almış olduğu az' maaşla geçinemediğin- 
den bahsile çocuk zammının doğum ve ölüm yardımının yapıl
masını ve maaşının artırılmasını ve lâyık olduğu hakların ta
hakkuk ettirilmesini ve icabeden yardımın yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alakalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
k u r  mıiracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

468 5 . I I . 1958

Tahsin  Özeker ve a r 
kadaşları 
Halktan 
K ig i

A l i  .Mehmet ( ı 'üney 
ve arkadaşları 
H alktan  
B ulanık

•A. Haıııdi Sayın ve
arkadaşları
O rtaokul Türkçe
ö ğ r e t m e n i
K ara  güm rük  - Istan
bul

Dilekçiler : Kazaları merkezinin âhar bir yere nakledilece
ğinden haberdar olduklarından bahsile hilafı arzu yapılan bu 
müracaat ve teşebbüslere yer verilmemesini ve kaza merkezinin 
başka yere najdedilmemesini istemektedirler.

Dilekçiler : valinin himaye ettiği Dr. İsmail Kocanın uygun
suz hareketlerinden şikâyetle müessif bir hâdiseye meydan ve
rilmeden iffet sahibi bir doktorun acilen gönderilmesini istemek
tedirler.

Dil/fcçiîc? öğretmen olup kadrosuzluk yüzünden terfi ede
mediklerinden bahsile Maarif bütçesinin müzakeresi sırasında 
ilk ve ortaöğretim bünyesinden maaş alanların durumlarının 
nazarı itibara alınarak kadro verilmesini istemektedirler.
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Arzuhal
No.

850/850 
(S. No: 62)

870/870 
(S. No: 63)

861/861 
(S. No: 64)

828/828 
(S. No: 65)

845/845 
(S. No: 66)

819/819 
(S. No: 67)

898/898 
(S. No: 68)

837/837 
(S. No: 69)

884/884 
(S. No: 70)

Nihat Topal 
Kızılcaböliik Yukarı 
mahalle Garipler so
kak No: 6 
Denizli

Haydar özdemir vo 
arkadaşları 
Topraksız çiftçi 
Kırıkhan

Mehmet Çelik 
Camiicedit mahallesi 
Çiftçi Ali oğlu 
Elmalı

Kenan Özses 
Otomobilciler ve Şo
förler Cemiyeti Baş
kanı
Adapazarı
Kanber Güler 
D. P. kurucuların
dan 
Damal

Ahmet Şahin 
Dağ Hacılar kö
yünde 
Gövniik

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Baran 
Altındağ Candarlı 
mahallesi Hıdırlık- 
tepe 3 ncü Muhtar
lık No: 10 
Ankara
Hikmet Sedef 
Doğanbey mahallesi 
Suluhan sokak 
No: 25/a 
Ankara

Mustafa Başaran ve 
arkadaşları 
Göçmenler 
Sındırgı

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Lise ikiden üç dersten muvaffak olamamış ve belge 
verilmek suretiyle okuldan ayrılmış olduğundan bahsile lise 
üçüncü sınıfına tanınmış olan imtihan hakkından kendi gibile 
rin de faydalanması hakkında gerekli kararın verilmesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Topraksız çiftçi olduklarından ve fakir bulun
duklarından bahsile 4753 sayılı Kanun gereğince gerekli arazi
nin verilmesini veya Hâzineye aidolup icar etmiş oldukları ara 
zilerin kendilerine tevzi edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Çiftçi ve topraksız olup kalabalık bir aile reisi ol
duğundan ve müşkül bir durumda bulunduğundan bahsile ken
disine münasip miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Vilâyetlerinde mevcudolau 1 200 aded motorlu nakliye vası
talarına ebadı gösterilen laktiklerin tahsisine emir verilmesi ta
lebinden ibarettir.

Dilekçi : İlkbahar yağmurlarının ve karların erimesi sebe
biyle köylerinde bulunan derenin taşması yüzünden insan ve 
hayvan kaybına ve ziraatlerine zarar vermiş olduğundan bahsile 
mezkûr derenin köprüsünün yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Göynük’ün Dağ Hacılar köyünün coğrafi ve ııüfua 
adedi itibariyle Kabalar mahallesinin müstakil bir muhtarlığa 
elverişli bulunduğundan ve bu husustaki müracaatinin semere
siz kaldığından bahis ve şikâyetle mezkûr mahallelerinin yapı
lacak tahkikatla müstakil bir muhtarlık haline ifrağ edilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Belediye Bahçeler Müdürlüğünün müsaadesiyle 
yaptırmış olduğu barakasının zabıtaca kaldırılmış ve bu yüz
den mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bahsile barakası
nın yerine gazete ve sigara bayii kulübeleri gibi bir kulübenin 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Emekli ve YugoslavyalI bulunduğundan ve ailesi
nin hasta olduğundan bahsile Hükümetimizle vapılan anlaşma 
gereğince Yugoslavya’daki emvaline mukabil hissesine isabet 
edecek olan tazminatın bir an evvel kendisine verilmesi veya 
İstanbul’da bir ev verilmek suretiyle iskânının yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup çiftçi oldukla
nndan ve halen perişan bir durumda bulunduklarından bahsile 
kasabalannın Kuzeyinde 500 - 600 dönüm miktarında bulunan 
ağıl yerinin bataklık kısmının kendilerine tevzi edilmesine emir 
verilmesini istemektedirler.



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

860/860 Recep Atasoy 
<$• No: 71) Sofular köyünde 

Ürgiil)

821/821 
(S. No: 72)

841/841 
<n. No: 73)

842/842 
(S. No: 74)

Mehmel Yıldırım 
Bayır Bucak mülte
cileri Gündüz Ma
hallesinde 
Kırıkhan - Hat av

Aslan Taş 
Yeni köyde 
Akşehir

Aliyaver Toros 
Ivalecelp mahallesi 
Sakaca sokak No:17 
Koııva

888/888 Mehmet Eıgüden 
(S. No: 75) Hamamcı mahalle

sinde 
Niksar

620/620 Nevıvs Öztiirk 
rS. No: 76) E. B. işletmesinde 

Memur 
Maden

649/649 
fS. No: 77

617/617 
(S. No: 78)

Askerden dört defa hava tebdili almış ve hastalığı iyi ola
mamış ve tedavisine alâka gösterilmemiş olduğundan şikâyeti
mutazammmdır.

Dilekçi : Kırıkhan mültecilerinden olup iskânı için inşasına 
karar verilen evlerinin halen yapılmadığından bahis ve şikâ
yetle ermenilerden metrûk ve şahıslar elinde bulunan Hâzineye 
ait evlerden kendisine verilmesini veyahut evinin inşa edilme
sini ve verilmiş olan toprakların da 2500 sayılı Kanun gere
ğince iskanına tahsis edilmesi ve toprağının artırılmasını iste
mektedir. *

Yunak kazası Malmüdürlüğü ile aralarında yapılan ve elle
rinde mevcut bulunan mukavelename mucibince icar ile aldık- 
lan Hâzineye ait arazinin ikinci senenin kira bedelini vermek 
için vâki miiracaatlerinde Malmüdürlüğünce mukavelenamenin 
nazarı itibara alınmamış ve mezkûr , arazinin başka şahıslara 
verilmiş olduğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Kendisine ait İstiklâl Madalyasının ölümünde ka
nunen büyük oğluna verilmesi icabetmekte ise de büyük oğlu
nun hayatına nihayet vermek gibi fena muamelesine mâruz 
kalmış olduğundan bahsile mezkûr İstiklâl Madalyasının ölü
münden sonra halen orduda teğmen olan küçük oğlu Yılmaz’a 
verilmesini vasiyet etmekte ve gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

r i ’ekçi : Turhal Şeker Fabrikasında bir kaza neticesi 
kolunu kaybettiğini, İşçi Sigortalarınca bağlanan cüzi maaşla 
efradı ailesini geçindiremediğini ve trasbot motöründe çalış
makta iken bu işine de son verildiğini ve çok mağdur ve pe
rişan bir duruma düştüğünü beyanla maaşının artırılmasını 
ve Turhal Fabrikasında haline münasip bir iş verilmesini is
temektedir.

Mebus seçiminde sandık başkam olarak şehir harici köy
lere parasiyle vesait kira ederek gitmiş ve vazife görmüş 
clup. ‘ ücretinin halen Ödenmemiş bulunduğundan şikâyeti mu
ta zammındır.

Devlet 3u İşleri bölge müdürü; İş Kanununa aykın olarak 
bilâsebep 48 işçinin görevine nihayet verdiğinden şikâyeti 
mutazammmdır.

Mehmet Ünal 
Devlet Su İşleri 4.
Bölge Md. îşei Mü
messili 
Konya

İsmail Sözer ve ar
kadaşları
DDY Mağazası îşçi
Mümessilliği Baş- ' 3 ncü mevki penniyle seyahat etmelerinin ve diğer işçiler 

misillû refaha kavuştunılmalannm temin edilmesini istemek-

Dilekçiler : Devlet Demiryollan işçilerinden olup diğer 
işçilere yapılan her türlü yardımdan kendilerinin mahrum 
edildiklerinden bahis ve şikâyetle kendilerinin de 2 veya

kanı
Eskişehir tedirleı
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Arzulıa!
No.

636/636 
(S. No: 79)

781/781 
(S. No: 80)

+5
756/756 

(S. No: 81)

783/78:} 
(S. No: 82)

7 5 2 /7 5 2  

(S .  N o :  8 3 )

655/655 
(S. No: 84)

790/790
(S. No: 85)

645/645 
(S. No: 86)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Y a h y a  G ü r e r  
Y e ı ı i  C a m i i  İmam 
ve H a t ib i  
M a la t y a

A h m e t  B in g ö l  
E t  K o m b in a s ın d a  
m a r a n g o z  ustası 

E r z u r u m

İsm ail G öz i i t o k  
E s n a f  D e rn ek ler i  
B ir l ik  B aşkanı 
T e r s a n e  ca d d e s i  A la -  
e a m esc it  sokak  

N o :  4 5 / 2  
G a la ta  - İs tan bul

İsmail Y a r d a r  
M ııratpa .şa  m a h a l le 

s in d e  
A n t a l y a

Ö m e r  Y a ş a r  ve a r 
kadaş lar ı  
E s n a f ta n  

A f ş in

A l i  O s m a n  Y e ş i ly u r t  
ve  a rk a d a ş la r ı  
D o ğ a n c a  k ö y ü n d e  
B a f r a

O sm a n  A y d ı n  
Y a l ı b o y u  ead d es i  
H a l la ç  V e y s e l  Salıiıı  
e l iy le  N o :  69 
B e y le r b e y i  - İs tan bul

A l i  K o l i  ez 
A k ı n  m a h a lle s i  D o 

kumacı sokak  N o :  99 
Burdur

Encümen kararı vc nu sebepten verildiği

Dilekçi : İrrlıuıdıun cami n iki imamı clıaa::ı gerekirken, 
iki imam vc hatip-ik vazifejiıu yapmakta ve ti çare' ya ra
ma inakla omu.;. andan ve mandar b:r durumda bulundu
ğundan ı. '-ivsile b'r ıror-muı dana iâyin edilmesini ve îa- 
yik olduğu iıa itkinin verilmesini istemekiödir.

Sayın ekilinin Erz^run ’a tc. rija'ninrh evai *. va
tandaşlara ev yaptırılacağı vn’dinin bugüne kadar yerine 
getirilemediğinden şikâyeti ıautazammındır.

Dilekçi : Zamanın icaplarına uyarak yeni bir yapı koope
ratifi kurduklarından bahsile birlik camiasında 10 bin es
naf adına bu civardaki arsaların memleket menfaatine matuf 
bu teşebbüs erbabına normal ve itibari kıymeti ile intikali için 
kıymetinin takdirini ve milli emlâke ait arsalardan tercinan 
kooperatiflerine satılmasının -emin buyurulmasını işemektedir.

Dilekçi ' Bulgaristan göçmenlerinden olup 1951 senesinde 
Antalya’ya iskân edildiğin*, resmen isin aLrak İzmir’e «̂»7ış- 
maya gittiğini ve orada da bir sene kaldıktan somaı tekrar 
Antalya’ya dânda;ûinde evim.i mühürlenip yediemin sıfatiyle 
muhtara teslim edildiğini ve bu h d yüzünden perişan \e feci 
bir duruma düşmüş bulunduğunu beyanla; istirdat edilmiş olan 
meskeninin tekrar ailesi efradına tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Küçük ticaret erbabı esnaflarından olup Ziraat 
Bankasınca evvelce yapılan az miktardaki kredilerin bu kere 
kesilmiş olması mağduriyetlerini mucip bulunmuş olduğundan 
bahsile kesilmiş olan aynı kredilerin devam ettirilmesinin te
min buyurulmasın: istemektedirler.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup beş senedir 
zilyedlerinde bulunan Te Hâzineye a id olan evlerini köyleri 
muhtarı tarafından hiçbir yerden karar almadan yıktırmış ve 
kerestelerini yakm ık için kırdırmış ve ekili olan tarlalarına da 
korkudan saîıibol: mamıs bulunduklarından bahis ve şikâyetle 
bu halin tahkik ettirilmesini ve mezkûr yerlere iskan edilme
lerinin temin buyurulmasını istemektedirler.

Geçimini temin için fabrikalardan birinde bir işe konulma
sının temin edilmesi talebinden ibarettir..

Geçiminin temini için evinin alt kısmını yazbk kahvehane 
yapmak istediğinden ve bu hususla gerekli müsaaden;n veril
mesi hakkında belediyeye vâki müraeaatine ne gibi bir mahzu
run bulunduğu bildirilmeden ve keyfi olarak ruhsatname veril
diğinden akâ.vett mutazammındır



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

727/727
(S. No: 87)

647/647
(H. No: 88)

432/432 
(S. No: 89)

831/831 
(S. No: 90)

832/832 
No: 91)

Yaşar Zengin 
Muhtar
Köy halkı namına 
Kılevi köyünde 
K. Kale

Ali Ardalı 
Ağ. Bak. Tamir Pb. 
de Çarkhaııe kısmın
da
Erzurum

Dilekçiler : Köylerinin uzun zamandan beri içme suyu sı
kıntısı çekmekte olduklarından bahsile Ankara Nafıa Mühen- 
dİBİiğince tanzim edilen keşfin naıan itibara alınarak gerekli 
yardımın ifasını istemektedirler.

Eski Yunan muhacirlerinden olup babasından müntakil ta
pu senedine göre halen Yunanistan hududu dâhilinde bulunan 
arazi ve emlâkine mukabil Elâzığ’ın ilgili köyünden arazi ve
rilmesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hülâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
son karan almıya yetkili idari makam ve merciler tarafından 
incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Dahili Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tayinine mahal olmadığına ve nıüstedilerin usulü dairesinde sö
zü geçen makam ve mercilere aynca müracaatta muhtariyetle
rine ittifakla karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

469 5 . I I . 1958

Şefika Bilgiç 
Ceza Evinde tutıık 
Denizli

M. Sait Koksal 
Ortaokul Kâtip ve 
Hesap Memuru 
Ş. Karaağaç

Muammer Demirer 
Soğukpmaı* mahal
lesi Hacımelımetbey 
sokak No: 40 
Tokad

(Arzuhal hulâsası : Kimsesiz bir asker ailesi olup ırzına târuz 
vc namusunu lekelemiş olan İsmail Açıkgöz'ün serbest bırakıl
masından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında 13 ncü derecede 
175 lira ücretli ambar memuru iken naklen tâyin kılındığı orta
okul kâtip ve hesap memurluğunda 20 lira asli maaşla işe başla
tılması icabettiği halde, kendisine 15 lira üzerinden maaş tediye 
olunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma astsubayı olup Suruç Jandar
ma 3 ncü Seyyar Tabur Kumandanının, Ordu Sicil Talimatı hi
lâfına taıızim edip diğer sicil âmirlerince de ayni yolda kabul 
olunan bir sicile müsteniden; 6 Kasım 1957 tarihli bir emirle 
5131 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin E fıkrasına tevfikan 
haksız olarak tekaüde sevk olunduğundan şikâyeti vc iadei me
muriyet ettirilmesi talebini mutazammmdır.)

700 /y
- Asife övalı (Arzuhal hulâsası : Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesince

° ' **) Yenice köyünde usul ve kanun hilâfına ittihaz olunmuş bulunan 1956/77 sayılı
Alaçam boşanma kararının incelenmesi talebinden ibarettir.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Doğu - Bayizit’in Konikork köyii halkın
dan- olup memuriyeti kaldırılan bölgede kalan ve kendilerine ait 
bulunan yerlerin kendilerine iade edilenıiyerek Şeyhlu köyüm 
verildiğinden şikâyeti ve bu ardılı hallerine merhamet cn bir 
tahkik heyeti gönderilmesi talebini mut az anımı ndır.)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettiği hususlar yukarda hulasa
ten açıklanmış olan istidalardaki vâki talep ve şikâyetler; ka
za mercilerince tetkik olunması lâzımgelen veya mercilerde 
İncelenmekte veya incelenmiş ve karara bağlanmış olan husu- 
sata taallûk etmekte bulunduklanndan Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenierimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

470 5 . I I . 1958

871/871 Musa Kalkan ve ar- 
(S. No: 93) kadaşlan

Konikork köyünde 
D. Bavazıt

882/882 Hidayet Güldal Dilekçi : Yedek subay hizmetini yaptığı zaman bir devre
(S. No: 04) Bölge Sanayi Mü- temdidedip 18 ay daha hizmet etmiş ve bu müddetin terfiine 

diirlüğü Büro Şefi sayılmamış olduğundan bahsile muvazzaflık hizmetinin deva- 
İzmir mı olan mezkûr 18 aylık temditli geçen askerlik hizmetinin de

terfi süresine eklenmesi hususuna delâlet buyurulmasını iste
mektedir.

820/820 Halit Çakaıı Dilekçi : Ağn isyanı sırasında eşkiyalar tarafından imha
(S. No: 05) PTT Md. V. edilen mallannm Hükümetçe bugüne kadar tazmin edilmedi-

I). Bayazıt ğinden ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş olduğundan
bahsile emanete alınmış olan paradan 450 bin liralık zarannın 
kendisine verilmesini istemektedir.

784/784 Mehmet Ali Kurt Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup 1951 senesinde
(S. No: 96) Hunutlu köyünde iskânına tahsis edilmiş ve tapusu verilmiş olan arazinin bu kere 

Ceyhan başkası tarafından elinden alınmak istenildiğinden bahis ve
şikâyetle kanunu yanlış tatbik eden ve ettirenler hakkında 
icabeden muamelenin yapılmasını İstemektedir.

728/728 Mehmet Aytaç Dilekçi : Harabolan bağını yeniden imar etmiş ve cezalı
(S. No: 97) Namıkkemal cadde- arazi vergisi haksız olarak tarhedilmiş ve bu hal ıstırabını mu- 

sinde No: 1 de cip bulunmuş olduğundan bahsile suçlu gösterilmesinden do-
Mürefte layı cezalı muameleye tâbi tutulmasından doğan endişenin

izale buyurulmasını ve bittetkik mânevi azabının üzerinden 
siJinmesini istemektedir.



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

770/770 Ali Kırgın
(S. No: 98) Cemalbev sokak Bak

kal Mecit yanında 
Yeııidoğan - Ankara

Dilekçi : Batapu mutasamf olduğu arazinin toprak tevzi 
komisyonunca Hazine arazisi addiyle tevzie tâbi tutulduğundan 
bahsile tahtı tasarruflarında bulunan topraklan üzerine ko
nulmuş bu guyrikanuni inhisann kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hulâsalan yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler, kaza mercilerince halli lâzımgelen hususlara 
taallûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlerin zik
redilen sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

471 5 . II . 1958

814/814 Kemal Türk
(►S. No: 09) Topaç köyünde 

Şarkışla

864/864 Recep Soydan 
(S. No: 100) Çubuklu İskele Ka

racık Yolu No: 10 
Boğaziçi - îstanbul

(Arzuhal hulâsası : Sol eli sakat i  çocuklu bir baba olup bu 
maluliyeti sebebiyle iş dc temin edemediğinden kendisine yar
dımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsasıı ; Milletvekilleri seçiminde der uhde etmiş 
bulunduğu sandık kurulu başkanlığından dolayı alacaklı bu
lunduğu 75 lira ücretin eVav ödenmediğinden şikâyeti nıuta- 
■.aminindir.)

Getreği düşünüldü : Münderecatı yukamda hulasaten be
yan olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yet
kili idari makam ve mercilerce katı karara bağlanmamış hu- 
susata taallûk etmekte bulunmalanna ve müstedilerin bu 
makam ve mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encüme
nimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

472 5 . II . 1958

443/443 Ali Turhan Dilekçi: Murisinden merus bir gayrimenkul dâvasının Tem-
(S. No: ıo i) Hıdırbeyli köyünde yiz Mahkemesinin iki defa bozması üzerine yeniden yapılmak- 

Germeııcik ta olan muhakemenin sürüncemede kaldığından ve hasını olan
mirasçıların zengin olması sebebiyle tesir yapılmakta ve ken
disinin mağduriyeti cihetine gidilmekte olduğundan bahis ve 
şikâyetle dâvasının müstacelen bakılmasını ve karara bağlan
masını istemektedir.
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594/594 Muharrem Ordu 
(S. No: 102) Camieedit mahallesi 

Sındırgı

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

Dilekçi: Sağlam olan evinin maili inhidam olduğu iddiasiy- 
le belediyece istimlâk suretiyle yıktırılmakta olduğundan ve 
bu hususta Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının bugüne 
kadar intacedilmediginden bahis ve şikâyetle belediyenin hu
susi maksatla yaptığı bu haksızlığın adalet voliyle bir an evvel 
düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarda isimleri yazılı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulasaten yine yukarda gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı 
mercilerin büküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulundu
ğundan mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahili Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mev
zu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

473 5 . I I . 1958

11587/11033 Mehmet Arslantiirk Yüksek tahsil müddetinin fazlasının 3656 sayılı Kanunun 
Maarif Vekâleti Mü 3 ncü maddesi hilâfına, terfilerin 30 Ağustosta yapılması hak- 
fet t işlerinden kında alman bir prensip karan vüzünden ,terfi müddetinde
Ankara nazara alınmamak sureti ile mağdur edilip kendisinden sonra

kilere nazaran dahi kıdemen geri bırakıldığından şikâyet ede
rek; arkadaşı, Öğretmen Kemal Noyan hakkında ittihaz edilen 
karara mümasil verilecek bir kararla; bu yüzden terfiinde vu- 
kubulah 2 yıl 21 günlük gecikmenin halen almakta olduğu 
maaştaki terfi müddetine eklenmesini ve bu suretle mağduri
yetinin giderilmesini istiyen Maarif Vekâleti müfettişlerinden 
Mehmet Arslantürk’ün 12 . XI . 1956 tarihli bu baptaki isti
dası ve bahis konusu karar; davet olunan vekâlet temsilcisi 
huzuru ile 12 . II . 1957 tarihinde incelenip, mezkûr talebin; 
Arzuhal Encümeninin kesinleşen bir karar ile ilgili ve doğan 
ihtilâfın da bundan hâsıl olmuş bulunması sebebi ile encümence 
tetkik mevzuu yapılabileceği ekseriyetle kararlaştırıldıktan 
sonra; müstedinin; aynı okuldan mezun olup ilâveten hususi 
okulda geçen 1 yıllık kıdemi dahi kabul edilmemiş bulunan adı- 
geçen Öğretmen Kemal Noyan’dan bir devre evvel mezun ol
duğu, vazifeye başladığı, terfilerinin muntazam bulunduğu ve 
askerlik müddetlen de 6724 sayılı Kanunla kıdemine ilâve edil
diği halde, 80 liraya terfiinin mumaileyhten sonra yapılmış ol
duğu, dolayısiyle hakkında bir vanlışlık yapıldığı anlaşılarak; 
kendisinin 3656, 4598 ve 6724 sayılı Kanun hükümleri nazara 
alınmak sureti ile, 30 Eylül 1954 tarihinde 80 liraya terfi etti-
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u’zulıal Arzuhal sahibinin v-
N°- ‘"lı, soyadı ve »tiresi Kncümeıı kararı ve ııe sebep ten verildiği

rilmesi icabettiğinden; durumunun bu yolda düzeltilmesine dair 
12 . II . 1957 tarihli ve 4673 sayılı bir Karar verilmiştir.

Kesinleşen mezkûr Kararın; 24 . V . 1957 tarihli ve 2476 
sayılı muciple tatbik olunduğu Maarif Vekâletinin 20 Aralık
1957 tarihli tezkeresi ile bildirilmiş olduğundan keyfiyetin; 
Dahili Nizamnamenin 59 ncu maddesine tevfikan haftalık karar 
cetveli ile neşrine karar verildi.

Toplantı tarihi 

5 . II . 1958

• » o /  : 1 ıı/(arıla bah si  g c ç ı u  u um aralı  K a r a r  duş

llıisı I ?  /  Rf) saıııh  a  i r  e h  aii K a r a r  d o sy a la r ı  ııu y a 

t ım d ad ır .

Ut is Iv.ıt 11 >

K o ı ıy »  A n t a ly a  A n k a r a  t 'anakkal*  D iy a r b a k ır
.1. h . A y a n y l ı ı  ) .  \ a ı ı c ı  / / .  {)< u i / i h  . 1. H, Sezen M. Onur

rîlazıg’ KrZUi tün Kav sen Sulu»)ılı Sn us l 'ii ’ii
Altındoymı U.Kyiiboğhı h'. Ih i'iliof/lıı .V, l'l.usoy S. Özse v c  M, Y. Al hu s

(Arzuhal sayısı İ2ü)
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28 . I V . 1958 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

2601/32020 Halil Güven
Nazını bey mahallesi 
Uuzımkavak çıkma
zı No: 15 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası . 
sağlanması hakkında.)

Lehindeki şûra ilâmının infazı hususunun

Dilekçi : Meslekten ihracına mütedair olan inzibat komis
yonu kararının Devlet Şûrası 5 nci Dairesince bozulduğunu ve 
bu bozma kararına binaen tekrar tavzifi gerekeceğini beyanla, 
iktizasının yapılmasını ve binaenaleyh mezkûr ilâmın infazı hu
susunun teminini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçi
nin meslekten çıkarılmasına dair înzıbat Komisyonunca verilen 
kararın Devlet Şûrası tarafından bozulmasiyle tekrar memuri
yete alınmasına kanuni bir engel kalmadığı ancak yeniden tav
zifi hususunda idarenin takdir hakkı bulunduğundan bu hak
ka dayanılarak kendisinin memuriyete alınamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Atkaracalar PTT merkezi eski şefi olan 
müstedi Halil Güven hakkında Devlet Şûrasından verilen
20 . V . 1955 gün ve 2525/1237 sayılı ilâm, adı geçenin meslek
ten ihracına mütedair olan inzibat Komisyonu kararının bozul
ması hükmünü muhtevi olup bu bozma üzerine dilekçiye ancak 
bir tevbih cezası verilmiş ve mezkûr ceza da mahiyeti itibariyle 
tekrar tavzife engel teşkil *eden cezalardan madut bulunmamış
tır.

İdarenin, muhkem kaziye halini alan şûra ilâmı ile hükmü 
ortadan kaldırmış bulunan bir kararda, mücerret takdir hakkı
na dayanarak, İsrarı tazammun eder şekilde muamele ifa etme
si, sözü geçen muhkem kaziyeyi ihlâle müncer olacağı cihetle, 
asla tecviz edilemez.

Diğer taraftan sözü geçen ilâmda tekrar tavzif hususunda 
idareye bir takdir hakkı tanınmamış ve esasen maddi ve hukuki 
durumu kesin bir ilâmla taayyün etmiş bulunan müstediye karşı 
böyle bir hakkın istimali de bahis mevzuu olmamak lâzımgelmiş- 
tir.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

iadesi hükmünü, yani tekrar tavzifi mutazammın bulunan mez
kûr Şûra ilâmının tevlidettiği bu hukuki ve kanuni neticenin ve 
aynı zamanda tahassiıl eden muhkem kaziyenin halelden vikaye
si için dilekçinn yeniden bir memuriyete alınması icabedeceğin- 
den, gereğinin Münakalât Vekâletnce yapılması lüzumuna itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

474 12 . I I . 1958

Kum a

>sr> :,sr, Uaşit l ' sm a u  ( Arzuhal hulâsası : Kinim tahsisi halkımla.)

Inıam - Hatip O ku u Dilekçi: Devlet Şûrasından aldığı ilâm mucibince kendisine 
l iiık<;<‘ Düetimin  ̂ Mart 1954 tarihinden itibaren seksen liralık kadro tahsisi ve 

mütaakıp maaş derecelerinin de buna göre düzeltilmesi lâzım- 
geleceğini beyanla, gereğinin yapılması hususunun sağlanması
nı istem elet,edir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle: 1954 yılından 
münhal kadro bulunmamış olmasından dolayı dilekçinin ancak 
1 . VII . 1957 tarihinde seksen liraya çıkarılabildiği ve zikredi
len kadrosuzluk münasebetiyle 1954 yılma raci talebinin yeli
ne getiril emiyeceği bildirilmektedir.

764/764 Halil Gökçe
Misakımilii İlkoku
lu haşöğr<»t ııuni 
Safranbolu

758 758 S. Vehbi Töral
.M erkez C u m h u r iy e t  

İ lk o k u l  Ö ğ r e t m e n i  
E s k iş e h ir

765/765 Cengiz Çakaloz
Ankara Umumi Kü
tüphanesi Memuru 
Ankara

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Devlet Şûrasından aldığı ilâm 
kesinleşmiş ve bu itibarla muhkem kaziye halini iktisabeylemiş 
olmak hasebiyle bu ilâm dairesinde makable, yani 1954 yılına 
şâmil bir kadro istihsal ve tahsis edilmek suretiyle mezkûr 
ilâm hükmünün yerine getirilmesi kanunen ve hukukan zaruri 
bulunduğundan, gereğinin Maarif Vekâletince bu yolda yapıl
ması lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

475 12 . I I . 1958

Dilekçiler: Haklarındaki Devlet Şûrası ilâmlarının Maarif 
Vekâletince kadrosuzluk sebebiyle infaz edilememekte olduğun
dan bahsile, gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını iste
mektedirler.

Maarif Vekaletinin cevabi yazısında ezcümle : Miistedilere 
mütaallik Şûra ilâmlarının, 1954 yılından kadro kalmamış ol
masından dolayı infaz edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler lehinde Devlet. Şûrası. 5 nci 
Daireden sâdır olup usulen muhkem kaziye halini almış bulu
nan ilâmların ihtiva ettiği hükümler dairesinde makable şâmil 
olarak icabeden kadroların istihsal ve müstahiklerine tahsis 
edilmesi kısm en ve hukukan lâzım ve zaruri olduğundan ik-
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Encümen karan ve <ne sebepten verildiği

tizasınm Maarif Vekâletince bu yolda yapılmasına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

476 12 . I I . 1958

<661/7626 Vedat Şardağ (Arzuhal hulâsası: Taksi saatini açmaktan imtina eden bir
Mithatpaşa caddesi şoför hakkında aletderecat vâki şikâyetini; ciddiyetle karşılayıp 
N o: 804/F icabı kanunisini yapmakla vazifeli bulunan nöbetçi trafik komise-
îznıir ri, Trafik ve Emniyet Müdürleri ile Vali Muavini Ragıp'ın vâki

lâkaydi ve ihmallerinden dolayı haklarında takibat ifa olunmak 
suretiyle badema vatandaşlara karşı dürüst ve mâkul hareket et
melerinin temini talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Gerekli tahkikat 
için ifadesine müracaat olunan müstedinin şikâyetinden feragat 
ettiği ve arzuhal aslının da''zıyaa uğratılmış bulunulması sebe
biyle müsebbiplerinin tecziyesi için teftiş heyetine yazıldığı bil
dirilmektedir.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü: Zaman ve hâdise zikrolunmak suretiyle 
yapılmış olan şikâyet hukuku şahsiyeye taallûk etmeyip âmme 
kanunlarına müstenit bulunmuş olması muvacehesinde feragat 
halinde dahi kanuni iktizasına tevessül olunması zaruri bulun
duğundan, kendilerinden şikâyet olunan vazifeliler hakkında 
Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan gerekli tahkikatın ifa
sı lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

477 12 . I I . 1958

640/640 Mahmut Biiyüktaş- 
kın
Merkez Cumhuriyet 
Okulu öğretmeni 
Yozgad

776/776 Malik Vardar
Izzetbey İlkokulu
Başöğretmeni
Konya

872/872 Muazzez Büyükata- 
man
Mithatpaşa Ortao
kul
Türkçe öğretmeni 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili 
olarak Devlet Şûrasından lehlerine istihsal etmiş oldukları 
ilâmların vekâletçe kadrosuzluk sebebiyle infazından imtina 
olunduğundan şikâyeti ve mezkûr kanunun meriyeti tarihinden 
muteber olmak üzere vâki mağduriyetlerinin telâfisi esbabınırt 
istikmali talebini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin Dev
let Şûrasından aldıkları karar gereğince; 1.. IH . 1954 tari
hinden itibaren yapılması lâzımgelen terfi ve intibak mua
melelerinin bu tarihten elde münhal kadro bulunmadığı için 
ancak kadrolarının müsait hale geldiği tarihlerde yapıla
bildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ilâmlarla, kadroya matuf ve
kâlet noktai nazarı ret ve buna müsteniden yapılmış olan 
muameleler sarahaten iptal olunmuş bulunduğuna göre; müs-



tediler hakkmdaki mües3es muamelelerin ıslahına , tevessül 
olunup ilâmatın el’an infazı cihetine gidilmemiş bulunması 
gayrikabili tecviz bulunmuştur.

Bu bakımdan mezkûr tarihe raci ve şâmil olmak üzere 
müktazi kadrolar alınmak ve müştekilere tahsis olunmak su
retiyle ilâmların Maarif Vekâletince infazı lüzumuna ve müs- 
tedilerin normal terfilerine ait vâki şikâyfctlerinin tetkik ve 
hallolunması ise vazifeli kaza merciine ait bulunmasına bi
naen bu hususa matuf müracaatleri hakkında muamele tâyi
nine mahl olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 4 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

478 12 . n  . 1958

I

693/693 Siilayman Bakalaıı Dilekçiler : Orman muhafaza memurlarına hayvanlan için 
ve arkadaşları yem bedeli verilmesini, doğum yardımı ve çocuk zammı öden-
Or. Muhafaza ıııe- meşini, yıpranma zammı tesviyesini ve senede bir terfi hakkı 
murları tanınmasını istemektedirler.
Yılanlı - Muğla

-v Gereği düşünüldü : Dilekçilerin talebi, $eni bir kanun 
teklifi, mevzuu ile ilgili olduğundan, bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

479 12 . n  . 1958

903/903 Osman Köseler Dilekçi : Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi ile bevliye ve
Sultanahmet Can- göz mütehassıslarından şikâyet etmekte ve gereğinin yapılması-
kıırtaran Şadırvan nı istemektedir.
Sokak No: 49 
İstanbul

Gereği düşünüldü : Sıhhat ve İçtimai Muavenet VSek&letin- 
den alman cevapta, dilekçinin ileriye sürdüğü şikâyetin mü
fettiş ve İstanbul Valiliği vasıtasiyle tahkik ettirilerek netice
de vâridolmadığınm anlaşıldığı bildirilmekte olduğundan bu 

' hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

480 12. H . 1958



J 059/1059 Mehmet Işık ve ar
kadaşı N
Güvendik köyünde 
Hınıs

Arzuhal Arzuhal sahihinin
*o. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Mahkeme başkâtibi iken istifa ederek dâvave- 
killiği yapmakta olan Enver Erdem'in yolsuz diye vasıflandır- 
dıklan birtakım hareketlerinden bahsederek, kendisinin dâ
va takibinden menedilmesin! istemektedirler.

— 5 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı 
alâkalı mercie müracaatta bulunmalan lâzımgeleceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

481 12. H. 1958

941/941 Halil Gümüş 
1209/1209 Dalbahçe köyünde 

/  Manisa - Turgutlu

Dilekçi : Mahkeme karan ile ve icra marifetiyle kendisine 
teslim edilen gayrimenkullerin, sonradan hasım tarafından 
açılan iadei muhakeme dâvası üzerine elinden alınmak istendi
ğini beyanla, dosyasının bir müfettiş marifetiyle tetkik ettiri
lerek, mezkûr dâvanın naklini mucip sebep görüldüğü takdirde, 
icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İadei muhakeme talebiyle açıldığı be
yan edilen dâvanın aleyhte hükme bağlanmış olması halinde 
dilekçinin kanun yoluna müracaat hakkı mahfuz bulunmasına 
ve nakli dâva isteklerinin incelenmesi de alâkalı kaza merciine 
aidolmasına mebni, vâki talebin zikredilen noktalardan encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

482 12. H . 1958

961/961 Teslime Göçen Dilekçi : Kocasının hasta olduğunu, üç çocuğu ile sefil ve
Çaderli köyünde perişan bir duruma düştüklerini beyanla, kendilerine nakdî 
Silifke • İçel yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, Kızılay Oemiyeti gibi içtimai 
yardım müesseselerinden birine müracaat etmekte muhtar ol
mak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyini- 
ne mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

483 12. H . 1958
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1057/1057 Mehmet Şener ve 
arkadaşları 
Yenimahalle Ayrı 
sokak N o: 8 
Elâzığ

681/681 Kefiye Topsakal
1298 nci sokak No: 
23
Basmahane - İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Özel idare tahsildarlarının maaşlı memur sını
fına alınmalarını istemektedirler.

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

Karar No. Karar tarihi

484 12 . II . 1958

Dilekçi : Kocasının, İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolla
rında ve Devlet Demiryolları idaresinde 15 sene, 6 ay, 23 gün 
hizmeti bulunduğundan bahsile, kendisinin borçlandırılarak 
müteveffanın yetimlerine maaş bağlanmasıını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alman cevapta; 
müteveffa İbrahim Topsakal’m Devlet Demiryolları idaresinde 
geçen hizmetinin 3 sene, 7 ay 23 günden ibaret olduğu ve bu 
hizmeti_e mukabil, mülga tekaüt sandığında toplanan mevduat 
ve tazminatının 2904 sayılı Kanunun 16 nci maddesi hükmüne 
tevfikan dul ve yetimlerine ödendiği ve vefatı tarihine kadar 
mer’i kanunlar hükmüne göre şirkette f/eçen hizmetinin idarede 
mesbuk hizmetine eklenmesine imkân olmadığı ve esasen borç
lanma için tâyin edilen müddetin de geçmiş bulunduğu bildiril
mekte olm ısına ve bu kabil ihtilâfların tetkik ve halli İcaza 
merciine ait görülmediğine mebni vâki talep hakkında zikredilen 
sebeplerden encamenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kaıar tarihi

485 12 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Yiiz liraya terfi ettirilmesi İlk.)

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı karar mucibince l.VIII.
1955 tarihinden itibaren üz liraya terfi ettirilmesi icabedece- 
ğini beyanla, gereğinin Maarif Vekâletince bu yolda yapıl
ması hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Doksan lira maasm 
terfi müddetini 19 . IV . 1957 tarihinde doldurmuş olan dilek
çinin kadrosu yetmiş lira olduğundan ve 80 liralık bir kad
ronun kendisine tahsisini de şimdilik imkân görülemediğinden 
yüz liraya terfi ettirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü Müstedinin dilekçesine bağladığı
21 . VI . 1957 gün ve 4414/1964 sayılı Şûra ilâmında, maaşın

44/44 Şevki Bulat 
424/424 Maarif Müd. ilköğre

tim Müfettişi 
İstanbul



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

___ 7 _

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1 . Vin . 1955 tarihinden itibaren yüz liraya yükseltilmesi 
hakkmdaki talep normal terfi ile ilgili görülerek reddedil
miş bulunmasına göre mumaileyh tarafından bu konuya mü
teallik olarak ileriye sürülen istekten dolayı encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

486 12 . I I . 1958

Dilekçi : Pamukpınar İlk öğretmen okulundan haksız yere 
çıkarıldığım beyanla,, başka bir okulda tahsiline devam ede
bilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Vekâlet disiplin kurulu ka- 
rariyle okuldan ihraç edildiği anlaşılmakta olmasına ve bu 
kabil kararlar aleyhine ancak kanuni merciine müracaat edi

lebileceğine mebni vâki talep hakkında bu sebepten encüme- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

487 12 . II . 1958

471/471 Hüseyin Tunga Dilekçi : Emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.
Şehremini Barutha
ne yokuşu No: 4o
Topkapı - İstanbul Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alman cevaba

göre, dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 126 ncı maddesine uyula
rak, mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği tarihten tekaüde sevkı 
tarihine kadar Sandıkta biriken parası faiziyle birlikte kendisi
ne iade edilmiş olup, durumu itibariyle emekli maaşı bağlanma
sına imkân bulunamamış olduğundan, vâki talebi hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

488 12 . I I . 1958

Dilekçi : Orman muhafaza memurlarının aylık ücretlerinin 
artırılmasını ve kendilerine hayvanlan için yem bedeli verilme
sini istemektedr.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isteği yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunduğundan bu hususta encümenimzce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

700/700 Mustafa Kılıç
Orman Muhafaza
Memuru
Gümüşhacıköy

944/944 Veli Karaaslan 
İsabey köyünde 
Çayıralan

489 12 . I I . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi» Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

911/911

522/522

Dilekçi : Diğer Devlet memurlarından çok farklı şartlar al
tında vazife gören polis memurlarının 1944 yılından sonra 4598 
ve 6117 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırılarak maaşları 
artırılmış ise de bu halin geçmiş mağduriyetlerini telâfi edemedi
ğini beyanla, maaş intibakı mevzuunun kanunlaştırılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden de bildirildiği 
gibi, Emniyet Umum Müdürlüğü teşkilâtında çalışanlara mtita- 
allik olarak bu mevzuda hazırlanan kanun lâyihasının Dahiliye 
Encümeninin 12 . XII . 1956 tarihli toplantısında reddedildiği 
anlaşılmasına ve mezkûr mevzuun tekrar ele alınabilmesi, yeni 
bir teklifin serdi halinde mümkün ve caiz olabileceğine ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesinin açık ve mutlak 
hükmüne göre encümeninizin kanun teklif etmek yetkisine sa- 
hibolmamasına mebni, vâki talep hakkında bu sebeplerden mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

490 12 . I I . 1958

Saffet Delikanlı Dilkçi : Sabri Zoratan adındaki sabıkalı şahsı, kanunun tâ-
Ceza Evinde malı- yin ettiği zaruret hududunu aşarak kasden öldürdüğü yolunda- 
kûm ki mücerret iddia üzerine Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesince ve-
Nevşehir rilip hastalığı sebebiyle Temyiz edemediği dört sene 6 ay ağır

hapis ve sair fer’i cezalan muhtevi hükmün,, istidasında mün- 
deriç esbaptan dolayı vârit ve musip bulunmadığımı ileri sü
rerek, bahis mevzuu cezaların affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Kanunun tâyin ettiği za
ruret hududunu aşarak Sabri Zoratan adındaki şahsı kasden öl
dürmekten maznun müstedi Saffet Delikanlı’nın, Temyiz Mah
kemesinin bozma kararma uyularak, Nevşehir Ağır Ceza Mah
kemesince yapılan muhakemesi neticesinde : Türk Ceza Kanu
nunun 448 ve 49 ncu maddeleri delâletiyle mezkûr kanunin 
50 nci maddesi gereğince 4 sene 6 ay ağır hapis ve sair fer’i 
cezalarla mahkûmiyetine dair verilen 25 . IX  1957 tarihi} 
hükmün Temyiz edilmemek suretiyle katileştiği ve bu hüküm
de usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülemediği bildiril
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen Vekâlet mümessili de; yukardaki yazı mündeitecatını 
tekrarla affı müstelzim bir sebep göremediklerini beyan et
miştir.

Ali Gönenç 
Emniyet Umum 
Müdürlüğü önemli 
İşler Müdürlüğü 
Polis memuru 
Ankara

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen dosya münderecatına ve 
Vekâlet mümessilinin vâki beyanına nazaran dilekçinin af tale-



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

bi dikkate alınacak değer ve mahiyette görülemediğinden 
mezkûr talebin bu sebepten reddine ittifakla karar verildü.

Karar No. Karar tarihi

491 12. I I . 1958

203/203 Kemal önder
Eski vc Yeııigümüş 
köyleri Bağ ve Bah
çe Geliştirme ve Gü
zelleştirme Derneği 
Heyeti adına

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı^ Zi
raat Bankası Niğde Şubesi müdüründen şikâyet etmekte ve bu 
müdür hakkında gereken kanuni muamelenin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin banka müdürüne taallûk 
eden şikâyetini usulü dairesinde aidolduğu makama bildiril
mesi lâzımgeleceğine göre vâki talep hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

492 12. I I . 1958

1046/1046 Yusuf Nevruzof 
1341/134 T Ceza Evinde siyasi 

kısımda 
Nevşehir

Dilekçi : Meşrutan tahliyesi hakkındaki talebinin askerî 
mahkemece reddedildiğinden bahsile, durumunun incelenerek 
gereğinin yappılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin son karart vermeye yetkili 
makama müracaatte muhtar olmak üzere? vâki talebi hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ka
rar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

493 12. H . 1958

823/823 Kanber Rişvaııoğlu 
Sirer caddesi Gü- 
venal Ap. Kat 2 
Sivas

Dilekçi : Müekkili Sami Elgin’in Bodrum kazası gümrük 
muhasebecisi bulunduğu sırada, Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
letinin mânevi şahsiyetini tahkir ettiği yolunda bir isnada mâ
ruz kalmış olmasından dolayı hakkında yapılan muhakeme ne
ticesinde on ay ağır hapse ve üç ay on gün de emniyet umumi
ye nezareti altında bulundurulmasına dair Muğla Ağır Ceza 
Mahkemesince verilen hükmün, istidasında münderiç sebepler
den ötürü isabetsiz ve adlî hata ile mâlûl bulunduğunu beyan
la, bahis mevzuu cezanın neticeleri ile birlikte affını istemek
tedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 27. V II . 1954 tarihin
de Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin mânevi şahsiyetini tahkir



Arzuhal Arzulıai sahihiniu
No. adı, soyadı ve adresi Ki cümen kararı ve ne sebepten verildiği

ve tezyif etmekten maznun Sami Elgin’in Muğla Ağır Ceza Mah
kemesince yapılan duruşması sonunda, Türk Ceza Kanununun 
159 ve 59 ncu maddelerine tevfikan on ay müddetle ağır hapis 
ve sair fer'ı cezalarla mahkûmiyetine karar verildiği ve bu ka
rarın temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len vekâlet mümessili de; }7ukardaki yazı münderecatını tek
rarla affı müstelzim zir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

14317/13730 M. Cavit Ersen 
13665/13084 Nevbalınr mahallesi 
1111/1111 Fedakâr sokak Xo: 
1380/1380 10/1

T aşk asap  - İstanbul

Gereği düşünüldü : İncelen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti mümessilinin vâki beyanatına nazaran müstedinin af 
talebi dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmediğinden 
mezkûr talebin bu sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

494 12 . I I . 1958

Dilekçi : Öğretmenlikten tardına dair Adana Maarif Mü
dürlüğü İnzibat Meclisince verilen kararın isabetsizliğinden 
bahsile kaldırılmasını ve kendisinin af yoliyle tekrar meslekine 
iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş 
olan mahkeme kararına göre dilekçinin Memurin Kanununun 
9 ncu madde,'.ine aykırı hareket ederek siyasi neşriyatta bulun
duğu sabit olmuş ve bu karara müsteniden de Adana Maarif 
Müdürlüğü İnzibat Komisyonunca aynı madde mucibince hak
kında tard kararı verilmiş bulunmasına ve Dahilî Nizamname
nin 54 ncü maddesiyle istihdaf edilen hususi af ancak cismani 
cezaya veya Iıapse tahvili mümkün para cezalarına mahkûm 
edilmiş olanlara şâmil olup bu gibi hususlara teşînil edilemiye- 
ceğine binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

495 12 . I I . 1958

6670/6659 Osman Daldabaıı
Halıcıoğlu; Tucuou 
sokak No: 23 
Haliç - îstanbul

Dilekçi : Sultanahmet Erkek Sanat Enstitüsü Müdürü 
Sabri Buyan ile bu okulda müstahdem Halil Ergül’den şikâyet 
etmekte ve bunlar hakkında gereken kanuni muamelenin yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alman cevaba göre, 
şikâyet mevzuu olan hususlardan dolayı ilgililer hakkında vi-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lâyet idare heyetince men’i muhakeme kararı verilmiş olduğun
dan, bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

496 12 . II . 1958

9G4/964 öıner Özkan ve ar- Dilekçiler : Köy muhtarlan ücretlerinin Devlet bütçesinden
kadaşlan
Muhtar; Salınan 
köyünde

ödenmesi hususunun teminini istemektedirler.

Cide Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olan talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

'

497 12 . II . 1958

293/293 Hüseyin Gürler Dilekçi : Meşrutan tahliyesine dair Osmaniye Ağır Ceza
1194/1194 Ceza Evinde lıü- Mahkemesi Reisliğince verilen kararın Adliye Vekâletince tas-

kiimlü vibolunmamasmdan şikâyet ederek, mezkûr karar dairesinde
İslâhiye tahliyesi hususunun teminini istemektedir.

Adliye Vekâletinden ahiren alman 11 . II . 1958 gün ve 
Ceza İşleri Umum Müdürlüğü 5214 sayılı cevabi yazıda : Du
rumu yeniden tetkik edilen müstedi Hüseyin Güler’in üçüncü 
devreye geçmesine mâni bir hali bulunmadığı anlaşılarak meş
rutan tahliyesi hakkındaki karann bu defa tasvip ve tahliyesi 
hususunun da 10 . II . 1958 tarihinde İslâhiye Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukanya aynen alınmış olan vekâlet 
cevabına ve temsilcisinin aynı cevabı müeyyedolarak encümen 
huzurunda vâki beyanına göre, dilekçinin isteği hakkında baş
kaca muamele ifasına mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

498 12. n  . 1958



Dilekçi : inhisarlar idaresi koruyucularının almakta olduk
ları ücretlerin artırılmasını, bunların çocuk zammından ve Har
cırah Kanunu hükümlerinden istifade ettirilmesini ve vazife 
mahalleri dışında ifa edecekleri görev için de kendilerine ay
rıca zaruri masraf verilmesini istemektedir.

— 12 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden 
alınan cevapta; 1958 yılı D cetvelinde koruyucuların da t.sı- 
fileri nazara alınmış olduğundan bunun kabulü halinde dilekçi
nin durumunun umum meyanmdâ t%tkik edileceği ve bu koru
yuculara 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine 
göre tazminat verilmekle berabsr icabmda ayrıca yevmiye dahi 
tesviye edildiği bildirilmekte olmasma ve barem harici vazife 
gören çeşitli hizmetlilerin, memurlara bahşedilen hak ve men
faatlerden istifade ettirilebilmeleri keyfiyetine gelince, bu ci
het da yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine meb
ni, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

499 12 . n  . 1958

Dilekçi : Henüz 65 yaşını ikmal etmediği halde Devlet Ve
kâletince sebep gösterilmeksizin emekliye sevk edildiğini beyan
la, dosyasının tetkik olunarak vazifesine iadesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesini değiştiren kanunlar mucibince emekliye sevk edil 
memiş olduğu takdirde, aleyhinde tesis olunan muameleden do
layı idari kaza merciine müracaat edebileceğine ve şayet bahis- 
msvzuu kanunlara tevfikan re’sen tekaüdedilmiş ise idarenin 
bu husustaki takdir hakkı mutlak bulunmasına binaen, vâki 
talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

500 12. I I . 1968

1058/1858 Rasim Ayvaz Dilekçi : Bafra’nın tkiztepe köyünün hudutları içinde bu-
îkiztepe köyünde lunan Hazine topraklarından (5) nüfus aileye yetecek miktar- 
Bafra daki kısmının iskân hakkına mukabil kendisine verilmesini

yahut bu miktar arazinin satış yoliyle teffizini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı, son 
karan almıya yetkili idari makam veya mercie müracattte bu

1064/1064 Roeop Çatlak
Meteoroloji U. Md. 
Memurlarından Co- 
vat özbay yanında 
Ankara

088/088 İsmail Solmaz
inhisarlar İdare 
Memurluğu Koru
yucusu 
Osmaniye



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

lunması lâzımgeleceğinden, mezkûr talep hakkında bu sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

501 12 . I I . 1958

1066/J 066 Ahmet özdemir Dilekçi : Köylerindeki iki kıta tarlanın toprağa olan ihtiya-
Burhaıı köyünde cına mebni kendisine verilmesi hususunun sağlanmasını iste-
Karaköprü - Hınıs mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı, son 
karan almaya yetkili idari makam veya mercie müracaatte bu
lunması lâzımgeleceğinden, mezkûr talep hakkında bu sebepten 
encümenimizce muameî.3 tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

502 12 . I I . 1958

161 1086 M. Cihangir Arslan Dilekçi : 5218 ve 5431 sayılı kanunların meriyetinden evvel 
Demirlibahee ötii- inşa ettirdiği meskeninin vıktınlmasına tevessül edildiğinden 
gen sokok N o: 86 bahsile, bu halin önlenmesini i&temektedir.
Ankara

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta, 
bahismevzuu binanm halen yıkımının bahismevzuu olmadığı 
bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

503 12 . I I . 1958

1069/1069 Nokta Silâhtar Dilekçi : Emekli iken vefat eden subaylann dul ve yetim-
Oıımhııriyet mahal- lerine ikramiye verilmesi hususunun, Emekli Sandığı Kanununa 
İrsi Kızgındero s<>- ilâve edilecek bir madde ile sağlanmasını istemektedir.
kak N o :10 
Trabzon

Gereği düşünüldü : Emekli, dul ve yetimlere halen mahsus 
kanunu mucibince senede üç maaş nispetinde ikramiye veril- 
mekte olmasına ve dilekçinin maksadı emekli subayın vefatında 
dul ve yetimlerine ölüm yardımı yapılmasına mâtuf ise bu cihet 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı bulunmasına ve encü-
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menimiz kanun teklif etmek yetkisine sahibolmamasma mebni, 
vâki istek hakkında bu sebeplerden muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

504 12 . II . 1958

689/689 Ali Osuıan özkurt 
Kılıçdede mahallesi 
.Sahil caddcsi N o: 40 
Samsun

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde çalışmakta iken 
haksız yere emekliye sevk edildiğini beyanla, bu baptaki mua
melenin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemektedir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 27 sene, 8 ay,
25 ün fiilî hizmeti bulunan dilekçinin 6122 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin (b) fıkrası mucibince emekliye sevk edilerek 
tahsis evrakının Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne intikal 
ettirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
tadiline mütedair olan 6122 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin 
(b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilen dilekçi hakkında tesis 
olunan bu muamele, idarenin kanunen haiz bulunduğu takdir 
hakkında ve gördüğü lüzuma müstenit bulunmuş olmasına göre, 
vâki talep münasebetiyle encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

505 12 . II . 1958

762/762 Ahmet Oııocak
2 nci Zh. Eğt. Tüm. 
Zh. A. Klı. Bl. Tk. 
K. Tank. Kd. Üs
teğmen 
Ankara

Dilekçi : Bir gece yarısı üstüne karşı bilmiyerek işlediği 
hürmetsizlik suçundan dolayı mahkûm edildiği hapis cezasını 
çektiğini, ancak bu mahkûmiyetin kendisini, Akademiye gir 
mek ve askerî kurslara iştirak etmek ve saire gibi birtakım 
haklardan mahrum ettiği gibi, emsalinden geri kalmayı da in- 
taceyliyeceğini beyanla, cezasının hukuki neticeleriyle birlikte 
affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 2 Ekim 1953 
gecesi bir sivil arkadaşiyle yolda münakaşa eden Yüzbaşı Sü- 
ruri öğün’ün yanına giderek mumaileyhe fiilen hürmetsizlikte 
bulunmaktan maznun Üsteğmen Ahmet Onocak’ın askerî mah 
kemece yapılan muhakemesi sonunda, Askerî Ceza Kanununun 
82/2 nci maddesi gereğince bir ay müddetle hapsine hükmedil- 
diği ve bu hükmün katileşmesinden sonra infaz olunduğu ve 
hâdisenin mahiyeti ve oluş şekli karşısında af talebinin kabule 
şayan mütalâa edilmediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

edilen Adliye ve Milli Müdafaa vekâletleri temsilcileri de, affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve mü
messillerin vâki beyanlarına nazaran dilekçinin af talebi dik
kate alınacak değer ve mahiyette görülemediğinden mezkûr 
talebin bu sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

506 12 . I I . 1958

Dilekçi : 1. V I . 1957 tarihinden itibaren bir üst dereceye 
terfi ettirildiği halde kadrosuzluk yüzünden maaşının yüksel
tilmesine imkân hâsıl olmıyarak sıraya alındığını ve bu durum 
karşısında uzun bir zaman beklemek icabedeceğini beyanla, 
kendisine müktesep hakkı olan kadronun bir an evvel tahsis 
edilerek maaşının bu kadro üzerinden verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alman 28 Ocak
1958 gün ve tik Tedrisat Umum Müdürlüğü Ş. 3 (57-7) 243,
2 sayılı cevabi yazıda; 6273 sayılı Kanunun tatbik şekli ile 
ilgili olarak Devlet Şûrası Umumi Heyetinden sâdır olan, Tev
hidi İçtihat ve Müdürler Komisyonunun da teşmil kararlanna 
uyularak müktesep hakkı tanınmış olan dilekçinin 4598 sayılı 
Kanun gereğince 1. V I . 1957 tarihinden itibaren 80 lira maa
şa yükseltilmesi icabetmekte ise de münhal kadro bulunmadı
ğından sıraya alındığı bildirilmiş ve vekâletin kadro istihsal: 
için gereken hazırlıklara başlamış bulunduğu da daha evvel 
temsilcisi tarafından encümen huzurunda beyan edilmiş olma 
sına göre vâki talep hakkında muamele tâyinine mahal bulun
madığına ve dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

507 12 . I I . 1958

Dilekçi : Üste hakaret ve fiilen taarruz ettiği yolunda bir 
tertip ve isnada mâruz kalmış olmasına rağmen, bu cihetin mah
kemece lâyıkı ile incelenerek bir sene, altı ay, dört gün müd
detle hapsine ve rütbesinin geri alınmasına karar verildiğini ve
hıı ’U-nrnnn ist.üJnsır.rln trmnd#»rir. sfihfinlfirrifin rfnla.vı İRfl.hfltRİz hıı.

1086/1086 Aziz Vural 
856/856 Cintaşi mahallesin

de
Tirebolu

»i!)2 69*2 1. H a k k ı  T u ğ r u l  

.M aarif  M e m u r u
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lunduğunu beyanla, cezasının affını ve tekrar orduya iadesini 
istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin üste 
hakaret ve fiilen taarruzda bulunduğu bilmuhakeme sabit olma
sından dolayı bir sene, altı ay, dört gün hapse ve rütbesinin ge- 
rialmmasma karar verildiği ve bu karann Temyizen tasdik edil
mek suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len Adliye ve Millî Müdafaa Vekâleti mümessilleri de : Affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmişlerdir.

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

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına* ve mü
messillerin vâki beyanlanna nazaran dilekçinin af talebi dikka
te alınacak değer ve mahiyette görülmediğinden mezkûr talebin 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

508 12 . I I . 1958

1 3 9 7 1 /1 3 3 8 5  Saldı- Kuı-ç.
C e za  E v im i»  
A k s e k i

( A r z u h a l  hulâsası  : 10 . X  . 1953 t a r ih i n d e ;  o rm a n  k a ça k ç ı l ığ ı  
He ta nına n  M e h m e t  A s la n  ve y a n ın d a k i l e r i  t a k ib e t m e k t e  iken  k e n 

d is in e  karşı  vâki ö ld ü r m e  t e ş e b b ü s l e r in i  ö n l e m e k  re  n e fs in i  m ü-  
dafaa. e t m e k  m a k sa d iy le  ta ş ım a s a lâ h iy e t in i  haiz b u lu n d u ğ u  ta 
b u n ca s ın ı  i s t im a l  e d e r e k  a d ı  g e ç e n i  a y  a ğ  ı<t an y a r a la m a k  s u r e t i y l e  
m u tla k  b ir  ö l ü m d e n  k u r t u l d u ğ u  h a ld e ,  A s k e r î  ( ' e z a  M  alık em es in  - 
c e  T ü r k  ( ' e z a  K a n u n u n u n  19 n cu  m a d d e s i  n azara  a l ınm aksız ın  

14 a y  hapsi  m a h k û m  ve  d o la y ı s i y l c  m e m u r iy e t in d e n  m a h r u m  
e d i lm e k le  p er işa n  b ir  d u r u m a  k o n u l d u ğ u n d a n :  m e z k û r  c eza s ın ın  
a f f ı  ta l e b in d e n  i b a r e t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vazife esnasında silâh
la yaralamaktan tahtı muhakemeye alınıp da adı geçen yer As
liye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 456/2, 457/1 ve 
251 nci maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi 
hakkındaki bu hükmün, Temyizen de tasdik olounarak katileş
tiği ve bir isabetsizlikle muallel bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen mahkûmiyet dosyasına ve ve
kâlet temsilcisinin cezanın affını mucip ve müstelzim bir cihet 
bulunmadığı hakkındaki mütalâa ve beyanına nazaran âzadan 
Nüzhet Ulusoy , Yaşar Yazıcı ve Recep Dengin’in vâki muhale
fetlerine karşı dikkate alınacak mahiyette bulunmıyaıı af tale
binin bu bakımdan ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

509 12 . I I . 1958



Arzuhal
No.

376/376

128/128
15117/14527

(Arzuhal hulâsası : Şükriye Yalçın adındaki bir kıza sarkın
tılık ettiği iddia ve isnadı ile haksız yere mahkûm edilmiş bulun

duğundan şikâyeti ve bu isnadın; ağabeyisi ile komşu olan bu kız 
arasında geçen ve emniyete intikal eden bir hâdiseden dolayı ken
disine yapılmış bir iftiradan ibaret bulunması itibariyle mağdu
riyetinin telâfisi talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sarkıntılık yapmak
tan tahtı muhakemeye alınıp neticei muhakemede Karabük Sulh 
Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 421 nci maddesi ge
reğince mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 22 . VIII .- 
1957 tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve 
hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve vekâlet temsilci
sinin alman mütalâasına nazaran kabule şayan görülmiyen af 
talebi hakkında, bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

510 12 . n  . 1958

(Arzuhal hulâsası : Mağdur ve dâvacı durumdan çıkarılıp 
partizan bir maksatla ve salâhiyet harici suçlu mevkiine konula
rak tahtı muhakemeye alınıp 4 ay 5 gün hapse mahkûm edilmiş 
bulunan müvekkili Muzaffer Gedik oğlu’nun tamamen mâsum 
bulunduğu, zira; kendisi taarruza uğramış olduğuna göre, Türk 
Ceza Kanununun 488 nci maddesine tevfikan hareketinin suç sa
yılmaması lâzımgeldiği ve mumaileyhin memleketi olan Çankırı 
havalisinde tanınmış ve nüfuz sahibi ve hiçbir mahkûmiyeti ol- 
mıyan bir kimse bulunmasına rağmen cezasının tecili cihetine 
dahi gidilmemiş olmasının mücerret; kendisinin seçimlere takad
düm eden bir zamanda memleketten uzaklaştırılmak istenilmesin
den ileri geldiği ve aynı hâdiseden dolayı ayrı ayrı ceza veril
mesinin de usul hükümlerine miinafi bulunduğu ve halen vere
me musabolduğu belirtilerek evvelce reddolunmıış bulunan vâki 
af taleplerinin bu kere is'afi esbabının istikmal buyurulması ta
lep ve şikâyetlerini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hakaret, sarhoşluk 
ve müessir fiilden tahtı muhakemeye alınıp Çankın Sulh Ceza 
Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 456/4, 482/3, 572/3, 572, 
59, 71 ve 75 nci maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis ve 1 ay 
20 gün hafif hapis ve 208 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle 
mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 3 . X II . 1955 tarihli

Muzaffer Gedikoğ- 
lu Vekili 
H. Avni Pekmez 
Denizciler caddesi 
Saka Han No :14 
Ankara

Sadri Ayran
Ceza Evinde mah-,
kûm
Karabük



hükmün Temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına ve müstedinin aynı mevzua müta- 
allik daha önce yapmış olduğu müracaat üzerine de 5440 sayılı 
bir Karar verilmiş olmasına göre dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebi hakkında yeniden bir muamele tâyinine 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  18 —
Arzuhal Aızuhai sahibinin

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

511 12 . II . 1958

(Arzuhal hulâsası : 1947 yılında, Ünye Ortaokulu resim öğ
retmeni iken hususi işlerinden ve aralarındaki görüş ayrılı
ğından dolayı müdür ile yaptığı kavga yüzünden valilikçe iş
ten el çektirilip hakkında verilen lüzumu muhakeme karar 
üzerine bu yer Asliye Ceza Mahkemesince 26 gün hapse mah
kum edilerek cezası tecil olunmuş ve vekâlet müdiran encüme
ni kararı ile de aradan 7 küsur ay geçtikten sonra iadei memu
riyet ettirilmiş bulunmasına rağmen; o tarihteki Ordu Valisi 
Cemal Gönenç’in ve Defterdarın tamamen hissi ve iltizamkâr 
hareketleri neticesi olarak 1108 sayılı 'Kanunun mülga 17 ncî 
madde sise istinadolunmak suretiyle bu zamana ait ’ açık maaş
larının tediye olunmadığından, dolayısiyle Memurin Kanunu
nun 48 nci maddesi hükmünün yerine getirilmediğinden ve 
bu mevzuda Devlet Şurasında ikame ettiği dâvanın da şalisi 
aleyhine açılmış bir tazminat dâvası olduğu mucip sebebiyle 
reddedildiğinden, Maarif ve Maliye vekâletlerine vâki mü ra- 
caatlerinin dahi lâyikı veçhile tetkik olunmadan bu kanuni ve 
muhik talebinin tervicolunmadığından şikâyeti ve bu mevzuda 
vazifelerini suiistimal etmiş olan adı geçen vali ve defterdar 
haklarında gereken kanuni takibatın yapılması ve tecziyeleri 
ve hâdisede, zikrolunan 48 nci maddenin doğru tatbik olunup 
olunmadığının ve 1108 sayılı Maaş Kanununun 18 nci madde
sinden faydalanıp faydalanamıyacağmın açıklanması ve hakkı
nın iadesi taleplerini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin oevabi yazısında : Mezkûr cezası; 
Memurin Kanununun 49 ncu maddesi muvacehesinde memu
riyetten ihracı müstelzim bir mahkûmiyet bulunmaması sebebiy
le eski vazifesine iade edilen müstedi hakkında, 1702 sayılı 
Kanunun 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrası uygulanarak 3 ay 
kıdem tenzili cezası verilip mecburi tahvile tâbi tutulduğu.

26 günlük hapis cezası tecil edilmiş olup, tecil suç ve 
suçluluğu ve binnetice mahkûmiyeti kaldırmadığı cihetle, 3656

13991/13405 Vasık İnal
Ortaokul Resim ö ğ 
retmeni 
Fatsa
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

sayılı Kanunun 11 nci maddesi muvacehesinde açıkta kal
dığı müddete ait maaçlannın ödenmesine kanunen imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin açık maaşlarının ödenme
mesi ve diğer hususatta hukukunun muhtel kılnıdığı hak
kmdaki şikâyetleri ile, hukuku şahsiyesine taallûk eden hu- 
susat için bunlan tetkik ve hal ile vazifeli kasa mercime, 
kendilerine vazife ihmal ve suiistimal isnadında bulunduğa 
memurlar için de, bunlar hakkında Memurin Muhakemat Ka
nununa tevfikan gerekli tetkikat ve tahkikatı ifaya yetkili 
idari makamlara müracaat etmesi lâzımgelmekte bulundu
ğundan, vâki müracaati üzerine; Dahili Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesine tevfikan muamele tâyinine mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

512 X I I . I I . 1968

13012/12435 Şuayıp Can (Arzuhal hulâsası : Ecdaddan mevrus ve yıllardır vergisini
Azap köyünde vermek sureti ile tahtı tasarrufunda bıdunan zeytinliği üzerinde
Söke her nasılsa istihsal ettiği bir tapu ile hakkı tasarruf iddia eden

Ömer Kocaöner tarafından aleyhine vâki meni müdahale talebi; 
kaymakamlıkça (kendisinin zilyedlik hakkı teyidolunmak sure
tiyle) reddolunmuş ve 5917 sayılı Kanun gereğince mumailey
hin mülkiyet iddiasından dolayı ancak mahkemeye müracaatı 
zaruri bulunduğu halde, tekrar aynı makama müracaat ederek 
bu kere lehine bir karar verilmiş olduğundan şikâyeti mutazam- 

mındvr.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mezkûr karann 
idari bir tedbir karan mahiyetinde olup nihai hükmün mah
kemeye ait bulunmasına göre, vâki şikâyet üzerine Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

513 12 . H . 1958

550/550 Osman Şerafettin 
Perker
Ortaokul Tabiiye 
öğretmeni 
Bozkır - Konya

(Arzuhal hulâsası : Diş tedavi ücreti karşılığı alacaklı bu
lunduğu 300 liranın müteaddit müracaatlerine rağmen ödeme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İlgili bulunduğu 
yıl bütçelerine mevzu tahsisatlar tamamen sarf olunduktan
sonra vekâlete intikal ve karşılıksız borç haline inkılâbetmiş



bulunan mezkûr tahsisatın bu hususta teklif olunacak kanunla 
tahsisat alındığı vakit ödenebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

514 12 . II . 1958

1005/1065 Mehmet Ali Üner 
Acemler caddesi 
No: 19/A 
Bursa

1045/1045 Şükrü Köktürk
Biiyükdere - Tersane 
Durağı No : 119 öz. 
Ap. Kat 2 
İstanbul

541/541 Abdullah Boduroğlu 
Merekz; .Vasıfçınar 
İlkokulu öğretme
ni
İzmir

921/921 Kâzım Aşanok
Tahta Minare cad
desi Bostan sokak 
No: 5
Eyüp - İstanbul

925/925 Selim Saim özmen 
Demirlibahçe Doğan 
Bahçe No: 71/A . 
Ankara

937/937 Fehmi Değer
Kurtuluş mahallesi 
İlk Mektep caddesi 
No: 30 
Tire

Dilekçi: Bursa Aygır Deposunun yanında, o zaman Vali 
dan Refik Koraltan’ın malûmatı altında kendi parası ile yap
tırdığı deponun inşa bedeli olan 5 500 liranın Hâzineden alına
rak kendisine verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: İzmit'teki Harb Silâh Kumandanlığı emrindeki 
Fabrikada çalışmakta iken hastalandığını, elindeki rapora göre 
bu hastalığından dolayı kendisine istirahat için izin verilmesi 
lâzımgelirken böyle yapılmıyarak işinden çıkarıldığını beyanla, 
dosyasının celp ve tetkik edilerek tekrar tavzifi hususunun te
minini istemektedir.

Dilekçi: öğretmen Okulundan 1939 - 1940 ders yılında me
zun olduğunu, emsallerinin halen 50 - 60 lira asli maaş almakta 
bulunduklannı, kendisinin 40 lirada bırakılmasının hakkani
yet ve mâdelete uygun düşmiyeceğini beyanla, durumunun 
incelenerek bütün haklarının verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Millî Mücadeleye gedikli başçavuş olarak iştirak 
ettiği halde 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel madde
si hükmünden Divanı Muhasebatça istifade ettirilmemekte ol
duğunu beyanla, dosyasının celp edilerek mezkûr maddeden 
faydalandmlması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Millî Mücadelede mesbuk hizmetinden dolayı 788 
sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi hükmünden isti
fade ettirilmesi lâzımgelirken Divanı Muhasebatça aksine mua
mele yapıldığından bahsile, mezkûr maddeden faydalandırılma
sı hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi: Vefat eden babasından kendisine intikal eden gay- 
rimenkullere bâzı kimseler tarafından fuzulen müdahale edil
mekte olduğundan bahsile, vâki müdahalenin önlenmesini ve 
mezkûr gayrimenkullerin namına tescili hususunun sağlanması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talepler, 
adlî ve idari kaza mensilerince incelenerek karara bağlanmış



veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk etmekte ol
duğundan, bu taleplerin zikredilen sebepten encümenimizce tet
kik mevzu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

— 21 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

515 12 . I I . 1958

12 nci Tümen Kumandan Vekili Tuğgeneral Kemal Çakın 
hakkında encümenimizce ittihaz ve 9 Eylül 1957 gün ve 111 
sayılı haftalık karar cetvelle neşredilen 6 . IX . 1957 tarih ve 
5559 numaralı Karara uyularak adı geçen generalin Tuğgeneral
lik nasbinin 30 . VIII . 1952 tarihine götürüldüğü ve bu husu
sun 13 . I . 1958 tarihinde yüksek tasdika iktiran eylediği; Mil
lî Müdafaa Vekâletinin 23 Ocak 1958 gün ve Personel 4126 sa
yılı yazısında bildirilmekte olup bu suretle sözü edilen encümen 
karannın tamamen tatbik edildiği anlaşıldığından bu baptaki 
dosyanın artık muameleden kaldınlması ve keyfiyetin de karar 
cetveline ithal edilerek Umumi Heyetin Yüksek ıttılaına arzı 
ittifakla tensibedilmiştir.

Toplantı tarihi 

12.2 .1958

Not: Yukarda bahsi geçen 1957 ■ 5559 numaralı Karar dos
yası, 1957 - 111 sayılı cctvele ait karar dosyaları meyanmdadır.

14061/13475 Kemal Çakın
Tuğgeneral; 12 nci 
Tümen Kumandanı 
Siird

Reis V. Mazbata Muharriri Kâtip
Çorum Antalya Ankara Bolu

II. Ortakcıoğlu Y. Yazıcı A*. D engin M. Dayıoğlu

Çanakkale Erzurum îçel Samsun
.1. II. Sezen M. Eyüboğlu V. Karabulut V. Ulusoy

Siird 
F. Şendur

(Arzuhal sayısı: 60)



T. B. M. M. Matbaa*'



Devre : XI T. B. M. M. İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L  î

~ Hi Sayı: 15 Ih 

28 .V . 1958 Çarşamba

Arzuhal
No.

987/987

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Fahriye Güney 
Koşuyolu Alinazmi 
sokak No: 55 
Kadıköy - Haydar
paşa - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Konusun meriyete ffirdiği 
tarihte almakta olduğu 60 Usa maaşta geçen 19 aylık kıdeminin 
mezkûr kanunla tanınan kıdemine 1 . III . 1951 tarihinde eklen
mek suretiyle gerekli intibakının yapılması hakkında Devlet Şû
rasından istihsal etmiş bulunduğu ilâmın kadrosuzluk sebebi ile 
infaz olunarnadiğfyndan şikâyeti ve 70 - 80 lira arasındaki 1 yıl
lık hiikme bağlı alacağının tesviyesi talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasının 
bahis konusu 23 . XI . 1957 tarihli ilâmına göre, 1 III . 1954 
tarihinden, itibaren 70 liradan 80 liraya yükseltilmesi ve bu 
maaşta 9 ay kıdemli sayılması icabeden müstedi hakkındaki bu 
terfi ve intibak muamelesinin ancak kadrosunun müsaidolduğu 
1 . III . 1955 tarihinde yapılabildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkında 1 . III . 1955 tarihin
de kadro verilmek suretiyle tesis olunan muamele bir sureti 
dosya arasında bulunan ilâmla kanunun maksadına mugayir 
görülerek sarahaten iptal olunmuş bulunmaktadır.

Buna rağmen tasarrufun ıslahı cihetine gidilmiyerek kara
rın infaz olunmamış bulunması gayrikabili teçviz bulunduğun
dan 1 . III . 1954 tarihine sair olmak üzere alınacak 60 lira
lık yeni bir kadro, müstediye tahsis olunmak suretiyle infaz 
esbabının Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

516 9 . IV . 1958

1232/1232 Nâzım Tarhan
Maarif Müdür Mua
vini 
Adana

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanlış tat
bik olunması üzerine Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş bu
lunduğu ilâm dairesinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihti 
almakta olduğıii maaşta geçen 2 yıllık müddetinin halihazır 
nıaaş derecesindeki kıdemine sayılması ve farkı maaşlarının te
diyesi talebini mutazammmdır.) *

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 6273 sayılı mezkûr



Arzuhal
No.

9 7 5 /9 7 5

kanunun 1 nci maddesinin b fıkrasına göre maaşı filhakika
1 . III . 1954 tarihinde 80 liraya çıkarılıp bu derecede, 1 ay 26 
gün kıdemli sayılması icabeden müstedinin o tarihte kadrosu 
müsaidolmadığınm ancak; kadrosunun müsaidolduğu 8 . V .
1956 tarihinde yükseltilebildiği; Devlet Şûrasının bahis kfcmu- 
su kararma göre maaşında bu yüzden bir ayarlama yapıla
madığı, bu geciken müddetin halen almakta olduğu 80 lira 
maaştaki kıdemine ilâvesine de kanuni imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan 28 . IX . 1957 
tarihli ilâmla Vekâletin müstedi hakkında 8 . V . 1956 tari
hinde kadro vermek suretiyle tatbik ettiği muamele mevzuuba- 
his kanunun maksat ve gayesini muhil görülerek sarahaten 
iptal olunmuş ve kendisinin bu terfi ve intibak muamelesin
den 1 . III . 1954 tarihinden itibaren istifade etmesi lüzum ve 
zarureti derpiş olunmuş bulunmaktadır.

ilâmın bu mutlak ve sarih hükmüne rağmen müesses mua
melenin ıslahı cihetine gidilmemesi gayrikabili izah ve tecviz 
bulunmuştur.

Bu bakımdan zikrolunan 1954 tarihine sâri ve şâmil olmak 
üzere yeni bir kadro alınmak suretiyle müstedinin hükmen 
teyidolunan hakkının tanınması ve mağduriyetinin izalesi esba
bının Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  2 —

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

517 9 . IV . 1958

( A r z u h a l  hulâsası : i l i ş ik  o la ra k  la l d i m  e t t i ğ i  v ek â le t  c e v a 

b ın d a  g ö r ü l e c e ğ i  ü z e r e ;  <i:>73 sa y ıl ı  K a m ın a  t e v f ik a n  bu k a n u 

n u n  y ü r ü r l ü ğ e  g i r d i ğ i  ta r ih l i  a lm a k ta  o ld u ğ u  5 0  l irada (/ecen 
m ü d d e t i  n azara  a l ın m a k  s u r e t i  ile 70 l ira y a  t e r f i  e t t i r i lm e s i  i k 

tiza  e t t i ğ i  h a ld e ,  z a m a n ın d a  k a d r o  a l ın m a m ış  b u lu n m a s ı  y ü z ü n 

den  bu h a k k ın ın  usul ve k a n u n a  muf/ayir o la ra k  v e r i lm e d i ğ i n 

d en  ş i k â y e t i  ve h a len  t e k a ü d e  s e v k  o lu n m u ş  b u lu n d u ğ u n d a n  vâki 
m a ğ d u r i y e t i n i n  g id e r i lm e s i  ta le b in i  m ut aza m m i n d ir . )

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Daha önce 5242 sayılı 
Kanundan istifade etmiş bulunduğu için 6273 sayılı Kanunun 
birinci maddesine tevfikan 50 liradan 60 liraya terfi ettirilip 
bu derecede 2 yıl kıdemli sayılan; 50 lirada geçirdiği 1 sene
11 ay 1 günlük müktesep kıdemine, Devlet Şûrasının tevhidi 
içtihat ve müdiran encümeninin teşmil kararlarına göre, her 
ne kadar bu müddetler ilâve sureti ile 1 . III . 1954 tarihinde 
70 liraya yükseltilmesi ve bu maaşta 11 ay 1 gün kıdem tanın
ması icabetmekte ise de mezkûr tarihteki kadrosu müsaidolma-

ömer Çavuşoğlu 
Feıık mahallesinde 
Çarşamba Merkez 
Okulundan emekli 
Terme



A rzuhal
No.

8 3 0 /8 3 0

8 2 5 /8 2 5

1 1 1 5 /1 1 1 5

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

—  3 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dığmdan terfiinin ancak, müsait kadro aylığının tahsis edile
bildiği 19 . III . 1955 tarihinden muteber olmak üzere yapıla
bildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bu baptaki Devlet Şûrası 
Tevhidi içtihat ve Müdiran Encümeni kararları ile müeyyit 
bulunduğu belirtilen hakkının verilmesini ve maaş durumunun 
ıslahını teminen 1 . III . 1954 yılına sâri yeni bir kadro alın
ması esbabının Maarif Vekâletince istikmali lüzumuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

518 9 . IV . 1958

Gülsüm Ergıııı 
Çapa İlkokulu 
öğretmenlerinden 
Fatih - İstanbul

Nazmi özvok 
Merkez (Mmhuriyet 
İlkokulu Başöğret- 
meııi 
(i iresun

( A r z u h a l l e r i n  hulâsası  : 6 2 7 3  sa y ıl ı  K a n u n u n  h a k la r ın d a  
y a n l ış  ta tb ik  o lu n m a s ı  ü zer in e  D c ı i c t  Ş û ra s ın a  d â va  ika m e ve 
l e h l e r in e  k a r a r  istihsa l  e tm iş  b u lu n m a la r ın a  r a ğ m e n , m ü sa it  k a d 

ro  b u lu n m a d ığ ı  i l e r i  s ü r ü l m e k  s u r e t i  i le  b u  k a n u n u n  m e r i y e t  ta 

r ih i  olun, M a r t  1951 ta r ih in d e n  i t ib a ren  i fa s ı  lâ z ım g e len  t e r f i  ve  
intibah• m u a m e le le r in in  y a p ı lm a d ığ ın d a n  ş i k â y e t i  m u t  aza nım  in 

dir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında : Müstedilerin aldık
ları şahsi kararlar dairesinde, mezkûr tarihte yapılması lâzım- 
gelen terfi ve intibak işlemlerinin filhakika; 1954 yılından elde 
münhal kadro bulunmaması sebebi ile yapılamadığı, ancak, kad
rolarının müsaidolduğu 1 . III . 1955 tarihinde yapılabildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kadrosuzluk sebebi ile dahi olsa ilâma- 
tın infazının tehiri gayrikabili tecviz ve bu mevzudaki müesses 
tasarruflar bu kararlarla sarahaten iptal edilmiş bulunmasına 
binaen; mezkûr tarihe raci ve sâri olmak üzere kadro alınıp 
müstedilere tahsis olunmak sureti ile Maarif Vekâletince infa
zın temini esbabının istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

519 9 . IV . J958

Miikerrenı Tragay (Arzuhal hulâsası: 6273 saydı Kanunun haklarında yanlış
Talâtpaşa ilkokul tatbik olunması üzerine Devlet Şûrasında açmış oldukları idari
Öğretmeni dâvalar neticesinde lehlerine istihsal etmiş bulundukları ilâım-
Sişli - İstanbul ların Maarif Vekâletince kadrosuzluk sebebiyle, mezkûr kanunun



—  4

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1 1 4 2 /1 1 4 2  A b d ü l g a f u r  H i lm i  
A r t a n ı

K ı ı r d o ğ lu  m ahalles i  
N ak ş iee lcb i  sokak  
N o :  7 
H ursa

1 1 0 4 /1 1 0 4  M e h m e t  E t i l i
İ lk ö ğ r e t im  l ’ m u m  
M iid .  V a z i f e l i  Ö ğ 
retm en  .
A n k a r a

1 0 4 1 /1 0 4 1  M e d ih a  Z e ıv j ı
F a t ih  A l ik u ş e u  O k u 
lu ö ğ r e t m e n i  

İs tan bu l
(

1 0 3 8 /1 0 3 8  S a d i  D o ğ u t i i ık
K ız ı l t o p r a k  İ lk ok u lu  
Basjöğret nıeııi 
K a d ık ö y  - İsi an bul

1 0 4 3 /1 0 4 3  H â m il  K o d o p
F a t ih  Ş<*yh resm î m a 

hallesi Y u s u f  Z iy a -  
paşa sokak  N o :  3 o 
İstan bul

1 2 3 7 /1 2 3 7  S ü k r i i  A k d o ğ a n
B u r h a n e t t i ı ı  K ö y ü  
<)ku! B a ş ö ğ r e t m e n i  
< >r<lu

1 2 2 8 /1 2 2 8  H a m d i  ( ie re l i
Lise  T a b i iy e  Ö ğ r e t 

meni 
Deniz li

1 3 3 2 /1 3 3 2  M eh m et İnal

K ir m a s t i  m ah a lles i  
B o v a e ık a p ı  sokak  
N o :  11/1  
F a t i h  - f s ta n b u l

i :;»;:>•/ 1303 H âk im  A l p a y
K ız  O r t a o k u l  Ö ğ
retm en i 
T r a b z o n

m a k sa d ın a  m u g â y i r  o la ra k  in fa z  o lu n m a d ığ ın d a n  ş i k â y e t i  ve bu  
y ü z d e n  z a y i  o lan  h a k la r ın ın  t e lâ f i s i  ta le b in i  m u t a z a m m m d ır . )

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında: Devlet Şurasından 
aldfklan şahsi kararlar gereğince filhakika zikrolunan kanu
nun yürürlüğe girdiği 1. I I I . 1954 tarihinde bu kanun ve Şû
ranın bu baptaki 55/119 sayılı tevhidi içtihat karan dairesin
de almakta oldukları maaş derecelerindeki müktesep kıdem
leri de nazara alınmak suretiyle terfi ettirilmeleri icabeden 
müstedilerin o tarihteki kadrolan terfilerini sağlamaya müsait 
bulunmadığından ve elde mezkûr 1954 yılından münhal kadro
da kalmadığı için ancak kendilerine bu kadrolann tahsis olu- 
nabildiği 1. I I I . 1955, 5 . I I I . 1955, 14 . X  . 1954 ve 21. X I I . 
1955 tarihlerinde terfi ettirilmiş ve gerekli intıbaklannın yapı
labilmiş olduğu bildirilmektedir.

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dosya aras/nda bulunan Şûra ilâmlar) 
ile de teyidolunduğu üzere müstedilerin zikrolunan kanundan 
meriyet tarihinden itibaren istifadeleri hükme bağlanmış ve 
haklannda buna mugayir olarak tesis olunmuş bulunan tasar
ruflarda sarahaten iptal olunmuş bulunduğuna göre; müesses 
muamelelerin ıslahı ve infazı cihetine gidilmemesi Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin katî itlâkı muvacehe
sinde gayrikabili tecviz bulunmuştur.

Bu bakımdan; 1954 yılına sâri ve muzaf olmak üzere muk- 
tazi kadrolar alınıp müstedilere tahsis ve bu yüzden hâsıl olan 
gecikme ve mağduriyetler telâfi olunmak suretiyle ilâmların 
vekâletçe derakap infazı esbabının istikmali lüzumuna; bahis 
mevzuu Şûra kararlannda; intibaktan sonraki derece ve terfi- 
lere ait her hangi bir sarahat bulunmamasına ve bu mevzuda 
tahaddüs eden veya edecek olan ihtilâflann birer ayn dâva 
konusu teşkil etmekte bulunmalarına binaen; bu hususlara mâ-



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

1350/1350

1370/1370

Nimet Kolçak 
Fındıklı Ortaokul 
Türkçe öğretmeni 
îstanbul

Lâmia Sembol 
Cebeci Ortaokul Ta
biiye öğretmeni 
Ankara

tuf talepler hakkında vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

520 9 . IV . 1958

827/827 Şevket Aker (Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanını ve Devlet Şûrasından is-
llköğ retim M illeti is- tilısal etmiş bulunduğu ilâm dairesinde 20 . A' . 1951 tarihinde 80 
liğinde Vazifeli liralık kadro tahsis olunmak suretiyle. İOO liraya terfi ettirilmesi
İstanbul iktiza ettiği halde: vâcibülinfaz bulunan 8 . X . 1957 tarihli Karar

hilâfına 30 .111. 1956 tarihinde aradan 1 sene 5 ay 10 yiin yeştik
ten sonra mezkûr aylığa yükseltilmiş bulunduğundan bu müddetin 
de bu aylık derecesinde geçmiş sayılmamasından şikâyeti re emsal 
<1 urumdaki öğretmenler hakkında ittihaz olunan müspet kararlara 
mümasil bir kararla; kendisine mezkûr tarihe şâmil olmak üzere HO 
liralık bir kadro tahsis olunması ve zikrolunan tarihle 100 liraya 
vâki teehhür müddeti eh nazara alınarak bu maaştaki terfi süresini 
ele 20 . X  . 1957 tarihinde doldurmuş olduğundan ve kadrosunun da 
müsait bulunmasına binaen 125 liraya terfi ettirilmesi ve mütera
kim maaş vc ikramiye farklarının ödenmesi esbabının istikmali 
/alı bini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 6273 sayılı 
Kanuna ve Devlet Şûrasının 25 . II . 1955 tarihli tevhidi içtihat 
karanna tevfikan bu kanunun yürürlüğe girdiği 1 . III . 1954 
tarihinde almakta olduğu 80 lira maaşta geçen bir sene 9 ay 1 
günlük müktesep kıdemine bu kanunla iktisabettiği 7 ay 10 gün
lük kıdemi de ilâve olunmak suretiyle 90 liraya yükseltilip bu 
aylık derecesinde 2 sene 4 ay 11 gün kıdemli sayılmış bulunduğu 
açıklandıktan sonra; mumaileyhe ait mezkûr ilâmın da meriyet 
tarihinde almakta olduğu 80 lirada geçen müddetten itibaren 
ve bu müddete ilâve suretiyle hesabedilmesini âmir bulunmasına 
göre infaz olunmuş bulunduğu, her ne kadar iktisabettiği bu 
kıdemine nazaran 20 . X . 1954 tarihinde 90 liradaki terfi süre
sini ikmal etmiş ise de o tarihte 80 liralık münhal kadro olma
dığı için ancak 31 . III . 1956 tarihinde 100 liraya terfi ettiril
diği ve bu terfiinin esasen normal terfie inkilâbetmiş bulunması 
hasebiyle kadro mevcudiyeti ile mümkün bulunduğu ve bu se
beple arada geçen müddetin de 100 liralık terfi süresine eklen
mesine mevzuatın müsaidolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tasdikli bir sureti dosya arasında bulu
nan 8 . X . 1957 tarihli ilâm; müstedinin intibakının bu kanunun



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

yürürlüğe girdiği tarihte almakta olduğu 80 lirada geçen müd
detine 1938 ve daha önceki yıllara ait hizmetlerinden dolayı ta
nınan kıdeminin ilâve olunarak hesaplanıp tesbit edilmesini âmir 
bulunmuş ve vekâletin yukarda işaret olunan cevabi yazılarına 
nazaran bu yolda muamele ifa ve intibak durumu ıslah olunmak 
suretiyle ilâmın infaz olunmuş bulunduğu anlaşılmaktadır.

Müstedi, her ne kadar ilâmın tanınan bu kıdemine nazaran
20 . X . 1954 tarihinde 100 liraya terfiini ve buna müteferri 
haklan dahi istimal ettiğini iddia ve beyan etmekte ise de mez
kûr karann bu yolda bir sarahati ihtiva etmemesine binaen; 
vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin tavzih yoluna 
müracaatte muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar Nj. Karar tarihi

521 9 . IV . 1958

1230/1230 A. Yüksel Demir.
Ceza Evinde mah
kûm
Ermenek

(Arzuhal hulâsası : Sevk ve idare etmekle olduğu kamyonu, 
tedbirsizlik ve dikkatsizlikle devirerek ölüme sebebiyet verdi
ğinden dolayı mahkûm edildiği 4 yıl hapis cezasından bakıya 
kalan 2 senesinin, vıezkûr kazada babasını dahi kaybetmiş olup 
S nüfuslu efradı ailesine bakacak başka bir kimse olmadığından 
çekmekte bulunduğu ıstırap kâfi görülerek af edilmesi talebin
den ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabı yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle 4 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten tahtı mu
hakemeye alınıp Ermenek Ağır Ceza Mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 455/2 nci maddesi gereğince 4 sene hapis 
ve 100 lira ağır para cezasına mahkûm edilen müstedi hak- 
kmdaki 30 . IV . 1957 tarihli hükmün /temyizen de tasdik 
edilerek katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak ma
hiyette bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

522 9 . IV . 1958

651/651 Yasin TJysal
Yaraşlı köyünde 
Salihli

(Arzuhal huylâsası : îbfrahim Ürüncü adındaki şahsım faili 
meçhul bir şekilde yaralanması hâdisesinde, mumaileyhin bida
yet en bâzı kimselerin tahrik ve teşvikiyle suçu kendisine atıf 
ve isnadetmiş bulunması üzerine tahtı muhakemeye alınıp adı 
geçenin duruşmada keyfiyeti böylece açıklamış ve suçlunun



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 7 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

634/634

kim olduğunu bilmediğini beyan etmiş bulunmasına rağmen 
hâkimin: kendisine karşı sarf ettiği ağır elfazı iade ve reddet
miş olmasından duyduğu hissi infialle kendisini haksız yere fi 
ay hapse mahkûm etmiş bulunduğundan ve bu baptaki kara
rın temyizen de lâyıM ile tetkik olunmadan tasdik edilmek 
suretiyle mağdur edilmiş olduğundan şikâyeti ve dosyasın m 
tetkiki talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazında : 17 . IX . 1956 tarihin
de adı geçeni yaralamaktan tahtı muhakemeye alınıp Sa
lihli Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi netice
sinde Türk Ceza Kanununun 456/1 ve 457 nci maddeleri ge
reğince hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 11 . VI . 1957 
tarihli hükmün temyizen tasdik olunarak katileştiği ve ya
pılan tashihi karar talebinin de kabul edilmediği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Vekâlet tem
silcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

523 9 . IV . 1958

Niyazi Işıkçı 
Honaz Ceza Evinde 
tutuk 
Denizli

( Arzuhal hulâsası : Taahhudetmiş bulunduğu Buldan Okul 
inşaatı temel hafriyatında keşif de belediye suyundan istifade 
olunması ciheti de derpiş olunmuş bulunmasına rağmen: ken
disinin başka* inşaatları ile meşgul olduğu bir sırada amele
leri tarafından müsaadesiz olarak belediyeye ali sudan istifa* 
de edilmiş bulunduğundan dolayı tanzim olunan bir zabiti? 
müsteniden iki ay hapse ınahkfım edilmiş olup kendisi için 
mânevi bir felâket olan işbu cezanın; belediyenin 5 - 10 lcuekc\ 
suyundan başka hiçbir zararı bulunmamış ve bundan başka. 
her hangi bir zarar dahi iddia olunduğu takdirde bunu da 
ödemeye âmade ve bu hareketin mücerret amelenin bir hala
sından ibaret bulunduğu halde: böyle basit bir hâdise yüzün
den mahkemeyi sevk olunup muhitte dürüst olarak tanınan: 
bir iş adamı ve / çocuk babası bir aile reisi olduğuna bakıl
maksızın, tecil hükmünden dahi istifade ettirilmiyerek mahkûnb 
edilmiş bulunması sebebiyle affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan tahtı 
muhakemeye alınıp neticei muhakemede Buldan Sulh Ceza 
Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 491 ilk, 522/1 ve 525 nci 
maddelerine tevfikan iki ay hapis ve o kadar müddet Emni-. 
yeti Umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarına ve 
aynı kanunun 95/2 nci maddesi gereğince müeccel cezasının



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

(i 1 4 /6 1 4

43 0 /4 .3 0

da aynen infazına karar verilen müstedi hakkındaki bu ka
rarın temyizen de tasdik edilerek katileştiği, iadei muhakeme 
ve tashihi karar taleplerinin de keza reddedilmiş olduğu ve 
hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekaleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
af talebi hakkında bu bakımdan muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

524 9 .IV . 1958

İbrahim Ethem Tan
yeri *
Atatürk caddesi 
No: 206 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : 29 küsur sene hizmeti mütaakıp tekaüde 
sevk olunurken emekli ikramiyesinden malınım bırakıldığı (fibi, 
Ziraat Bankası Memur ve Hizmetlileri Yardım Birliğine munta
zaman aidat ödemiş olmasma rağmen gûya 18 lira aidatını öde
mediği için bu Birlikten de kasden ihracoiunmak suretiyle mağ
dur edilmek istenildiğinden şikâyeti ve Birliği tekrar üye ola
rak kabulü ile vâki mağduriyetinin önlenmesi talebini mut azam- 
mmdır.)

Ticaret Vekaletinin cevabi yazısında : Mezkûr Birlik Nizam
namesinin 9 ncu maddesine ve idare kurulu kararına uyularak 
Birlikten alâkası kesilmiş olan müstedinin, müddetinden sonra 
fuzulen yatırıp kayıtlara intikal etmiş bulunan parasının iade 
olunmuş bulunduğu, bu muamelenin kasda makrun ve müret- 
tep olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işanna ve müstedinin kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığında musir bulunması halinde de 
bu ciheti tetkik ile vazifeli kaza merciine müracaatte bulun
ması lâzımgeleceğine göre; vâki talep hakkında bu bakımdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

525 9 . IV . 1958

Mustafa Ünsal 
Ceza Erinde mev
kuf
Hayrabolu

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise takdim etmiş bulunduğu 
12i sayılı arzuhale ek olarak sunulan mezkûr dilekçede ezcümle: 
Zikr olunan yolsuzluklara ilâveten askerlik yoklaması yaptırmak 
üzere savcılığa vermiş olduğu istidası mevkii muameleye kon
madan kendine iade olunduğu halde verdiği 30 kuruş kaydiye 
ücretinin geriverilmediğinden ve böylece yoklamasının yaptırıl
madığından v( ceza evine doktor raponı ile taayyün eden 25



Arzuhal
No.

1000/1000
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kişili1; haddi istiabına rağmen 50 yi mütecaviz kişi konulduğun
dan ve bu gayrisıhhi durumun önlenmediğinden, keza radyo
nun savcılık kâtibinin evinde kullanılmakta olduğundan ve 33 
kuruşluk erzakın da zamanında, tam olarak verilmediğinden şikâ
yeti re bunların önlenmesi talebini mutazammınehr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikata 
nazaran mezkûr istidanın adlî bir muamele zımnında verilme
miş bulunması itibariyle 30 kuruş alınmadan mevkii muamele
ye konulduğu, ancak, müddet geçmiş olduğu için mumaileyhin 
yoklamasının yapılamadığı; yalnız askerlik şubesine verilen 
kuvve cetvelinin birinci sıra numarasında isminin kaydedildiği 
ve ceza evi radyosunun da adı geçen kâtibin evinde olmayıp 
bozuk olarak müessesede muhafaza edilmekte olduğu, istiap 
haddi 30 kişi olan bu ceza evinde halen 43 mahkûm bulunduğu 
ve binanın kasabada mevcut binaların en iyisi, sıhhi ve muhkem 
olduğu, ancak, diğer ceza evlerinde olduğu gibi bu ceza evinde 
de bir izdiham olduğu ve 33 kuruşluk gıda maddesinin de za
manında ve tam olarak verilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye ait 124 sayılı arzuhal; 
5 . I I . 1958 tarihli bir Karara bağlanmış olmasına ve vekâletin 
işanna göre; vâki şikâyet üzerine encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

526 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası: Bingöl Maarif Müdürlüğünün okul inşa 
işlerinde vâki yolsuzluk ve. usulsüzlüklerini merciine ihbar etmek 
üzere yedinde bulunan evrakı müsbite suretlerini noterliğe çıkart
mak istemesinden dolayı valilikçe hakkında tahkikata tevessül 
olunmasındaki c/ayrikanunilikten şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin kanun yollarına müracaat 
hakkı mahfuz bulunmuş olmasına göre; vâki şikâyet üzerine bu 
bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Şerafettiıı Varan 
İlköğretim Müfettişi 
Ağrı

527 9. .IV . 1958



Arzuhal
No.

(»14/614

430/430

da aynen infazına karar verilen müstedi hakkmdaki bu ka
rarın temyizen de tasdik edilerek katileştiği, iadei muhakeme 
ve tashihi karar taleplerinin de keza reddedilmiş olduğu ve 
hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekaleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
af talebi hakkında bu bakımdan muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 8 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

524 9 .IV . 1958

İbrahim Ethera Tan- (Arzuhal hulâsası : 29 küsur sene hizmeti mütaakıp tekaüde 
sevk olunurken emekli ikramiyesinden mahrum bırakıldığı gibi, 
Ziraat Bankası Memur vc Hizmetlileri Yardım Birliğine munta
zaman aidat ödemiş olmasına rağmen gûya 18 lira aidatını öde
mediği için bu Birlikten de kasden ihracoiunmak suretiyle mağ
dur edilmek istenildiğinden şikâyeti ve Birliğe tekrar üye ola
rak kabulü ile vâki mağduriyetinin önlenmesi talebini mut azam
inindir.)

Ticaret Vekaletinin cevabi yazısında : Mezkûr Birlik Nizam
namesinin 9 ncu maddesine ve idare kurulu kararına uyularak 
Birlikten alâkası kesilmiş olan müstedinin, müddetinden sonra 
fuzulen yatırıp kayıtlara intikal etmiş bulunan parasının iade 
olunmuş bulunduğu, bu muamelenin kasda makrun ve müret- 
tep olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve müstedinin kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığında musir bulunması halinde de 
bu ciheti tetkik ile vazifeli kaza mercime müracaatte bulun
ması lâzımgeleceğine göre; vâki talep hakkında bu bakımdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

525 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise takdim etmiş bulunduğu 
124 sayılı arzuhale ek olarak sunulan mezkûr dilekçede ezcümle: 
Zikrolunan yolsuzluklara ilâveten askerlik yoklaması yaptırmak 
iizere savcılığa vermiş olduğu istidası mevkii muameleye kon
madan kendine iade olunduğu halele verdiği 30 kuruş kaydiye 
ücretinin geriverilmediğindcn ve böylece yoklamasının yaptırıl
madığından ve ceza evine doktor raporu ile taayyün eden 25

Mustafa Ünsal 
Ceza Evinde mev
kuf
Hayrabolu

yeri'
Atatürk caddesi 
No: 206 
Eskişehir



Arzuhal
No.

1009/İ000
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kiş il ik  h a d d i  i s t ia b ın a  r a ğ m e n  5 0  y i  m ü t e c a v iz  k iş i  k o n u ld u ğ u n  
dan v e  bu g a y r i s ıh h i  d u r u m u n  ö n l e n m e d i ğ in d e n ,  k eza  r a d y o 

nun sa vc ı l ık  h a tib in in  e v in d e  k u l la n ı lm a k ta  o ld u ğ u n d a n  v e  33  
k u r u ş lu k  e rza k ın  da z a m a n ın d a , tam o la ra k  v e r i lm e d iğ in d e n  ş ik â 

y e t i  ve bu n la r ın  ö n l e n m e s i  ta leb in i  m u ta z a m m ın d r r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahkikata 
nazaran mezkûr istidanın adlî bir muamele zımnında verilme
miş bulunması itibariyle 30 kuruş alınmadan mevkii muamele
ye konulduğu, ancak, müddet geçmiş olduğu için mumaileyhin 
yoklamasının yapılamadığı; yalnız askerlik şubesine verilen 
kuvve cetvelinin birinci sıra numarasında isminin kaydedildiği 
ve ceza evi radyosunun da adı geçen kâtibin evinde olmayıp 
bozuk olarak müessesede muhafaza edilmekte olduğu, istiap 
haddi 30 kişi olan bu ceza evinde halen 43 mahkûm bulunduğu 
ve binanın kasabada mevcut binaların en iyisi, sıhhi ve muhkem 
olduğu, ancak, diğer ceza evlerinde olduğu gibi bu ceza evinde 
de bir izdiham olduğu ve 33 kuruşluk gıda maddesinin de za
manında ve tam olarak verilmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstediye ait 124 sayılı arzuhal; 
5 . I I . 1958 tarihli bir Karara bağlanmış olmasına ve vekâletin 
işanna göre; vâki şikâyet üzerine encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

526 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası: Bingöl Maarif Müdürlüğünün okul inşa 
işlerinde vâki yolsuzluk ve usulsüzlüklerini merciine ihbar etmek 
üzere yedinde bulunan evrakı müısbitc suretlerini noterliğe çıkart
mak istemesinden dolayı valilikçe hakkında tahkikata tevessül 
olunmasındaki gayrikanunilikten şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin kanun yollarına müracaat 
hakkı mahfuz bulunmuş olmasına göre; vâki şikâyet üzerine bu 
bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Şerafettin Varan 
İlköğretim Müfettişi 
Ağrı

527 9. .IV . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14883/14294 İsmail Tunçok 
15116/14526 Oedidive mahallesi 

fSeneralmithat sokak 
No: 7 
Düzce

( A r z u h a l  h u lâ sa s ı :  K ö y  m u h ta r  r e  i h t i y a r  h e y e t i ,  vâ k i  ş i 

k â y e t i n d e n  m u ğ b e r  o la ra k  h i lâ f ı  h a k ik a t  m a zba ta la r la  't n ü fu s lu  
e f r a d ı  a i le s in i  p e r işa n  e tm iş  b u lu n d u ğ u n d a n  re  b u  y o ld a k i  bâriz  
su r la r ın a  ra ğ m e n  id a re  h e y e t l e r i n c e  i lt izam  o lu n m a k  s u r e t i y l e  
h a k la r ın d a  m e n ' i  m u h a k e m e  k a r a n  r e r i lm iş  bu l  a n m a s ın d a n  ş i 

k â y e t i  re  ica b ed en  k a n u n i  t e t k ik a t  n  ta h k ik a t  m y a p t ı r ı lm a s ı  Ur  

l e b in d e n  i b a r e t t i r . )

— 10 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: İcabı kanunisi yapıldığı anlaşılan talep 
ve şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

528 9 . IV . 1958

1(W6/1(W6 İsmail Tiken
Ceza Kvinde mah
kûm
Karaisalı

( A r z u h a l  h u lâ sa s ı :  O r m a n  K a n u n u n a  m u h a l e f e t t e n  M u ğ la  
S ulh  ( ' e za  M a h k e m e s in c e  m a h k û m  e d i ld iğ i  I h a f ta l ık  h a p is  c e 

zası in fa z  o lu n m u ş  ise dı ö d e m e y e  m u k t e d i r  b u lu n m a d ığ ı  3  791  

l ira  60  k u r u ş  p a ra  cezas ın ın  h a p s ın  in fa z ın a  baş lan m ış  o l d u ğ u n 

dan K o r e ’d e  b u lu n d u ğ u  s ıra d a  v e r i l e n  i şb u  ceza  b a k iy es in in  1932  

d o ğ u m lu ,  e r l i  2  ç o c u k  babası r e  9 0  y a ş ın d a  alil  babasın a  b a k 

m a k  z o r u n d a  f a k i r  b ir  k im se  o ld u ğ u  n azara  a ln ım a k  s u r e t i y l e  
a f  ta leb in d en  i b a r e t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Devlet ormanından 
182 aded yaş çam ağacı kesmekten tahtı muhakemeye alınıp 
adı geçen yer mahkemesince 3116 sayılı Kanunun muaddel 
105/2 nci ve Türk Ceza Kanununun 56 nci maddeleri gereğin
ce 5 gün hapis ve 2 791 lira 60 kuruş ağır para cezasına mah
kûm edilmiş olan müstedinin tashih ve iadei muhakeme talep
lerinin dahi reddedilmiş bulunduğu ve para cezasının filhakika 
hapse çevrilerek infazına devam edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve 'Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyet

te bulunmıyan af talebinin bu bakımdan ittifakla reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

529 9 . IV .1958

1146/1146 Mustafa Açan 
Kurt köyünde 
Hendek - Sakarya

( A r z u h a l  hulâsası  : V a ta n i  r a z i f e s in i  i fa  e t m e k t e  ik e n  z u h u r  
B a lk a n ,  Ç a n a k k a le  r e  i s t i k lâ l  sa va ş la r ın a  i l t ih a k  e d e r e k  9 s e m  
f e r a g a t l e  h i z m e t  g ö r d ü ğ ü n d e n  re bu a ra d a  Ç a n a k k a le 'd e  y a r a la 

n arak  k u r ş u n u n  i ç e r i s in d e  ka lm ış  o lm ası s e b e b i y l e  m â lû l  k a ld ı 

ğ ın d a n  re  h alen  (İ5 y a ş ın d a  b u l u n d u ğ u n d a n  b a h s i l e :  s e b k e d e n  bu
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hizmetlerinden dolanı oğlu askıydın d ön ii.nc ey t kadar kendisine 
de emsalleri (fil »i cataııi hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması ancak yeni bir kanun ile mümkün olup encümenimiz ise ka
nun teklifine yetkili bulunmamaktadır.

Müstedi; gerek mâlûliyet aylığı, gerekse 4109 sayılı Kanun
dan faydalanmak suretyle bir yardım tahsisini istemekte ise bu 
hususlar için de yetkili ve vazifeli idari makamlara müracaat et
mesi lâzımdır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

530 9 . I V .1958

[8 6 /1186  S e l â h a t t i n  T o y  (Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise takdim etmiş bulunduğu
E ski S e b ze  P a z a r ın -  13617 sayılı istida üzerini ittihaz olunan hararın kendisine bildi- 
da B a k k a l  N o :  55 rilmesi talebinden ibarettir.)
M a la tv n

Gereği düşünüldü : Malatya Mensucat Fabrikası için değeri 
verilmeksizin istimlâk edilmiş olan arazisinin yarısı boş bir du
rumda bulunduğundan kendisine iade olunması veya medarı 
maişet olmak üzere mezkûr müessesede veyahut Tayyare Fab
rikasında bir iş temini talebini muhtevi mezkûr müracaat üze
rine; iktizasının yetkili idari makamlarınca yapılması ve bu 
bakımdan bu makamlara müracaat olunması lüzumundan bâhis 
bulunan 5457 sayılı bir Karar verilmiş bulunduğundan; vâki 
müracaat üzerine Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
si müvacehesinde filhal tetkikat icrasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

531 9 . I V .1958

1 0 1 7 /1 0 1 7  Dr. E n v e r  A t a b a v  ( A r z u h a l  hulâsası  : 1917 T ı p  F a k ü l t e s i  m e z u n l a r ı n d a n  o l u p

D D  Y o l la r ı  H e k im i  m u h t e l i f  kazaUırda s ı t ma savaş  vı H ü k ü m e t  h e k i m li k t i  r i n d e  bu-  
E r z u r u m  l u n d u k l n n  sonrıı ,  1953 ı/ılrnda k i n d i  ar z us u ile i n t i s a b e t m i s  b u 

l u n d u ğ u  D e v l e t  D e m i r y o l l a r ı  İ d a r e s i n i n  al dığı  b i r  k ar a r l a  1950  
d en  ö n c e  (/irmiş olan t a b ip  a r ka d a ş l a r ı n a  (i nc i  d e r e c e  ( 7 0  l ira  
asli  m a a ş )  m ü k t e s e p  hak t anı dı ğı  hal de  k e n d i s i  bu t a r i ht en  son-



Arzuhal
No.

rjoK/rios

124 1 /1 2 4 1  
1 1 5 6 /1 1 5 6

-  12 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

r a  girmiş olduğu için bu haktan mahrum bırakıldığından bu 
adaletsizliğin bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; bu hususta evvelemirde 
katî karar vermeye yetkili idareye ve talebinin is’af olunma
ması ve kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi 
halinde ise bu ciheti tetkikiyle vazifeli kaza merciine müracaat 
etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaatı üzerine 
vazife yönündan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

532 9 . IV .1958

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin 60 numaralı Toprak K o
misyonunca ölçülmesinin temini hususunda vâki müracaat!erinin 
neticelendirilıııesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr müracaat üzerine 11 . VI 1957 
tarihli ve 5553 sayılı bir Karar verilmiş olup mezkûr kararda da 
zikrolunduğn üzere; alâkalı ve yetkili makamlara müracaat 
olunması lüzumuna binaen; talep hakkında bu bakımdan tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

533 9 . IV .1958

(Arzuhal hulâsası : 1955 senesinde mülga kamın hükümlerine 
tevfikan istimlâk olunup 6830 sayılı Kanuna tevfikan bedeli 
takdir veya bankaya tevdi edilmiş bulunan arazisine ait istih
kakının indî mülâhazalarla noksan tediye olunmak istenildiğinden 
şikâyeti ve tamamen tediyesi talebini mutazarnmm olan 
müracaatı halkında ittihaz olunmuş bulunan 957/58 sayılı Ka 
rarda müracaat olunması lüzumuna işaret olunan kaza merciinin 
tâyin ve tesbit olunmıyarak tetkikat noksan bırakıldığından mez
kûr kararın itirazen yeniden tetkikine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni mukarreratına itiraz 
etmek hakkı Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesiyle münha
sıran mebuslara tanınmış bir hak bulunmaktadır. Kaza mer
ciinin tetkikine tabi hususatın Arzuhal Encümenince tetkik 
mevzuu yapılamıytcağı da keza Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi iktizasındandır. Müstedinin; noksan ödenmek

H a l is  T a ş t a n  
H o o a h a m z a  m a h a l 
lesi Ç e şm e  sokak  
N o :  3 
G e l ib o lu

Balnbey Bulut 
tnezor Köyü Muh
tarı
A  r p a ç a y
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No.

1.220 /1220

1145/114;'»

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

istenen bedele matuf şikâyetinden dolayı 6830 sayılı Kanunun 
tâyin ettiği vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır. 
Açıklanan bu sebeplere binaen vâki talep hakkınca bu bakım
lardan tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

534 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Millî Korunma Kanununa muhale fitten  
Manisa A ğır ('eza Mahkemesince mahkûm • itilmiş olup infaz 
olunmakta hulunan 3 sene 3 ııy ağır hapis ve (i OOO lira para 
cezasının;  işbu hareketinden şahsan nedamet duyup hindisi il< 
birlikte efradı ailesinin dahi elem vc ıstırap çekmiş ve çekmekti, 
bulundukları n  mahkûmiyeti sabıkası dahi olmadığı nazara alı 
»arak affolunması talebinde» ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Fazla fiyatla mal 
satmaktan ve etiket koymak mecburiyetine riayet etmemekten 
tahtı muhakemeye alınıp adı geçen mahkemece Millî Korunma 
Kanununun 31/2, 57/2, 31/7 ve 57/10 ncu maddelerine tevfi
kan mezkûr müddet hapis ve ağır para cezasına çarptırılmış 
olan müstedi hakkındaki 11 . IX . 1957 tarihli kararın temyi
zen de tasdik olunmak suretiyle katileştiği ve hükümde bir 
isabetsizlik görülemiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve Adliye Vekaleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan tâyini muameley-î 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

535 9 . IV . 1958

( Arzuhal hulâsası : 25 lira maaşlı 27 şenelil: seyyar sıhhat 
memuru iken talebi ile tekaüde sevk olunup. 20 Hra üzerinden 
tekaüt maaşı tahsis ve ikramiyeden de mahrum bırakılmış bulun
duğundan bahsile 25 senesini dolduranlara ikramiyi tediyesini 
derpiş eden v< ahire» yürürlüğe (/irmiş bulunan kanuna tevfikan 
kendisine de ikramiye itası, harb zammından faydalandırılması 
ve tekaüt maaşının 25 Hra üzerinden tadili taleplerinden iba
rettir.)

A l i  K e m a l  A r ı s o v  

İs t a n b u l lu  m ah a lles i  
F i l iz  sok ak  N o :  3 
Y o z g a d

Nebil özengin 
Ceza Evinde mah
kûm 
Bodrum

Gereği düşünüldü : Kanun mevzuu ile ilgili bulunan talep
ler üzerine, encümenimizin böyle bir teklifte bulunmaya yetkili 
olmamasına ve müstedinin kanuni bir hakkının muhtel kılındı-



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

ğını iddia etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mer
ciine müracaatte bulunması lüzumuna binaen, vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

536 9 . IV . 1958

5 2 8 1 /1 4 6 N 9  M e h m e t  B o s ta n c ı  ( A r z u h a l  hulâsası : K öy kâtipliği zamanından alacakl ı  bıı-

C. M ü d d e i u m u m i l i ğ i  lundnğu :>30 liranın önlenmediğinden şikâyeti mutazammmdır,) 
Z a b ı t  K â t i b i  Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Köyde yaptırılan
K a r a l ıa l l i  - l ' ş a k  okul, cami ve içme suyu inşaat ve tamiratı gibi mecburi işler

dolayısiyle ödenememiş olan mezkûr paranın 1958 yılı bütçe
sine bu maksatla koydurulmuş olan tahsisattan tahsilâtı müta- 
akıp ödeneceği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

537 9 . IV . 1958

6 0 9 /6 0 9  H ü s e y i n  A v ı ı i  Oiiin- 

y  ak m a z
B a l l ı c a  k ö y ü n d e  
A k h i s a r  - M a n isa

(Arzuhal hulâsası : Akhisar'ın Ballıca Köyü Okulu Iiasöğrct- 
mcni bulunduğu sırada devamsız talebi relilerinin tecziyesi hu
susundaki râkı takibatından kendisine husumet besliyenler tara
fından tabanca re bıçaklı olarak rukubulan taarruz esnasında 
hâmil bulunduğu_ ruhsatlı tabanın ili nefsini müdafaa etmekte 
iken ai! isinin, kay m rai ide re kayınpederinin ölümüne sebebiyet 
rerdiğinden dolayı mahkûm (dilmiş bulunduğu 2 i sem 2 aylık 
hapis cezasının, mezkûr suçu işlediği tarihte çocuk denecek cağ
da bulunduğu re hâdisenin arz ettiği şekildeki oluş re mahiyeti 
halen yene re hiçbir mahkûmiyeti sabıkası olmadığı, aftan re 
meşrutun tahliye hükümlerinden istifade ettirilmiş olduğu nazara 
alınmali sureti ile memnu haklarının iadesini teminen affolun
ması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kayınbabası Mehmet 
Barut ün geceleyin rızası hilâfına evine girmekten ve karısı 
Zeynep Günyakmaz ile kayınvalidesi Ayşe Barut ü  ve adı ge
çen kayınpederini aynı maksat altında ve bir arada öldürmek
ten tahtı muhakemeye alınıp yapılan muhakemesi neticesinde 
Manisa Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun fiilme 
uyan maddeleri gereğince mezkûr müddet ağır hapis ve fer’i
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1 2 2 0 0 / 1 1H43

889/880

cezalara mahkûm edilen müstedi hakkındaki 4 . A l  . 1949 ta
rihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek katileştiği ve hüküm
de bir isabetsizlik görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına göre dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

538 9 . IV . 1958

H a li l  ( ia z io ğ lu  ve (Arzuhal hulâsası : Ornıau (tuvalinin salısı hakkındaki tiHOD
o r t a k la r ı  sayılı Kanuna tevfikan yapılan satışların muhammı n bedelden
K e re s te c i l ik  K o lck -  aşağı teklif edenlere yapılmakta bulunmasından doğan ihtilâftı 
til' Ş i r k e t i  durumun ve tereddütlerin izalesi, tomruktan v< keresteden yarı
M e r s in  mumu! keresle imal edin fabrikalarının işbu faaliyetinden dolayı

firmalarının imalâtçı sayılıp sayılmıyacağı cihetinin tetkiki hu
susunda ilgililere vâki mü racaat Icrinı cevap alamadıklarından;

1. Muhammen bedelden aşağı mal alan tüccarın muhammen 
bedel üzerinden satış yapmasında mahzur olup olmadığı?

2. Bir toptancının muhammen bedel üzerinden (dip diğer bir 
toptancıya salması halindi alıcı tüccarın bu malı toptancı kârı il< 
salıp satanı lyaccujı!

H. Müessese!eritıin imalâtçı olup olmadığı (illetlerinin tıtkik 
ve bildirilmesi taleplerinden ibarettir,

Gereği düşünüldü : Ticaret Vekâletinin taleple ilgili yazısın
da : Mezkûr hususat hakkında 5 . III . 1957 tarihli ve 9551 sa
yılı Resmî Gazetede münteşir 1072 sayılı Kararnameye göre 
müktaza tâyini icabetmekte bulunduğu bildirilmiş olmasına v e  

müstedinin mezkûr kanun tatbikatından dolayı hukukunun 
muhtel kılındığını iddia ve beyan etmesi halinde de bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatte bulunması lüzumuna 
binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

539 9 . IV . 1958

A b d ü l b a k i  B a ş b u ğ a  (Arzuhal hulâsası : Ağrı Ağır t 1eza Mahkemesince ölümle ne-
C e z a  E v i n d e  hii- licelenen bir kavgada maktule el uzatmaktan mahkum edilmiş bü
kümlü lunduğıı cezanın; 71 yaşında olup bu sebeple raporlarla da müey-
P a t n o s  yit bulunduğu iizere gözleri görmiyen, kalb ve tüberküloz hasta

lığına, musap bir kimse bulunduğu ve bu hali ile suç işlemesine



A raıhal
No.

78”) ;78T)

maddete n imkân da olmadığı göz önüne, alınarak hususi af yoliyle 
kaldırılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr suçtan dolayı 
Türk Ceza Kanununun 464/1 nci maddesine tevfikan 2 sene hap 
se mahkûm edilen müstedi hakkındaki 9 . II . 1956 tarihli hük
mün Temyizen de tasdik edilerek katileştiği, dahiliye mütehassısı 
tarafından gösterilen lüzum üzerine Erzurum Nümune Hastanesi 
Heyeti Sıhhiyesince muayene edilip müptelâ olduğu «Kronik 
bronşidin» infazın tehirine sebep teşkil etnıiyeceğine dair veri
len rapor üzerine bakiye cezasının infazına devam olunduğu ve 
hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebinin, bu bakımdan reddine ittifakla karar 
verildi.

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

540 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : 1952 sinişindi henüz ortaokul birinci sı
nıf talebesi iken bir battaniye meselesi yüzünden arkadaşı Osman 
Varol il< aralarında çocukluk saikası ile vukubulan ihtilâfta, adı 
geçenin yaralanmasına sebebiyet verdiğinden dolayı Kars Ağır 
Ceza Muhkemi sinin 15.11.195? tarihli bir t,aran ile 10 ay müd
detle hapse malıkıhn edilmiş bulunduğundan, bu cezasının; istik
baline mâni olacağı, bütün meslek hayatında arkadaş r< âmirle
rinin teveccüh ve takdirlerim mazhar olmuş v< hiçbir kötü hali 
bulunmamış, yahni v< kimsesiz yene bir aıh v< yavru sahibi bir 
kimse ve işlediği suçun gayrikasdi v< bir kaza neticesi olduğu 
göz önünde bulundurulmak suretiyle hususi a) yolu ıh kaldırıl
ması talebindin ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiilden tahtı 
muhakemeye alınıp netic^i muhakemede Türk Ceza Kanunu
nun 456/2 ve 56 nci maddeleri gereğince; 10 ay hapis ve 250 
lira ağır para cezası ile mahkûm edilmiş olan müstedi hakkııı- 
daki mezkûr kararın Temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve 
hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâlet 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Y u s u f  A y k a ç  
M a y ın  ve  M a lz e m e  
D e p o  M ü d ü r l ü ğ ü  
B ö lü k  A s t s u b a y ı  

K o n c a
D e ğ ir m e n d e n ' .  - İzm it

541 9 . IV  . 1958



Arzuiıul
No.

667/667

769/769

17

Mustafa Yılmaz 
Demircilik köyünde 
Yıldızeli - Sivas

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Bir kaza ve kader kurbanı olarak 9 sene 
ceza yerine 14 sene 5 ay hapse mahkûm olup bu cezasının (mer’i 
hükümlere yöre âzami 3 ay yerine) bir senesini hücrede geçirmiş 
olan oğlu II asan’m bu gayrikanuni mahkûmiyeti yüzünden ihti
yar halinde kendisinin ve biçare yavrularının sefil bir durumda 
kaldıklarından meşrut en tahliyesi cihetine gidilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Adliye Vekâletinin cevabı yazısında: Mehmet Demir’i kas
ten öldürmekten ve Osman Demir’i öldürmeye teşebbüsten tahtı 
muhakemeye alınıp neticei muhakemede Sivas Ağır Ceza Mah
kemesince Türk Ceza Kanununun 448, 51, 56, 448, 62, 51 ve 
69 ncu maddeleri gereğince mahkûm edilmiş olan adı geçen 
hakkmdaki 15 . IX . 1952 tarihli hükmün Temyizen de tasdik 
edilerek katileştiği ve cezası 17 . I . 1951 tarihinde infaza baş
lanan müstedinin hücre müşahedesi nihayet bulduktan sonra; 
halen Sivas Ceza Evinde mahkûmiyetini çekmekte bulunduğu, 
cezasının yansını ikmal etmemiş olması dolayısiyle iş esası üze
rine müesses ceza evlerine sevk edilemediği gibi meşrutan tah
liyeye de hak kazanmamış olduğu bildirilmektedir.

Kııcümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyet
te bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine ve müstedinin meş
rutan tahliyesi talebini de usulüne tevfikan bu ciheti tetkikle 
vazifeli hâkimliğe yapması lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

542 9 . IV . 1958

Tevfik Araslı 
Avukat
Necmettin Tan Ve
kili
Kızılay Soysal Han 
Kat: 1-No: 4 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Katil suçundan mahkûm olup işbu mahkû
miyetinin mühimce bir kısmını hüsnühali ile geçirdiği için meş
rutan tahliye edilmiş olan müvekkili Şenkaya kazası eski öğret
menlerinden Necmettin Tan’ın vâki katil suçunu, en yakın arka
daşlarından birinin sinsi, sinsi evine sokulup tasallûta kalkmasını 
hazmede miy er ek kendisine söyliyen ailesinin verdiği bir haber 
üzerine evinde pusu kurarak beklediği mütecavizin filhakika ge
lip karısına tecavüze kalkışması ve ailesinin ve çocuklarının is
timdat talebi ve bağrışmaları üzerine şuuruna hâkim olamıyarak 
aile namusu vc şerefine vâki taarruzu def ve meşru müdafaa mak
sadı ile ve istemiyerek işitmiş olduğu ve bu yüzden bütün hak
ları elinden alındığı gibi aile yuvası ve çocukları birer tarafa da
ğıldığı ve bundan başka Millî Müdafaa Vekâletince dahi hareketi 
muhilli haysiyet telâkki olunmak sureti ile yedek subaylık hakkı
nın dahi dinden alınmış bulunduğu göz önüne alınarak; adt ge



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

ren müvekkilinin mahkûmiyetinin biitün hukuki neticeleriyle bir
likte affı ve böylece namus hırsızlarına bir dersi ibret verilmesi 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: 10 . I . 1953 tarihinde 
Oltu’nun Tavuskar Köyü Başöğretmeni Bahattin Sezer’i ağır ve 
haksız tahrik neticesi öldürmekten tahtı muhakemeye alınıp 
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesinin 16 . I I . 1954 tarihli ve Tem
yizen tetkik ve tasdik olunan bir hükmü ile Türk Ceza Kanunu
nun 448, 51/2 ve 59 ncu maddeleri gereğince 5 sene hapis, 2 
ay 15 gün âmme hizmetlerinden mahrumiyet ve memnuiyet ce
zalarına mahkûm edilen müstedinin 7 . VI . 1957 tarihinde meş- 
rutan tahliye edilmiş bulunduğu ve hükümde isabetsizlik görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: incelenen dosyaya ve Vekâlet temsilcisi
nin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmı- 
yan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

543 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Niğde Sulh Hukuk Mahkemesince esbabı 
mucibeden âri ve hakkı tasarrufuna mütaullik deliller nazara alın
madan aleyhine ittihaz olunan hükmün bu baptaki dosya celbolu 
nup Temyizen tetkik <dilmesi esbabının temini talebinden iba
rettir. )

Gereği düşünüldü : Usuli hükümlere riayet olunmak ve ka
nuni sebeplerin mevcudiyeti kaydiyle; müstedinin kanun yolla
rına müracaat hakkı bulunmuş olmasına ve mahkemelerin mu- 
karraratının Büyük Millet Meclisince dahi tetkik, tebdil ve tadil 
olunması gayrimümkün bulunmasına binaen; vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan ve vazife yönünden encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

544 9 . IV . 1958

1006/1006 İbrahim Gilltaktı (Arzuhal hulâsası : Belediye Üyesi Ciro Hyaz’tn nüfuz ve fıa-
Terzi esnafından fırına binaen; kasaba imar plânı, hilafı kanun tadil ve tağyir olun-
Tatvan mak suretiyle evinin kaini bulunduğu sahanın cenubundaki şose

ye ve okula ait tapulu yerden 20 metrelik bir kışımın mumhüeyhc 
tahsis olunarak hakkının muhtel kılındığından ve Tatvan Bele
diyesince bu k a l ı l  keyfi muameleler yapıldığından şikâyeti ve hu-

1149/1149 Osman Sandağ
Makam Camii karşı
sında 
Tarsus



Arzuhal
No.

101G/101G

«08/808

kukunun korunması ve bu kabîl gayrikanuni hallerin önlenmesi 
talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Kanuni hakkının muhtel kılındığını iddia 
eden müstedinin bu hususu tetkik ve hal ile vazifeli kaza mer
ciine; sair hususata mütaallik şikâyetinden dolayı da yetkili 
mafevk idare makamına müracaat etmesi lâzımg’elmekte bulun
duğundan vâki talep ve şikâyet üzerine bu bakımlardan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

545 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Milli Müdafaa hesabına Amerika'nın 
Michigan Üniversitesinde mühendislik tahsilini yapıp 1917 de 
mühendis .1918 yılında da Yühsek Mühendis unvanını ihraz 
ederek 1950 yılında Deniz Kuvvetlerinde vazifeyi, başlamış ol
duğu h a l d e 3128 sayılı Kanunun hakkında yanlış tatbik 
olunması neticesi Binbaşılığa terfiinin geciktirilmiş ve bu mev
zuda açtığı idari dâvanın da Şûrayı Devletçe müruru müd
detten reddedilmiş olduğundan şikâyeti ve kanuni olan işbu
talebinin tetkiki ile mezkûr rütbe nasbmın 30 . VIII . 1956 ola-

t

rak tashihi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolupı, 'nitekim 
Devlet Şûrasmca dahi müruru müddetten (usulden) reddolun- 
muş bulunduğu anlaşılan talep hakkında, Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce vazife 
yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Kwar No. Karar tarihi

546 9 . IV . 1958

Mustafa Sayman (Arzuhal hulâsası : Aralarında öteden beri devamedegelen
Dereağzı köyünden husumet ve münaferet sebebiyle Şakir tJney ile, ailesinin amu- 
Nazilli rası ve amcası oğlunun yaptıkları bir tertip ve iftira neticesi

ve temin ettikleri yalancı şahitler yüzünden, mâsumiyeti ya
lancı şahitlerden birinin Ahmet Giirbay adındaki şahsa vı 
ailesine vâkı itirafı ile dahi sabit olmuş iken ada geçen Şakir’in 
pulluğunu çalmaktan haksız yere S ay hapse ve bu kadar müd
det Emniyeti Umumiye nezareti edtında bulundurulmaya mah
kûm edilmiş olduğundan ve adı geçen şalısın esasen daha önce 
de kendisine başka bir iftirada bulunduğu ve bundan beraet et
miş olduğu, keza kendisinin muhitte dürüst tanınan ve hiçbir 
mahkûmiyet ve sabıkası olmıyan 2 çocuklu bir aile reisi olduğu, 
vâki yalan şahud- f iddiasının da müddeiumumilikçe sathi bir

Necat Kerim Arnas 
Deniz Fabrikalar Ge
nel Md. Plân Kesif 
Dizayn Müdürlüğü 
Elektrik Dizayn §efi 
Gölcük

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



- 20

tahkikatla ademitakip kararma bağlanmış olduğu, keza, avuka
tının da hemm tarafla anlaşarak hukukunu müdafaada tekâsül 
gösterdiği ve Temyiz hakkını dahi istimal etmemiş bulunduğu 
göz önüne alınarak bu fena lekenin üzerinden kaldırılması tali
binden ibare,tür.)

Adliye Vekâletinin cevabi yasasında : Nazilli Asliye Ceza 
Mahkemesince hırsızlıktan tahtı muhakemeye alınıp neticei 
muhakemede; Türk Ceza Kanununun 492/8, 52 ve 525 nci mad
delerine uyularak mahkûm edilip ' hakkmdaki karar Temyiz 
olunmaksızın katileşen müstedinin, Ahmet Asat hakkmdaki 
vâki yalan şahadet iddiasının da filhakika takipsizlik kararına 
bağlandığı, buna vâki itirazın da merciince reddolunmuş bu
lunduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir 
cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Vekâlet temsilci
sinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bulun- 
mıyan af talebinin ittifakla reddine ve avukat hakkmdaki şikâ
yetinden dolayı da müstedinin bu hususta gerekli muameleyi 
ifaya yetkili ve ilgili makama müracaat etmesi lüzumuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

547 9 . IV . 1958

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı v« adw»i Encümen karan ?e ae üobtptaıı rmidiği

(Arzuhal hulâsası: Asta hakaret fiilinden dolayı 2 nci Kolor
du Askerî Mahkemesince mahkûm edilip infaz olunmuş bulunan 
/ günlük hapis cezasının; bu cezanın bir disiplin cezası olduğu 
ve infazının dahi hürriyeti tahdideden sair hapis cezalarından 
ayrı ve bu güzden terfiinin bir yıl geri bırakılmakta bulunduğu 
nazara alınarak af yolu ile kaldırılması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Kendisine se
lâm vermiyen ve ikazı üzerine af dileyen Tevfik Atılgan adın
daki bir üsteğmene terbiyesiz herif ve izzeti nefissiz demek ve 
kulağını çekmek suretiyle hakaret ve fena muamelede bulun
duğu bilmuhakeme sabit görülerek mahkûm edilen müstedi 
hakkmdaki kararın her hangi bir şekilde muallel bulunmaması 
ve suç mahiyeti itibariyle hususi af talebinin vekâletçe kabule 
şayan bulunmadığının mütalâa edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye ve Millî 
Müdafaa vekâletleri temsilcilennin vâki izahatına nazaran 
dikkate ahnacafc mahiyette bulunmıyan af talebinin ittifakla 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

948 9 . IV . 1958

1090/1090 Sabri İltekiıı
Harita Umum Mü
dürlüğü Harita Bin
başısı 929/1 r»
Ankara
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1399/1399 Zehra Aslanergun 
Oumlupınar mahal
lesinde çeşmecileriıı 
evinde 
Nazilli

Arstahol AmVkai s&btkiftiu
No. adı, soya*lr ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Genelevlerde ev işleten Fatma adındaki 
kadrmn kızı Sabrha’mn ırzına geçtiği ve katlettiği iddia ve isnadı 
ile ölüm cezasına çarptırılmış olan oğlu Süleyman'ın bu cezası
nın; adlî hataya müstenit ve faili aslının maktulün üvey babası 
olduğu, ezcümle, hâdise akşamı oğlu Ur beraber içki içerek oğlu
nu şuurunu kaybetmiş bir hale koyan mumaileyh; işlediği bu 
suçu kendisini kurtaracağı vâdı üe oğluna kabul ettirmiş bulun
duğu, kendisinin bir ana olarak bu acıya tahammül edemiyeceği 
ve 3 torununun boynu bükük bir halde kalacağı göz önüne alınıp 
bir eseri atıfet olarak müebbet hapse tahvil olunması talebinden 
ibarettir.)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında: 2 . III 1956 gecesi 
1939 doğumlu Sabahat Altıntaş’ın ırzına tecavüz ve ziynet eş

yasını çalmak ve bu suçların meydana çıkmamasını temin ve 
delillerini yok etmek için mezbureyi boğarak öldürmekten tahtı 
muhakemeye alınıp Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 
muhakemesi sonunda Türk Ceza Kanununun 450/9, 7 nci mad
desi gereğince idam cezasına mahkûm edilen adı geçen Süley
man Arslanergun hakkındaki 4 . I I . 1957 tarihli bu karann 
Temyizen de tasdik olunup katileşmesi üzerine Teşkilâtı Esa
siye Kanununa tevfikan muktazasmın ifası için Yüksek Baş
vekâlete takdim kılındığı ve bulunduğu ceza evinden dıvar del
mek suretiyle firar eden mumaileyhin yakalanarak tekrar ce
za evine konulmuş olduğu ve mezkûr hükümde bir isabetsizlik 
görülemediği bildirilmektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahi
yette bulunmıyan af talebinin bu bakımdan ittifakla reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

549 9 . IV . 1958

6957/6957 Nuriye Hbponozhı- 
oğlu
Şişli Mecidiyeköy 
Yeniyol No: 7/5 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bâzı sebepler yüzünden İr ak’t a bulunun 
akrabalarının yanında kaldığı 8 yıl zarfında hususi mahiyette 
terzilik yapıp tasarruf ettiği parayı yurda dönerken nakden ge
tirmesine müsaade edilmediği için mukabilinde alıp getirdiği 
Buik otomobilinin ithal muamelcsinn de el’an yapılmamış oldu
ğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Irak’ta ikameti sıra- 
sındfthi kazancım mukni vesaikle tevsik edemediği için bedel- 
sia olarak yurda ithaline müsaade olunmıyan otomobilinin mah- 
recise iadesi hususunda müracaatte bulunan müstedinin bu ta-



lebi muvafık görülerek 30 . VII . 1956 tarihinde kendisine bil
dirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince tetkik ve halli lâzımgelmekte bulunmasına göre; vâla 
müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  22 -

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

550 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsam : 50 kilsur senelik 1kaydı bulunan babasın
dan miintckü yerlerine ait kayıt örneklerinin miitaaddit müra- 
caatlerine rağmen kendisinden saklandığından, bu hususta bilgi 
sahibi olmıyan bilir kişilerin iltizamen ifadelerine müracaat olun
duğundan ve maktul amcasının çocuklarının bulunarak kendi
sine teslim edilmediğinden şikâyeti muhtevi 55/55 sayılı mü
racaatı üzerine ittihaz olunan 157 saydı Arzuhal Encümeni Ka
rarma itirazı mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mevzuubahis kararda da açıklandığı 
üzere itiraz hakkı münhasıran mebuslara tanınmış ve müstedi
nin mezkûr taleplerinden dolayı da evvel emirde bu hususlarda 
gerekli muameleyi ifaya ve katî karan vermeye yetkili idare 
makamlarına, kanuni bir hakkının muhtel kılınması halinde de 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mercilerine başvurması lâzım- 
gelmekte bulunmasına binaen; vâki mütevali müracaatleri üze
rine bu bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

551 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Polislikten emekli olup, gedikli olarak ka
tılmış olduğu Millî Mücadelede ve dahilî tedibatta sebk eden hiz
metlerinden dolayı İstiklâl Madalyası verilmesi hakkmdaki tale
binin is’af o l u n m a d ı ğ ı n d a n  ve Danıştay Kararına rağmen hakkı
nın tanınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : istidaya bağlı bahis konusu Şûra Karan 
sebk eden gedikli hizmetinin; 788 sayılı Memurin Kanununun 
mülga rifüzeyyel maddesine tevfikan tetkik ve nazara alınma
mış bulunmasında isabet görülmiyerek bu baptaki muamelenin 
iptaline mütedair bulunmaktadır.

istiklâl Madalyası verilip verilmemesi mevzuunda müstedi

1557/1557 Ali Rıza Sönmez 
Kurtuluş mahallesi 
emekli polis memuru 
Kırıkhan - Hatay

1427/1427 Mehmet özdemir 
Manifaturacı Ali 
Ünlütiirk eliyle 
Akyazı



—  23

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

kanuni bir hakkının muhtel kıldığını iddia ettiği takdirde bunu 
ayn bir dâva olarak vazifeli kaza merciine götürmesi lâzımdır.

Karar No. Karar tarihi

552 9 . IV . 1958

1325/1325 A. Siireyyn fîünay- 
din
tş  B ankası A. Ş. S a 
nay i A jan s ı Me. 
K avse ri

(Arzuhal hulâsası : Muvaffakiyet sizi iği sebebiyle 1947 sene
sinde devanı etmekte bulunduğu Maltepe Askerî Lisesinden çıka
rıldığından dolayı, Fatsa Asliye llıtkul; Hâkimliğinin 1956/658 
sayılı Kararına müsteniden kendisinden istenilmekte olan 3 181 
liranın kendisinin bilâhara liseyi ikmal re yedek subay olarak va
zife gördüğü vc halen de üç çocuk babası ve az maaşlı bir memur 
olduğu nazara alınmak suretiyle affı ve kendisi gibi mağdur du
rumda olan binlerce vatandaşın bu ıstıraplarının giderilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hazine hukuku şahsiyesi ile ilgili bulun
ması itibariyle mezkûr tazminatın affı hususi ile ortadan kaldı
rılması mümkün olamıyacağı gibi kanun teklif ve şevkine yet
kili bulunmıyan encümenimizce bir kanun teklifi ile terkin yo
luna da gidilmesi mümkün bulunmadığından, vâki müracaat 
üzerine bu kanuni sebeplere binaen encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

553 9 . IV . 1958

1112/1112 Haşan özel 
Yenimahallede 
Honaz - Denizli

(Arzuhal hulâsası : Gece saat 23 - 2İ sıralarında vazife başın
da çarşı bekçisini döven belediye reisi ve zabıta memuru hakların
da gerekli tahkikatı ifa etmek üzere bitaraf bir tahkik memuru 
gönderilerek bu şahısların cezalandırılması esbabının temini tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mağdurun usulüne tevfikan Vazifeli adlî 
ve kazai makam ve mercilere müracaat hakkı mahfuz bulundu
ğuna göre; vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

554 9 . IV . 1958



320/320 Necip ve îlhan Al- 
kan Kardeşler 
İthalât, İhracat Bah- 
çekapı Liman Han 
No: 57 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 2026 sayılı tefsir karan hilâfına, fuzulen 
tahsil olunmuş bulunan faizlerin Gümrük ve İnhisarlar Vekâletin
ce g e riv er ilmeme tin d e, n ve 90 dünlük dâva müddeti dahi geçmiş 
ve kanun yolu kapalı bulunmuş olmasına rağmen Devlet Şûrasına 
müracaat etmesi hakkında yapılan tebliğattan şikâyeti mut azam
inindir.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Bu fir
manın muvakkten ithal edip müddeti içerisinde ihracetmemiş 
bulundukları çuval ve jet için tahakkuk ettirilip tahsil edilmiş 
bulunan faizlerden dolayı Şûrayı Devlete açmış olduğu dâvalar
dan birinin süre aşımından ret, diğerinin de derdesti tetkik 
bulunduğu bildirilmektedir.

-  24 -

Encümen karan re ne s»b*pt«n yerildiği

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde vâki şikâyet ve talebini encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

. Karar No. Karar tarihi

555 9 . IV . 1958

1334/1334 Mehmet Tosun 
Ceza Evinde mah
kûm 
Sinob

(Arzuhal hulâsası : Katil suçundan mahkûm olmuş bulunduğu 
15 yıl hapis cezasının infaz olunduğu Sinob Ceza evinde Müdiir 
Ahmet Keçcci’nin birçok mahkûmlar gibi kendisini günlerce in
zibati hücrede yatırarak zulüm ve işkence yapıp dayak atması 
neticesinde tüberküloza musabolduğu için halen Kastamonu Gö
ğüs Hastanesinde tedavi altında bulunduğundan adı geçen hak
kında tahkikat ifası ve başka bir ceza evine nakledilmesi talep
lerinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İnzibati mülâhaza ile 
Edirne Ceza evinden Sinob Ceza Evine naklolunan adı geçen 
mahkûmun mezkûr ceza evinde nüfuz tesisine kalkışıp çıkan 
bir kavgada bir mahkûmu yaraladığı için hakkında ittihaz olu
nan inzibati ceza kararının infazı için koğuştan alınacağı sıra
da Ceza evi Müdürünü de yaraladığı ve bu hareketinden dolayı 
aleyhine dâva açıldığı ve Ceza Evi Innbat Komisyonunca inzi
bati bakımdan verilmiş olan müteaddit hücre hapis cezalarıma 
talimatname hükümleri dairesinde infaz olunmuş ve halen bu
lunduğu Kastamonu Ceza Evinde de bu kabil hareketleri sebe
biyle aldığı inzibati cezadan dolayı hücrede bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep ve şikâyet 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar varildi.

Karar No. Karar tarihi

556 9. IV . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

26

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1408/1408

1331/1331

(Arzuhal hulâsası : Tütün ticareti ile iştigal etmekte olup 
195!) yılı defterlerini tanzim ve hesapları tesbit eden şahsın bir 
ihmali yüzünden imal ve sevk masrafları nazara alınmadan mad
di bir hata neticesi safi kâr olarak bildirilen 64 küsur bin liralık 
beyanı ile ilzam olunmak suretiyle ödemeye muktedir bulunma
dığı 22 küsur bin lira cezalı vere/iye muhatap tutularak buna 
karşılık bütün emvaline haciz konulup, her zaman bu hatai mad
dinin tesbiti mümkün olmasına rağmen bu cihete tevessül olun* 
mıyarak satışa intikal ettirilmekle maddi ve mânevi vavlığvnm 
tehdit altında bulundurulduğundan, bu hususta gerekli tahkikata 
geçilmesi ve perişan olmasına mahal bırakılmaması taleplerin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tetkik ve halli kaza merciine aidolup 
maddi hatanın ıslahı hususu da keza usul hükümleri dairesinde 
alâkalı vergi dairelerinin vezaifi cümlesinden bulunmuş olma
sına mebni; vâki müracaat ve şikâyet üzerine vazife yönünden 
.encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

557 9 . IV . 1958

A. Hikmet Açıksöz (Arzuhal hulâsası: Yüksek Meclise yapmış olduğu 15046/14456
Saraeilyas mahalle- sayılı müracaatinin yanlış anlaşılmış bulunduğu açıklanarak, ba
tinde hası ölü Hüsnü'ye ait İpsala'da kâin Murat Koru namı ile mâ- 
İpsala . ruf ve 1319 y ılında Hazine i Hassaya olan borcundan dolayı Ha

zine adına tefevvüz olunmuş bulunan arazisinin 2566 sayılı Ka
nun hükümlerine tevfikan reddi ferağ için 1950 senesinde def
terdarlığa müracaat edip işbu talebi kabul edilerek gerekli mua
meleye tevessül olunmuş bulunduğu sırada; 317 lira 50 kuruş
tan ibaret bulunan borç Mâliyece 31 750 lira olarak iddia olu
nup kendisinden istenilmesi vc arazisinin iade edilmemesi üze
rine Maliye Vekâletine müracaat etmiş ise de müşarünileyh Ve
kâletçe bu talebinin hiçbir esasa istinadolanmadan ve daha önce 
müracaat etmiş bulunduğu nazara alınmadan 6183 sayılı Ka
nunun 116 ncı maddesinin 9 ncu fıkrasttıdan bahsile; is’af olun
mamasından şikâyeti ve bu baptaki Vekâlet muamelesinin kaldı
rılması talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihtilâfın gayrimenkul mülkiyeti 
ile ilgili ve kaza merciince tetkik ve halli lâzımgelen hususat- 
tan bulunması itibariyle Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağına, 6183 sayılı Kanunun zikrolunan maddesinin ken-

Mehmet Durmaz 
Tütün tüccarı 
Bafra



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

dişine .tatbiki mümkün olup olmadığına matuf inceleme talebi
nin de keza hükmen halli lâzımgelmekte bulunduğuna karar 
verildi,

Karar No. Karar tarihi

558 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsam : Menderes nehri gerisinde toprak doldur
ma suretiyle yapılmış ve halen tamamen ortadan kalkmış olun su
lama, kanalından diğer müstahsil gibi istifade etmiş bulunduğu 
halde tahribat yaptığı iddia siyle Sular idaresince açılmış olan 
tazminat dâvasının, aleyhine hükme bağlanmış olmasından ve 
traktörü haczolunmak suretiyle mezkûr tazminatın kendisinden 
tahsil edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve mağduriyetinin gide
rilmesi talebinden ibarettir.)

Nafia Vekâletinin cevabi yazısında :Aslanlı Sekonder kana
lı sulama sahasındaki tarlasına Menderes’ten motorla çektiği 
suyu ters istikametten bu kanala akıtmak suretiyle patlamaya 
sebebiyet vermiş olduğu için Nazilli Asliye Hukuk Mahkemesin
den aleyhine 1047 lira 71 kurşluk tazminat hükmü alınmış bu
lunan müstedi mezkûr parayı icra dairesine ödemiş olduğundan 
Traktörünün satılmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciinin kararına iktiran eden bir 
hususa mütaallik bulunan talep hakkında Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 54 ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddeleri 
muvacehesinde encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve müstedinin kanun yollarına müracaatte muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

559 9 . IV . 1958

489/489 Hüseyin Onurlu ve 
arkadaşları 
1164 ncü sokak 
No: 11
Tepecik - îzmir

(Arzuhal hulâsası : tzmir Tepecik Semti Güney Spor ve bi
rinci küme amatör kulüplerinden Kalespor kulüpleri arasında 
yapılan maçta hatalı hareket eden hakeme karşı usul ve nizam, 
harici hareket olunduğundan dolayı merkez ceza heyetince adı 
geçen Güney Kulübünün 10 oyuncusu hakkında bir nispet kabul 
etmiyecek derecede ağır bir şekilde. «müebbet hak mahrumiyet» 
cezası verilmiş olmasından dolayı teessür ifade olunup mezkûr 
cezanın hafifletilmesi talebinden ibarettir.)

1144/1144 Süleyman Aydoğdu 
Çapahasan mahallesi 
40. sokak No: 6 
Nazilli

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : 
Bu baptaki karar suretinin gönderildiği»ve re ’sen tetkike tâ
bi bir mevzu olduğundan bu karann İstişare Heyetince de te t-
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kik ve tasdik olunarak nihai şeklini almış olduğu bildirilmek
tedir.

778/778 Haşan Eftekin 
Akdoğan Tekkesi 
köyünde 
Taşköprü

Gereği düşünüldü : Umum Müdürlüğün taleple ilgili ce
vabi yazılanna ve kanuni bir hakkın ihlâl olunduğu iddia edil
diği takdirde de vazifeli kaza merciine müracaat olunması lâ- 
zımgelmekte bulunduğuna göre vâki müracaat üzerine encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

560 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Elinde hiçbir aramaı karan olmaksızın 
yanındaki 4 jandarma ile birlikte köylerine gece yarısı baskın 
yapıp evlerinin en mahrem yerlerine kadar (kadın ve kızla
rının yatak odalarına kadar girerek) arama yaptıktan sonra■ 
.silâhların saklandığı iddiası ile istidada adları yazılı oğlu, 
ile diğer şahsıları köyden uzak bir yere getirerek dövüp 500 
lira rüşvet talebeden Taşköprü *1 ferkez Karakol Kumandanı 
Başgedikli Mustafa Sırrı Erdoğan'ın; tabip raporu ve sair ka
nuni delillerle sabit olan bu kanunsuz hareketine rağmen va
zifesi başında tutulmasından şikâyeti mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adlî vazife esna
sında işlenen bu hâdisenin tahkikine mahalli müddeiumu
milikçe başlanıp henüz bir karara bağlanmadığı ve idari bir 
tedbir olarak da adı geçen astsubayın vilâyet merkezine alın
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

561 9 . I V . 1958

5678/5667 Osman Akarsu 
Taşbaşı mahallesi 
Küçük sokak No: 3 
Ordu

(Arzuhal hulâsası : Mübadil rumlardan Hâzineye intikal et
miş olup bir kısmı teffiz, iskân ve müzayedeten satılmak suretiyle 
aharın eline geçenlerden başka geri kalan gayrinıe/nküllerin şu- 
veya bu şekilde elde olunan bir hisseye müsteniden zinufuz bâzı 
eşhas tarafından hudutları genişletilmek suretiyle zaptedilmiş 
olduğa halde; bu mevziideki ihbarattan bu şahısların bilir kişi
lere temin ettikleri menfaatler sebebüe bir netice almamıyarak 
bu yerlerin tesbit edilemediğinden, dolay isiyle Hazine hukuku
nun zıyaa uğradığından bahsile, bu kabil yerleri fıızulen işgal 
etmekte olup beyanname ile bildirmiyenler hakkında 1609 sayılı
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329/329 Omev Geçen.
23. P. A. Havan BL.
Çvş.
Rami - İstanbul

14177/135M Galip Ural
Yenimahalle Çınar 
sokak No: 157 
.İnkara

Kanuna tevfikan takibat icrası ve müeyyide tatbiki esbabının is- 
tikmali talebinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin şikâyetle ilgili yazılarında : Bu mahalde 
bulunan metruk gayrimenkuller hakkında yaptırılan tahkikat 
ve tetkikat neticesinde : Ahmet Gök’ün tasarrufunda bulunan 
arsa ve evin Selanik mübadillerinden Nafiz ve Ali Rıza’ya tef
viz olunup bu mübadiller tarafından satılan gayrimenkuller ol
duğu, tesbit olunan hudutlar aşılmadıkça miktar fazlası arayıp 
istirdadetmek bahis mevzuu olmadığı ve hâdisenin bu cepheden 
tetkikiyle tevavüz vukubulduğu takdirde Hâzineye aidolması 
icabeden fazlanın ifrazının Ordu Valiliğine bildirildiği belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü : İhbarla ilgili vekâlet işarına ve bu kar 
bil şahısların 1609 sayılı Kanun şümulüne atatmalarına mütedair 
ve kanun teklifi ile ilgili bulunan talep hakkında encümenimiz
ce kanun teklifine yetkili bulunmamasına binaen; vâki müraca
atı üzerine muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

562 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Babasını taammüden ve parasına tarnaen 
öldüren Fettalı Er şahin ’in yakalatılarak hakkında kanuni taki
bata geçilmesi }alebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Adı geçenin yakalatılarak ceza evine ko
nulduğu ve Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde muhakemesinin 
devam etmekte bulunduğu anlaşıldığından bu suretle yerine ge
tirilmiş olan talep hakkında tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

563 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası: Maliye Vekâletinin kamumuz fiil ve hare
keti ile mahrum bırakıldığı memuriyet ve tekaütlük hakkının ve
rilmesi ile ilgili olarak Yüksek Meclise vâki müracaatının 2 nci 
defa olarak reddine- mütedair Arzuhal Encümenince ittihat bu
yurulan 17 . V . 1962 tarihli ve 2070 sayılı Karara itirazı ve ez
cümle: Bu kararda zikrolunduğu gibi Devlet Şûrasınca suçlulu
ğumun rejine dair verilmiş olan esas karardan sonra, mezkûr 
merciee esae talebinin reddi ile ilgili verilmiş bir karar olmadığı 
hal,de Maliye Vekâletinin kanunsuz muamelesini setir maksadıyla
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bu yoldaki vâki beyan ve işarına dayanılarak verilen ve mesnet* 

siz bulunan mezkûr kararın kaldırılması ve müşarünileyh vekâ
letin vazifesini ifaya davet olunması taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: Memuriyet ve emeklilik haklarına taallûk 
edip bunlarla ilgili hâdise ve ihtilâfların idari kasa merciince 
tetkik ve hal olunması lâzımgelmekte bulunmasına, nitekim; 
dosya arasında bulunan 3. X . 1947 tarihli bir kararla, mevzu
un adı geçen merdca tetkik ve usulden reddedilmiş ve bu kabil 
müracaatlerin, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
muvacehesinde encümenimizce tetkiki gayrimümkün bulunmuş 
keza; encümen kararlarına itiraz etmek hakkı ise 57 nci mad
de ile münhasıran mebuslara tanınmış olmasına binaen; vâki 
müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. «di, uoyadı v« adrehi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

564 9. IV . 1958

(Arzuhal hulâsanı: istidada isimleri belirtilen, şahısların şe
beke halinde Suriye'ye hayvan ve yağ kaçırdıkları ve 
vergi kaçakçılığı yaptıkları, bu mevzuda ilgili makamla
ra İhbarda bulunduğu halde;  haksız servet ve nüfuz te
min eden bu eşhas hakkında icabeden takibatta bulunul
madığından şikâyeti, memleket ve Hazine nef'ine olan işbu ihba
rın ne derece hakikate uygun ve doğru bulunduğunu tesbit et
mek üzere gönderilecek müfettiş ve kaçakçılık ekibinin doğruca 
kendisi ile temas ettirilmesi talebini mutazammındır.)

.13889/13305 Bekir Bişirici
Eyyübiye mahalle
sinde 
Urfa

Gereği düşünüldü: Mezkûr şikâyet ve ihbar ile ilgili cevabi 
yaaya nazaran; mezkûr müddeiyat hakkında icabeden kanuni 
tahkikat ve takibatın yapıldığı ve bası olayların adlî makam
lara intikal etmiş bulunduğu anlaşıldığından vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9 . I V .1958

839/839 Genco Onat ve arka
daşı
Tahari köyünde 
Beşiri

(Arzuhal hulâsası: Beşiri Halk Partisi Başkanı Bayram Tar- 
han ile kardeşi Belediye Reisi Cemil Tarhan'ın, nüfuzlarından 
bilistifade birtakım haksız iktisaplarda bulunduklarından keza, 

kendilerine ait ecdattan mevrus yerler üzerinde de hak iddiası- 

na kalkıştıklarından,, hâkim Mahmut Demirbağ ile Tevfik Yar 
manofflu'nuv da bunları iltizam ettiklerinden, 25 dönümlük ta-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

pulu yerlerinin bu şahıslara verilmiş olduğundan, şikâyeti ve adı 
geçen bu hâkimlerin kazalnnndan uzaklaştırılmaları talebini ınv- 
tazammmdır.)

Gereği düşünüldü: Mahkemelerin mukarreratının Büyük 
Millet Meclisince dahi incelenip tebdil ve tâdil olunması müm
kün bulunmamasına ve mezkûr kararlar aleyhine aynca kanun 
yollarına müracaat hakkı tanınmış ve hâkimlere isnadolunan 
vazife kusurlarından dolayı da bu hususta gerekli muameleyi 
ifaya ve katî karan vermeye yetkili Adliye Vekâletine müra
caat olunması lâzımgelmekte bulunmasına binaen vâki şikâyet 
ve talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

566 9 . IV . 1958

1403/1403 Kemal Kıllçaslaıı 
Defterdarlık Vergi 
Daii’esi Vergi Me. 
Oazianteb

(Arzuhal hulâsası : 102 .sayılı haftalık karar cilvelinde miin- 
dt riç, şahsı ile ilgili kanır mahiyetinin açıklanması lalı binilen 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; arsasının imar plânı içeri
sine alınarak burada ev inşasına izin verilmesi talebini muhtevi 
müracaatı üzerine müttehaz ve bu hususta gerekli muameleyi 
ifaya ve katî karan vermeye yetkili makama müracaat olun
ması lüzumundan bâhis bulunan 2 . IV . 1957 gün ve 5107 sa
yılı bir karar verilmiş ve mezkûr mercilere baş (vurulduğu hal
de kanuni bir hakkın muhtel kılındığı iddia edildiği takdirde 
de, bu ciheti tetkika kaza merennin vazifeli bulunmasknaj bi
naen; vâki müracaat üzerine vazife yönünden encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

567 9 . IV . 1958

1373/1373 Kâzım Aydoğan 
Yukarı Barasor kö
yünde Muhtar 
Kemaliye - Baspmar

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait yayla, tapulu ve tapusuz 
arazilerine Pertek kazasına bağlı N-ısırto köyü ve Savak köyleri 
ahalisi tarafından hayvanlarını buralarda otlatmak suretiyle va
kti fuzuli tecavüzlerin önlenmişi hususundaki müracaath rinin 
ilgili makamlarca nazara alınmadığından ve bundan cesaret alan 
bu kişilerin köylerinden bâzı şahısları dövüp yaraladıkla,''nidan, 
Hüsnü özçelik adındaki bir şahsnı hayvan ve eşyalarını ga.sbet
miş olduklarından şikâyeti ve her ne kınlar mezkûr olaylara adli 
makamlarca el konulmuş ise de hiçbir hakka miistenidolmaksızın 
yapılan bu lecavüzim >'( her yıl mezru arazilerine 10 bin lira.



raddesinde iras ettikleri zararların, dolayısiyle daha büyük re 
hâdiselerin olmasının önlenmesi f(Heplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Gayrimenkul mülkiyetine mütaallik ih
tilâfın vazifeli kaza mercilerince, idaritedbirlere mütaallik 
hususatm da yetkili idare makamlarınca tetkik ve icabının ya
pılması lâzımgelmekte bulunduğundan; vâki müracaat üzeri
ne bu bakımlardan Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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568 9 . IV . 1958

5083/5572 Mustafa Üçkaç (Arzuhal hulâsası : Firari bulunan babasını takip ve yakala
Taşoluk köyünde maya vazifelendirilen müfreze kumandanı tarafından XI nüfuslu
Göksün efradı ailesinin kaza merkezine nakil ve orada oturmaya icbar

olunduğundan ve bu arada muhbir durumunda olup biitün fe
nalıklara önderlik eden Sabit Kuşoğlu re adamları tarafından 
erinin yakıldığından, emlâkinin t ah rib olunduğundan, bunların 
önlenmesi için yaptığı müracaatte rin de nazara alınmamış bulun
duğundan şikâyeti ve uğradığı mağduriyetin telâfisi talebini 
mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu takip sırasında 
müfreze kumandanı ve arkadaşlannın; Nuri Çağlar ve arkadaş
larını dövdükleri hakkındaki vâki müracaat üzerine tahtı mu
hakemeye alındıkları ve muhakemenin devam etmekte bulun
duğu, müfrezenin ayrıca firari maznun Hacı Üçkaç’ın efradı 
ailesine suimuamelede bulunduğunun tesbit olunamadığı, müşte
ki ve efradı ailesine ait ev ve emlâkin yakılıp yıkıldığı, bozu
lup tahribedildiği hakkındaki iddiaların da, yapılan hazırlık 
tahkikatı sonunda asılsız olduğu neticesine varılarak alâkalılar 
hakkında takibat icrasına mahal olmadığına karar verilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili cevabi yazısı
na ve müstedinin gerek ademitakip kararına karşı, gerekse hu
kuku şahsiyesine mütaallik hususattan dolayı vazifeli kaza mer
ciine müracaat hakkı mahfuz bulunmasına göre; vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

569 9 . IV . 1958
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Arzuhal

No.

242/2412

1381/1381

Sabahattin Arı kan 
Hazine Avukatı 
Gümüfjane

Arzuhal sahibinin
ad», soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vekâletlerin; takdiri ve t cinsiye t tasarruf
larında hatalarının her vakit Yüksek Meclisçe ıslah olunabileceği 
hakkmdaki kanaatine binaen; vâki şikâyeti üzerine Arzuhal En
cümenince verilmiş olan 23 . / . 1957 tarihli ve 4537 sayılı Ka
rarda yazdı Adliye Vekâletinin; kendisi hakkmdaki mesnetsiz ve 
haysiyet kırıcı mahiyetteki i§aratma mevzu teşkil eden vakıalar 
tarihleri ile birlikte bertafsil açıklanıp; raporlarla sabit olan 
ağır ve hayati ehemmiyet arz eden hastalığına rağmen; kendisine 
tedavi imkânı verilmiyerek, bilâkis İpsile gibi doktoru dahi bu- 
lunmıyan bir yere tâyin ve burada vazifesine başladıktan sonra 
Memurin ve Hâkimler Kanununun mevaddı mahsusuna tevfikan 
bizzarure vazifesi başından ayrılıp durumunu ayrıca vekâlete de 
bildirmiş olduğu halde; müstafi addedilmek suretiyle hakkında 
tatbik olunan muamele ve belirttiği sebeplerle verilmiş olun diğer 
cezalardaki isabetsizlik ve yayrikan an ilik tebarüz ettirildikten 
sonra; her şeyden önce rencide edilen haysiyetinin; bu kabil asıl
sız isnatlardan tenzih olunmak suretiyle korunması ve 10 yıl 
mahrumiyet bölgelerinde rneşak ve mezahim içerisinde sebk eden 
hâkimlik hizmeti nazara alınarak; kendisine mağduriyetini telâfi 
edecek bir iş verilmesi tediplerinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin muaddel 57 nci 
maddesi muvacehesinde katileşmiş olan mezkûr karann taallûk 
ettiği müracaatın tekrar ve itirazen tetkiki gayrimümkün, bir 
işe tâyin ise ilgili ve yetkili idari makamlara ait bulunmuş olma
sına binaen; vâki talep hakkında bu bakımlardan encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

570 9 . IV . 1958

İsmail Çilek (Arzuhal hıdâsası : Istdada beyan ettiği şekildeki vâki hare-
Karaçalı köyünde ketinden kendisine muğber olan muhalif parti mensuplarından 
Dalaman - Köyceğiz bâzı kimselerin bir eseri tertip vc tesiri olarak Orman Umum 

Müdürlüğü Müfettişlerinden Riistem Kerkez tarafından Karaçalı 
köyünde yapmış olduğu evini kaçak kereste ile yapmış olduğu 
hakkında tanzim ve kaymakamlığa tevdi olunan bir evrakı tah
kik iye üzerine tahtı muhakemeye alınmasına dahi lüzum görül
meden 10 yıldır ifa etmekte bulunduğu Orman Bakım Memur
luğu vazifesine nihayet verildiğinden şikâyeti ve iadei memuriyet 
ettirilmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin kanuni haklarının muhtel 
kılındığı yolundaki vâki iddiasından dolayı bu ciheti tetkikle 
vazifeli kasa merciine, mesleke alınması talebinden dolayı da



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

33 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

buna yetkili idare makaınlanna müracaat etmesi lâzımgelmekte 
bulunmasına binaen; vâki talep ve şikâvet üzerine bu bakım
lardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

571 9 . IV . 1958

1304/1364 Mehmet Sevmen (Arzuhal hulâsası : İştirak ettiği İstiklâl Savaşında sol aya-
Zafer Meydanında ğnidan yaralanmak, sağ ayağından da donmak suretiyle nıâlûl
İtfaiye erlerinden vc sakat kalıp halen darülacezede muavenete muhtaç bir durum-
Kadri Satılmış eliyle da bulunduğundan; medarı maişet olacak derecede kendisine bir
Bursa maaş tahsis olunması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Sakat kaldığı 
tarihte ilk tedavi gördüğü hastane raporu kaydı ve terhisinden 
evvel sakat ve mâlûl olduğunu gösterir raporu bulunmadığı için 
325 tarihli Tekaüt Kanununun 24 ve 25 nci maddelerine göre 
müstediye maaş bağlanmasına imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin bahis konusu raporları mev- 
cudolduğu takdirde icabı kanunisini yapmaya yetkili bulunan 
müşarünileyh vekâlete, kanuni bir hakkının muhtel kılındığını 
iddia etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merci
ine müracaat etmesi lâzımgelmekte ve vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisi ile yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunma
sına ve encümenimizin böyle bir teklifte bulunmaya yetkili ol
mamasına binaen; vâki müracaat üzerine vazife yönünden tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

572 9 . IV . 1958

1417/1417 Durdu Mehmet Se
verim . ı 
Kayabaşı mahalle
sinden 
Maras

(Arzuhal hulâsası : 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesil
miş olan tekaüt aylığının iadeten tahsisi hususunda Yüksek 
Meclise yapmış olduğu müracaat üzerine ittihaz olunan 151 sayılı 
kararlar tetkik mevzuu yapılamtyacağı bildirildiğinden mü ra 
caatının; hangi makam yetkili ise oraya havale olunması talebin 
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr talebi hakkında 
11 . XII . 1957 tarih ve 153 sayılı bir karar verilmiş ve mezkûr 
karar da zikrolunduğu üzere; yeni bir kanun teklifi mevzuu 
olup encümenimizin kanun teklifine yetkili bulunmaması iti*



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

1 5 5 4 / J 5.34 

2010/2010

bariyle vâki müracaatı üzerine bu bakımdan muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

573 9 . IV .1958

B ed ia  Mengii (Arzuhal hulâsası : Bekçi tahsildarın m k eyfi  bir hareke')

K ürkçübaşı  mahalle- neticesinde evine ait bekçi parasının yıllık 125 kuruştan 19 lira 
si - ( Vrralıpaşa <*ad- 75 kuruşa çıkarılmasından şikâyeti muhtevi vâki müracaatı üz<- 

drsi Şcm im olla  <;ık- tine ittihaz olunan 2 . IV  . 1957 tarihli Arzuhal Knciimcni ka

m a/ı  X o :  9 ra rina mevzu teşkil eden bu husus hakkımla bütün idari merci- 
Aksaray  - İstanbul lerc baş verduğu halde bir neticı alamadığından, bu baptaki 

dosyasının a l p  r< tetkikiyl* bu fâlıış tahakkukun haddi lâyikına 
in di rilm esi t al e b in din i bar e t tır.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kararda da belirtildiği gibi 
mezkûr şikâyetin; tetkik ve halli idari kaza merciine ait bu
lunması itibariyle enciimenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

574 9 . IV .1958

İb ra h im  A y s u ı ı  ( A r z u h a l  hulâsası  : <i27S sayı l ı  K a n u n  ta tbikat ı  ile i i yi l i  0l a -

( îaziıııustafaktMnal ra k  D e v l e t  Ş û r a s ı n d a n  l e hi ne  istihsal  e t m i ş  b u l u n d u ğ u  1 0 . V.  1957 
İ lk ok u l  Ö ğ r e t m e n i  t ar ihl i  i lâmın i nf a z ı n ı n  t e m i n i  maksadi ı j l r  1 i lksek M e c l i s e  y a p -  
</al t ığı  m ü r a c a a t ı n ı n  b ir  k a ra r a  b a ğ l a n m a m ı ş  o lması  s e b e b i y l e  M<ı-

u r i f  V e k â l e t i  a d e m ı i n j a z d a  taanni it  ı t m < k t (  b u l u n d u ğ u n d u n , -  
m u k f a z i  k a ra r ın  b i r a n  e v v e l  v e r i l m i ş i  t a l e b i nd e n  i b a r e t t i r . )

Gereği düşünüldü : Müstedinin 14812/14223 sayılı bahis 
konusu müracaatı ürerine; 15 . I . 1958 tarihli ve 342 sayık 
ve 1954 yılına şâmil bir kadro istihsal edilmek suretiyle mezkûr 
ilâmın infazı lüzumuna mütedair bir karar verilmiş ve kesbi 
katiyet etmesini miitaakıp icabının Maarif Vekâletince icras* 
tabiî ve karar örneğinin kendisine de tebliği Dahilî Nizamna* 
menin hükümleri iktizasından bulunduğundan; vâki müracaat 
üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

575 9 . IV . 1958



A rzuhal
No.

1 2 3 4 /12 3 4

1130/1130

287/287

M u h a r r e m  V a r g i  

V i l â y e t  T a h r i r a t  

K a t ib i  

T r a b z o n

Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi

35

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

A r z u h a l  h ul â sa s ı :  Yiikseh' M e c l i s e  ta k di m e t m i ş  bulı ınduf/u  
13:') i!) sayılı, v e ;  k e n d i s i  y i b i  k a d r o s u z l u k  sı İnin ile üst d e r e c e l e r e  
h r f i  i m k â n ı n d a n  m a h r u m  k al mı ş  ol anların  e m e k l i l i  s i r k i  s ı r as ı n 

da lıiı al mazsa m a d d i l i  h iz an  th r i m  (/ör< l eshi t  o l u n a c a k  ay l ı l  
d ı r u  esi  iizı r indi  n t ek a ü t  a y l ı y ı  h uy l an ma s ı  tali hini  mü l az ım ımı n  
m ü ra c aa t ı  h a k l ı n d a  k a n u n  mı r z u u  h u h ı n d u y u n d u n  balı s-i h k ar a r  
rı r ihnis  o l d u ğ u n d u n ,  t sa sı n  iste y i  irin <h İni t< l:li] in ı/ti y ı l  m a s ı n 

dan i ba re t  b u l u n d u y a n a  d a i r d i r . )

Gereği düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desi ile kanun teklifi hakkı yalnız icra Vekilleri Heyetine ve 
mebuslara tanınmış bir hak bulunmaktadır.

Encümen olarak kanun teklifinde bulunulması da Yüksek 
Meclisin bu baptaki kararları müvacehesinde gaynmümkün bu
lunduğundan vâki müracaat üzerine bu bakımdan tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

576 9 . IV . 1958

M i h r i b a n  ö z s o y  

M a lte p e  so ka k  

X o :  5 / A ,  K a t :  2 

M a lte p e  - A n k a r a

< A r z u h a l  h u l âs a s ı :  A n k a r a  - Mal t ı  pt sakal:  .'»/.l da kâin n  

HMD yılı  k o n t u r a t o s u  ih o 5  l ira i car  b ı d e l i  ulan d ü k k â n ı n ı n  k i 

rası i l işik ulanıl,  ta kdi m e t l i y i  f ahl i yt  k a r a r ı m l a  da ac ıkiUndığı  
y i b i  m u a d ı i ı l  h ü k ü m l e r e  t i r f i l i n i  l ira o lması  l â z n n y e l d i y i

h ahl e ,  b e l e d i y e c e  <1570 sayı l ı  K a n u n u n  :J nci  m a d d i s i n i n  ( a )  
I l i r a s ı n a  r< m e z k û r  h ü k m e  m u h a l i f  o lanı l :  lî:~> h r a  b e d i i  t akdi r  
i d i l m i ş  b u l u n d  u y u n d a n  ş i k â y ı t i  r> bu haksız  d u r u m u n  i n c e l e n 

m e si  t a l eb ini  m u t a z a m m m e l ı r . )

%
Gereği düşünüldü: Mezkûr belediye encümeni kararı aley

hine idari kaza yoluna müracaat hakkı mahfuz bulunmuş olma
sına göre vâki müracaat üzerine Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi müvacehesinde tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

577 9 . IV . 1958

İs a  Ozon 

M u h t a r  

O s m a n  k ö y ü n d  
D n r s ım b e v

( A r z u h a l  h ul âs as ı :  O r m a n  içcrisiı ıdı  bul  unun D ur suu be ı / k a 

zasının O s m a n i y e  k ö y ü n d e n  Sal i hl i  rt H u r s a ' y a  naklilin ne n l e c e l :  
oları İ'J h a n i y i  ait arazi  ö l ç m e  işindi razi fe s i ı ı i  sui i s t i ma l  e d e n i  
:J7 bin l ira noksan teshi l  i d e n  o r m a n  bblyı  k â t i b i  rı i st idada  
adları  y ı c u ı  şahıs lar  I n ı l l  nida i c a b ı ı l ı n  t a hk i k a t t a  b u l u n u l m a s ı  
re mayi i  ar ıy ı  th rint mahal  b ı r ak ı l m am a sı  tali \>h rindi  n i b a r e t t i r . )

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Namı miistarla ya-



pıldığı ve hakikate aykırı bulunduğu anlaşılan ihbar üzerinde 
her hangi bir muamele yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre vâki müracaat 
üzerine tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 36 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

578 9. I V .1958

243/243 Salim Çelik
Gazi Eğitim Ensti
tüsünde 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Bahçelicvler Ortaokul 3 ncii sınıfında ka
yıtlı ve müdavim öğrenci iken sınıfta kaldığı derslerden 1953 -
1954 ders yıh döneminde muvaffak olmuş bulunmasına rağmen 
tabiat bilgisi ve fizik derslerinden 5 mimara verilmiş olduğu için 
ortaokul bitirme imtihanlarına ancak hariçten girmek zorunda ka
lıp bir devre sonra bizzarure 10 dersten verdiği imtihanlardan; 
yalnız bir tanesinden muvaffak olamamış durumda kaldığı için so
rumlu olarak devam ettiği lisenin bilinci sınıfında kaldığı i "eh rs 
ile ortaokuldu sorumlu bulunduğu matematik dersinden 1956 - 1957 
devresinde imtihanlara girmek üzere iken hastalanmış ve hastalı
ğına ait raporu okul idaresine vermiş olduğu halde, raporu kabul 
edilmiyerek imtihana alındığından keza, çok iyi bilmiş olmasına 
rağmen 3 numara verilmek suretiyle ortaokulda bir dersten, lise
de de i dersten başarısız sayılarak mağdur edildiğinden tazallü
mü hal ile, 1935 doğumlu ve bir gözü sakat ve kimsesiz ve fakir 
bir kimse olması itibariyle gelecek yıl liseye devam hakkını da 
kaybedeceğinden bu 5 dersten affolunup liseye devam etme ve ya
tılı hakkının tanınması talebini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Ders yılı sonunda or
taokul diploması alamadığı gibi lise birinci sınıf derslerini de 
başaramadığı için imtihan yönetmeliğinin 58 nci maddesi gere
ğince, lisenin birinci sınıfına ikinci yıl devamı mümkün olmıyan 
müstednin her iki okul imtihanlarına vâki itirazları üzerine ge
rekli incelemelerin yaptırıldığı ve verilen notların isabetli bu
lunduğu ve okul idaresine rapor ibraz etmiş olduğu yolundaki 
iddialarının da vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre vâ
ki müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal öl- 
madığına, müstedinin imtihana almış şekline ve notlara mâtuf 
şikâyetlerinden dolayı aynca kaza merciine müracaatte muhtar 
bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

579 9 . I V .1958
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1520/1520

Arzuhal
No.

Macit Üstünsarpaş 
Kubilay mahallesi 
077. sokak No: 3 
Kadifekale - İzmir

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

(Arzuhal hulâsası : Arzuhal Encümenince müttehaz 153 nu
maralı harara mevzu teshil eden talebinin tervicini teminen adı 
geçen enciimencı y< ni bir kamın tekli) olunması talebinden İha- 
r< t tir.]

Gereği düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desine göre; kanun teklif etmek münhasıran mebuslara ve îcra 
Vekilleri Heyetine tanınmış bir hak olup encümenlerin böyle bir 
teklif serdine yetkili bulunmamalarına binaen vâki müracaat 
üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

580 9 . IV .1958

1121/1121 Agfılı Atmaca 
Şerefiye mahalle
sinde 
Van

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak sunulan tapu senedi ör
neğinde görüleceği üzere malik bulunduğu Van’ ın Şerefiye 
mevkiinde kâin arsa ve bağ yerinden Şehir îm ar plânına ay
kırı olarak ve sadece A li Çakmak denilen adamı iltizamen v< 
kesden 6 - 7 metre yol geçirip bu kısım üzerindeki hakkı ta 
sarrufunu dolambaçlı yallarla inkâr ederek kendisini mağdvr 
eden Belediye Reisi Şükrü Kösereisoglu’nun bu ve bunu mü
masil olan geyrikanuni muamelelerinin iptali ve açtırılacak 
yolun plâna uygun bir şekilde açılmasının temin buyurulmam 
t ıdebin d e n i b a ret t ir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mevzua mütaallik 
daha önce vâki müracaatleri üzerine ittihaz olunan 11.XII.1957 
tarihli ve 265 sayılı Kararda da belirtildiği üzere tetkiki 
vazifeli kaza merciine ait bulunan talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

581 9 . IV . 1953

1507/1507 Asaf Fırat vo arka- 
daşları
Harabzer köyünde 
Viranşehir.

(Arzuhal hulâsası : Ali Arslav adındaki şahsın tagallüp id 
diasiyle kendilerini tehdit ve derberttiğvnden ve huzurlarını 
münselip kılarak birçoklan gibi köylerini terke icbar etmekte 
bulunduğundan şikâyeti ve hayatlanmn tahtı temine alınması 
talebin i mu ta zam mm dır.)

Gereği düşünüldü : Bu hususta gerekli kanuni muameleyi 
ifaya yetkili idari ve adlî makamlara müracaat olunması lâ- 
zımgelmekte bulunduğundan vâki talep ve şikâyet üzerine



bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  38 —

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

582 9 . IV . 1953

(Arzuhal hulâsası : 100 hra maaşlı Devlet Demiryolları İzmir 
Matbaa re Kırtasiye. Mağazası Miidürü iken emekliye sevk olun
muş ve mezkur aylık derecesi üzerinde tekaüt maaşı tahsisi ka
nun icabı bulunduğu halde Emekli Sandığınca intibak Kanunu 
ile ihraz ettiği mezkûr derece üzerinden maaş bağlanmayarak 
90 lira üzerinden maaş tahsisinin gayrikeınuni ve e/ayriâdil ve 
vukufsuzluk sebebi ile müddeti içerisinde müracaat edemediği 

.için bu bapta Devlet Şûrasına açtığı idari dâvasının da redde
dilmiş bulunduğundan, kendisi ile aynı durumda olan bir arka
daşı hakkında mezkûr mercie e verilmiş olan miisbet bir karar ör- N # 
neği de göz önünde bulundurularak emekli aylığının 3 ncii de
rece üzerinden tadil ve ıslahı talebinden ibarettir.)

T. C. Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Yapılan intibak muamelesi 5616 sayılı Kanunun muvaK- 
kat 3 ncü maddesine aykırı bulunduğu için mumaileyhin emek
li aylığının; bu intibak üzerinden değil bir aşağı dereceden 
hesaplandığı ve Şûra kararlarının şahsi bulunması itibariyle ken
disinin de bu yolda bir karar almadıkça aylığının düzeltilmesi 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine ait bulunmakta ve bu mercilerin kararlarının usul 
ve esastan verilmiş olması arasında taraflar için tevlidettiği ne- 
tayiç bakımından her hangi bir fark yoktur.

Açıklanan bu sebebe ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine mebni vâki müracaat üzerine encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

583 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : Köy okulu ve uygulama bahçesi için işgal 
olunan 3 dönümlük arazisine mukabil, kendisine mütegayyip eş
hastan IIazim ye müntekil bir arazinin verilmesi kaza idare heye
ti ve yedinde mevcut İS . Y/II . 1950 tarihli köy ihtiyar heyeti 
kararları ile takarrür etmiş, tapu muamelesini takibetmekte iken, 
250 lira bedeli istimlâk ödenerek mezkûr arazinin kendisine veri- 
lemiyeceğinin bildirilmiş olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Köy Kanununun 44* 
ncü maddesine uyularak köy ihtiyar heyetince; 18 . VIII . 1950

2952/2945 Vesile Palaıılı 
îııak köyiindo 
Kiği

14226/13640 Rauf Taner
Dörtyolağzı ömer- 
paşa Ap.
Acıbadem - Kadıköy 
İstanbul



tarihinde 250 lira bedelle istimlâk olunan müstediye ait bir dö
nümlük arazinin bedeli kendisine ödenmek istenilmiş ise de ka
bul etmediği için Ziraat Bankasına emanet olarak yatırılarak 
muamelenin tasfiye olunmuş bulunduğu ve mevzuata göre; ya
pılacak başka bir muamele kalmadığı, encümeninin vâki istiza
hına cevaben, ahiren alman 29 Ocak ve 23 Temmuz 1957 tarihli 
yazılarla da bu arazinin bir dönümden fazla kısmı için köy büt
çesine tahsisat konulmak suretiyle istimlâk muamelesine teves
sül olunduğu ancak, hissei şayialı olan fazla miktar üzerindeki 
şüyu izale olunup vârisler arasında taksim ve tapu intikal mua
melesi ikmal olunduktan sonra dileğinin yerine getirilebileceği
nin müstediye tebliğ edildiği bildirilmektedir.

—  39 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : Kanunu mahsusuna tevfikan okul ihti
yacı için istimlâk olunan araziye mukabil verilmesi kararlaştı
rılan Hazine arazisinin adına tahsis olunmaması suretiyle hu
kuku muhtel kılındığını iddia eden miistedinin idarenin bu ta
sarrufuna ve bedeli istimlâke mâtuf şikâyetinden dolayı vazife
li kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunmasına, 
kaza fiilen işgal olunduğu halde bedeli ödenmiyen arazi hakkm- 
daki vekâlet işarına göre; vâki müracaat üzerine bu bakımlar
dan muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

584 9 . IV . 1958

857/857 Nafia Kaya
Ormanlı Köyü ö ğ 
retmeni Haşan Kaya 
eliyle 
Artvin

(Arzuhal hulâsası : Cilâvuz öğretmen Okuluna müdavim bu
lunduğu sırada Kore’de yaptığı kahramanlıklara radyodan mut
tali olmuş bulunduğu ('elâl Doru'm n Malatya'ya yetişlerinde ya
zı)) ifade ettiği metni istidada yazılı Mehmetçik adlı şiiri okul 
idaresince siyasi mahiyette mütalâa olunarak başka bir okula nak
line karar verildiği ve bil âhara bu ceza da hafif (/örülerek Maarif 
Vikâletince okul ile alâkası kesilmek suretiyle mağdur edilmiş 
bulunduğundan, vâki müracaatı üzerine hariçtin bitirme imtiha
nına dahi giremiyeceği bildirildiğindin halikındaki bu ağır karar
ların iptali telbinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Siyasi bir parti mi
tinginde şiir okuduğu için okul disiplin kurulunca tasdikname 
ile okuldan uzaklaştırma cezası verilen, fakat üst disiplin ku
rulunca okul hayatında aldığı muhtelif inzibati cezalar da na
zara alınarak okulla ilişiğinin kesilmesi kararlaştırılmış olan 
müstedi hakkmdaki mezkûr kurul kararının istinadettirildiği 
mucip sebepler Vekâlet Disiplin Komisyonunca da yerinde gö-



Arzuhal
No.

401/401

413/413

rüldüğünden 5 . XI . 1954 tarihli ve 154 sayılı Kararla tasdik 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve tetkiki kaza mercii
ne ait bir hususa taallûk etmekte bulunmasına binaen vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  40 —

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

585 9 . I V .1958

(Arzuhal hulâsası : Pazar yerindi', belediye karşısındaki ma
ğazalar üstünde vaktiyh irtifak hakkı tesis olunmak suretiyle 
inşa ulunup Malili adındaki şahıs tarafından satmalınmış olav 
kalıvhhane, </e,çen yıl mumaileyhin bir dikkatsizliği neticesinde 
mağazalarhı birlikte yanmış olamkla tesis ulunan irtifak hakkı 
da sakıt olduğu halde, mağaza sahipleri tarafından mezkûr ma
halde yapılan dükkânlar üzerinde adı ıjeçen tarafından ayni hak
ka istinadın yapılmış olan binaya bclediy<ce müsaade edil
mesinden re bina sahiplerinin mahkemeye müracaat etmiş ol
malarına re kahvehanenin kareır verilinceye kadar kapalı kal
ması halkındaki tedbir kararma rağmen, bu şalısın kahvehaneyi 
işletmiyc devam ittiğindin ve alâkalıların bu İade seyirci kal
dıklarından şikâyt ti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : îrtifak hakkında taallûk eden ihtilâfın 
kaza merciinde derdesti tetkik bulunmasına ve tedbiri ihtiyat 
kararının âdemi infazına mütaaVıik şikâyetle diğer hususlara 
matuf müraeaatlerin de, usulüne tevfikan bunları tetkik ve 
icabını ifaya yetkili infaz ve idare makamlarına yapılması 
lüzumuna binaen; vâki şikâyet konusu üzerinde bu bakımlar-

•

dan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

586 9 . IV . 1958

(Arzuhal hulâsası : İliç kazasının li. Armudun köyü hal
kından olup < vli, 3 çocuklu ve çiftçi bulunduğu halde, arazi 
tevziatı sonuna kadar malî miizayika sebebiyle Erzincan Zirai 
Donatım şubesinde muvakkaten çalışmış bulunduğundan dolayı 
ve beyannamesine Erzincan'da çalışmakta olduğu yolunda mak
sadı mahsusla verilen bir meşruhat yüzünden 01 numaralı Top
rak Tevzi Komisyonunca kendisine toprak verilmemiş ve mütaaddit 
makamlara vâki müracaatı erinden de bir netice alamamış bulundu-

Yusuf Cengiz 
B. Armudan köyün
de
IIkj - Erzincan

Kemal Bildin ve ar
kadaşları
Akyol mahallesinde 
(îaziantel)



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

(fundan .şikâyeti ve çifçilikten başka hiçbir meşgalesi olmadığın
dan mahrum bırakıldığı bu hakkın kendisine de tanınması tale
bini mutazammındır.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : 61 Numaralı Tevzi 
Komisyonunun adı geçen köyde yaptığı uygulama sırasında 
müstedinin de umum meyanında beyanname verdiği, fakat bu 
beyannamesine ihtiyar heyetince (henüz babası ile birlikte 
oturduğu ve £irai Donatım Kurumunda odacı olduğu meş
ruhatı verildiğinden babasına ve kardeşine toprak verilerek 
ihtiyaçları giderildiği halde, Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 34, 36 ve Nizâmnâmenin 47 nci maddelerime tevfikan ge
çimini çiftçilikten gayri şekilde temin etmekte bulunduğundan 
kendisinin çiftçi olarak kabul ve topraklandırılması mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince tetkik ve hallolunması lâzımgelmekte bulunmasına göre 
vâki müracaat üzerine, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi

Karar No. Karar tarihi

587 9 . I V .1958

(Arzuhal hulâsası : İstanbul'da Kocamustafapaşa'da kayın 
validesinden kendilerine intikal itmiş bulunan bir ahşap evleri 
mevcuddlduğu ve vergi kayıtlarında da mücerret fazla vergi, al
mak mülâhazasiylc 1 biiliım olarak kayıtlı bulunan ve bu duru
mu ile kabili ifraz bulunmadığı İmaı4 Müdürlüğünce, bidayclcn 
kendilerine bildirildiği halde: Hüseyin (!iti adındaki şahıs tara
fından hileli yollara tevessül olunmak suretiyle bil âhara ifrazı 
temin ve validesinin sağlığında onun hulus ve saffetinden isti
fade ederek bir bölümü üzerinde adımı intikaj. ve ferağ muame
lesi yaptırılmış olduğundan ve açmış olduğu şüyuun izalesi dâ
vasını da hâkim kabili ifraz olmıyan bir bina için satışa müsa
ade o lunamıyacagı mucip sebebi ile reddi t mis olduğundan: ahi
ren satınalmış olduğu bir gecekondu hakkında da aynı şekilde 
vazifeli memurlarca yolsuzluk yapıldığından şikâyeti ve uğradı
ğı haksızlıkların telâfisi re önüne geçilmesi tali binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kendilerine vazife suiistimali isnadolu- 
nan vazifeli ve mesul memurlar hakkında gerekli muameleyi 
ifaya ve son karan almaya yetkili mafevk idari makamlara, 
gayrimenkul mülkiyeti ile ilgili ihtilâflardan dolayı da keza 
bunlan tetkik ve halletmeye yetkili kaza mercileriine ve bun-

1361/1361 Adalet îçge
62. sokak No: 15 
Zeytinbıırnu - İstan
bul



ların kararlan aleyhine de kanun yollanna müracaat olunması 
lâzımgelmekte bulunduğundan vâki talep ve şikâyet hakkında 
bu bakımlardan ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desi muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 42 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

Xo. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

588 9 . IV .1958

1401/1401 Mehmet özel < Arzuhal hulâsası : Süreyya Alper adındaki .şahısta olan
Devlet Üretme Çift- I 550 Hra alacayı irin had: vaz 'ettirdiği arsa iizerinc kâin El
likleri Merkez. Atı1!- haz halindi ki er v< dükkânı mumaileyhin harici n satmış oldu- 
vesi Kontrol Kıs- ğu Mehmet liıyıkh adındaki salns aleyhim Ankara İcra llâkim- 
jnuıda liginde açmış olduğu istihkak dâvası netin sinde a y n ı  müddea-
(iazi - Ankara />)7f için gayri kan mı i ola rai: verilen iki kararla 7 600 lira üc.reti

vekâlet ödemi yı mahkûm idilmiş, hanlardan ikinci d» fa v e r i l 

miş olan hararın bir va:ı) e sizlik karan bulunması muvacehesinde 
mâruz kaldığı haksızlık bari: bulunduğundan; mezkûr hüküm
lerin iptal edilmesi v< müsebbiplerim tazmin ettirilmişi talebin
di n ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Daha önce vâki müracaat üzerine itti
haz olunmuş bulunan 5009 sayılı Kararda da zikrolunduğu üze
re mezkûr kararlar aleyhine (tashih ve iade gibi.) kanun yol
lan mevcut ve mahfuz ve kanuni şartların mevcudiyeti halin
de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre hâkimler aley
hine dahi tazminat dâvası açılması mümkün ve mahkeme ka
rarlarının Büyük Millet Meclisince dahi tebdil ve tadil ve tağ
yir olunması gayrimümkün bulunmasına mebni; vâki talep ve' 
şikâyet hakkında bu kanuni ve hukuki sebeplere binaen encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

589 9. IV .1958

1335/1335 Saim Eskin 
Yenimahalle 1. 
rak Giriş sokak 
No: 2 -Kat: 1 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan ve istiklâl savaşlarına kii- 
Dn- çük zabit olarak bilfiil iştirak cımiş bulunduğu halde, emekliye 

sevkı sırasında Ziraat Bankasınca bu hizmetlerine ait itibari hiz
met zammı verilmemesi üzerine. Devlet Şûrasında açmış olduğu 
iki idari dâvanın da, emsal olarak takdim ettiği ilişik ilâmda gö
rüleceği üzere kendi durumundaki hak sahiplerinin bu haklan 
tanınmış bulunmasına rağmen, aİnren çıkan 1877 say ıh Yüksek 
Meclis karan dahi nazara alınmadan reddedilmiş bulunmakla



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

1398/1398

409/40?)

mağdur edildiğinden; hiç olmazsa istiklâl Mücadelesine ait iti
bari hizmet zammının Yüksek Meclisçe tanınması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü: Mezkûr ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine ait bulunmuş ve nitekim bu merci tarafından da tet
kik ve; (Gerek usulden ve gerekse esastan) reddedilmiş olması 
itibariyle, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mu
vacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapıkmıyacağına ve 
bu bakımdan vâki müracaat üzerine tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

590 9\ IV . 1958

Rifat Cemaligil 
özel idare Müdür
lüğü Muhasebe Mü
meyyizi
Antakya - Hatay

(Arzuhal hulâsası: Yanında, nafakalarını teminle mükellef 
valide ve erkek kardeşi bulunduğu halde, bekâr mükellefleri gibi 
%  5 zamlı Gelir Vergisine tâbi tutulması üzerine: I - 2 çocuk
lu mükellefler gibi asgâri geçim indiriminden faydalanıp fayda- 
lanamıyacağı hususunda Yüksek Meclise yaptığı müracaate ka
nun mevzuu olduğundan balısile cevap verilmiş ise de esasen ken
disinin de mezkûr kanun hükümleri incelenerek bir tefsir yolu 
ile ihtilâfın giderilmesi ve böylcce kendi durumundaki mükellef
lerin mağduriyetinin önlenmesini istemiş olduğundan, bu yolda 
bir tefsir veya kanun teklif olunması talep ve temennisinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü: Gerek kanun ve gerekse tefsir teklifin
de bulunmak, Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile münhasıran mebus
lara ve îcra Vekilleri Heyetine tanınmış bir hak olup Yüksek 
Meclisin bu husustaki müstakar görüş ve kararlarına göre en
cümenimizin böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına 
binaen vâki müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

591 9 . I V .1958

Abdi Girgin 
Horozlar Şeyh kö
yünde 
Sakarva

(Arzuhal hulâsam: Bulgaristan göçmenlerinden olup tertip 
kılındığı Adapazarı merkez Şeyhler köyünde iskânen kendisine 
verilen 25 dönümlük arazinin münazaalı olduğundan balısile; hi
laflara elinden alındığı gibi bundan sonra köyce tahsis olunan 25 
dönümlük emek sarf ettiği diğer yerin de keza elinden alındığın
dan, .? ncü defa olarak tahsis olunup bir müddettir üzerinde 
emek vermekte olduğu W dönümlük araziye de bir başkası fara-



fmdan müdahale olunduğundan işbu müdahalenin Hükümetçe re’- 
sen reji ve gayrikâfi bulunan bu miktarın 25 dönüme iblâğı ta
lep ve şikâyetini mutazamnımdır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında: Müstediye adı geçen 
köyde tam istihkak olarak ev ve arazi tefrik olunmak suretiyle 
iskânının temin olunduğu ve zaman zaman mahalli mürettebini 
habersiz olarak terk etmekte bulunduğundan; vâki müracaat- 
lerinin, hakkında muamele tâyinine mahal bırakmamayı temin 
maksadiyle yapılmış olduğu bildirilmektedir.

— 44 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve^htilâfın hal ve tet
kiki kaza merciine ait bulunmasına göre talep hakkında encü- 
menimizce vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

592 ‘ 9 . IV . 1958

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu Diyarbakır Diyarbakır

A. Fahri Oğaoğlu II. Ortakcıoğlu M. Dayıoğlu Ar. Onur K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ İçel Kayseri Mardin Samsun
M. Altmdoğan F. Karakaya Y. Karabulut E. Dcvelioğlu S. T.elliağaoğhı X. Ulusoy

Trabzon 
O. Nuri Lermioğhı

» • - «

T. Ii. M. M. Matbaası
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2 . V I . 1958 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

9885/9203 
(S. No: 1)

Behçet Oktay 
T. Y. Mühendisleri 
Cemiyeti Başkanı 
P. Kutusu : 15 
Zonguldak

1192/1192 Hüseyin Günaydın 
(S. No: 2) Tahrirat Kâtipliğin

den emekli 
Siverek - Urfa

398/398 
(S. No: 3)

673/673 
(S. No: 4)

Yüksel Analp 
Mollaşeref mahallesi 
Başıbozuk sokak 
No: 16
Şehremini - İstanbul

Hikmet Ertan 
Gezici Arazi Kadas
tro Hâkimi 
Elâzığ

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Maden mühendislerinin ağır ve teh
likeler arz eden hizmetlerinden 10 yılı boçlanmak sureti ile 
emekli sürelerine eklenmiş ise de, bu müddetten artan ve borç
lanma mevzuuna giren hizmetlerinin de borçlanmak sureti ile 
emekliliğe esas hizmet müddetlerine eklenmesi ve geçmiş hii- 
metleri ile mütenasip bir şekilde fiilÂ hizmet zammı verilmesi 
ve 5434 sayth Kanunun 88 nci maddesinin fiili hizmet müd
detleri 25 yıl ve daha fazla bulunanların * ayrılışlarında kese
nekleri geriverilmiyeceği hakkındaki hükmünün de, Devlet me
murlarında olduğu gibi iktisadi Devlet Teşekkülleri memurları 
hakkında da âdilâne bir tarzda değiştirilmesi taleplerinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sicil, tezkiye ve aldığı takdirnamelerle 
müeyyit bulunduğu üzere; 33 senelik muvaffakiyetli bir Dev
let hizmetinden sonra kadrosunun ancak iki üst derecesini ala
bilmiş ve bu derecede de 6 yıl aynı şekilde hizmet ederek sıhhi 
sebeple bizzarure tekaüde ayrılmış ve bu yüzden ahiren çıkan 
bir kanunla Dahiliye memurlar\ için verilen müsait kadrolardan 
istifade edememiş bulunduğundan bahsile, vazifelerinden ken
disi gibi sihhi mazeret veyahut yaş haddi dolayısiyle ayrılmış 
olanlara hiç olmazsa bir üst derece üzerinden tekaüt aylığı bay
lanmasını teminen 5434 sayılı Kanunda tadilât yapılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Kanunun 443 ncü maddesine ete 
bir madde ilâvesi sureti ile nesebi belli olmıyan çocukları kendi öz 
evlâtları gibi nüfuslarıma geçirten ' ana ve babanın, nüfusla
rına geçirdikleri tarihten itibaren 20 sene nizasız geçtikten son
ra ölen ana ve babanın nesebi sahih çocukları gibi miras hak
kına sahip olmalarının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gezici Kadastro hâkimlerinden 6091 ve 
1327 sayth kanunlarla 15 Ura olarak tesbit olunan harcırah 
yevmiyelerinin; ahiren yürürlüğe giren 6245 sayılı Harcırah Ka
nunu ile; Bütçe kanunlan ile tesbit olunması kabul edilmesi 
üzerine, Bütçe Kanunu ile 10 liraya indirilmiş olduğundan, ahi-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneünıen karan ?• n« sebepten verildiği

782/782 
(S. No: 5)

1238/1238 
(S. No: 6)

786/786
(S. No: 7)

865/865 
(S. No: 8)

1191/1191
(S. No: 9)

836/836 
(S. No: 10)

1344/1344 
(S. No: 11)

1343/1343 
(S. No: 12)

Şükrü Fazlıoğlu 
Camiatik mahallesi 
No: 100 
Ilgın - Konya

Ahmet Rüzgâr 
Gökömeı* köyünde 
Ordu

Şerif Ali Oğıızean 
Küçükpiyale mahal
lesi Zinciri iku.vu 
Kutucu sokak No: 75 
Kasımpaşa - İstan
bul

Fatma Koplay 
Soğukkuyu 1853 so
kak No: 1/1 
Karşıyaka - İzmir

Hasarı Fehmi Dün
dar
Damathoeazadeler-
den
Yozgad

Kemal Ahıskalıoğlu 
Afiyet Eczanesi Ga
ziler caddesi No: 231 
İzmir

Haşan Cengiz
Muhtar
Göle

Kâzım Sayman 
Öğretmenler Dernek 
Başkanı 
Kınık

ren yürürlüye yiren bir kanunun müktesep lıakla>rı ihlâl etme
mesi âmme hukuku esaslarından utmakla 1958 bütçesnin hazır
lanması sırasında bu < ilu tin yoz önümle bulundurulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ilgın'da kâin, dedesi Fazlıoğlu vakfından 
olan 1!) aded dükkân kiralarının nıer’i hüküm muvacehesinde 
çok cüzi ve geçimlerine medar olmaktan çok uzak bulunması iti
bariyle yünün rayiçlerine uygun bir hadde çvkanhnasmı temi
ne n Kira Kanununda bir tadilât yapılın m t, talebinden ibarettir.)

(Arzurıd hulâsası : Binnci Cihan Harbinde re Milli Müca
delede sebk edeyi yararlıklarından dolayı madalya ile taltif olun 
muş ise de muavenete muhtaç bir durumda bulunduğundan ken
disine teşdit ve. çocuklarına medar olmak üzere Hâzineyi ait bit
mişken İh bir arsa verilmesi talebindi n ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; Astsubay olup yaş haddi sebebiyle teka
üde sevk olunmuş bulunduğundan astsubayların yaş hadlerinin 
uzatılması vı aylık derecelerinin yükseltilmesini derpiş eden vı 
Yüksek Meclise intikal etmiş bulunan lâyiha kan ıt niyet, kesbedin- 
ceye kadar iadei memuriyet ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit Kubilây’m hemşresi olup mefluç 
bir durumda, bulunması sebebiyle kardeşinden kendisine maaş 
bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbinde ve mücadelei 
milliyede hayatını istihkar etmek suretiyle gösterdiği yararlık
lardan dolayı kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Türk Eczacılar Birliği Yüksek Haysiyet 
Divanınca müttehaz ve kazai yollarla tetkiki mümkün bülunmı- 
yan 1,5 ay müddetle meslek ve sanattan men'ine dair verilen 
kararın kanuna muvafık bulunmaması sebebiyle kanunun 20 nci 
maddesinin a hindinin tefsir olunması talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine bağlı köylere merkezî durum
da bulunmıyan Şenkaya kazası yerine ana cadde üzerinde bulu
nan Kosor nahiyesinin kaza haline getirilmesi talebinden iba
rettir.')'

(Arzuhal hulâsası : Öğretmenler Derneği tdare Heyetinin te
mennisi olarak; feragatkâr meslek mensuplarının geçimlerini leh 
vine medar olmak üzere Personel Kanunu yürürlüğe girinceye 
kadar kendilerine yıpranma payı adı altında yardımda bulunul-



Arzuha i Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve 'adresi

1368/1368 Ali Fettalı Başaran 
(S. No: 13) Yenidoğaıı mahallesi 

46. sokak No: 19 
Zeytinbıırnu - İstan
bul

1421/1421 Ahmet Ölmez
1347/1347 Belediye Elektrik ls- 

(S. No: 14) letmesi Tahakkuk 
Memuru 
Ko. Ereğli

1559/1559 Hacı Durmuş özer 
(S. No; 15) Gebi köyünden 

Samsun

1515/1515 Emine Karadağ 
(S. No: 16) İnhisarlar Başmü

dürlüğünde Muha
sebe Şubesi Memuru 
ftüşen Türk y an ın d a  
Malatya,

1505/1505 Nazif Altuııalev 
(S. No: 17) Arzuhalci 

Bafra

1512/1512 Oevat Bir 
(S. No: 18) Ceza Evi mahkûm

ları adına 
Hendek

1506/1506 Necibe Akbaytuğaıı 
(S. No: 19) îkbaliye Boyacımelı- 

met sokak No: 51 
Kadıköy - îstanbııl

989/989 Haşim İskilipli 
(S- No: 20) D. Oı*. İşletmesi Vez

nedarı 
Boyabat

Eııoümen karan ve ne aabeytea verildiği

(Arzuhal hulâsası : Halkan, Birinci t'Hum ve İstiklâl muhu- 
/'ebelerine bilfiil iştirak edip Mücadelei Milliyede yararlıkları 
sebk etmiş ve halen iş düzeni bozularak muavenete nıvhtaç bir 
dununda bulunduğundan vatani hizmet tertibinden kendisin* 
aylık bağlanması talebinden ibare ttir.)

(Arzuhal hulâsası : Bekçi tahsildarı olarak geçen yıllar hiz
metinin tekaütlük müddet hizmetine ilâvesini teminen T.C. Emek 
ti Sandığı Kanununa bir maddi konulması talebinden ibarettir)

(Arzuhal hulâsası : istiklâl Harbinde yaralanarak mâlûl kat
mış olduğu halde mâlûliyeti dereceye girmediği için kendisine 
maaş bağlanması mümkün olamadığından; işbu maluliyet ve ih
tiyarlık durumuna binaen Yüksek Mecliste kendisine aylık bağ- 
Umması veya ikramiye veyahut bir miktar arazi verilmesi talep
lerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 10 senelik maaşlarını toptan alarak emek
lilikle ilişikleri kesilmiş olanların yetimlerine bıı maksatla çıka
rılmış olan 6740 ve diğer ilgili kanunlara tevfikan maaş tahsis 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5i21 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre 
götürü olarak Gelir Vergisine tâbi olan arzuhalcilere de istidada 
belirtilen sebeplere binaen muafiyet tanınması talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsası : işledikleri suçlardaki nadim olup ıslah/ı net 
setmiş bulunan mahkûmlar için Umumi A f Kanunu tedvini trı 
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : O tarihteki mer'i hükümlere göre maaş 
tutan ikramiye olarak verili/> ve emeklilikle alâkası kesilmiş olan 
kocasından kendisine de diğer dullaf\gibi maaş bağlanması tule 
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Örmeni İşletmeleri veznedarlarına 
da kaseı tazminatı verilmesi talebinden ibarettir.)



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

986/986 Abdül Solakoğlu
(S. No: 21) Ceza Evinde 

Mersin

1340/1340 Mehmet Ala ve td- 
(S. No: 22) ris Eken

Ceza Evi hükümlü
leri adına 
İm rai ı

1326/1326 Abdürrahman Ke- 
(S. No: 23) çeli

Ceza Evi mahkûm 
lan ve merkez arka 
daşları namına 
Alanya

1021/1021 Besim Kocaman 
(S. No: 24) Eğitmen

Pelitözü köyünde 
Mudurnu

997/997 Kadir Çalışan 
(S. No: 25) Orman Muhafaza 

Memuru 
Taşova

998/998 Kemal Çandemir 
(S. No: 26) Orman Muhafaza 

Memuru 
Gümüşhacıköy

1004/1004 Necip Yeşilyurt 
(S. No: 27) Aşağı Nohutlu ma

hallesinde Hamam 
sokağı No: 4/B 
Yozgad

1005/1005 Bahri Dönmez 
(S. No: 28) Belediye Muhasibi 

Gülşehir

1007/1007 Hatice Uysal 
(S. No: 29) Çiracıoğullarmdan 

Ulga köyünde 
Cide

(Arzuhal hulâsası : Kaza ve kader kurbanı olup müteammit 
ve mükerrer suçlu durumunda olmıyan mahkûmlar için umumi 
A f Kanumı tedvini talebinden ibarettir.)

» » » » » »

» » » * » »

(Arzuhal hulâsası : 20 senedir başardı bir surette eğitmenlik 
yapmakta olup ücretten maaşa (asli kadroya) geçirilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ormanlarımızın korunması gibi mühim 
ve millî bir vazife deruhte etmelerine mukabil ancak 150 - 200 li
ra gibi az bir ücret almakta bulunan orman muhafaza memurları
na da emsalleri gibi doğum ve çocuk tazminatı verilmesi ve tanı
nan sair haklardan faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sağlık memuru olarak 27 küsur sene hiz
met ettikten sonra 1919 yılında tekaüde ayrılmış olup 25 senesini 
ikmal eden memurların ikramiyeden istifadelerini derpiş eden 
ahiren yürürlüğe girmiş bulunan kanundan kendisinin de fayda
landırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Kanunun ya-ş haddine mütaal- 
lik hükmüne bir fıkra ilâvesi suretiyle eski hizmetlerinin emekli
lik hakkına sayılmasının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehitlerin dul veya boşanmış kızlarına 
tekrar maaş bağlanmasını mümkün kılan 6745 sayılı Kanunda ya
pılacak bir tadilâtla, aynı vasfı iktisabeden dullarına da iadeten 
maaş tahsisi talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal Rahibinin
No. adı, soyadı ye adresi EnottoMaı kararı re ne sebepten reriidiği

1039/1039 Mustafa Kılıç ve ar- 
(S. No: 30) kadarları

Küçükpiyale mahal
lesi Mektep sokak 
No: 1
Kasımpaşa - İstanbul

1138/1138 Bahri Bal 
(S. No: 31) İnhisarlar Başmü

dürlüğü Koruma 
Memuru 
Adana

1135/1135 Mehmet Çırpan 
(S. No: 32) Paşabahçe Karagöz 

Sırtı çıkmazı No: 28 
İstanbul

1140/1140 Osman Alpay 
(S. No: 33) Posta kutusu No: 24 

Bahçelievler - An
kara

1423/1423 Mustafa Çağlıyan 
(S. No: 34) Lise Matematik ö ğ 

retmeni 
Elâzığ

1339/1339 Hakkı Emiroğlu 
(S. No: 35) Arzuhalci

Ş. Karaağaç

1359/1359 Turhan öztürk 
(S! No: 36) Sağlık Memuru 

Gürpınar - Van

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik Bankanı Türk Anonim Ortak
lığı İşletmesi ve Belediye Sular Müdürlüğü emekli işçilerinden 
olup tahsis olunmuş bulunan ve 60 liradan ibaret olan aylıkları
nın kifayetsizliği zahir bulunduğundan artırılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : inhisarlar İdaresi (D) cetveli kadroların
da 125 lira gibi az bir ücretle vazife gören koruyucuların ücret
lerinin artırılması çocuk zammı verilmesi ve Harcırah Kanunun
dan faydalandırılmaları esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup verilmiş 
olan tohumluğun 154 lira borcunu ödemiye muktedir bulunmadı
ğından yardım olarak terkin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 29 . V . 1941 - 25 . III . 1943 arasında nam
zet memuriyet ve ihtiyat askerlikte geçen 21 ay 25 günlük müd
detinin; 4379 ve 6724 sayılı kanunlardan da istifade edememiş bu
lunduğundan terfi süresine eklenmesi esbabının temini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Bir defa Gazi Terbiye Enstitüsünde tah
silde iken ve bir defa da ücretli memur olarak çalışmakta olduğu 
bir sırada celbolunduğu ihtiyat subaylıkta geçen 2 yıl 2 ay 6 gün
lük askerlik hizmetinin halihazır terfi süresine ilâve olunması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Hukuk l'sulü Muhakemeleri Kanununun 
verdiği imkândan istifade ederek dâva takibetmekte olanlardan,
10 yıldır bunu kendisine meslek ittihaz etmiş olup ehliyet ve liya
katleri mahalli Asliye Hukuk Hâkimi ve müddeiumumisi tara
fından kabul ve teklif olunanlara dâva vekilliği hakkı tanınması
nı teminen mezkûr kanunun 61 nci maddesinin tadili talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Hayvan sağlık memurlarının, 5 yıl tahsil 
gören emsal okullar mensuplarından (Sanat, yapı usta ve köy ens
titüsü okullarından çıkanlardan) ayrı tutularak yedek subaylık 
hakkı tanınmadığından, iki yıllık meslekî ve ameli tahsillerine 
rağmen tâyin kılındıkları kazalarda ancak bir büro memuru va
siyetinde bırakılmak sureti ile asıl hizmet ve mesleklerini müsta- 
kilen ifaya• müsaade edilmemesinden, keza mezkûr unvanlarının 
meslek miintesiplcrinin izzeti nefislerini rencide edecek bir ma
hiyette bulunmasından şikâyeti ve kendilerine reva görülen bjı 
haksız muamelelerin bertaraf edilmesi esbabının istikmali talebini 
mu taaammvndır.)



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

1388/1388 
ıS. No: 37)

1514/1514
(S. No: 38)

İsmail Erdoğan 
Hamidiye mahallesi 
Alişirnevai sokak 
No: 4
I )ijzee

Salih Tay boğan 
Yenidoğan mahallesi 
Nurettinpaşa sokak 
No: 65 
İzmit

1345/1345 Adliye Başkâtip v 
CS. No: 39) Zabıt kâtipleri 

Beyt iişşebap

1143/1143 Ahmet Yurtseveıı 
(S. No: 40) Vilâyet J. K. lığ. 

Giresun

1147/1147 Emine Übeyde ()/.- 
(S. No: 41) t.ürk

Çamurlu mahalle-
sinden
Ünve

979/979 Hakkı Balkan 
S. No: 42) Kayabaşı Yılmaz 

sokak No: 13 
Muradiye - Bursa

(Arzuhal hulâsası: istidada her tafsil açıkladığı şekilde: Hal
kan, Birinci Cihan, Çanakkale ve İstiklâl savaşlarında ve iç te
rtibatta ratan, millet uğrunda sebkeden yararlıklarından dolayı; 
halen katrak ve kaJb hastalığından muşa]) ve muavenete muhtar 
bir durumda olduğundan kendisine vatani hizmet tertibinden ay
lık ve ikramiye verilmesi talebinden ibarettir. )

(Arzuhal hulâsası: Vatanı vazifesini ifa sırasında Kore'ye 
gönder Her ek Kunnri Savaşlarında kaybolan oğlu Selâmet’ten bağ
lanmış olan aylığın bil âh ara kendisinin şehidolmayıp kayboldu
ğu ileri sürülerek kesitip ve ödenenlerin de istirdadına gidildi
ğinden buna sebebolan kanun boşluğunu telâfi etmek üzere. Emek
li. Sandığı Kanununda tadilât yapılması, veyahut muhtaç duru 
muna binaen kendisine' maaş bağlanması taleplerinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası: Adliye bütçesinin müzakeresi sırasında; 
Adliye Başkâtip ve zabıt kâtiplerine fazla mesaileri mukabili 
tazminat itasını derpiş eden lâyihanın göz önüne alınması, tâyin 
ve terfilerinin Vekâiete. bırakılması ve başkâtiplere sorgu hâ
kimliği ve dâvavekiUiği haklarının tanınması taleplerinden iba 
re II ir.)

(Arzuhal hulâsası: I . VI . 1940 ela. Başçavuşluğa terfi ettiril
mesi lâzım iken yapılmaması üzerine mecburen ve terkisen jan- 
darmaya inttsabettiği ve mevzuat hükümleri de arada geçen 2 ay 
s günlük müddetinin nazara alınmasını âmir bulunduğu halde; 
9 . VIII . 1940 da baş, 9 . VIII . 1950 de de kıdemli başçavuşlu
ğa yükseltilmiyerek bu hakkının tanınmaması sebebi ile açtığı 
idari dâvanın da Şûrayı Devlete* müruru müddetten reddolunmuş 
bulunmasıyla mağdur edildiğinden; kıdemli başçavuşluk nasbi
nin bu yolda tashihini teminen ve hâdisesinde müruru müddetin 
nazara alınmaması için bir kan unu mahsus tedvin olunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İ nye Belediyesi Başkâtip ve Sandık Emi
ni iken vazifesi başında vefat eden babasının 4085 sayılı Kanun
dan önce vefat etmiş bulunması hasebiyle tekaüt hakkından, do- 
1 ay isiyle kendisinin de yetim maaşından mahrum edilmek suretiy
le mağdur edildiğinden bah sile; kendi durumundakile riıı. bu ka
nundan istifadeleri esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Yugoslavya’nın İberli köyü Türk okulun
da 29 küsur sene öğretmenlik yapıp 1955 senesinde tekaüde ay
rılarak kendisine tekaüt aylığı da bağlanmış olmasına rağmen; 
Anayurda iltica etmiş bulunduğundan iskân hakkından da mah
rum bulunmaları itibariyU kendisi gibi Türk harsına hizmet,~ et-
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iniş olanların bu hizmetlerinden dolayı bir kanunu mahsusla; ken
dilerine burada da tekaüt hakin tanınması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunmaları itibariyle enciimenimizce, va
zife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sakibiuiu
No. adı, soyadı re adresi Encümen kanan te ne «ebepten verildiği

593 9 . IV . 1958

.1357/1357 Hüsemettin Erdoğan 
(S. No: 43) Pekerie Köyü Bele

diye Reisi 
Tercan

1356/1356 Kâmil öztürk 
(S. No: 44) Ravak köyünde 

Erbaa

1556/1556 İsmail Demir ve 
(S No: 45) kardeşi

Nadir köyünde 
Afşin

1501/1501 Et lıem Kahraman 
(S. No: 46) Saray mahallesinde 

Muharrir 
Anamur - Mersin

1508/1508 Yusuf Yıldız 
(S. No: 47) Tekke Köyii Muhtarı 

Hümüşane

(Arzuhal hulâsası: Fakru hal içerisinde bulunan köylerine ait 
637 bin dekar bir arazi ile 350 bin dönümlük meralarının sulan
ması, d ol ay isiyle köyleri halkının refah ve saadetine âmil olacak 
bulunan Karasudan alınmak suretiyle ve az bir masrafla yapı
lacak sulama tesisinin bir an önce yaptırılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmakla; 
muhtaç durumdan kurtarılması için borçlandırılmak veya icar 
suretiyle bir an önce kendisine arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 19 Ui - 1954 yıllan arasında vazife gören 
köy muhtar ve âzalarının vâki vazife suiistimalleri hakkında re 
yıkılmasına sebebiyet verdikleri köy okuluna ait malzemeyi de 
yedlerinc geçirmek suretiyle vâki zararlarından dolayı hakların
da tahkikat ve takibat ifasını ve tazminattı mahkûm edilmelerini 
teminen (1950 yılına ait yapılan takibat ve verilen lüzumu mu
hakeme kararı gayrikâfi bulunmakla) bir müfettiş izamı veya 
tahkikatın diğer yıllara da tesmilen normal teftişler sırasında, ele 
alınması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Son zamanlarda Büyük Atatürk'ün, eşsiz 
inkilâp ve ideallerine maksatlı olarak tevcih olunup, mütam- 
sıp ve cahil halk kütlesi üzerinde yaratılmaya çalışılan düş
manlık hislerini ortadan kaldırmaya matuf olarak hazırladığı 
eserin Maarif veya Basın - Yayın ve Turizm vekâletlerince tabı ve 
neşrolunması esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 2 000 nüfusu ve tarihî kıymette bir camii 
olan köyleri imamının maksadı mahsusla, kadrosu ile birlikte 
S - 10 evi ihtiva eyleyen ve 7 dağınık mahalden müteşekkil bu
lunan Harara köyüne naklolunmuş bulunduğundan şikâyeti 
ve durumun tetkikiyle kadro ve imamlarının ipkası, olmadığı 
takdirde daha yüksek yeni bir kadro verilmesi taleplerini mu- 
tazammındrr.)



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

1424/1424 Fahriye Firizan Er- 
(S. No: 48) güt

Haciseyit mahallesi 
Taşçılar sokak No:16 
Eskişehir

1346/1346 Ali Karasu 
(S. No: 49) Karapınar köyünde 

Göbekveren

1374/1374 Mehmet Aka 
(S. No: 50) Akçova Nahiye 

Muhtarı 
Çine

1375/1375 Haci Öz ve arkadaş- 
(S. No: 51) lan

Yazılıan Köyü Muh
tarı
Malatya

1414/1414 Abbas Coşkun 
S. No: 52) Mercumut Köyler 

Grupu Sağlık Me
muru
Sivrice - Elâzığ

1371/1371 Mustafa Aldıç 
(S. No: 53) Bektaşlı Köyü Muh

tarı
Kırıkhan

983/983 Kemal Sevimli 
(S. No: 54) Kaslan mahallesi

Cami sokak No: 28 
Akçakale - Ur fa

(Arzuhal hulâsası : înönii Mahkemesinde derdest bulunan 
bir men'i müdahah dâvasının 2,5 yıldır netice!endirilmed,iğinden 
ve avukatının da işini lâyikiyle takibetmediğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yarıcılıkla geçinmekte iken toprağa 
muhtaç çiftçilerden bulunmasına binaen, Gürün kaymakamlı
ğınca emvali metrukeden icaren kendisine verilmiş olan 50 
dönümlük bir arazinin tehdit ile eski ağalar tarafından elinden 
alınmaya teşebbüs olunduğundan; mezkûr yerin Toprak Kanu
nu hükümleri dairesinde bir an önce kendi adına temlik ve 
tahsis olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiye merkezi olan Akçovanın son du
rak olması bakımından bura halkının madenî topraktan imal 
ettikleri testi ve bardak gibi yegâne geçim vasıtası olan ma
mullerini dışarı sevk etmek imkânını bulamadıklarından köy
lerinde iyiliği ile tanınmış olan Mehmet önel adındaki şahsa bir 
veya iki kamyon tahsis olunmak suretiyle bu sıkıntılı durumdan 
kurtarılmaları ve köylerinin refaha kavuşturulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Malatya’nın Yazıhan bucağına bağlı 750 
kilometre karelik ova kısmında bulunan arazilerin kabili istifa
de bir hale gelebilmesi için Tohma suyunun bura,ya akıtılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sivrice kazası Mercümut Köyler Grupu 
sağlık memurlarından olup bir müddettir kaza merkezinde istih
dam olunmakta ve 4459 sayılı Kanunun muaddel 4 ncü maddesi 
de müsait bulunmuş iken, kazaya başka sağlık memurunun tâyin 
kılınması üzerine mevsimin imkânsızlıkları ve yaptığı kış teda
rik âtı nazara alınmadığından ve mahalli memuriyetine dönmeye 
mecbur edildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup arazi 
tevziatından istifadeleri hususunda bütün muameleleri tekem
mül etmiş bulunduğu halde, elan topraklandınlmadıklanndan 
şikâyeti, Hazine yerlerinin ve kurutulan Amik bataklığı arazisi
nin kendilerine tevzii için emir verilmesi talebini mutazammın- 
dtr.)

(Arzuhal hulâsası : 200 güfte ve 45 bestesi olan, musiki vo 
makamları vâkıf bir kimse olmasına binaen, radyo , evlerimiz
den birine alınması ve işbu istidadını inkişaf ettirmek üzere 
kendisine yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal A m ıhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

982/98*2 Yusuf Durmuş ve 
(S. No: 5fr) arkadaşları

Eskide Köyü Muh
tarı Kahveci Kemal 
Vardalı eliyle • 
îkizdere

995/995 Recep Temel 
(S. No: 56) Şef katiye köyünde 

Derbent - İzmit

993/993 
(S. No: 57)

1003/1003 
(S. No: 58)

999/999 
(S. No: 59)

1008/1008 
(S. No: 60)

1044/1044
(S No: 61)

Süleyman özlü 
Topçular köyünde 
Düzce

Haşan Zehir 
Çinarcık nahiye
sinde 
Yalova

M. Nejat Demirtaş 
Zincirlikuvu caddesi 
Mümeyyiz çıkmazı 
No: 8
Kasımpaşa - İstan
bul

Bedri Gündüz 
Encümen âzası 
Kiği - Bingöl

Haşan Demir 
Secigen köyünde 
Osmancık - Çorum

1010/1010 Mehmet Karadeniz 
(S. No: 62) Boya Teks Fabrika

sında
Eyüp - İstanbul i

1037/1037 Tevfik Şimşek 
(S. No: 63) T. C. DDY Elek

trikli Trenler Dep. 
Sirkeci - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : îkizdere kasasının en ücra köylerini teş
kil eden, istidada adlan yazılı f) köyün merkezinde bulunan Çif- 
teköprü köyünün; bu merkezî durumu ve yol vaziyeti bakımından 
nahiye haline konulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İlişik oturak takdim ettiği ihrak mazba
tasında görüleceği üzere; İzmit’in istirdadı sırasında düşman tu 
rafından yakılan ev ve samanlığına ait o tarihte takdir olunan 
400 lira yerine bugünün rayicine göre tazminat ödenmesi tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Turist olarak Almanya'ya seyahat etim 
sine müsaade olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çınarcık nahiyesinde Hazine adına tesbit 
olunmuş bulunan arazilerden 10 dönümünün kendisine verilmesi 
talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muvazzaf subaylığa alınması halikındaki 
vâki müracaatlerinin; şartları haiz bulunduğu bildirilmiş oldu
ğuna göre bir an önce is'af olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kiği kaza merkezinin başka bir mahalli 
nakli hususundaki vâki teşebbüsün istidada açıklanan sebeplere 
binaen; durdurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1957 yılında köylerine tahsis olunmuş 
bulunan selektörün Dodurga köyüne verilmesinden sarfınazar 
olunarak, istidada açıklanan sebeplere binaen yine köylerinde bı
rakılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Daimî su baskınına mâruz Inılunan köy
lerinin uzak mahallerden birine nakli köylünün zararını mucib- 
olac.ağından, buna mahal kalmamak üzere; bu afattan kurtulmayı 
temine kâfi gelecek olan köy sınırı içindeki diğer münasip bir 
mahalde köylerinin yeniden inşa ve ihyası için bir heyeti fenniye 
gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : D I) Yollan bekçilerinden olup eline g< - 
çen 150 lira ile 10 nüfuslu efradı ailesini geçindirmeye imkân 
olmayıp, diğer idare personeline verilmekte olan tazminat, ikra
miye ve haklardan da istifade edememekte bulunduğundan ter
fihi esbabının temini talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1029/1029 Ali Oıa!
S. No: 64) Belediye âzası

Kavak - Samsun

1023/1023 Mustafa Yorulmaz 
(S. No: 65) ve arkadaşları 

Belediye Reisi 
Eskil

1132/1132 Şerafettin Gülsöyle 
(S. No: 66) Yavuzsinan Cami 

sokak No: 7 
l’ nkapaııı - İstanbul

1129/1129 Mustafa Altınel 
(S. No: 67) Ceza Evinde mah

kûm 
Kırşehir

1151/115] Ahmet Arı 
(S. No: 68) Ceza Evinde hü

kümlü 
Bulancak

838/838 Osman Baysan 
(S. No: 69) Eşrefpaşa 574. sokak 

No: 517 
İzmir

847/847 Mehmet özen 
(S. No: 70) Fevzidede Hademesi 

Mııstaf akema 1 paşa

1217/1217 Hüseyin Yeşil veaı- 
(S. No: 71) kadaşları

Tüllük Köyü Muh
tarı 
Pertek

(Arzuhal hulâsası : Ilalkm en mübrem ihtiyaçlarından bulu
nan Sümerbank mensucatından zamanında istifade edebilmele
rini  teminen kazalarında belediyenin nezaret ve iştiraki bulun- 
duğu bir döner sermaye ile bir satış ajanlığı kurulması vc 
böylece ayni zamanda temin olunacak nema ile beldenin imar 
ve inkişafımıı mümkün kılınacağı açıklanarak miktarı kâfi mal 
verilmeni ve belediye namına kredi açılması taleplerinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sıdtanhisar nahiye merkezinin kaza ha
line getirilmesi yolundaki vaki talebin kendi kasabalai'imn;  is
tidada belirttikleri şekildeki nüfus, cuğrafi zirai ve ekonomik 
bakımlardan olan müsait ve müteveffik durumları bir heyet 
marifetiyle inceletildikten sonra nazarı tetkika alınması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ucuzluğu teminen altın fiyatlarının mü
nasip görülecek bir miktar üzerinden dondundması ve ellerdeki 
mevcut altınlar için, beyanname istenilerek alım satımının Millî 
Koruma siimulü içerisine alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
den ibarettir.)

Keskin Cezaevine naklolunması talebin-

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyetini çekmekte olduğu Gire
sun ceza evinde çtkan bir kavgadan hasımlan. tarafından yara
lanıp 1 ay Devlet hastanelerinde tedavi gördükten sonra kasım
larının memleketi olan Bulancak ceza evine naklolunmakla bu
rada da bu kişilerin akrabaları tarafından daimi bir tehdit al
tında bıdundurulduğundan Ordu ve Giresun hariç her hangi 
bir ceza evine nakledilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında bekçi olarak ça
lışmakta olup almakta olduğu ücretin kifayetsizliğine binaen, 
kendisinin de memur veya işçilere- tanınan haklardan faydalan
dırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Okul hadem.esi olup almakta olduğu üc
retin azlığına binaen zam yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ilgili ve yetkili makamlarca Şavak nahi
yesine bağlı istidada adları geçen 7 köy hayvanatının otlamasına 
tahsis olunan memnu mıntakaya sürü sahibi olan T it enik, Barav 
ve Sinsor köylerinin müdahalelerinin men’i ve bu yaylalara çık
malarının önlenmesi talebinden ibarettir.)

ı



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

1214/1214 İsmail Kartal 
(S. No: 72) Zeytinbıırnu Sümer 

mahallesi 26/1 sokak 
No: 16
Zeytinbıırmı - İstan
bul

1213/1213 Fethi Günsoylıı 
(S. No-, 73) Ceza. Evinde malı- 

kfım 
Sinob

1202/1202 Hidayet Dobrıea 
(S. No: 74) Seklice köyünde 

Eskişehir

1221/1221 Mümin Öz t ürk 
•'S. No: 75) Göğüs Hastalıkları 

Hastanesinde 8 Be. 
yat 5/2 
İzmir

1330/1330 Haci Giirlek ve «r- 
('S. No: 76) kadaşları

Odabaşı köyünde 
Vunak

1327/1327 Haci Gürlek 
(S. No: 77) Odabaşı köyünde 

Yunak

1362/1362 Ethem Taş 
(S. No: 78) Mehmetler köyünde 

Tire - Boğaziçi

1358/1358 Hüseyin Kaveı ve 
(S. No: 79) arkadaşları

Eski Kuvayı Milli
ye mücahitleri 
Kırıkhan

(Arzuhal hulâsası : Tüberküloza »nisap re muavenete muh
itte bir durumda olup kendisine yardımda bulunulması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası. : Revir teşkilâtı olan sıcak i kitini i bir ceza 
irine naklolunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan'dan serbest göçmen olarak 
yurda gelmiş olup şahad e t name s inin ziyan uğramış bulunması 
sebebiyle asıl mesleki otan öğretmenliğe de tâyin olunamadığın- 
dan, efradı ailesinin istikbalini temine medar olmak üzere kendi
sine iskân hakkı tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : llulgaristan mültecilerinden olup nüfus 
re sair kanuni muamelelerinin t l'an yapılmamış bulunduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerim gelen 5 i numaralı Toprak Tevzi 
Komisyonunca, müstahak bulundukları halde arazi verilmedik
ten başka, ecdattan kalan arazileri de ellerinden alınarak; menfaat 
mukabili başka şahıslara verilmekte bulunduğun dem şikâyeti ve 
keyfiyetin tahkiki içiıı bir müfettiş gönderilmesi talebini muteı- 
zammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Yuttuk kazasına bağlı Odabaşı. Köyü ih ti
yar Heyetinin istidada belirttiği şekildeki vâki gayrikanuni ha
reket, muamele ve suiistimallerinden dolayı haklarında kayma
kam veya tahrirat kâtibi tarafından bizzat t etki kat vc tahkikat 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden olup 9 nü
fuslu efradı ailesinin geçimine medar olmak üzere kendisine aci
len toprak verilmesi hususunda İzmir'de bulunan 3 numaralı 
Toprak Tevzi Komisyonuna emir verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kuvayi Milliye mücahitlerinden olup ay
ın zamanda topraksız çiftçilerden bulunduklarından tahtı icar
larında bulunan Hazine arazilerinden 50 şer dönümlük mezkûr 
yerler üzerinde yaptıkları masraf ve verdikleri emek de nazara 
alınarak kendilerine tahsisi hususunun, Hatay'da bulunan top
rak tevzi komisyonuna bildirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarda münderiç talep ve şikayetlerin; ilgili bulun-



duklan yetkili idare makamlannca henüz katî karara bağlan
mamış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına binaen; 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ve müştekile
rin mezkûr makamlara müracaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

594 9 . IV . 1958
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Arzuhal Arzuhal sahihinin

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

1244/1244 Nazile Kırıcı 
(S. No: 80) Aşit mahallesinde 

Kilis

1139/1139 Asiye Beleş 
(S. No: 81) Sincan Cami köyün

de
Arsin

858/858 Bahri Mithat Bayanı 
(S. No: 82) Küçükpazar Hacika- 

dm mahallesi Mu- 
ahbir sokak No: 21 
Beyazıt - İstanbul

1387 1387 Celâl Şah ini iz 
(S. No: 83) Demircisuyu 

halktan 
Torul

1378/1378 Tayyar Sarı uçak 
(S. No: 84) Meşrutiyet mahallesi 

Akasya sokak No .18 
Zonguldak

1418/1418 Halil Erman 
(S. No: 85) Meserret sokak 

No: 22 
Çarşamba

(Arzuhal hulâsası : Arazilerinin Suriye hududu içerisinde 
kalmış olması sebebiyle orada tavattun etmek ve kendilerinden 
ayrı yaşamak zorunda kalmış olan kocasının Tiirk vatandaşlığına 
kabulü hakkındaki derdest muamelenin yersiz bir ihbar üzerine 
intacolunmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İS yaşındaki oğlu Osman'ı öldürenlerin 
tevkif edilmiyerek delillerin ziyama sebebiyet verildiğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : (iedikli Erbaş Okuluna girip orduda staj
yer olarak vazife görmekte iken musabolduğu tüberküloz sebe
biyle ihracedilmiş ve vâki müracaatine rağmen talepleri is’af edil
memiş bulunduğundan kendisine tazminat ve mâlnliyet maaşı 
itası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Torul'un Demircisuyu köyünde kâin ve 
Hazine namına mukayyet bulunan 25 dönümln bir dere metrııkâ- 
tının tapulu arazisine bitişik olan yarısını içerisinde kavak yetiş
tirmek ve imar ve ihya etmek suretiyle 15 yıldır tahtı tasarrufun
da bulundurduğu, keza Hazine ile olan dâvaları derdest ve bir 
tedbir kararı dahi bulunduğu halde tapu kanununun İ t ncü mad
desi hilâfına Malmüdürlüğünce bu yerin kendisinden alınarak 
ahar şahıslara icara verildiğinden şikâyeti mutazammmdır.

(Arzuhal hulâsası : Samsun emniyet kadrosunda polis memu
ru iken bulup komiserine teslim ettiği bir tabancanın karakolda 
bil âhara zayi olmuş bulunmasından, dolayı komiser ile birlikte 
kendisi hakkında haksız ve mesnetsiz olarak verilmiş bulunan ih
raç kararının kaldırılarak iadei memuriyet ettirilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhul hulâsası : Emekli Sandığınca bir dun dereceden ay
lık tahsis olunmuş bulunduğundan şikâyeti ve Devlet Demiryol
ları idaresinde sebk eden 21> senelik hizmetinin beher iiç senesi 
bir terfi süresi olarak kabul edilmiş bulunduğundan buna göre 
t eskit olunacak aylık derecesi üzerinden emekli aylığının tadil ve 
ıslahı talebinden ibarettir. J



1354/1354 Erdoğan Kısacık- 
(S. No: 86) oğlu

Posta kutusu 650 
İzmir

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

1349/1349 M. Akil’ Er 
(S. No: 87) Sabuni mahallesi 

Mutatlar sokak 
No: 11 
Kdirne

1502/1502 Abdiilmecit Uslu 
(S. No: 88) Orhanlı mahallesi 

Naccar sokak No: 5 
Antakya - Hatav

1551/1551 Talip I)in<*
(S. No: 89) Mehmetpaşa mahal

lesi, Arzuhalci 
Vezirköprü

1351/1351 Mehmet Yanal 
(S. No: 90) Karahalil köyünde 

Babaeski - Kırklareli

1360/1360 Hüseyin Acar 
(S. No: 91) Nöshetiye mahallesi 

154 Kurtuluş Okulu 
yanında No: 3 
Mersin

(Arzuhal hulâsası : Lise ve hurb okulundaki üstün muvaffa
kiyetleri sebebiyle ve Eskişehir Hava Okulunda yaptığı 40 saatlik 
bir uçuşu mütaakıp uçuş eğitimine gönderildiği Amerika'da genç
lik saikası ile evlenip geçici bir sevgiye dayandığım idrak ederek 
alâkasını kesmiş olduğu bir kadının vali müracaatı üzerine çok 
sevdiği ve. ikinci bir aile ocağı saydığı, ordudan nıvstafi addedildi
ğinden duyduğu elemi belirterek: mer'i mevzuatımıza göre bu 
kadınla her hangi bir evlilik dunımu balıis mevzuu olmadığın
dan, halen NATO Teşkilâtında fevkalâde müsait şartlarla çalış
makta bulunmasına rağmen müstafi karan kaldırılmak suretiyle 
tekrar orduya, katılmasına müsaade olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çorlu Belediyesince sanayi bölgesi ittihaz 
olunmak suretiyle istimlâk olunmuş bulunan 7 000 metre karelik 
yeri için takdir olunup mahkemece tesbit olunan ehli vukuf tara
fından da. 25 kuruştan 2* kuruşa, çıkarılan bedelin haksız ve ada
letsiz ve mağduriyetini mucip bulunduğundan şikâyeti ve mezkur 
kıymetin haddi lâyıkına çıkarılması talebini mut uzanımındır.)

(Arzuhal hulâsası : Müseccel vakfiyesine göre; 19 sene hakkı 
tevliyetini istimal etmiş bulunduğu vakıf akaratına, mer'i 
kanun hükümleri dışında kalmış olmasına rağmen Vakıflar İda
resince vazıyed olunup buna matuf mnracaatlerinin 'Tevcih Ko
misyonunda incelenmesi için vâki taleplerinin nazara alınmadı
ğından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hizmeti askeriy esini ifa sırasında yarala
narak sağ bacağını kaybetmiş olduğu halde, geçimini temin mak- 
sadiyle yapmakta bulunduğu arzuhalcilikten dolayı delir Vergisi 
Kanununun 24 ncii maddesi sarahati hilâfına muafiyet hakkı ta- 
nmmıyarak vergi Ue teklif olunduğundan ve vefat eden oğlunun 
bakmakta olduğu 2 torununun geçim indiriminde nazara alınma
dığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhl hulâsası : 2S yıl önce babası tarafından Ali Fidan 
adındaki şahıslan haricen satmalınmış olup o tarihten beri tahtı 
tasarruflarında bulunan arazilerinin, adı geçenin kızı H ayriye'
den satmaklıkfariı hissesinin Babaeski kazasında iş takipçiliği ya
pan Mehmet Gürdal ismindeki şahıs tarafından ellerinden alınma
sı için hileli yollardan aleyhlerine şiıfa dâvası açmak suretiyle 
yıllardır kendilerini mahkemelerde süründürmekte öldüğünden 
şikâyeti ve haklarının ziyama m/ıhal bırakılmamak üzere, biıi 
müfettiş gönd(rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 192(i • yılından 1939 senesine kadar ça
lışmış olduğu Mersin Liman İşlen İnhisarı Türk Anonim! 
Şirketinin Devlet Demiryolları 1dairesine devri sırasında ken
disi dürümdakiler için 100 bin lira devredilmiş olmasına rağ4 
men adı geçen liman ideresine vâki müracaatında kendisise her* 
hangi bu hak hm ramadığından şikâyeti mutazammındır.)
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1366/1366 Musa Turan ve ar- 
CS. No: 92) kadarları

Şehir Palas Otelinde 
Kayseri

1025/1025 Mustafa Oiildii 
1333/1333 Karakaş köyünde 

(S. No: 93) Tirebolu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1026/1026 Necati Bolum 
(S. No: 94) 915 nci Ues. Topeıı 

Tb. Mot. Sb.
Çorlu - Hv. Alanı

854/854 Bayram Şeııses 
(S. No: 95) Gerçek köyünde 

Altıntaş

1190/1190 İslâm Penol 
(S. No: 96) Ihsaniyp mahallesi 

No: 3 
Amasya

1197/1197 
(S. No: 97:

1187/1187
2059/2059

fS. No: 98)

.1148/1148 
(S. No: 99)

992/992 
fS. No:100>

Sami Vecdi Altmok
2. Sv. Tüm. Ord. Tb. 
Lv. Md.
Adapazarı

Avııi Dilek 
Süleymanlar mahal
lesi No: 9 
Kd. Ereklisi

Mehmet îplik ve ar
kadaşları
Şibliye harabesinde 
Viranşehir

İbrahim Balcı 
Umudum köyünde 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : Pınarbaşı kazasında. Ahmet Çanakcılı 
ve kardeşleri Krom Limitet Ortaklığından alacaklı bulundukla
rı l<> bin lininin ödenmediğindin şikâyeti mutazummındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1929 yılındım 1956 yılına■ kadar çalışmış 
olduğu Zonguldak Ereğli Kömiir Havzasındaki işinden hastane 
raporu re filimi erle sabit olun akciğer hastalığı sebebiyle uzak
laştırılmış bulunduğu haldi hastalığının meslekî sayılmamasın
dan şikâyeti ve tedavisi ili birlikte aynı işe imlisi re kanuni' 
haklarının sigortaca verilınesinın temini taleplerini mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vekâletçe Batarya K. Vekilliğine tâyin 
kılınmış olduğu halde işbu müktesep hakkıncn tanınmadığından 
sikııye ti mu t azanımın dı r .)

(Arzuhal hulâsası : Toprak Komisyonunca çayır verilmedi
ğinden şikâyeti mutaztnnmınd-ır.)

(Arzuhal hulâsası : Niğde Aksaray nida polis memuru iken 
vukubulan bir katil ve hayvan hırsızlığı faillerini meydana çı
karmak maksadı ile 11 kişinin yatmakta olduğu bir mahalde 
izinsiz arama yaptığından dolayı ağır ceza mahkemesinde tahtı 
muhakemeye alınıp haksız olarak mahkûm edildiği gibi kendi
sine muğber olan Komiser Ahm et'in yaptığı tahkikata istinaden 
polis divanınca ittihaz olunan ihraç kuran m&rkezce bidayeten 
kaldırılıp kıdem tenzili cezası verilmiş olduğu halde, bilâharu 
Genel Müdürlük intihap Komisyonunca mesleki: alınmamasına 
dair verilen kurardan şikâyeti mutazummındır.)

(Arzuhal hulâsası : 4273 sayılı Kanuna tevfikan 3(> Ağustos
1955 tarihinde üsteğmenliğe terfi ettirilmesi lâzım iken zikrolu 
nan kanun yanlış tatbik olunmak sureliyle bir yıl geri bırakıldı
ğından şikâyeti mutazummındır.)

(Arzuhal hulâsası : K ey fî ve gayrikanuni bir şekilde evinin 
istimlâkine tevessül olunduğundan şikâyeti muta zammın dır.)

Encümen kararı ve ne sebepte® verildiği

(Arzuhal hulâsası : Uzun yıllardır tahtı tasarruflarında olup 
imar ve ihya etmiş bulunduktan arazilerine, toprağa muhtaç 
çiftçiler olmalarına rağmen Ceylân pınar Devlet Üretme çiftli
ğince vâki fuzuli müdahalenin önlenmesi talebinden ibarettir.)

(Ai'zuhal hulâsem: Topraksızlık sebebi ile Rize'den Erzurum'a, 
gelerek Umudum köyüne yerleşmiş bulunduğu halde Valilikçe 
çiftçi olmadığından bahsile kendisine arazi verilmediğinden 
şikâyeti mutazammındır.)

0



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Enciimeu kaıarı ve ne sebepten verildiği

980/980 Fehmi Atım 
'S. No: 101) 1494 sokak No: 27 

Al sancak - İzmir

862/862 Ali İnce 
(S. No: 102) Atatürk mahallesin

de
Selçuk

844/844 Mustafa Tek 
1 S. No; 103) İtfaiye Meydanı 

Güçsüz Yurdunda 
Ankara

1372/1372 Nurettin Özyurt 
(S. No: 104) 4. Hv. Üs. 141 Filo 

Eskişehir

1517/1517 Yusuf Kavlak 
(S. No: 105) Kızılkaya köyünde 

Kalecik

1578/1578 Sıdıka Mimaroğlu 
(S. No: 106) Horhor caddesi Sey 

lıaıı Palas Apt. 
Daire : 1 
Fatih * İstanbul

1365/1365 Ahmet Nail Sümer 
(S. No: 107) 187. sokak No: 4 

Şiriııyer - İzmir

1348/1348 Salih Dolanbey 
(S. No: 108) Bakkal

Aydınlı köyünde 
Sivrihisar

(ArzuluU hulâsası : Devlet Demiryolları idaresince W ncu 
derece üzerinden yapılmış ulan emeklilik muamelesinin 9 ncu 
derece üzerinden tadil ve ıslah olunması t<debinden ibarettir.)

<Arzuhal hulâsası : ilâma müstenit borcundan dolayı Kuş
adası icra Memurluğuncu 60 dönüm arazisinin satışındaki vâki 
usulsüzlüye binaen ihalenin bozulması talebinden ibarettir.)

{Arzuhal hulâsası : İstiklâl Miıcudelesindc yaralanıp mâl âl 
kalmış olmasına ve bu durumu raporla da müıeyyit bulunmasına 
rağmen maluliyet maaşı bağlanmadığından şikâyeti muluzam- 
mınelır. J

(Arzuhal hulâsası : 6725 suyıh Kanunla jet tayyaresi maki
nistlerine tanınan %  40 tazminat hakkından, 1 onlarla aynı hiz
meti görmüş olmasına rağmen kadro luurici bîulunduğ\u beyanı 
ile istifade ettirilmediğinden şikâyeti, kadroya alınması veya bu 
kanunla kendisine t.anhıan hakkin tanınması ve geçmiş mütercim 
kim tazminatları ile birlikti verilmesi talebini mutazammınehr.)

(Arzuhal hulâsası : 193i) senesinden beri ifa etmekte bulun
duğu eğitmenli!: vazifesi buşında mafsal ağrısı ve A rterit hasta-t 

lığına tutularak malûl kalmış bulunduğundan ikramiye re maaş 
itası talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kız Teknik Öğretmen okulları Umum 
Müdürünün indî, hissi ve keyfi bir kararcı ile öğretmenlikten 
müstafi addedilmiş bulunduğundun bu kanunsuzluğun bertaraf 
edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : MiıUja İzmir kasaba ve temdidi demiryol
larının hükümet tarafından s atın alın masını mütaakıp, Mubayaa 
Kanunu gereğince emsal demiryolları memurlarına ödendiği gibi 
hükümetin kendisine d< ödemeye mecbur olduğu ikramiyenin 
miitaaddit müramatlerim rağmen ödenmemiş olduğundan şikâ
yeti mutazamm indir.)

(Arzuhal hulâsası: (i nüfuslu efradı ailesinin geçimini temin 
mukseulı ile köyünde 300 - 100 lira gibi ufak bir sermaye de 
bakkallık yaptığı için tevzii arazi komisyonunca kendisine top
rak verilmediğinden şikâyeti ve bu haktan istifade ettirilmesi ta
lebini mutazammmdır.)
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Arzuhal

No.

1367/1367 
(S. No: 109)

85J/851 
(S. No: 100)

855/855 
(S. No: 111)

1028/1028 
(S. No: 112)

1511/1511
(S. No: 113)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kâmil Çakıl 
14 Mayıs mahallesi 
Gebi caddesi No: 41 
Samsun

Sıtkı Krelıııas 
Maliye Vekâleti 
Makam Şoförü 
Ankara

Hamdi Pınar 
Servili köyünde 
Ereğli - Koııva

Hüseyin Asan 
Fotgcne köyünde 
Çaykara

Ali Keleş 
Süvari Er Eğitim 
Merkezinde 
Ezine - Çanakkale

Kneümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsanı: 30 yıldır emek ve masraf ihtiyarı, imar ve 
ihya etmek sureti ile tahtı tasarrufunda bulundurduğu Samsun’
un 14 Mayıs mahallesi (lebi mevkiinde kâin gayrimenkulünün 
başka şahıslara verilmesinden şikâyeti ve takdir olunacak kıymet 
üzerinden Hâzinece kendisine temlik olunması için Tapulama Ka
nununun 13 ncii maddesini tevfikan hakkında muamele ifası ta
lebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsanı: Seblc eden hizmetleri maaşlı memuriyetten 
rnadut (jörülmiyerek 1877 sayılı Karar hilâfına Millî Mücad*•' 
zamanından mahrum bırakıldığından şikâyeti ve mezkûr lıizmt 
tinin tekaütlük müddetine ilâvesi esbabının istikmali talebini mıı- 
tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Konya Ereğli'sine bağlı Aziziye köyünün 
Kiliseme mevkiinde Hazine adına kayıtlı 60 dönümlük bir yere 
ait tapu hudutları bililtizam genişletilmek sureti ile kendilerine 
ait yerlerin dahi bu hudutlar içerisine edinip mağdur edilmekte 
ve mahkemelerde uğraşmak zorunda bırakıldıklarından şikâyeti 
ve mezkûr tapu hudutlarının bir heyeti mahsusa tarafından yeni
den tesbit ettirilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsanı: Zonguldak'ta Ereğli Kömür işletmesinde 
çalışmakta iken Akciğer tüberkülozuna nıusabolup uzun bir müd
det tedaviye tâbi tutulduktan sonra; Havzada çalışamııy ocağı hak- 
kındaki teşkilât hastanesi raporuna istinaden işinden uzaklaşmış 
bulunduğu ve hakkında 4772 sayılı Kanun hükümleri uygulan
manı iktiza ettiği halde: hastalığa musabolduktan sonra yürürlü
ğe giren bir Nizamnamenin yanlış bir anlayuşla tatbiki cihetine 
gidilmek sureti ile sigortaca kendisine aylık bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Ereğli Kömür işletmesinde işçi olarak ça
lışmakta iken davet olunduğu vatani hizmete icabet edip bir müd
det sonra 5968 sayılı Kanuna tevfikan bu hizmeti Ocakta itmam 
etmek üzere gönderildiği adı geçen işletme hastanesinde yapılan 
muayenesi sonunda tüberkülos teşhisi konularak havzada çalışa
nı lyocağı hakkında bir rapor tanzim edilmiş ve bu hantalığı sebebi 
ile askerlikten dahi ih racedilmiş ve hantalığı yer altında ağır 
şartlar içinde geçen işçilik hizmetinin bir neticesi olduğu haldir 
haklarının tanınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu- 
nan vâki müracaatlerde münderiç taılep ve şikâyetler; kaza



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

mercilerince incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte veyahut 
incelenerek karara bağdanmış bulunan hususata taallûk etmekte 
olduklarından, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

595 9. I V . 1958

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Bolu

A. F. Ağaoğlu H. Ortakcıoğlu M. Dayıoğlu

Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ Elâzığ İçel Kayseri
N. Onur K. Tayşi M. Altmdoğan F. Karakaya Y. Karabulut E. Develioğlu

Mardin Samsun Trabzon
S. Telliağaoğlu M. Ekşi O. N. Lermioğlu

T. B. M. M. Matbaası



Devre

Arzuhal
No.

877/877 
(S. No: 1)

936/936 
1981/1981 

(S. No: 2)

1271/1271
(S. No: 3)

1280/1280 
(S. No: 4)

1320/1320
(S. No: 5)

1322/1322 
(S. No: 6)

1323/1323 
(S. No: 7)

1321/1321 
(S. No: 8)

XI
T. B. M. Mi

İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

— 8 Sayı : 1 7 9—

6 .VI .1958 Cuma

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Güzide Dağlıoğlıı 
Kocaragıppaşa İlk
okul öğretmeni 
Eminönü - İstanbul

Ömer Güler 
Akpıııar mahallesi 
Bayır sokak No: 3 
Elâzığ

Melek Tosun 
Kız Lisesi Beden 
Eğitimi öğretmeni 
Ankara
M. Ali özeelikkale 
E. Sanat Eııs. Mate
matik öğretmeni 
Zonguldak
Nihat Şehirlâıı 
İlkokul Başöğret: 
meni 
Rize
Makbul özdil 
Cebeci Ortaokul 
Türkçe öğretmeni 
Ankara
Şaibe Dinç 
Gazi İlkokul ö ğ 
retmeni 
Ordu
Emin Ergin 
Merkez Maarif Me. 
Abdülhakhamit İlk
okul Başöğretmeni 
Kastamonu

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 6273 sayılı Kanunun haklarında ne yolda tatbik 
edileceğini gösteren katileşmiş Şûra ilâmlarının Maarif Vekâ
letince infazsız bırakıldığından bahsile, gereğinin yapılmasını 
istemektedirler.

Maarif Vekâletinin müstedilere taallûk dene cevabi yanla
rında ezcümle : 1954 yılından münhal kadro kalmadığı için di
lekçilerin durumlarında bir değişiklik yapılmasına imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

13097/12520
742/742

Abdiilkadir Şener 
Eyyüpoğlıı mahallesi 
Kâ telbarçı Meydanı 
No: 6 
Ga îantel)

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

Dilekçi : Devlet Şûrası Deavi Daireleri Umumi Heyetinden 
sâdır olan ilâm mucibince, Millî Mücadelede geçen hizmetinin 
diğer fiilî hizmetlerine eklenmesi lâzımgelirken, Emekli San
dığı Hukuk Müşavirinin serd ettiği indî mütalâaya dayanılarak 
bu lüzumun yerine getirilmemekte olduğunu beyanla, iktizası
nın sözü geçen ilâm hükmü dairesinde yapılmasını istemektedir.

Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün cevabi yazısında : Di
lekçinin askere gitmezden evvel memuriyete intisabetmemiş ol
duğu ve terhisinden sonra tâyin edildiği İnhisarlar İdaresi Am
bar Memurluğunun maaşlı bir vazife olmayıp, ücretli bir görev 
bulunması hasebiyle kendisinin Memurin Kanununun müzeyyel 
maddesinden istifade ettirilmesine imkân olmadığı,

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında da : Mez
kur Şûra ilâmı üzerine vekâletin kendisine terettübeden mü
kellefiyeti yerine getirdiği, ancak, Emekli Sandığının, idare 
aleyhine istihsal olunan ilâmın kendilerini ilzam edemiyeceği 
ve aynı zamanda dilekçinin durumu itibariyle müzeyyel madde 
hükmünden faydalanamıyacağı mütalâasiyle talebi terviç etme
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Görülen lüzum üzerine Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü 
ile Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden celbedilen temsilciler 
de; mâna ve müedda itibariyle, yukardaki cevaplan teyideder 
şekilde beyanda bulunmuşlardır.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası Deavi Daireleri Umumi 
Heyetinden sâdır olan 9 . ArI . 1951 gün ve 526/390 sayılı ilâm, 
müstedinin Millî Mücadelede geçen hizmetinin Memurin Kanu
nunun müzeyyel maddesi mucibince diğer fiilî hizmetlerine ek
lenmesi hükmünü mutazammın bulunmaktadır.

Diğer taraftan bahis mevzuu ilâm, hukuki neticeleri bakı
mından Emekli Sandığına da sâri ve şâmil olduğundan, mücer
ret bu ilâmın idare aleyhinde alınmış bulunması, hükmün mez
kûr Sandık tarafından da yerine getirilmesine engel teşkil eden 
kanuni sebeplerden mâdut değildir.

Sözü geçen ilâmın zikredilen kesin ve mutlak hükmü karşı
sında, gerek yukarda münderecatlanndan bahsedilen cevabi 
tezkerelerde ileriye sürülen sebepler, gerekse mümessillerin 
Encümen huzurunda vâki beyanlan varit ve iltifata şavan gö
rülmemiştir.

Binaenaleyh, katileşmiş Şûra ilâmının alâkalı vekâlet ile 
Emekli Sandığınca aynen infazı lâzımgeleceğinden, gereğinin 
bu dairede yapılmasına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

597 9 . IV . 1958



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

1076/1076 Hilmi Ziya Apak 
(S. No: 9) Kabataş Lisesi Fizik 

öğretmeni 
tstanbul

922/922 Abdurrahman Er- 
(S. No: 10) kurt

Mithat paça İlkokul
Başöğretmeni
Eskişehir

971/971 Naciye Peksöz 
(S. No: 11) Topkapı Sarayında 

vazifeli 
tstanbul

938/988 Haydar Hız ver 
(S. No: 12) Zühtüpaşa İlkokul 

öğretmeni 
Kadıköy - İstanbul

910/910 Zühtü Toksoy 
(S. No: 13) Karabekir İlkokul 

öğretmeni 
Oltu

914/914 İbrahim Aktulga 
(S. No: 14) Mihrimah Sultan 

İlkokul Başöğret
meni
Fatih - İstanbul

952/952 Nimet Kutay 
<S. No: 15) Devlet Konservatu- 

van Fransızca ö ğ 
retmeni 
Ankara

874/874 Selâhattin Erdener 
(S. No: 16) Bakırköy Osmaniye 

Cami sokak No: 2 
tstanbul

Gereği düşünüldü : Devlet Şurası 5 nci dairesinden istihsal 
edilip usulen katileşmiş bulunan ilâmlar dairesinde dilekçilere 
1954 yılından itibaren müktesep haklan olan dereceler üzerin
den kadro temini ve bu suretle sözü geçen ilâmların infazı lâ
zım ve zaruri bulunmasına ve mezkûr yıldan münhal kadro kal
mamış olması, bu ilâmlara müsteniden makable şâmil kadro 
alınarak müstehiklerine tahsisine engel teşkil etmiyeceğine bi
naen, iktizasının Maarif Vekâletince bu yolda yapılması lüzu
muna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

696 9 . IV . 1958



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

79/79 
(S. No: 17)

682/682 
(S. No: 18)

866/866 
(S. No: 19)

1873/1873 
(S. No: 20)

913/913 
(8. No: 21)

1048/1048
1737/1737

(S. No: 22)

1060/1060
(S. No: 23)

1091/1091 
(S. No: 24)

687/687 
(S. No: 25)

985/985 
(8. No: 26)

Fahri Sezgin 
Toygar Diirbali ma
hallesi Şair Rıılıi so
kak No: 23 
Üsküdar - İstanbul

Osımııı Dirgil 
Haçka köyünde 
Akçaabat - Trabzon

Nefise Ceylân 
Cedit mahallesi Has
tane Bayırı No:13/A 
İzmit

Mehmet Ceylân 
Seba îıışaat Müd. 
Şoförü 
İzmit

llyas Birinci 
Arzuhalci 
Adliye geçidinde 
No: 15 
Samsun

Mehmet Hangül 
Yenice mahallede 
No: 80 
Kırşehir

Kemal Çalışkan 
Çiğilerik köyünde 
Küre - Kastamonu

Hüsnü Gençoğlu 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Feke

Dilekçiler : Haklarındaki cezaların, istidalarında beyan et
tikleri sebeplerden dolayı affı lâzımgeleceğini ileri sürerek, bu 
yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi yazılan 
ile, temsilcisinin Encümen huzurunda vâki beyanı da : Dilek
çilere şâmil hükümlerin kanun yollarından geçmek suretiyle 
katileşmiş olduğu ve bu hükümlerde her hangi bir yolsuzluk ve 
hata bulunmadığı ve dermeyan edilen af taleplerinin de bu iti
barla kabule şayan görülemediği merkezindedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki af talepleri 
dikkate alınacak değer ve mahiyette bulunmadığından mezkûr 
taleplerin zikredilen sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

598 9 . IV . 1958

Mehmet Ayhan Dilekçiler : İstidalarında beyan ettikleri sebeplerden dolayı
Alibeyli köyünde afları lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazım istê
Samsun inektedirler.

Hacı Maksut Topal- 
oğlu
Ceza Evinde mevkuf Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevaba göre
Erzincan dilekçiler hakkında hususi affa mevzu teşkil edebilecek katî bir 

hüküm henüz mevcudolmadığından, vâki talepler münasebetiyle



Arzuhal
No.

11502/10948

755/755
13869/13285

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

halen tetkikat icrasına mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

599 9 . IV . 1958

Mehmet Mücahit öz- 
karman
Adliye karşısı Ada
let Han No: 34 
Avukat Hulfısi Al- 
pan ve Vahamettin 
Yiğitcan eliyle 
Ankara

41 nci Piyade Alayı 2 nci Tabur îaşe Subayı iken bir Türk 
kadını ile nikâhsız olarak yaşamakta ısrar etmiş olmasından 
dolayı Askerî Ceza Kanununun 153 ncü maddesine tevfikan or
dudan ihracına hükmedilmiş olan Üsteğmen Mücahit özkara- 
man hakkındaki bu cezanın affı, 23 . I . 1957 gün ve 11502/ 
10948 sayılı mazbatamızla Adliye Encümenine inha edilmişti.

Müşarünileyh encümen, bu inhâ, üzerine yaptığı tetkikatı 
neticesinde; vâki af talebini, kendi mazbatasında münderiç se
beplerden dolayı vârit görmiyerek reddetmiş bulunmaktadır.

Sözü geçen ret mazbatası ile encümenimize tevdi olunan bu 
baptaki dosya, 9 . IV . 1958 tarihli celsede tekrar incelendi ve 
gereği görüşülüp düşünüldü:

Dilekçinin af talebi encümenimizce de dikkate alınacak ma
hiyette görülmediğinden mezkûr talebin reddine; âzadan Selim 
Telliağaoğlu ve Mustafa Altmdoğan’ın muhalif ve Nüzhet Ulu- 
soy, Bekir Develioğlu ve Fahri Karakaya’nın da müstenkif kal
malarına karşı, mevcudun ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

600 9 . IV . 1958

Osman Yazıcı ve ar
kadaşları 
Uzundere Köyü 
Muhtarı 
Oaveli

Dilekçiler : Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp 
hükme bağlanan bir yayla dâvası münasebetiyle bâzı hâkim ve 
adliye müfettişlerinden şikâyet etmekte ve kanuni iktizasının 
yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden bu bapta alman 
cevapta mezkûr dâvanın muhakeme ve hükmünde bir isabet
sizlik ve kanunsuzluk görülemediği ve kendilerinden şikâyet 
edilen hâkim ve müfettişlerin de muahazeyi mucip bir hal ve 
hareketlerine rastlanamadığı bildirilmekte olmasına göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

601 9 . IV . 1958



-  Ö

1547/1547
1495/1495

Arzuhal
No.

Şefika özkaya 
Nişantaşı Vali Ko
nağı caddesi Avcılar 
Apart. No: 76/3 
İstanbul

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

Dilekçi : Devlete veya belediyeye veya Vakıflar idaresine 
ait evlerden birinin kendisine kira ile verilmesini ve bu kira be
delini karşılıyabilmek için de dul maaşının on seneliğinin top
tan ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dul maaşının on seneliğinin toptan öden
mesi mevcut mevzuat karşısında mümkün olmayıp bu husus 
ancak yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine ve 
Millî Emlâk ile belediyeye veya Vakıflar İdaresine ait gayri- 
menkullerden birinin kendisine kiralanmasını istiyen dilekçinin 
bu hususta da alâkalı makamlara müracaat etmesi lâzımgelece- 
ğine binaen vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

602 9 . IV . 1958

i 183/1183 Garip Coşar 
Çıknış Köyü Muh
tarı
Tercan - Erzincan

Dilekçi ' 41 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca, 4753 
sayılı Kanuna tevfikan, borçlandırılmak suretiyle köy halkına 
tahsis edilen araziye fazla kıymet takdir olunduğundan bahsile, 
mezkûr kıymetin emsalleri derecesine indirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâkalı 
makama ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine müra- 
caatte muhtar olmak üzere mezkûr talebi hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

603 9 . IV . 1958

1099/109İ? Kemal özoğlu Dilekçi : Sivrice kazası dâhilindeki Hazine topraklarının
Sivrice kazasında bir an evvel kendilerine dağıtılmasını istemektedir.
Çiftçi
Elâzığ

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinden alman cevapta; fa
aliyette bulunan Toprak Komisyonunun Sivrice kazası ile köy
lerini ele aldığı zaman müstedi Kemal Özoğlu ve arkadaşlannın 
durumlannın tetkik edileceği bildirilmekte olduğundan, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

604 9 . IV . 1958



1299/1299

Arzuhal
No.

Hatice Tunçer 
Ortaköy Bulgurcu 
sokak No: 71 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Mülga Hazinei hassa bahçıvanı olan kocası Yusuf'
tan maaş bağlanmasını istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Maliye Vekaletinin evrak arasında mev
cut cevabına göre dilekçiye kocasından maaş bağlanmasına im
kân olmamasına ve esasen bu kabil ihtilâfların tetkik ve halli 
kaza merciine ait bulunmasına mebni vâki talep hakkında zik
redilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

605 9 . IV . 1958

873/873 İ. Hakkı Aydın 
Su Deposu yanı 
109/1 Seyran bağları 
Ankara

Dilekçi : 1956 yılına ait gizli tezkiye varakasının, mütaad- 
dit talep ve müracaatlere rağmen, henüz Çalışma Vekâletinden 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne gönderilmediğini ve bu 
suretle mağdur duruma düşürülmek istendiğini ileri sürerek, 
müsebbipler hakkında gereken muamelenin yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr tezkiye varakasının, dilekçinin 
terfi müddetini doldurmadan önce Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne gönderildiği, Çalışma Vekâletinin bu baptaki cevabi 
yazısında bildirilmekte olmasına ve bu varakanın imlâ ve irsali 
işinde memurlara atfı kabil bir kusur görülemediği de müşa
rünileyh vekâletin işarı cümlesinden bulunmasına binaen, vâki 
talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

606 9 . IV . 1958

1079/1079 Osman Nuri Batıır 
1483. sokak No: 42 
Alsancak - İzmir

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde hareket kısmında 
otuz küsur sene hizmet ettikten sonra 5 . VIII . 1953 tarihinde 
onuncu derece üzerinden cüzi bir maaşla emekliye sevk edildi
ğini ve hizmette iken terfilerinin kanuni süreler içinde yapıl
mamış olmasından dolayı çok mağdur olduğunu beyanla, dos
yasının incelenerek intibakının hakkaniyet dairesinde icrasını 
ve emekli maaşının da buna göre tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alman cevapta, 
dilekçinin 1939 - 1948 yıllan arasında menfi sicil almış bulun
masından dolayı normal zamanlarda terfi ettirilemediği bildi
rilmekte olmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce



_  8 -

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

muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve müstedinin talep 
ve iddiasında ısrar ettiği takdirde alâkalı kaza merciine mü
racaatta dâva ikamesinde muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

607 9 . IV . 1958

Dilekçi : Zürri vakıflardan olan Yeniköy arazisinin Toprak 
ve İskân Umum Müdürlüğü tarafından az bir bedelle kamulaş- 
tınlarak köylüye tevzi edilmek üzere olduğunu beyanla, bu 
arazinin bugünkü kıymetine göre istimlâk olunmasını ve iskân 
kanunu lâyihasının da bir an evvel kabulünü istemektedir.

Gereği düşünüldü : 4573 sayılı Toprak Kanununun tatbi
kinden doğan ihtilâfların tetkik ve halli kaza merciine aidol- 
masına ve dilekçinin iskân kanunu lâyihasına taallûk eden ta
lebi de encümenimizce nazara alınacak hususlardan görülme
mesine mebni her iki cihete mâtuf istek hakkında muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

608 9 . IV . 1958

516/516 Hüseyin Yetişir
Ceza Evinde mah
kûm
Haymana

Gereği düşünüldü : Irza geçmekten maznun dilekçi hakkın- 
daki hükmün, Temyiz şartının yerine getirilmemiş olması yü
zünden Temyiz istidasının reddi üzerine katileştiği ve mezkûr 
hükümde yazılı emirle bozmayı mucip bir hal bulunmadığı Ad
liye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına ve kaza 
mercii kararlan hilâfına muamele ifasına da kanunen imkân 
görülememesine binaen vâki talebin zikredilen sebeplerden en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

609 9 . IV . 1958

Dilekçi : Temyiz şartlanndan olan depo parasını vaktinde 
yatırdığı halde Temyiz Mahkemesince bu cihet nazara alınmak
sızın Temyiz istidasının reddedildiğini beyanla, Temyiz hakkı
nın iade edilmesi hususunun teminini istemektedir.

1277/1277 Fazıl Karahan
Salacak Toprak so
kak No: 30 
Üsküdar - İstanbul



955/955 Mehmet Tokcan ve 
arkadaşları 
Kesikkelli köyünde 
Kadirli

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

Dilekçiler : Köylerinin Ceyhan nehrinin taşkınlıklarına mâ
ruz bulunduğunu beyanla, başka bir yere nakillerini ve kendi
lerine maddi yardım yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin oturmakta oldukları köyün 
nakli zaruri görüldüğü takdirde icabının yapılacağı Devlet Ve
kâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı cihetle vâki talep 
hakkında encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

610 9 . IV . 1958

1081/1081 Wilfried Herbreclıt Dilekçi : Hakkındaki hükmün (Fevkalâde halin) devamı
Askerî Ceza Evinde esbabı mucibesine dayanmakta olduğunu beyanla, bu halin de- 
Ankara vam edip etmediğinin Büyük Millet Meclisince tesbit olunmasını

istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâ
kalı makama müracaatte muhtar olmak üzere bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

611 9 . IV . 1958

1285/1285 Mustafa Şişman 
Karadeniz Atelvesin- 
de İzzet eliyle 
Kartal - Küçükyalı 
İstanbul

Dilekçi : Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesinden Asliye Ceza 
Mahkemesine tevdiine karar verilen dosyasının halen mezkûr 
ceza mahkemesine verilmediğini beyanla, keyfiyetin bir müfet
tiş marifetiyle tahkik ettirilmesini istemektedir.

Gereğ düşünüldü : Dilekçinin vâki iddiasından dolayı usulü 
dairesinde Adliye Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgele- 
ceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

612 9 . IV . 1958



966/966 Binali özcan ve ar- 
Muhtar
Matlûm köyünde 
Çayırlı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  ı ö  -

Encümen k&ran ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Bâzı zaruri ve mübrem ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere satmak lüzumunu duydukları mal ve hayvanlarının vilâ
yet hududu içinde nakde tahvili mümkün olamamasından dolayı 
çok mutazarrır olduklarını beyanla, bu mal ve hayvanlarının 
ya vilâyet dışında satılması veya Hükümetçe alınması hususu
nun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Ticaret Vekâletinden alınan cevaba gö
re; vâki müracaat hakkında K/1136 sayılı Kararname hüküm
leri dâhilinde muamele yapılması lüzumu Erzincan Valiliğine 
bildirilmiş olduğundan, bu bapta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

613 9 . IV . 1958

919/Dİ0 ömeı* Giinay Dilekçi : Askerde iken sakat kaldığını beyanla, kendisine
Yeni köyde mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemektedir.
Barbaros - Tekirdağ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin durumu mülga 1683 sayılı 
Tekaüt Kanununun 29 ve 34 ncü maddelerine uygun görülme
diğinden kendisine mâlûl aylığı bağlanamadığı Millî Müdafaa 
Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılmasına binaen vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ve müstedinin talep ve iddiasında ısrar ettiği takdir
de aynca kaza merciine müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

614 9 . IV . 1958

880/880 Mustafa Ülken
Mithatpaşa Ortaoku
lu Beden Eğitimi 
öğretmeni 
Samsun

Dilekçi : Haiz olduğu kıdem dolayısiyle 1 . VIII . 1954 yı
lında 70 lira maaşa yükseltilmesi ve mütaakıp terfilerinin de, 
yedek subaylıkta geçirdiği müddet dahi nazara alınmak su
retiyle bu esasa göre yapılması lâzımgelirken, Maarif Vekâle
tinin bu lüzuma riayet etmediğini beyanla, icabının bu dairede 
ifası hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile vekâlet arasında bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli idari 
kaza merciine ait bulunmasına ve encümenimizin verdiği müs
pet kararlar, Devlet Şûrasından lehlerinde ilâm istihsal etmiş 
olan öğretmenlere münhasır olup bu gibi ihtilâflı hususlara 
teşmil edilemiyeceğine binaen, müstedinin vâki talebi hakkında



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

muamele tâyinine mahal olmadığına ve kendisinin sözü geçen 
kaza merciine usulü dairesinde ayrıca müracaatte muhtariyeti
ne ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

616 9 . IV . 1958

918/918 İbrahim Yağcı
Veremli mahkûmlar 
paviy onunda 
Tekirdağ

Dilekçi : Haksız yere müebbet hapse mahkûm edildiğini ve 
vereme musap olduğundan halen Tekirdağ' Verem Hastanesinde 
yatmakta bulunduğunu beyanla, dosyasının Büyük Millet Mec
lisince incelenerek mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevaba göre, 
taammüden adam öldürmekten maznun müstedi hakkmdaki 
hüküm Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince tasdik edil
mek suretiyle katileşmiş bulunmasına ve Büyük Millet Meclisi, 
mahkeme hüküm ve kararlarını derecei saniyede tetkik eden 
bir merci olmadığı cihetle dilekçi, kanuni sebeplerin mevcudi
yeti takdirinde tashihi karar ve iadei muhakeme gibi kanun 
yollarına müracaatte muhtar bulunmasına binaen, vâki talep 
hakkında zikredilen noktalardan encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

616 9 . IV . 1958

701/701 Cafer Akgüıı 
Muhtar
Mırcıka köyünde 
Çayırlı - Erzincan

Dilekçi : Köylerine içme suyu getirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Erzincan vilâyetinin Çayırlı kazasına 
bağlı (Mırcıka) köyünün, içme suyu temini mevzuunda, 1958 
yılı programına alınmış olduğu Dahiliye Vekâletinin bu bap
taki cevabından anlaşılmasına binaen, vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

617 9 . IV . 1958

71/71 Kadir Taşkın ve 
Mehmet Dedebali 
Gec. Wimpey Şrk. 
No: 1 - kamp 
P. K. 1084 
Yenişehir Ankara

Dilekçiler : Dündar Pehlivanoğlu adındaki* şahsın, Atatürk'
ün hâtırasına hakaret ettiğini beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaman 0. Müddeiumumiliğince adı ge
çen Dündar Pehlivanoğlu hakkında yapılan hazırlık tahkikatı 
neticesinde suç unsuru tesbit edilememiş olmasından dolayı ta
kibata mahal olmadığına 17 . II . 1958 tarihinde karar veril-



Arzuhal
No.

875/875

1085/1085

diği Adliye Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı ci
hetle, vâki ihbar münasebetiyle encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 12 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Kı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

618 9 . IV . 1958

Dilekçi : Zonguldak’ta 10 Temmuz mahallesinde Ümraniye 
sokağında kâin iki evinin altından maden ocağı geçirilmiş ol
masından dolayı yıkıldığını beyanla, bu iki evin de istimlâk 
muamelesinin şümulü içine alınmasını veya bedellerinin tazmin 
edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut ilâm mündere- 
satma ve Sanayi Vekâletinden alınan cevaba göre dilekçinin 
tazmine mütaallik dâvası mahkemece reddedilmiş bulunmasına 
ve 4268 sayılı Kanun hükümleri dairesinde istimlâki icabettiren 
bir sebebin mevcudolup olmadığının tetkiki da, bu hususta ih
tilâf mevcudolması hasebiyle, alâkalı kaza merciine ait görül
mesine mebni, vâki talep hakkında zikredilen noktalardan en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

619 9 . IV . 1058

Dilekçi : Oğlu Hayri Yılmaztürk hakkında İskenderun Sulh 
Mahkemesince hükmedilen nafakanın fazlalığından ve bu bap
taki hükmün yalan şahadette bulunan kimselerin ifadelerine 
istinadettirildiğinden bahsile, yeniden muhakeme yapılarak 
mağduriyetten kurtarılmalarını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Hayri Yılmaztürk, aley
hindeki nafaka hükmünden dolayı kanun yoluna müracaatte 
muhtar bulunduğuna göre, babası tarafından vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Hüsnü Yılmaztürk 
İstiklâl sokağında 
No: 5 
Kayseri

Cemal öztamur 
Hükümet Konağı 
önünde lokantacı 
Zonguldak

620 9 . IV . 1958
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Amıluıl Arzuhal sahibinin
No. adı, .soyadı ve adresi Hı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

1184/1184 Vahi t t in  Kay maz  Dilekçi : Kendisine nakdî yardım yapılmasını istemektedir.
G ö ğ ü s  H a s ta l ık la r ı  
H a s ta n e s i  s e rv is  8 -B .
Tepec ik  - İzmir  Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine göre bu hususta en

cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

621 9 . IV . 1958

1 8 2 /1 1 8 2  İb r a h im  S a k a r  Dilekçi : İskân hakkına mukabil kendisine tahsis edilen
A r s h ın p a ş a  m a h a l-  kırk dönüm arazinin henüz fiilen teslim edilmediğini beyanla, 
le ş in d e  teslimi hususımun sağlanmasını istemektedir.
K o z a n  - A d a ı ıa

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı usulü 
dairesinde Devlet Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgele- 
ceğinden mezkûr talep hakkında bu sebepten encümenimizce 
muameel tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

622 9 . IV . 1958

6 8 3 /6 8 3  M u s t a fa  İ lc i  Dilekçi : Hayrabolu Sulh Ceza Mahkemesince haksız yere
H a s  k ö y d e  26 giin hapse mahkûm edildiğini beyanla, dosyasının incelene-
ITavraboh ı rek yeniden muhakeme olunması esbabının istikmalini istemek

tedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevapta; 
dilekçi hakkmdaki hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edil
mek suretiyle katileştiği ve bu hükümde bir isabetsizlik görü
lemediği bildirilmekte olmasına ve bu gibi mahkeme hüküm ve 
kararlarının teşriî uzvu tarafından da ayrıca incelenmesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi mucibince im
kân bulunamamasıııa mebni, vâki talep hakkında Encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

623 9 . IV . 1958

1070/jOTO E m i ı ı  Z e n g i n

B o y n u y d u  k ö y ü n d e  
T i r e b o l u  - G iresu n

Dilekçi : Ankara’ya tedavi edilmek üzere geldiğini, hasta
neden yeni çıktığını beyanla, memlekete gidebilmesi için yar
dım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletin
den alman cevapta; dilekçinin Ankara’daki adresi belli olmadı
ğından bu hususta bir işlem yapılamadığı bildirilmekte olma-
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No. adı, soyadı ve adresi

sına binaen, vâki talep hakkında encümenimizce de muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

624 9 . IV . 1958

461/461 Cemalettin Çağlar 
59. Tümen. 5. Eğt 
Tugayı 11. Tb. 7. Bl. 
K. Kd. Yzb.
Sivas

Dilekçi : Kore’de gösterdiği yararlık dolayısiyle, şahsi cesa
ret ve şecaat sembolü olan (Gümüş yıldız) madalyasiyle taltif 
edildiğini ve emsaline takdirname ve iki maaş nispetinde de 
ikramiye verildiği halde kendisinn bu haklardan mahrum bıra
kıldığını beyanla, gereğnin yapılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinden alınan cevabi yazıda : Subay
lar Heyetine mahsus - 4273 - sayılı Terfi Kanununun 13 ncü 
maddesi veçhile dilekçi hakkında yapılmış bir teklif mevcudol- 
madığı için kendisine takdirname ve İkramiye verilmesine im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan vekâlet cevabına göre 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

625 9 . IV . 1958

Nurettin Allıok ve 
arkadaşları 
D. P. Bucak Baş
kanla rı 
Seben

Dilekçiler : Seben Kazası Kaymakamı Melih Yuluğ hakkın
da bâzı şahıslar tarafından yapılan şikâyetlerin asılsız olduğu
nu ve kaza halkının adı geçen kaymakamdan memnun bulun
duklarını beyanla, mezkûr şikâyetlerin nazara alınmamasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba 
göre adı geçen kaymakam hakkında muamele ifasını müstelzim 
bir şikâyet vâki olmamış bulunmasına göre vâki talep münase
betiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

626 9 . IV . 1958

14124/13538 Salih Kuş Dilekçi : Gerze yangınında zarar gördüğünden bahsile, ken-
Hâmidiye mahalle- dişine yardımda bulunulmasını istemektedir.
sinde
Oerze

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta; 
dilekçinin mahallî revizyon heyetince yardıma muhtaç görül-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1071/1071 Suat Ersan
Refik Saydam Hıf- 
zıssıhha Enstitüsü 
Aşı istasyonu Sağ
lık Memuru 
Ankara

16

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

mediği bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

627 9 . IV . 1958

Dilekçi : Sağlık memuru olduğu için Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâletinin emriyle, 1955 - 1956 yıllannda verem aşısı 
tatbik etmek üzere Karadeniz bölgesine gittiğini ve bu müna
sebetle iki sezon kok kömürü istihkakını alamamış olduğu na
zara alınmaksızın karnesinin iptal edildiğini beyanla, bu istih
kakının verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iki yıl üstüste kömür istih
kakını almamış olmasından dolayı K/1089 sayılı Karar gere
ğince 1957 - 1958 teshin sezonu kok kömürü tevziatından isti
fade ettirilemediği ve yakıt ihtiyacını linyit veya briket kömü
rü ile karşılıyabileceği hususunun da kendisine tebliğ edilmiş 
olduğu, Sanayi Vekâletinden alman cevabi yazıdan anlaşılma
sına binaen vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

628 9 . IV . 1958

94(j/94G Hilmi Okçugil
P. Paşa mahallesi 
Çimenlik sokak 
No: 20/A 
Çanakkale

Dilekçi : Hakkmdaki sicilin, Ordu Sicil Talimatnamesinin 
12 nci maddesinin ışığı altında mezkûr Talimatnamenin 13 ncü 
maddesine göre verilmemiş olduğunu ve bu suretle 1 nci ve 2 
nci sicil âmirleri olan Tuğamiral Kemal Arkon ile Koramiral 
Kemalettin Boztürk’ün görevlerini kötüye kullandıklanm be
yanla, bunlar hakkında kanuni işlem yapılmasını ve kendisinin 
daha bir sicil süresi için denenmek üzere kıtaya çıkarılmasını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
1955 yılında kıtadan almış olduğu sicilin ittifakla menfi olarak 
verildiği ve bu itibarla Ordu Sicil Talimatnamesinin muvakkat 
3 ncü maddesi gereğince tekrar kıtada denenmesine imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin sicile taallûk eden şikâyeti 
bir idari muameelye mâtuf bulunmasına ve bu kabil muamele
lerden hukuku muhtel olanların da idari kaza merciine müra- 
caatle dâva ikame etmeleri lâzımgeleceğine ve sicil âmirlerinin 
görevlerini kötüye kullandıklan yolundaki iddia da salâhi-



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

yetli makam ve mercilerin inceliyecekleri hususlardan görülme
sine mebni, vâki talep ve şikâyetin Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağma ve dilekçinin zikredilen kanun yollarına mü
racaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

629 9 . IV . 1958

455/455 Kemal Seyhan Dilekçi : Muvazzaflık hizmetini ifa etmekte iken vefat eden
PTT Yaya dağıtıcısı oğlu Enver Seyhan’ın bu ölümünü şüpheli gördüğünden ve as- 
babası kerî makamlarca da bu hâdiseye mütaallik muamele ve tahki-
Tortum katın durdurulduğundan bahsile, keyfiyetin Büyük Millet Mec

lisince incelenerek ölüm sebebinin ve müsebbiplerinin meydana 
çıkarılmasını ve icabeden kanuni işlemin de yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tevfik adındaki bir erle istemiyerek 
yaptığı güreş esnasında altta kalarak kolon kemiğinin kırıl
ması neticesi vefat eden Enver Seyhan hakkındaki tahkik evra
kının 66 nci Piyade Tümeni Askerî Mahkemesine tevdi edildiği 
ve muayyen günde duruşmada hazır bulunması için müteveffa
nın babası müstedi Kemal Seyhan’a da mahallî Jandarma Ku
mandanlığı vasıtasiyle tebligat yapıldığı, Millî Müdafaa Vekâ
letinden alınan 8 . III . 1958 tarih ve Kara Kuvvetleri Ku
mandanlığı Karargâhı 4286 numaralı cevabi yazıda bildirilmek
te olmasına ve dilekçinin, adı geçen Tevfik'in mahkûmiyetine 
karar verilmesi talebiyle aidolduğu Askeri Mahkemeye gönde
rilmiş olan tahkik evrakını okuyarak ve bu husustaki muha
kemede hazır bulunarak ölüm sebebini esaslı surette öğrenmesi 
ve bütün iddialarını bu mahkemeye karşı dermeyan etmesi 
icabedeceğine binaen, vâki talebi hakkında zikredilen noktalar
dan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

630 9 . IV . 1958

531/531 Refiye Aytekiıı Dilekçi : Gürün Jandarma Birliğinde Süvari Binbaşısı iken
Güney mahallesinde tekaüde sevk ve kendisine otuz üç kuruş on para emekli maaşı 
Pınarbaşı tahsis edilmiş olan kocası Şakir’in ahiren vefat ettiğinden bah

sile, son çıkan kanun mucibince dul maaşı bağlanmasını iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin kocası 
Şakir’irf vazife esnasında kazaen veya şehiden ölmediği gibi 
sakat kalmamış olması hasebiyle karısına 5470 sayılı Kanun
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No.

1087/1087

1075/1075

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

mucibince aylık bağlanmasına imkân olmadığı ve esasen 5434 
sayılı Kanun gereğince emekli hakkı tanmmıyan bu gibilerin 
yetimlerine maaş tahsis edilemiyeceğinden müstedinin ahiren 
yürürlüğe giren 6740 ve 6800 numaralı kanunlardan istifade 
ettirilmesine de imkân görülemediği bildirilmektedir,

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu mevzua 
mütedair olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine ait bulunduğundan vâki talep hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

631 9 , IV . 1958

Tevfik Taşkoparan Dilekçi : Meşrutan tahliyesi hususunun sağlanmasını iste-
Ceza Evinde malı- mektedir.
kûm
Kızılcahamam

Gereği düşünüldü : Türk Ceza Kanununun meriyet mevkiine 
konulmasına dair olan 825 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde, 
meşrutan tahliye hakkında karar ittihaz etmek mahkûmiyet 
kararım veren mahkemenin reisine, bu kararın tasvibi de Ad
liye Vekiline aittir, denilmektedir.

Dilekçi hakkında Söke Asliye Ceza Mahkemesi Reisinin it
tihaz ettiği meşrutan tahliye kararının, kanuni sebepler dolayı- 
siyle tasvibolunmadığı Adliye Vekâletinin bu baptaki cevabın
dan anlaşılmıştır.

Mezkûr tahliye kararının, teşriî bir uzuv olan encümenimiz 
tarafından yeniden tetkik olunarak dilekçinin meşrutan tahli
ye hükmünden istifade ettirilmesi lâzımgelip gelmiyeceği yo
lunda bir karar ittihazı caiz değildir.

Binaenaleyh, mezkûr tahliye karan kanunun tâyin eylediği 
son merci tarafından incelenerek yine kanuni sebepler dolayı- 
siyle tasvibedilmemiş olmasına göre vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

632 9 . IV . 1958

Dilekçi : Zara Kazası Beypınarı Nahiyesi Müdürü iken va
zife esnasında şehiden vefat eden kocası Haşimoğlu Ali’den bu 
kere 6740 sayılı Kanun mucibince iadeten tahsis edilen kırk 
kuruş maaşla geçinmesine imkân olmadığını ve emsallerine da
ha fazla miktarda aylık bağlandığını beyanla, kendisi hakkın-

Zehra Ulusan 
Düveııönü No: 17/B 
Kayseri



Arzuhal
No.

1162/11H2

1074/1074
1983/198.3

da da aynı şekilde muamele yapılarak maaşının emsileri dere 
cesine yükseltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebini evvelâ aidol- 
duğu vekâlete karşı dermeyan etmesi ve mezkûr vekâletle bu 
konuya dair bir ihtilâf çıkarsa idari kaza merciinde dâva aç
ması lâzımgeleceğinden sözü geçen talebin bu sebeplerden en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahihinin
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633 9 . IV . 1958

Dilekçi : 1 . I . 1951 yılında vefat eden kocasının jandar
ma başçavuşluğunda geçen yirmi senelik hizmetinden on sene
sinin 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci maddesi mucibince 
borçlandırılmasını ve yetim maaşlarının buna göre tadilini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : 6981 sayılı Kanunda bahsi geçen muvak
kat 103 ncü madde hükmünün şümulü dışında kalmış olan ta
lep yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görüldüğünden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

634 9 . IV . 1958

Dilekçi : Uğramış olduğu bir zülüm ve mağduriyetten do
layı evvelce Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaat üzerine 
bu kere kendisine gönderilen haftalık karnr cetveline yalnız 
müracaatının neye dair olduğu kısaca dercedilerek bu baptaki 
istidasının alâkalı makama gönderildiği hakkında mezkûr cet
velde bir kayda raslıyamadığını beyanla, mâruz kaldığı zulüm 
ve mağduriyetin bir müfettiş marifetiyle mahallen tahkik etti
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce vâki müracaatini in- 
celiyen selef komisyon, bu müracaatın muhtevi bulunduğu şi
kâyeti alâkalı kaza merciinin inceliyerek bir karara bağlaması 
lâzımgeleceğine, aynı cetvelin 24 ncü sayfasında yazılı olduğu 
veçhile karar vermiş bulunmasına ve mumaileyhin bu karar 
dairesinde şikâyetini mezkûr mercie dâva şeklinde bildirmesi

Durmuş Ali Yalçın 
Alangüllii köyünde 
No: 49 
Germencik

Besııa Mumcuoğlu 
PTT Başmüdürlü
ğünde Münir Mıını 
cuoğlu eliyle 
Van
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icabedeceğine nıebni, vâki son talebi hakkında zikredilen sehe;' 
lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ıl A P 7 . i i hfil s a h i b in i n

{Kİı, soyadı ve adresi föneüıııen kararı ve ııe sebepten verildiği

635 9 . IV . 1958

is Asap Napallı Dilekçi : Hindistan’a gitmek üzere kendisine harçsız olarak
>0 Yeııişelıirde llindis- pasaport verilmesini istemektedir, 

ffin Sefareti Tabiiyet 
ve Pasaport Kısım
vasıtasiyle Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta vâki miitaaddit
Ankara müracaatleri üzerine selef komisyonlarca verilen kararlarda,

kendisine harçsız olarak pasaport itasına mevzuat hükümleri
nin müsaidolmadığı beyan edilerek, usulü dairesinde pasaport 
istihsali için aidolduğu vekâlete müracaatı lâzımgeleceğine 
işaret edilmiş bulunmasına göre, son defa vâki talep hakkında 
da bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

630 9 . IV . 1958

>2 Selika Koşar Dilekçi : Kuvayi Milliye zamanında kocasının ve kendisinin
Burhaniye maluıMesi üç yüzü mütecaviz Türk general ve subaylarını iaşe ve. ibate 
Abdullah caddesi ettiklerini ve o vakit kendilerine bu hizmetlerinden dolayı 
No: 1 9 /1  ilerde yardım yanılacağı vadohmduğunu ve bu va’de intinr.dcn
Üsküdar - İstanbul Büyük Millet Meclisine vâki müracaatı üzerine Arzuhal Encü

meni tarafından verilen 2735/1950 sayılı Kararda bu yardımın 
ancak, bir kanunla yapılabileceğinin açıklandığını boyanla, ba
his mevzuu kanunun çıkarılarak kendisine metruk mallardan 
bir çiftlik ve bir apartman verilmesini veya Millî Kuvvetlere 
hizmette bulunanlara vardım yapılması bakkmdaki kanundan 
istifade ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesinde, kanun tekliflerinin münhasıran mebuslardan veya 
Vekiller Heyetinden sâdır olması lâzımgeleceği açıkça göste
rilmiştir. Bu itibarla encümenimiz h?r hangi bir kanun tekli- , 
finde bulunmak yetkisine sabin değildir.

Bu bakımdan dilekçinin ilk müracaata hakkmda selef ko
misyonca verilen kararda da talebin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğuna işaretle iktifa olunmuştur.

Diğer taraftan dilekçi, mevcudiyetini beyan ettiği bir ka
nuna dayanarak nakdî yardım talebinde bulunmakta ise de bu



Arzuhal
No.

1026/102G

1469/1469

talebin tetkiki da salahiyetli makam ve mercilere ait bulun
maktadır.

Yukarda zikredilen sebeplerden dolayı her iki cihet hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına, dilek
çinin gerek kanun teklif ettirmek, gerekse mevcudiyetini beyan 
ettiği kanuna müsteniden yardım talebinde bulunmak üzere 
ilgililere usulü dairesinde ayrıca müracaatte muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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637 9 . IV . 1958

Dilekçi : 31 . I . 1958 tarihli istidasında ezcümle :
1. Hâkim ve müddeiumumilerin yükselme sürelerini ikmal 

ettikleri tarihten ayırma tetkikatının yapıldığı tarihe kadar 
geçen zaman zarfında aldıkları notların terfilerinde esaslı tu
tulmasını,

2. Şimdiye kadar bu şekilde notları hesaba katılmıyanlarm 
bu müktesep haklarının nazara alınarak terfi ettirilmelerini,

3. Hâkim ve müddeiumumilerin son defa terfi ettikleri 
günden itibaren iki sene hitamında yeniden yükselmeye tâbi 
tutulmalarını, istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkim, müddeiumumi ve muavinleriyle 
bu sınıftan sayılanların terfileri Hâkimler Kanununun bu bap
taki hükümlerine ve Ayırma Meclisi Umumi Heyetinin vermiş 
olduğu prensip kararlarına göre yapılmakta bulunmasına ve 
dilekçinin ileriye sürdüğü istek ise bahsedilen kanun ve karar
larda tadilât icrasını istilzam eder mahiyette olduğundan encü
menimizce tetkik mevzuu ittihaz edilecek hususlardan görülme
mesine mebni, mezkûr istek hakkında zikredilen sebeplerden 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

638 9 . IV . 1958

Dilekçi : Askerde iken sakatlandığını beyanla, kendisine de 
emsalleri gibi mâlûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mevzu hakkında daha 
önce Devlet Şûrasında ikame etmiş olduğu dâvanın süre aşı
mından reddedildiği Millî Müdafaa Vekâletinin bu baptaki ce
vabından anlaşılmasına ve her hangi bir dâvanın müddet mü
rurundan dolayı reddedilmiş olmasiyle esastan reddolunmuş 
bulunması arasında hukukan bir fark gözetilemiyeceğine ve

Talât Uğraşer 
Demirlibahee Gönül 
sokak No: 4 
Ankara

Enver Çivitçi 
Hukuk Hâkimi 
Alaca
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Arzuhal

No.

1472/1472

207/207

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kncümen karan ve no sebepten verildiği

esasen bu kabîl ihtilâflann incelenmesi encümenimizin vazifesi 
dışında bulunmasına binaen, vâki talep hakkında bu sebepler
den muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

039 9 . IV . 1958

Dilekçi : Hazine tarafından açılan dâva üzerine elindeki ta
pu senedinin iptaline mahkemece hükmedildiğini ve vâki Tem
yiz üzerine de mezkûr hüküm bozulduğundan bu baptaki mu
hakemenin devam etmekte olduğunu beyanla, sözü geçen tapu 
senedinin taallûk ettiği gayrimenkul yerine başka bir mahalde 
diğer bir yerin kendisine verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen gayrimenkul hakkındaki 
niza ve ihtilâf kaza merciine intikal etmiş bulunmasına ve di
lekçinin kendisine yeni bir gayrimenkul verilmesi hakkındaki 
talebi de encümenimizce nazara alınacak hususlardan olmama
sına mebni bu bapta muamele tâyinine mahal görülmediğine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

640 9 . IV . 1958

Dilekçi : Kendisine geçinecek kadar mâlûliyet geliri bağlan
masını, yahut tekrar bir işe alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye bağlanan mâlûliyet gelirinin 
kendisine toptan ödendiği ve mumaileyhin bir işe yerleştiril
mesi için tş ve İşçi Bulma Kurumu Zonguldak Şubesi tarafın
dan gönderilen yazılara da cevap vermediğinden hakkında 
her hangi bir muamele yapılamadığı, Çalışma Vekâletinden alı- 
nan cevaptan anlaşıldığı cihetle vâki talep münasebetiyle encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Aziz Çubukçu 
Hacıibadi köyünde 
Çaycuma

Halil Ok 
Fındıklı Yokuşu 
No: 21 
İstanbul

041 9 . IV . 1958



—  22 —

Kncüınen kararı ve ııc sebepten verildiği

Dilekçi : Mahkûmiyetine mütedair olan hükümde Türk Ce
za Kanununun 31 nci maddesinin de tatbiki hakkında sarahat 
bulunması yüzünden âmme hizmetinden mahrum kılındığını ve 
bu suretle cemiyet nazarında lena duruma düştüğünü beyanla, 
eski vazifesine tekrar alınması hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde memnu haklarının iadesi 
talebiyle aidolduğu mahkemeye müracaat edebileceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

642 9 . IV . 1958

I:>2! / 1;V_>I Hakkı Sjmhıs  Dilekçi : Haksız yere tasfiyeye tâbi tutulduğunu, borçlan-
Mcrkez Lokantası sa- ma hükümleri kendisine teşmil edilmediği için otuz küsur se- 
lıibi Ali  Tmırıöv iT nelik hizmetinden on senesini de kaybettiğini beyanla, emekli- 
elivle l ik hakkını iktisabedebilıııesi için daha bir müddet istihdam
Konya edilmesini, yahut kendisine 23 senelik hizmetinden dolayı emek

li maaşı bağlanmasını istemektedir.

112Ü' I 12ü Abd i i lkad i r  Ivorak 
l iesadiyo m;ı lıal 1< ■- 
sinde 
Vıldızrli

Ar/.uhul \rxı:h;d salıihiniiı
No. adı, soyadı ve adresi

Mi21/lf)21 Aki l e A r t ı m  w  a r 
kadaşları
Belediye Konscrva 
tuvar  İcra Kuru lu  
Sanal  kârları < Tiirk 
Musikisi )  ,
İ si animi

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce ayni suretle vâki 
olan müracaati üzerine selef encümence ittihaz edilen 11 . X I I . 
1957 gün ve 1G2 sayılı Karar kendisine tebliğ edilmiş bulunma
sına ve şimdiki miıracaatinden dolayı da mezkûr kararda zik- 
redildiği gibi evvelâ aidolduğu makama ve ihtilâfın devamı ha
linde de kaza merciine başvurması gerekeceğine ve şayet 5434 
sayılı Kanunun 39 ııcu maddesinin b fıkrasına tevfikan tekaüt 
edilmiş ise bu yoldaki tasarruf idarenin mutlak takdir hakkına 
istinadettirilmiş olacağı cihetle işbu tasarruf aleyhine kaza 
merciine gidilemiyeceğinden müstediııin yalnız emekli maaşına 
münhasır olmak üzere ilgili mercie müracaat hakkının mahfuz 
bulunduğuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

643 9 . IV . 1958

Dilekçiler : İstanbul Belediyesi Konservatuvarı İcra Kurulu 
Sanatkârlarının (Anblok) unvanı altında geçen hizmetlerinin 
de borçlanmaya tâbi tutulması hususunun, yeniden tedvin edi
lecek bir kanunla sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin ileriye sürdükleri istek, ye
ni bir karıun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına ve Teşkilâtı



Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi hükmüne göre alelûmum 
kanun tekliflerinin ya mebuslardan veya Vekiller Heyetinden 
sâdır olması lâzımgeleceğine ve encümenimiz, mücerret bu sı
fatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni, 
vâki talep hakkında bu sebepten muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

644 9 . IV . 1958

920/920 Ömer Kula
Askerî Lise Hizmet 
Bl. Ulş. Ks. K. P. 
Ast Sb. Kd. Baş O vs. 
Erzincan

Dilekçi : Terfi ve nasıp tarihlerinin, Kore'ye giden emsalleri 
gibi tashihi cihetine gidilm esini istemektedir.

Gereğ düşünüldü : Müstedi ile Millî Müdafaa Vekâleti ara
sında bu konuya mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tet
kik ve halli idari kaza merciine ait bulunduğundan vâki tale
bin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

645 9 . IV . 1958

935/935 İsmail Yaşar Dilekçi : Biriken mâlûliyet aylıklarının toptan kendisine
Alpoğut köyünde verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.
Mudurnu

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alman ce
vapta, dilekçinin maaş bağlanması talebiyle yaptığı müracaatin 
3 Aralık 1953 tarihinde vâki olduğu ve kendisine 1 Ocak 1954 
tarihinden itibaren 6 nci dereceden 68 lira maaş bağlandığı ve 
bu yoldaki tahsisin Divanı Muhasebatça da tescil edilmiş bu
lunduğu bildirilmekte olmasına ve buna nazaran teraküm eden 
bir aylık mevcudolmamak lâzımgeleceğine ve esasen bu kabîl 
taleplerin tetkiki kaza merciine ait bulunmasına binaen, vâki 
istek hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve «nüstedinin talep ve iddiasında 
ısrar ettiği takdirde usulen mezkûr kaza merciine müracaatte 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

646 9 . IV . 1958



Arzuhnl Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1088/1088 Salih Korkmaz
Şıh Abdüllah mahal
lesi No: 3 
Kilis

Diiekçi : îki gözünden mahrum olması dolayısiyle şehit ba
basından 50 lira aylık bağlanmış ise de bu para ile geçinemedi- 
ğini beyanla, kendisine de emsalleri gibi tütün ikramiyesi veril
mesini istemektedir.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü istekten do
layı usulü dairesinde Millî Müdafaa Vekâletine müracaatte bu
lunması lâzımgeleceğinden bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

647 9 . IV . 1958

8026/7939 Dr. Cemil Alsan Dilekçi : Emeklilik muamelesinin bir an evvel yapılması hu-
Ali Nasibi Eczanesi susunun teminini istemektedir, 
vasıtasivle 
Adana

Gereği düşünüldü : Dilekçiye 1.VIII.1955 tarihinden itibaren 
ayda (391) lira emekli maaşı tahsis olunup 8 100 lira da ikra
miye verildiği, Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden alınan 
cevaptan anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında .encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

648 9 . IV . 1958

963/963 Mukaddes Saygın 
Minrühatun mahal
lesi Posta Memuru 
eşi
Kargı

Dilekçi : Kocası Recep Saygın’ın Tosya PTT İdaresinde me
mur iken akıl hastalığına müptelâ olduğunu ve bu hastalığın 
tesiriyle vâki olan istifasının idarec.3 nazara alınmıyarak ken
disinin tedavi ettirilmesi lâzımgelirken aksine muamele yapıldı
ğını ve bu yüzden dört çocukla ertada kaldığını beyanla, duru
mun tetkik ettirilerek kanuni icabının yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alınan cevapta, 
dilekçinin kocası Recep Saygm’ın istifa ettiği tarihten itibaren 
akıl hastalığına müptelâ olduğunu gösteren bir sağlık kurulu 
raporunun gönderilmesi halinde maaş tahsisi hususunun ince
leneceği ve keyfiyetten müstedinin de haberder edildiği bildiril
mekte olduğundan vâki talep hakkında encümenimizce halen 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin vekâlet 
tebliği dairesinde hareket etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

649 9 . IV . 1958



1443/1443

Arzuhal
No.

Cafer Didin 
13. Uçs. Top. Alayı 
Levazım Müdürü 
Bnb.
Adana

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Hakkındaki cezanın, istidasında beyan ettiği se
beplerden dolayı, hususi af yoliyle kaldmlması lâzımgeleceğini 
ileri sürerek, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçiye şâ
mil cezanın 5677 sayılı Af Kanunu gereğince bütün neticeleriyle 
birlikte ortadan kalkmış olduğu, ancak bu ceza münasebetiyle 
kıdeminden tenzilât yapılmasına ve emsalinden geç terfi etti
rilmesi gerekeceğine mütedair olan muamele affın şümulü dı
şında kalmış bulunduğundan bu cihete mâtuf talebinin kabule 
şayan mütalâa edilmediği bildirilmektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesi veçhile bu işin müza
keresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa Vekâ
letleri mümessilleri de; yukardaki cevabı tekrarlamışlardır.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1614/1614 Ahmet Yumlu
Hamdibey mahallesi
No: 6
Biga

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve 5677 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesi sarahatine göre vâki af talebi dikkate alı
nacak değer ve mahiyette bulunmadığından mezkûr talebin bu 
sebeplerden reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

650 9 . IV . 1958

Dilekçi : Jandarmadan kaydının silinmesine dair ittihaz 
edilen idari kararda asla isabet bulunmadığını, Devlet Şûra
sında ve Askerî Temyiz Mahkemesinde bu mağduriyetin gide
rilmesi için açtığı dâvalann kısmen salâhiyetsizlikten reddedil
miş bulunmasının, kendisini iddiasında haksız çıkaran bir key
fiyet olarak telâkki edilemiyeceğini, daha evvel Arzuhal En
cümenine yaptığı müracaat dolayısiyle verilen kararların da 
durumuna uymadığını beyanla, dosyasının yenibaştan incele
nerek, yanlış sicile müsteniden tesis olunan kayıt silme mua
melesinin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Jandarma Umum Kumandanlığında mü
teşekkil komisyon tarafından sicil üzerinde icra kılınan tet- 
kikat neticesinde, dilekçinin meslekî kifayetsizliği ileri sürüle
rek, bu sebepten kaydının silinmesine karar verilmiş ve bu ka
rar üst makamca da tasvibolunmuştur.

Evvelce Büyük Millet Meclisine vâki olan müracaatleri in- 
celiyen selef encümen ise, Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısın
da da belirtildiği gibi, müstedinin bu hususta daha Önce idari 
kaza mercilerinde, yani Devlet Şûrası ile Askerî Temyiz Mah
kemesinde dâva açtığını tesbit etmiş ve esasen bu kabîl mese
lelere mütaallik dâvaların incelenmesi de idari kazaya ait bu
lunmuş olmasından dolayı, mumaileyhin Meclise karşı derme-



Arzuhal
No.

1178/1173

S96/8ÎMİ

— 26 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yan ettiği iddia ve şikâyetin tetkik mevzuu yapılamıyacağma 
karar vermiş bulunmaktadır.

Yukarda beyan edilen sebeplere ve Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi hükmüne göre dilekçinin durumunun 
encümenimizce de incelenmesine imkân görülemediğinden, son 
talep hakkında dahi muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ve müstedinin ayrıca kanun yollarına müracaatte muhtariyetine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

651 9 . IV . 1958

Mehmet Koçak 
Emniyet memurla
rından
Kızılcahamam

Dilekçi : 1943 yılında hırsızlık suçundan hapse mahkûm 
edilmiş olan Şemsettin Yazgan’m Şereflikoçhisar arazi kadast
ro heyetinde 15 lira asli maaşla daktilo olarak istihdam edil
mekte olduğunu ve böyle bir kimsenin Devlet hizmetinde kul
lanılması caiz bulunmadığını beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Vekâletinden alınan cevapta; 
hırsızlıktan 1943 yılında iki sene bir ay hapse mahkûm edilmiş 
olan Şemsettin Yazgan’m bu cezasının bütün neticeleriyle bir
likte 5677 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası mu
cibince kalkmış bulunmasından dolayı 150 lira ücretle daktilo 
olarak mahallince tâyin edildiği bildirilmekte ve mezkûr tâ
yinde bir isabetsizlik görülemediği de müşarünileyh Vekâletin 
tarzı işanndan anlaşılmakta olduğundan, bu hususta encüme
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

652 9 . IV . 1958

Dilekçi : Rodos’ta kâin olup Italyan Hükümeti tarafından 
istimlâk edilmiş bulunan evinin istimlâk bedeli ile müterakim 
kira karşılığının maatazminat kendisine verilmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen adanın Yunanistan’a dev
ri dolayısiyle İtalyan Hükümeti tarafından, hak sahiplerine te
diye edilmek üzere, Yunan Hükümetine mühimce bir meblâğ 
ödenmiş olduğu ve müstedinin istimlâkten mütevellit alacağı
nın Türkiye’ye transferi için alâkalı Yunan makamları nezdin- 
de teşebbüse geçildiği, Hariciye Vekâletimizden alman cevabi 
yazıdan anlaşılmasına binaen, bu bapta encümenimizce mua-

1 lisan Kırçiçek ’ 
Haşim îşcan mahal
lesi Bayrak soknk 
No: 35/1 
Antalya



Arzuhal
Xo.

1157/1157

1158/1158

mele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin müşarünileyh 
Vekâletle teması muhafaza etmesi ve neticeye de intizarda bu
lunması lâzımgeleceğine Harar verildi.

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

653 9 . IV . 1958

Dilekçi : Halen almakta olduğu ücreti bir derece yükseltil
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta, kadro durumu müsaade ettiği takdirde dilekçinin bu se
ne terfi ettirileceği bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

654 9 . IV . 1958

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi uyarınca emek
lilik hesabına ithal edilen 1 sene 10 ay fiilî hizmet zammının, 
mezkûr kanunun muvakkat 15 nci maddesine göre üç yıla iblâ- 
ğiyle kendisine ikramiye verilmesini ve lüzumunda bu madde
nin tefsiri cihetine gidilmesini istemektedr.

Gereği düşünüldü: Fiili hizmet zammının üç yıla iblâğ edilen 
muvakkat 15 nci madde hükmünün muvazzaf ve gedikli subay
larla askerî memurlara aidolup dilekçi gibi astsubaylara şâmil 
bulunmadığı ve bu itibarla mumaileyhin sözü geçen maddeden 
istifade ettirilip kendisine ikramiye verilmesine imkân gö
rülemediği, Dahiliye Vekâletinin bu baptaki cevabında bil
dirilmesine ve encümenimiz tefsir istemek veya bir kanun 
maddesini yorumlamak yetkisine sahip bulunmamasına mebni 
vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden -muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mehmet fimin I)o- 
mirkan
Kılıçaslan mahallesi 
Cami sokak No: 2 
Antalya

Hıza Oiingöı*
Ağır Bakım Tamir 
fabrikasında demir
ci ustası 
firzincaıı

655 9 . IV . 1958
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E) cümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Hamza Paşa vakfından evlâda meşrut gayrimen- 
kullere yirmi beş - otuz seneden beri nizasız ve fasılasız bir su
rette malik ve mutasarrıf iken, son zamanlarda Afyon Vakıflar 
idaresi tarafından haksız olarak müdahale ve tecavüz edildiğini 
beyanla, bu bapta mevcudolan dâva neticesine intizaren, mezkûr 
gayrimenkuller hakkında bir muamele yapılmaması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen gayrimenkullere mütaalJik 
niza ve ihtilâfın kaza merciine intikal etmiş olmasından dolayı, 
daha evvelki müracaat hakkında muamele ifasına mahal olmadı
ğına selef komisyonca karar verilmiş ve bu karar katileşmiştir.

Müstedinin şimdiki talebi de mezkûr gayrimenkuller hakkm- 
daki dâva ile ilgili bir hususa mâtuf bulunmakta olduğundan 
aidolduğu mahkemeye karşı dermeyan edilmek lâzımgelir.

Yukarda beyan edilen sebeplere binaen mezkûr talebin en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

656 9 . IV . 1958

1607/1607 Emine Ortak Dilekçi : Çine Kadastro Mahkemesinde devam etmekte olan
Hamitabat mahalle- bir arazi dâvasının rüyeti sırasında elde mevcut tapulann ma- 
sinde hallen tatbikini istemektedir.
Çine

Gereği düiünüldii : Lâzımgelen keşfin yapılması ve tapula
nn mahallen tatbiki, bu baptaki dâvayı rüyet etmekte olan 
mahkemenin takdirine bağlı hususlardan olmasına binaen, vâki 
talebinin encümenimizce tetkik mevzuu yapılmasına mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

657 9 . IV . 1958

202/202 Sultan Akbulut Dilekçi: Ardahan Ceza Evinde mevkuf kocası Daşdan Ak-
Belerek köyünde bulut’un hastalığı hasebiyle bir verem hastanesinde tedavi et- 
Yalmzçan tirilmesini istemektedir.
Ardahan

Gereği düşünüldü: Dilekçinin kocası Daşdan Akbulut'up 
hastanede tedavi edilmek üzere Erzurum Ceza Evine nakledil- 

miş olduğu Adliye Vekâletinin bu baptaki cevabmdan anlaşıl-

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1483/1483 Ali Agâh Temurtaş 
Pazar mahallesinden 
Camii Kebir îmanı 
ve Hatibi 
Şuhut - Afyon
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dığı cihetle vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Ks'iar No. Karar tarihi

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

658 9 . IV . 1958

Dilekçi: PTT İdaresince dinî ve millî bayramlarda telgraf 
ve mektuplara ilsak edilen şefkat pullan hakkında vâki müra
caat ve ikazı üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz edi
len kararı okuduğunu beyanla, bu kararın münderecatına, isti
dasında yazılı olduğu şekilde itiraz etmektedir.

1431/1431 Taci Eriçok 
Kışlak sokak 
No: 10/A 
R. Hisarı

Gereği düşünüldü: Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre encümen kararlanna karşı yalnız mebuslar tarafından iti 
raz edilebilip müracaat sahiplerine böyle bir hak tanınmamış 
olduğundan dilekçinin vâki itirazının bu sebeple tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

659 9 . IV . 1958

1594/1594 İbrahim Tav
Ürküten köyünde 
Eşme - Manisa

14311/13724 Abdülbaki Araş ve 
eşi
îsakşalı mahallesi 
Şükrü Naili sokak 
No: 26 
Bursa

Dilekçi: Okul tazminatının affını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Hususi affın, Hâzinenin şahsi baklan 
cümlesinden olan mahkûmünbih tazminata teşmili caiz bulun
madığından, dilekçinin bu baptaki isteği hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

660 9 . IV . 1958

Dilekçi : Oğlu yedek piyad.s asteğmeni Sabahattin] Aras’m 
vazife esnasında tabanca kurşuniyle öldürüldüğünü beyanla, 
annesi Naciye Aras’a kanunen tahsisi lâzımgelen maaşın bir an 
evvel bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Sabahattin Aras’m in
tihar ettiği sabit olmasından dolayı tahkikata mahal olmadığı
na 14. Süvari Tüm,?ni Askeri Mahkemesince karar verilerek key
fiyetin Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 86 nci maddesi mu 
cibince müstediye de tebliğ edilmiş olduğu ve 5434 sayılı Ka
nunun 82 nci maddesi mucibince kanuni vârisler tarafından 
usulü dairesinde müracaat vâki olduğu takdirde toptan ödeme 
yapılacağı, Millî Müdafaa Vekâletinden alınan bu baptaki ce
vapta bildirilmesine binaen, vâki talep hakkında encümenimizce
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

muamele tâyinine mahal olmadığına ve toptan ödeme için mü 
şarünileyh vekâlete usulüne tevfikan müracaat edilmesi lüzu 
muna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

681 9 . IV . 1958

1084/1084 Feride Kuru Dilekçi : Asker anası olduğu için kendisine de emsalleri
Han sokak No: 23 gibi yardım yapılması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir 
Kumkapı - İsi an bul karar ittihazını ve İstanbul Belediye Encümeni tarafından ve

rilen ret kararının da kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yardım talebinin reddi hakkıııdaki 
karar aleyhine dilekçinin Vilâyet İdare Heyetine müraracaat- 
le itiraz etmesi lâzımgeleceğine göre bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

662 9 . IV . 1958

44f)/44î> Mehmet Öııtaç 
öğretmen 
Fetrek köyünde 
Kemalpaşa - İzmiı

Dilekçi : Öğretmenlikte iktisabettiği kıdemin, Maarif Ve
kâletince, 6888 sayılı Kanunun ruh ve mânasına aykırı ola
rak tesbit edildiğini ve bu yüzden çok mağdur kaldığını be
yanla, durumunun incelenerek müktesep hakkımn tarafına 
iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin ecvabi yazısında : Dilekçinin başarı
sız geçen bir yıllık hizmeti kıdeminden indirilerek maaşının 
ancak 11 . XII . 1957 tarihinden itibaren 40 liraya yükseltile- 
bildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi ile Vekâlet arasında bu konu
ya mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın halli idari kaza 
merciine aidolduğundan vâki talebin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

663 9 . IV . 1958



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

1538/1538 Haşan Akgüıı Dilekçi: Hüküm altma alınan okul tazminatının affedil -
1.624. sokak No: 4 meşini veya maaşından her ay haciz yoliyle kesilmekte olan 
Bayraklı - İzmir dörtte bir miktarın 10 veya on beş liraya indirilmesini istemek

tedir.

Gereği düşünüldü : Mahkûmünbih tazminat Hâzinenin şah
si hakları cümlesinden olduğu cihetle, hususi affın şümul ve 
mevzuu dışında kalmasına ve İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine 
göre (dörtte bir) asgari bir had olmakla beraber, maaş ve üc
retten haczedilecek miktarın tâyin ve takdiri de evvelâ icra 
memuruna ve hacizden şikâyet vukuu halinde de mahalli icra 
tetkik merciine ait bulunmasına mebni, vâki talep hakkında zik
redilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

604 9 . IV . 1958

!528/1528 Molımet, Ali Çetin- Dilekçi : Millî Müdafaa Vekâletince 5434 sayılı Kanunun
sözlü 39 ncu maddesinin E fıkrasına göre haksız yere emekliye sevk
Rüştübey caddesi edildiğini beyanla, bu tasarrufun iptalini ve tekrar tavzif edile-

No: 17/A rek bütün haklarının iadesini istemektedir.
înobolu

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu baptaki dâvası Devlet Şû- * 
rasmca incelenerek süre aşımından dolayı reddedilmiş olmasına 
ve bir dâvanın bıı suretle reddolunmuş bulunması ile esastan 
reddedilmesi arasında hukukan bir fark gözetilemiyeceğine ve 
esasen bu yoldaki ihtilâfların tetkiki idari kaza merciine aid- 
olup encümenimizin vazifesi dışında bulunmasına binaen, vâki 
talebin Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfi
kan  tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

665 9 . IV . 1958

1496/1490 Turgut Uıiulu _ Dilekçi : Durumunun 6741 sayılı Kanuna göre incelenerek
Karantina 177. so- kendisine mâlûl aylığı bağlanmasını istemektedir.
kak No: 24 
İzmir

Gereği düşünüldü : Emekli Sandığı Umıun Müdürlüğünden 
alman cevaba göre dilekçinin durumu mezkûr Sandığın tdare 
Meclisi tarafından incelenerek neticede 6741 sayılı Kanundan 

-  ■ • . , istifade ettirilmesine imkân olmadığına karar verilmiş olmasına
ve bu yoldaki ihtilâfların tetkik ve halli idari kaza merciine aid-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

olup encümenimizin vazifesi dışında bulunmasına binaen, vâki 
talep hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
mucibince muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar
verildi.

Karar No. Karar tarihi

660 9 . IV . 1958

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Bolu Diyarbakır Diyarbakır

A. Fahri Ağaoğlu //. Ortakcıoğlu M. Dayıoğlu A7. Onur K. Tayşi

Elâzığ Elâzığ îçel Kayseri Mardin Samsun
M. Altmdoğan F. Karakaya Y. Karabulut E. Develioğhı S. Telliağaoğlu X. Ulusoy

Trabzon 
O. Nuri Lcrmioğlu

(Arzuhal Sayısı : 101)

T. B. M. M, Matbaası



Devre : X I T. B. M. M. İçtima : 1
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9 . VI  ,1958 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

534/534 Seyit Hanoğlu ve ar- 
535/535 kadaşları

1957 tarih ve 1187 
mahreç No: lı Tel. 
sahibi 
Maras

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Belediye meclisi karan ile asri mezarlık
tan satınalmış ve parası evvelce ödenmiş olan ailelerine mahsus 
mezarlar, vali tarafından tahribedilmekte bulunmuş olduğundan 
bahis ve şikâyetle yersiz ve manasız bu icraata son verilmesini is
temektedirler.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bahis konusu mezar
lığın, imar plânında yeşil saha olarak tefrik edilmiş bulunduğu, 
burada iddia olunduğu üzere her hangi bir tahribat yapılmadı
ğı, ancak güzelleştirilmesi için ağaçlandırılmasına çalışıldığı 
ve şikâyetin yersiz ve mesnetten âri bulunduğu Maraş Valiliği
nin yazısına atfen bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâletin yukarıya alınan cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

067 9 . IV . 1958

1315/1315 Nidai Akagün 
Nahiye Müdürü 
Alakilise - Refahiye 
Erzincan

(Arzuhal hulâsası: Evinin tamiri için istemiş olduğu iki se
ndik kanuni izninin birleştirilerek verilmesi halikındaki vâki mii- 
racaatine yedi aydan beri müspet veya menfi bir cevap verilme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bir ay ayrılmasında 
mahsur olmadığı Erzincan Valiliğinden bildirilmiş olan adı ge
çen Nahiye Müdürüne, Memurin Kanununun 78 nci maddesi
ne göre yıllık bakımından bir ay izin verilmiş ve valiliğe de ya
zılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarıya alınan Vekâlet cevabına göre 
dilekçinin isteği yerine getirilmiş olduğundan bu hususta artık



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

1095/1095
(S. No: 1)

1078/1078
(S. No: 2)

1073/1073
(S. No: 3)

1160/1160
(S. No: 4)

1164/1164
(S. No: 5)

1166/1166
(S. No: 6)

1172/1172
(S. No: 7)

1181/1181
(S. No: 8)

1324/1324 
(S. No: 9)

encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

668 9 . IV . 1958

Ali Karadayı 
Ceza Evi Başgardi
yanı 
Amasya

Bekir özer ve arka
daşları '
C. M. IT. Başkâtibi 
Elâzığ

Mehmet Akbel 
lstidacı Ahmet oğlu 

Kozaklı

Yusuf Toprak 
DDY Şube 24, Kı
sım 242, Takım 2422. 
Sicil No: 26148 
Bolküş - Karabük

Haşan öztiirk 
Üskübii köyünde 
Düzce

Mehmet Şahin 
Jandarma K. lığında 

Kalem Âmiri (Tzat- 
malı Oııl).
Niğde

Mithat özdoğaıı 
Emekliler Derneği 
Başkanı 
Niğde

Şevket Yıldırım 
Feııeryolu sokak Kı- 
zıltoprak Hane 
No: 30 
İstanbul

Melek Üııuk 
Yenimahalle Cami 
sokak No: 111/A 
Ankara

Dilekçi: Cezaevi gardiyanları aylıklarının artırılmasını iste
mektedir.

Dilekçiler: Adliye zabıt kâtiplerine yıpranma zammı veya 
fazla mesai ücreti verilmesini, bunların fiilî askerlik hizmetle
rinin terfi ve emeklilik müddetlerine sayılmasını ve kadrosuz
luk dolayısiyle terfi edemiyerek mağdur kalmış olanlar -için de 
bir intibak kanunu çıkarılmasını istemektedirler.

Dilekçi: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünün, istidasında beyan ettiği veçhile tadilini is
temektedir.

Dilekçi: Geçmiş hizmetlerini borçlanabilmesi için 5434 sayılı 
Kanunun 65 nci maddesinin tadilini istemektedir.

Dilekçi : İstiklâl harbi mâlûllerinden olduğunu beyanla, 
hususi bir kanunla kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 6981 sayılı Kanunun istidasında beyan ettiği 
sebeplerden dolayı tefsirini istemektedir.

Dilekçi : Dul ve yetim aylıklarının artırılmasını, emekli 
maaşlarının da faal memurların barem derecelerine köre in
tibak ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Uzun seneler memlekete ve millî hükümete hiz
met ettiğini, aldığı 200 lira emekli maaşı ile geçinemediğini 
beyanla, kendisine ve vefatından sonra da ailesine vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Birinci kocasından bağlanan maaşın tekrar evlen
mesi üzerine kesildiğini, ikinci kocasının da sonradan öldü
ğünü beyanla, ilk kocasından bağlanıp da kesilmiş olan maaşm 
îadeten tahsisini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve .ıdresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1318/1318 Sami Tekiııer 
(S. No: 10) 57 nei Er Eğ. Tümen 

Muhasebecisi 
Manisa

1313/1313 Salih Alveı- 
(S. No: 11) Feıık mahallesi Pa

zar Camii Müezzini 
Terme

1312/1312 Cahit Kızılkılu;
(S. No: 12) Ragıptüzün caddesi 

No: 369
Venimahalle - An
kara

892/892 Mustafa Kantar 
(S. No: 13) 3 ncü Ordu 629 ııeu 

Mot. Top. Tl). 2 nci 
Bt. K. Top. Kd. Yzh. 
Kankövü - Erzurum

759/759 Fatma Oğuz ve kar- 
(S. No: 14) deşi

Yeşilerkek köyünde 
Kemaliye

1442/1442 Ragıp Bayraktar 
(S. No: 15) Toprak Mahsulleri 

Ofisi Ajans Müdür
lüğü Kantarcısı 
00-379-06 San. Us. 
No: lı 
Havza

1474/1474 Mehmet Eral 
(S. No: 16) Maarif Müdürlüğü 

Başkâtibi 
Edirne

1534/1534 Mehmet Bıyıklı 
(S. No; 17) Sultanahmet Ceza 

Evinde malıkûm 
İstanbul

1544/1544 Mehmet Şahin 
(S. No: 18) Ceza Evinde mah

kûm 
Trabzon

Dilekçi : Sivil memurlara verilmekte olan tayın bedelinin, 
Astsubayların almakta oldukları miktara çıkarılmasına iste
mektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci ve müte
akip maddelerinde borçlanmanın yaş ve müddetle takyit edil
miş olmasından dolayı bu haktan istifade ettirilmediğini beyanla, 
mezkûr maddeler hükmünün yaş ve müddetle mukayyet ol- 
mıyacak şekilde tadil ve İslahını istemektedir.

Dilekçi : Astsubaylar hakkındaki intibak kanunu lâyiha
sına, terfi sürelerinin üçte ikisini veya daha fazlasını ikmal 
etmiş olanların da seksen lira asli maaşa geçirilmeleri husu
sunu sağlıyacak muvakkat bir madde eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Terfilerin 30 Ağustos Zafer bayramında yapıla
cağı esasını vaz’eden 4273 sayılı Kanunun 17 nci maddesi 
hükmünün, istidasında beyan ettiği veçhile değiştirilmesini 
istemektedir.

Dilekçiler : Arapkir PTT hat bakıcılığından emekli iken 
maaşının on seneliği ödenerek alâkası kesilmiş Osman Yeğin’in 
kızları olduklarından bahsiLo, müteveffadan kendilerine yetim 
aylığı bağlanması için, 6740 ve 6745 sayılı kanunlara mümasil 
bir hüküm tesisini istemektedirler.

*

Dilekçi : 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel madde
sinin, Millî Mücadele hizmetinden sonra maaşlı Devlet hizmetin
de bulunanlara teşmil edilip kendisi gibi ücretle çalışanların bu 
madde hükmünden istifade ettirilmediğini beyanla, sözü geçen 
müzeyyel maddeden faydalanması hususunun teminini istemek
tedir.

Dilekçi : Ticaret ve sanayi odası kâtipliğinde geçen hiz
metinin borçlanma yoliyle* diğer fiilî hizmetlerine eklenmesi 
hususunun bir kanunla sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Ekilmeyip boş bırakılan arazinin maliklerinden 
alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve bu kabil arazide 
ziraat yapacak olanlara mâni olmak isteyenlerin de hapis ce- 
zasiyle cezalandırılmasını ve bunları teminen yeni bir kanun 
çıkarılmasını istemektedir.

Dilekiç : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını is
temektedir.



Arzuhal
No.

1546/1546 
(S. No: 19)

1549/1549 
(S. No: 20)

1623/1623 
(S. No: 21)

1082/1082 
(S. No: 22)

1165/1165 
(S. No: 23)

1083/1083 
(S. No: 24)

1093/1093 
(S. No: 25)
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mustafa Er ve ar- Dilekçiler : Köy sağlık memurlarının kursa tabi tutulma-
kadaşları dan şehir ve kasabalarda serbestçe çalışmalarım teminen 6753
Köy Sağlık Me. Ve- sayılı Kanımda değişiklik yapılmasını istemektedirler.
zirköy Grııpu Sağlık
Memuru
Artvin

Ziya Tulgar ve ar- Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanlması-
kadaşları m istemektedirler.
Ceza Evinde mah
kûm 
Gürün

Arif Kargı Dilekçi : Yatılı liselerde okumakta olan maaşlı Devlet
Hususi Muhasebe memurları çocuklarının ücretlerinden yapılan indirmenin, ücret- 
Memuru li memur çocuklarına da teşmilini istemektedir.
Merzifon

Arif Barbaros ve ar- Dilekçiler : Köy eğitmenleri ücretlerinin artırılmasını is- 
kadaşları temektedirler.
Büylinlü Köyü Eğit
meni
Lalapaşa - Edirne* Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp

mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn gösterilmiş olan 
taleplerin yeni bir kanım ve tefsir teklifi mevzuu ile ilgili 
olduğu anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu sebepten 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

669 9. IV . 1958

Hürmüş Demir 
Yeşiltepe 75. sokak 
No: 65 Bakkal Meh
met eliyle 
Zeytinburnu

Kemal Başer 
Seka Mekanik Atel- 
yesinde No: 385 
İzmit

Ali Kütük ve saire 
Hacıhüseyin mahal
lesi Açık sokak 
No: 18

Dilekçi: kendisine Ziraat Bankasından 9 bin liralık kredi 
açılması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi: İzmit Kâğıt Fabrikasında çalışmakta olduğunu ve 
aldığı yevmiye ile geçinemediğini beyanla, gündeliğinin artınl 
masını veya daha fazla yevmiye alan bir servise verilmesini is
temektedir.

Dilekçiler: 25-30 seneden beri zilyed bulundukları Hazine 
arsasının kendilerine temliki hususunun alâkalı valiliğe bildi
rilmesini istemektedirler.



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

1094/1094 Mustafa Hoşgönül 
(S. No: 26) Taşkasap Nevbahar 

mahallesi Miinifpaşa 
sokak No: 51 
İstanbul

1624/1624 Rifat Baştan 
(S. No: 27) Büyükyarımca kö

yünde
Misis - Adana

1622/1622 
(S. No: 28)

1550/1550 
(S. No: 29)

1486/1486 
(S. No: 30)

1484/1484 
(S. No: 31)

1487/1487 
1980/1980 

(S. No: 32)

1482/1482 
(S. No: 33)

1477/1477
(S. No: 34)

1465/1465 
(S. No: 35)

Abdiilâhat Başkurt 
Akmescit mahallesi 
Kahramanlar sokak 
No: 1 
Manisa

Mustafa Yarım ve 
arkadaşları 
Çomudüz köyünde 
Afşin

Mehmet Ece 
Yeııiçiftlik köyünde 
D. P. Ocak Başkanı 
Tire

Abdülkalıir Erel 
Camiikebir mahal
lesinde 
Biga

Halil Demir 
Kubacık köyünde 
Sumatar * Urfa

Ali Sağır 
Kefergaııili Haeı- 
mustafaoğlu 
Kilis

Süleyman Kültür 
Doğanlar köyünde 
Afyon

Ali Çelikok 
Çanakçılar köyünde 
Bartın - Andra

Dilekçi: Yugoslavyadan serbest göçmen olarak Anayurda 
geldiğini beyanla, kendisinin de emsalleri gibi iskân edilmesini 
istemektedir.

Dilekçi: Çiftçi olduğunu ve arazisi bulunmadığından ziraat 
yapamadığını ve Misis nahiyesinin Dedeler köyünde oturan 

İbiş Sezer adındaki şahsın Hâzineye ait bir kısım araziyi ekip 
biçtiğini beyanla, kendisine de toprak istihkakının verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi: Teknik Okul mezunu olduğunu beyanla, kendisine 
bu sahada bir iş teminini istemektedir.

Dilekçiler: Borçlanma yoliyle Hâzineden aldıkları tarlala
rın kendilerine iade ve teslimini istemektedirler.

Dilekçi: 191 numaralı Tarım Kredi Kooperatifi ortakların
dan olduğunu ve kredisinin %  50 tenzil edildiğini ve bu kredi 
ile iş yapmasına imkân olmadığını beyaniyle, eskisi gibi fazla 
kredi sağlanmasını istemektedir .

Dilekçi: Geçmiş hizmetlerinden bahsile, kendisine tekaüt 
maaşı bağlanmasını ve ikramiye verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Muhtaç bir durumda olduğunu beyanla, Urfa’daki 
Hazine topraklarından kendisine de verilmesini ve bir miktar 
da para yardımı yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü istemektedir.

Dilekçi : Eğitmen iken haksız yera tasfiyeye tâbi tutuldu- 
ğunu beyanla, tekrar tavzifi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Otuz seneden beri çalışmakta olduğu Kilimli ma
den ocağına dalgınlıkla cebinde sigara ile girdiği için işine 
son verildiğini beyanla, tekrar ayni işe alınması hususunun 
teminini istemektedir.



A mıh al
No.

1479/1479
(S. No: 36)

1292/1292 
(S. No: 37)

1456/1456
1276/1276
1881/1881

(S. No: 38)

1279/1279 
(S. No: 39)

1178/1178 
(S. No: 40)

1176/1176 
(S. No: 41)

1168/1168 
(S. No: 42)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yakup Çakıl 
Baysungur sokak 
No: 140
K u r t u l u ş  - İ s ta n b u l

Mustafa Albay 
Ceza Evinde nıalı- 
kûm 
Aksaray

Ahmet özhaıı 
Saray mahallesi 
Gümüşeşik sokak 
No: 24 
Kütahya

Haşan Durmuş 
Tavşanlı mahallesi 
Köy kâtibi 
Karacabey

A. Kaî^ca ve arka
daşları
Mercan Tığcılar cad
desi Alipaşa Han 
No: 37 
İstanbul

Ahmet önder 
Akmescit mahallesi 
Kahramanlar sokak 
No: 17 
Manisa

Sefer Ertan 
Kökçüoğlu mahallesi 
Mithatpaşa sokak 
No: 14 Bakkal Ke
mal Avsıı eliyle 
Samsun

—  6 —

Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : İstanbul Belediyesi Makina Şubesi emrindeki ta
mir atelyesinde usta başı olarak çalışmakta iken, bâzı tertip 
ve desiselerle haksız yere işinden çıkarıldığını ve verilmiyen 
yevmiyeleriyle tazminatı hakkında mahkemeden hüküm istihsal 
ettiğini beyanla, ya eski işine veya benzeri bir göreve tekrar 
tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Aksaray ceza evinden Panlı ceza evine naklini is
temektedir.

Dilekçi : Kütahya Orman işletme Müdürlüğünde açılan 
orman muhafaza memurluğu imtihanına girdiği halde tâyini 
yapılmadığından bahsile, durumunun tetkik edilerek kanuni 
icabının yerine getirilmesi hususunun sağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Köy kâtibi olduğunu beyanla, kendisine de kâfi 
miktarda toprak verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Sel felâketine mâruz kalan köyleri halkından 
büyük bir kısmının başka bir yerde iskân edildiklerini, kendi
lerinin o sırada taşrada bulunmalarından dolayı bu haktan 
mahrum kaldıklarını beyanla, bir an evvel iskân olunarak top
rağa kavuşturulmalarını istemektedirler.

Dilekçi : Bulgaristan’dan göçmen olarak anayurda geldiği
ni, halen Ma:ıisa’da oturmakta bulunduğunu beyanla, kendi
sine de buradaki boş muhacir evlerinden bir ev verilmesini is
temektedir.

Dilekçi : Bir arsa verilmesini ve belediyede sabit bir işte is 
tihdamı hususunun da sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
taleplerin, son kararı almaya yetkili idari makam veya mercile
rin inceliyerek kesin bir neticeye bağlaması lâzımgelen husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve müs- 
tedilerin sözü geçen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muh
tariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

670 9 . IV . 1958
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Arzuhal
No.

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

1177/1177 Mehmet Sevim 
(S. No: 43) 8. Tüm. Lv. Hz. Bl. 

Çvş.
Selimiye - İstanbul

1298/1298 Hüseyin Güneri 
(S. No: 44) Et - Balık Kombina 

inşaatında 
Urfa

1314/1314 Seher Karabekiı*
(S. No: 45) Tabaklar mahalle

sinde Çavuşlar sokak 
No: 2 
Bolu

1498/1498 Selim Yıldız 
(S. No: 46) Jandarma K. lığı 

Kırklareli

1600/1600 Sadık Sitar 
(S. No: 47) Yeşiltıılumba Bak

kal Necdet eliyle 
Zeytinburııu - İstan
bul

1524/1524 Kemal Tarlan 
(S. No: 48) Yenituran Eczanesi 

Salihli - Manisa

1604/1604 Mesut Aykut Ersoy 
(S. No: 49) Kırkpmar köyünde 

Sapanca

1478/1478 Bekir Mastı 
(S. No: 50) Maliye Tahsildarı 

Çankırı

1494/1494 Nihat Türküm 
1880/1880 Hekimznde mahallesi 

(S. N0 . Bodur Cami sokak 
No: 5 
Edremil

Dilekçi : Yedek Subay Okulundan haksız yere çavuş çıkarıl
dığından bahsile, asteğmenliğinin iadesini yahut bir imtihan 
hakkı daha verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 21 senelik hizmeti olduğu halde toptan ödeme ya
pılmak suretiyle emekliye sevk edildiğini ve bu yoldaki muame
lenin yolsuz olduğunu ileri sürerek, kendisine 21 sene üzerinden 
tekaüt maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Babası Rifat’ın mülga reji idaresi memuru iken 
1338 tarihinde vefat ettiğini, 6745 sayılı Kanun mucibince ken
disine de yetim maaşı bağlanması gerekeceğini beyanla, bu yol
da muamele yapılması lüzumunun alâkalı makamlara bildirilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Nasbinin 30 Ağustos 1946 tarihine götürülmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Babasından kendisine intikali lâzımgelen arazinin 
namına tescilini istemektedir.

Dilekçi : Yedek Subay Okulunun 22 nci Devresinden haksız 
yere çavuş çıkarıldığını beyanla, subaylık hakkının iadesini iste
mektedir.

Dilekçi : Tapulu arazisi içinde bulunan ağaçların kesimine 
izin verilmesi talebyle alâkalı makamlara yaptığı müracaatın 
indî birtakım sebeplere dayanılarak reddedildiğini beyanla, 
hakkının korunmasını istemektedir.

Dilekçi : Halen özel idare tahsildarı olduğunu, eğitmenlikte 
geçen altı senelik hizmetinin 5434 sayılı Kanunun 65 nci madde
sinin F fıkrası mucibince emeklilik müddetine ilâvesi gerekece
ğini beyanla, hakkında Emekli Sandığınca bu yolda muamele 
ifası hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Dilekçi : Yol yapmak bahanesiyle bahçesinin tahrip 
ve kendisinin ızrar edildiğinden bahsile, müsebbiplerin 
cezalandırılmasını ve vâki zarar ve ziyanının da bunlara ödet- 
tirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hzasmda ayn ayrı gösterilmiş olan ta
lepler, adlî veya idari kaza mercilerince incelenerek karara bağ-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lanmış ve bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk ettiğin
den, mezkûr taleplerin zikredilen sebepten encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

671 9 . IV . 1958

1052/1052 
(S. No: 52)

Orhan Visal Arberk 
Kadastro Müdürlü
ğü Tapu Âzası 
Babaeski

1246/1246 Samkos Köyü Muh- 
(S. No: 53) tarı ve arkadaşları 

Göle

1247/1247 
(S. No: 54)

1248/1248 
(S. No: 55)

1249/1249 
(S. No: 56)

1250/1250 
(S. No: 57)

1251/1251 
(S. No: 58)

1252/1252 
(S. No: 59)

Aşağı Merinos Köyü
Muhtarı
Göle

Kıza Bozkurt 
Mirhal Köyü Muh
tarı 
(Jöle

Mustafa Naz 
Musik Köyü Muh
tarı
Göle

Binali Bulut 
Tahta Köyü Muh
tarı 
Göle

Şah velet Demir 
Cokes Köyü Muhtarı 
Göle

Mustafa Naz 
Musik Köyü Muh
tarı *
Göle

Dilekçi : ikinci yedek subaylık hizmetinde geçen müddetin 
sivil memuriyetteki kıdemine sayılmadığından ve bu hususta 
Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasına da menfi karar veril
miş bulunduğundan bahsile Gümrük Muhafaza kıtasında üs
teğmen olarak geçen bu müddetinin sivil memuriyette bulun
duğu kıdem derecesinde nazara alınmak suretiyle kıdemden 
sayılması hakkında bir maddei kanuniye çikanlmasısı iste
mektedir.

Dilekçiler : İktisadi bakımdan elverişli bulunmıyan ve köy
lü vatandaşlann askerî, mülki ve şahsi işlerinde perişan bir 
duruma sokan ve Halk Partisi devrinde kaza haline gelmiş 
bulunan bugünkü Şenkaya kaza merkezinin her bakımdan 
kazakğa lâyık ve transit bir ana cadde üzerinde olan Kosaro 
nahiyesine nakledilmesini ve bu husustaki 50 köy mazbatasının 
tahakkukunu istemektedirler.



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

1253/1253 Asker Sağlam Dilekçiler : İktisadi bakımdan elverişli bulunmıyan ve köy-
(S. N o :  60) Mcrnis Köyü Muh- lü vatandaşlann askerî, mülki ve şahsi işlerinde perişan bir 

tan duruma sokan ve Halk Partisi devrinde kaza haline gelmiş
Göle bulunan bugünkü Şenkaya kaza merkezinin her bakımdan

kazahga lâyık ve transit bir ana cadde üzerinde olan Kosaro 
nahiyesine nakledilmesini ve bu husustaki 50 köy mazbatasının 
tahakkukunu istemektedirler.

1254/1254 Arif » » » * * *
(S. No: 61) Penek Köyü Muhtarı 

Göle

1255/1255 Kâşif » » » » » »
(S. No: 62j Delilik Köyü Muh

tarı 
Göle

1256/1256 Ferman Demir » » » * » »
(S. No: 63) Lili Köyü Muhtarı 

Göle

1257/1257 Kemal Budak » » » » » »
(S. No: 64) Avundur Köyü Muh

tarı 
Göle

1258/1258 Aslan » » » > » »
(S. No: 65) Berdik Köyü Muh

tarı
Göle

1259/1259 Murteza » » » » » »
(S. No: 66) Kevenk Köyü Muh- . 

tan 
Göle

1260/1260 Murteza * s> » » *> »
(S. No: 67) Kevenk Köyü Muh

tarı 
Göle

1261/1261 Zabit » » » * >
(S. No: 68) Kosor Köyü Muhtarı 

Göle

1272/1272 Dursun 
(S. No: 69) Kerkilik Köyü Muh

tarı 
Göle

1273/1273 Bekir Gürcan » » »  ̂ t
(S. No: 70) Köşk Köyü Muhtarı 

Göle
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1274/1274 Asker Yıldırım 
(S. No: 71) Kosoı* Nahivesi 

Merkez Muhtarı 
Göle

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : İktisadi bakımdan elverişli bulunmıyan ve köy
lü vatandaşların askerî, mülki ve şahsi ilerinde perişan bir 
duruma sokan ve Halk Partisi devrinde kaza haline gelmiş 
bulunan bugünkü Şenkaya kaza merkezinin her bakımdan 
kazahğa lâyik ve transit bir ana cadde üzerinde olan Kosaro 
nahiyesine nakledilmesini ve bu husustaki 50 köy mazbatasının 
tahakkukunu istemektedirler.

1275/1275 Sürmeli lljıan 
(S. No: 72) İddeli Köyü Muh

tarı 
Göle

1218/1218 Baha Tolunay 
(S. No: 73) Hastane caddesi 

No: 75 
ödemiş

Dilekçi : Subay iken 1937 senesinde sicillen disiplin yolu ile 
emekliye sevk edilmiş ve 13 senelik az olan bu hizmetinden do
layı toptan tazminat olarak ödeme yapılmış ve 1950 tarihinden 
evvel tekrar maaşlı bir hizmete girmiş olduğundan bahsile taz
minat olarak verilen parayı iade etmek suretiyle subaylıkta ge
çen 13 senelik hizmetinin şimdiki maaşlı hizmetine ithal edilme
sini ve bir an evvel bu haksızlığın izale edlmesini istemektedir.

1193/1193 Nuri Boran 
;S. No: 74) Taşpmar Köyü 

Eğitmeni 
Sorgun

Dilekçi : 19 senelik eğitmen olup 100 lira ücretle feragatla 
çalıştığından ve aldığı bu para ile efradı ailesini geçindirmekte 
müşkülât çektiğinden ve hiçbir yerden geliri bulunmadığından 
bahsile yardım olmak üzere emeklilik hakkının verilmesini ve 
çocuk zammından istifade ettirilmesini istemektedir.

1188/1188 
(S. No: 75)

Yahya Akkoyunlu 
Turgut reis mahallesi 
Dere sokak No: 86/2 
Ankara

Dilekçi : 28 senelik ilkokul öğretmenliği yapmış ve 1951 yı
lında nzasiyle olvakitki mer’i kanun gereğince emekliye ayrılmış 
ve ikramiye alamamış olduğundan bahsile hizmet müddetinin 
göz önüne alınarak emekli ikramiyesinden faydalandırılmasını 
istemektedir.

1199/1199 Müçteba Gökbüğet 
(S. No: 76) Bölge Zirai Araştır

ma Enstitüsü Mua
melât ve Tahakkuk 
Âmiri 
Adana

Dilekçi : Memur olmazdan evvel silâh altına ve bilfiil harb 
meydanlarında ve ateş hatlarında geçmiş olan hizmetlerinin 
de çıkarılacak bir ek kanunla son memuriyet hizmet derece
sine eklenmesi talebinden ibarettir.

1204/1204 Ahmet Erkaya 
(S. No: 77) Hayırlı Emlâk Ko

misyoncusu 
Ereğli - Konya

Dilekçi : Köylü vatandaşların ekserisinin cahil bulundu
ğundan bahsile taammüden kan gütme, intikam almak, kasten 
adam öldürmek ırz ve mallarına el uzatmak, yol kesmek ve 
vatandaşları bir birine düşüniıek ve Devlet kasasından beş 
bin liradan fazla zimmet ve ihtilâsta bulunanlar hariç beş 
seneden aşağı suç işliyenlerin tamamen af edilmeleri hakkın
da bir af kanununun çıkarılmasını istemektedir.
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1235/1*235 
(S .  N o :  78 )

Arzuhal
No.

122 (> /122(5 
( S. No: 7 1)

1 2 0 6 / I206 
(Sv N o :  80 )

1 1 0 5 /1 1 0 5
N o ;  81 )

1123/1123
(S. No: 82)

11 2 4 /1 1 2 4
(S .  V o : 83 )

1102/1102
(S  N o :  84 i

11 3 6 /1 1 3 6  
(S .  N o ;  85 )

( ‘('1in G ö k m e n  
10. T ü m .  O r d o n a t  
T a m i r  T a b u r u n d a  
T e k n i s i y n  Asi su b a y  
Elâzıj j

A b d u l la h  B a s p ın a r  
H u s u s i  M u lıa sobe  

T a h s i ld a r ı  
Tııu<el i

M i l ı r iy e  Ş e n l ik  vo  

a rk a d a ş la r ı  
Y eş i ld en .1 m ah a lle  

s in d e  
T o r t  um

M eh m et  A l i  ü n l ü  
İn h is a r la r  K o r u m a  
M e m u r u  
K a d ir l i

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

H a ş a n  K a v c a r  
G ü r m e  İ lk o k u lu n d a  
E ğ it  m en  
F e t h iy e  - M ııg la

♦

M . R ü şt ü  S a v a ş  
D e f t e r d a r l ık  ta h s i l 
d a r la r ı n d a n  

S a k a r y a

İb ra h im  Deıı ı ire l  
48. T ü m .  O r d .  rFl». 
Klı.
E rz in ca n

N a f iz  A y h a n  
M e c id iy e  m ah alles i  
Ç a y  sırası N o :  2S 

K ü t a h y a

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Hava Astsubay Okulunu ihtiyarı harici olarak 
terk etmiş olmasından dolayı sulh hukuk mahkemesi kararı 
ile istenilen 1065 lira tazminatın af edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Hususi muhasebe tahsildarı olup aldığı az maaş
la geçinemediğindeıı bahsile maliye tahsildarlarının istifade 
ettikleri haklardan faydalanması için kendi gibilerin de üc
retli kadrolarının asli maaşa kalbedilmesi hususunda bir ka
nun çıkarılmasına delâlet buyurulmasın! istemektedir.

Dilekçiler : Harb malulü olan koca ve babasından yetim 
maaşı almakta iseler de tütün ikramiyesi alamadıklarından 
bahsile bir kanun çıkarılarak kendilerine tütün ikramiyesi 
verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : İnhisarlar koruma memuru olup feragatle ça
lıştığından ve aldığı az aylık ücretle efradı ailesini geçindire- 
mediğinden bahsile inhisar işçileri ve memurlarının istifade et
tikleri çocuk zammının verilmesini ve Harcırah Kanununun 
haklarında tatbiki veya vazife mahalli haricinde ifa edeceği 
görev için zaruri masraflarını karşılıyacak bir meblâğın ve
rilmesini ve ücretlerinin artırılmasını istemektedir.

Dilekçi . Eğitmen olup almış olduğu maaşla geçinemedi- 
ğinden bahsile diğer memurların faydalandığı çocuk zammı, 
doğum ikramiyesi gibi muhtelif yardımlardan kendisinin de fay
dalandırılmasını ve muayyen zamanlarla terfii cihetine gidil
mesini istemektedir.

Dilekçi: v5434 ve 6881 sayılı kanunlann bahşettiği haklardan 
her nasılsa duyamıyarak borçlanma suretiyle istifade edemedi
ğinden ve bu yüzden 6 senelik tekaütlük hakkını kaybetmiş 
bulunduğundan bahsile son olarak bir defa daha bu hakkın 
bahsedilmesini istemektedir.

Dilekçi: Tahrip Teknisiyen Uzman Üstçavuş olduğundan 
bahsile huzur içinde çalışması için pilot ve tankçı subay ve 
astsubaylar gibi kendisine de tehlike zammı verilmesine delâ
let buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi: 29 sene on ay Devlet hizmeti varken 1949 yılında 
re sen emekliye sevk edilmiş ve ikramiye verilmemiş ve halen 
25 seneyi dolduranlara ikramiye verilmekte bulunulmuş oldu
ğundan bahsile Emekli Sandığı Kanununa bir madde dercedil- 
mek suretiyle kendisinin de ikramiyeden mahrum edilmemesini 
istemektedir.



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

1133/1133
(S. No: 86)

1108/1108
(S. No: 87)

1127/1127
(S. No: 88)

981/981 
(S. No: 89)

943/943 
(S. No: 90)

954/954 
(S. No: 91)

942/942 
'S. No: 92)

984/984 
(S. No: 93)

Ramiz Gürbüz vc
arkadaşları
Erkek Sanat Okulu
hademelerinden
Elâzığ

Cevdet Şener 
Tunalı mahallesi 
Pehlivanlar sokak 
No: 59 
Eskişehir

Halit Kükçen 
Yalı Mahallesi Ban
dırma caddesinde 
Erdek

Bayram Bulut 
Kasımpaşa mahallesi 
Kazderviş sokak 
No: 18 
Bozöyiik

Halil özdcr
J. Uzatmalı Onbaşı
Orhaneli

Mustafa Dört kol 
Kapucubaşı mahal
lesi Yeni Zahire 
Pazarı civarında 
Nevşehir

Mustafa Kinter 
Devlet Hastanesi 
hademeleri 
Elâzığ

Dilekçiler: Az ücretli Devlet dairelerinde hademe oldukla 
nndan ve geçim zorluğu çektiklerinden bahsile bu perişan hal 
lerinin giderilmesi ve ücretlerinin artırılmasını istemektedirler.

Dilekçi: Kore Birliğinde vazife sırasında sol gözünü kay
bettiğinden ve bu sebeple bağlanan mâlûl maaşının kâfi gelme 
diğinden bahsile mâlûl maaşının artınlmasını veya hafif bir iş 
verilmesini istemektedir.

6211 sayılı Kanunla ödenen tahsisatın 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 45 nci maddesi muvacehesindeki durumun bir 
tefsir karan ile tevsiki talebinden ibarettir.

Dilekçi: Jandarma Astsubaylığından yaş haddine uğrıyarak 
emekliye aynldığından bahsile Millî Müdafaa Encümenince ka
bul edilip Heyeti Umumiyeye sevk edilecek olan yeni kanun 
tasarısındaki yaş haddinin emekliye sevk edilenlerin de dâhil 
edilmesi hakkında son çıkacak kanuna bir madde eklenmesini 
ve 25 seneyi tamamlamak için yeniden mesleke alınmasının te
min buyurulmasmı istemektedir.

Dilekçi : Gece gündüzlü feragatla çalışan uzatmalı jandarma 
onbaşısı olduğundan bahsile on seneden fazla olan hizmetinin de 
emekli süresine sayılmasını ve emniyet memurlan ve diğer me
murların istifade ettiği haklardan kendisinin de faydalandml- 
masını istemektedir.

Dilekçi : Jandarma uzatmak onbaşılanna emekli hakkı ta
nınmış ise de kendisinin 6981 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce Devlet hizmetinden aynlmış olmasından dolayı 
bu haktan istifade edemediğinden bahsile uzatmalı jandarmada, 
polislikte ve özel idaredeki hizmetlerinin nazara alınmak sure
tiyle mezkûr kanunda tadilât yapılmasını ve evvelki hizmetlerin
den istifade ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Feragatla çalışan hastane müstahdemi olup her tür
lü emekli, sigorta primi gibi haklardan mahrum bulunmakta ve 
almış oldukları maaşla geçinememekte olduğundan bahsile bütçe 
müzakereleri sırasında durumlan nazara alınarak maaşlarının 
artırılmasını istemektedir.

Osman Hondu Dilekçi : Almış olduğu emekli maaşı ile geçinememekte ve
Metli mahallesi Ke- geçim zorluğu çekmekte olduğundan bahsile bütçe müzakereleri
mikkapı sokak No: 6 sırasında emeklilik maaşlarının artmlmasına delâlet buyurulma-
Afyon sini istemektedir.



Arzuhal
No.

940/940 
(S. No: 94)

965/965 
(S. No: 95)

1011/1011
(S. No: 96)

1012/1012 
(S. No: 97)

1050/1050 
(S. No: 98)

1056/1056
(S. No: 99)

1019/1019 
(S. No: 100)

1035/1035 
(S. No: 101)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Feyzııllah Akyüz 
ve arkadaşları 
Diyanet İşleri Hay
rat Hademesi 
Akdağmadeni

Mustafa Çaylı ve 
arkadaşları 
Ortaokul hademeleri 
Fethiye

Melımet Sağman 
Akıl ve Sinir Hasta
nesinde Mübaşir 
Elâzığ

Salim Erdoğan 
Akıl ve Sinir Hasta
nesinde Hastabakıcı 
Elâzığ

Mustafa Genç 
Akıl ve Sihir Hasta
nesinde Hastabakıcı 
Elâzığ

Ziya Koçyiğit 
As. Şube Sivil Dak
tilo Memuru 
Gebze

H. A. Yıldızalp 
Ahiler sokak No: 1 
Büyükdere-lstaııbui

Şeydi Günay ve ar
kadaşları 
Sakili Uzun Köyü 
Muhtarı 
Akçadağ

- 13 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Hademei hayrattan olup maaşlarının azlığı sebe
biyle geçinemediklerinden mahrumiyet ve mağduriyet içerisin
de bulunduklarından bahsile bütçe müzakereleri sırasında du
rumları göz Önüne alınarak 100 lira olan maaşlarının münasip 
bir şekilde arttırılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Okul hademeleri olduklarından almış olduklan 
az maaşla geçinemediklerinden iktisadi buhran ve gıdasızlık 
içerisinde bulunduklarından bahsile 1958 yılı bütçe müzakereleri 
sırasında durumları nazara alınarak aylık üçretlerinin en az 150 
liraya iblâğ edilmesine delâlet buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçiler: Elâzığ Akıl ve Sinir Hastanesinde hastabakıcılık 
vazifesinde feragatla çalıştıklarından ve almış olduklan az ma
aşla efradı ailelerini geçindiremediklerinden ve Devlet memur
larının istifade ettiği haklardan mahrum bulunduklanndan bah
sile mühim olan hizmetlerinin göz önünde bulundurularak ma
aşlarının artırılmasını istemektedirler.

» » . » » » »

» » » » » »

Dilekçi: Askerî şubede sivil hizmetli daktilo memuru olup 
almış olduğu maaşın gayet az olduğundan ve diğer memurların 
istifade ettikleri haklardan mahrum bulunduğundan bahsile 
mağduriyetinin göz önünde bulundurularak istikballerinin te
mini ile ücretinin artınlmasını istemektedir.

Dilekçi : 1932 senesi tekaütlerinden olduğundan, aynı rütbe 
ve kıdemde bulunan arkadaşlarının aldıklan maaştan kendisi
nin takriben nısıf miktar noksan bulunduğundan bahsile 1930 - 
1935 tarihleri arasında bağlanan tekaüt maaşlan kıyaslanarak 
kendi maaşının da arttınlmasını istemektedir.

Dilekçiler ; Muhtar ücretlerinin öteden beri köy sandıkların
dan ayda 20 lira verilmekte ve bu para masraflarına kâfi gelme
mekte ve fazla vermeye de köy halkının durumunun müsait bu
lunmamakta olduğundan bahsile köy halkının sefaletten kurta
rılmaları için muhtarlık yapacak şahısların ücretlerinin fazlalaş
tırılmak suretiyle Devlet bütçesinden verilmesini istemektedir
ler.
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947/947 Bekir Yarar 
(S. No: 102) Bektik mahallesinde 

Nevşehir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1054/1054 Hidayet Alpdoğan 
(S. No: 103) Veteriner Müdürlü

ğünde Sağlık Me
muru 
Bitlis

1018/1018 Esma Çakal 
(S. N o: 104) Pelitlibağ mahallesi 

İstiklâl caddesi 
No: 82 
Denizli

Dilekçi : Maliye ve idarei hususiye dairelerinde çalışmış ve 
1935 senesinde 20 lira asli maaş üzerinden tekaüde aynlmış ve 
almış olduğu emekli maaşı ile geçinememekte mağdur ve muh
tacı muavenet bir durumda bulunmuş olduğundan bahsile mu- 
zayıkadan kurtarılması için tekaüt maaşının arttınlmasını ve 
adaletin tecelli ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Veteriner teşkilâtında çalışan ve unvan itibariyle 
aynı hakkı haiz bulunan Hayvan Sağlık Okulu mezunlanna da 
Beşiri sağlık memurlan misillû yedek subaylık hakkının veril
mesi talebinden ibarettir.

.Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Yüzbaşı ölü Fettah’m eşi olduğundan 6740 sayılı 
Kanun gereğince bağlanan maaş az bulunduğundan ve bu maaş
la bugünkü hayat şartlan karşısında geçinemediğinden bahsile 
dul maaşının arttınlmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi ve 
tefsir 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

672 9 . IV 1958

Reis Mazbata M.
Konya Çorum Bolu Diyarbakır Diyarbakır

A. F. Ağaoğlu 'H. Ortakcıoğlv M. Dayıoğlu N. Onur K. Tayşi M. Altındoğan

Elâzığ İçel Kayseri Mardin • Samsun Trabzon
F. Karahaya Y. Karabulut E. Develioğlu S. Telliağaoğlu N. Ulusoy O. N. Lermioğlu

(Arzuhal sayısı : 101)

T. B. M, M. Matbaası



Devre : X I T. B. M. M. içtim a : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Sayı : 19 

11 .V I . 1958 Çarşamba

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

1229/1229 Emine Göktaş ve ar- 
fS. No: 1) kadarları

Mazrakantar kö
yünde 
Kızıltepe

Kucümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Topraksız çiftçi olduklarından ve Toprak Ka
nunundan istifade edemediklerinden ve emsallerine arazi tevzi 
edildiği halde kendilerine bilâsebep verilmdiğinden ve Hâzine
den icar etmiş ve parasını yatırmış oldukları arazinin de tes
lim edilmediğinden ve başkasına verildiğinden bahis ve şikâ
yetle keyfiyetin bir müfettişe tetkik ettirilerek haklarının ve-* 
rilmesini ve devam eden mağduriyetlerine son verilmesini iste
mektedirler.

1236/1236 Ahmet Valem 
(S. No: 2) Ord. Ana. Depo. K. 

lığında Şoför 
Aııkaıa

1216/1216 Ahmet Şediııı ve ar 
(S. No: 3) kadaşları

Saraçlar caddesi 
No: 150 
Edirne

1201/1201 Selim Güreııı.
(S. No: 41 Yenimahalle Geııi> 

sokak No: 
Turgutlu

Dilekçi : Meslekinin hafif araç şoförü olmasına rağmen ağır 
vasıtalar kumandanlığı emrinde 300 lira ücretle çalıştırılmakta 
olduğundan bahsile terfi kayıtları göz önüne alınarak terfi et
tirilmesini T. M. K. kadrosuna göre hangi araç şoförü oldu
ğunun bildirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Dabakhane sahipleri olup Sıhhat Kanunu gere
ğince yerlerinin Tunca Nehrinin karşı tarafına nakledilmiş ve 
mütemadiyen su baskınlarına mâruz kalmış ve zarar görmekte 
bulunmuş ve kanunen eşit muamele tatbik edilmemiş olduğun
dan ve saireden bahis ve şikâyetle kendilerinin de emsali mi- 
sillû Türkoğlu mahallesi Darülhadis caddesinde tabakhane 
kurmalarına müsaade edilmesini ve durumun mahallinde bita
raf bir müfettişe tahkik ettirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Balkan ve Umumi Harbe iştirak etmiş ve Ingi- 
lizlere esir düşmüş ve bilâhara Millî Mücadele Savaşında sol 
elinden yaralanmış ve mâlûl kalmış ihtiyar ve çalışamıyacak 
bir durumda bulunmuş olduğundan bahsile, kendisine kâfi mik
tarda mâlûl maaşının tahsis edilmesine delâlet buyurulmasını 
istemektedir.

1497/1497 Osman Tanyeri ve 
1205/1205 arkadaşı 

fS. No: 5) Davgaııdos köyiiıv 
Karaman

Dilekçiler : Köylerinde ve gerekse civar köylerde 21 bin dö
nümlük Hazine arazisi mevcut bulunduğundan bahsile, mezkûr 
arazinin topraksız bulunan çiftçilere dağıtılmasını ve Toprak 
Tevzi Komisyonunun bir an evvel köylerine gönderilmesini is
temektedirler.



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

1239/1239 Ali Demirok 
(S. No: 6) I). P. Gençlik Kulü

bü Başkanı Hatipler 
köyünde
Çavuşludivan - îzmit

1225/1225 Sultan Alt ay ve ar- 
f\S. No: 7) kadarları

Giirgura köyünde 
Patnos

1??3/1223 Salman Bal ve ar- 
rS. No: 8) kadaşları

Çiloğlu köyünde 
Kırıkhan - Hatay

1212/1212 Aziz Uslu 
(S. No: 9) Karayaka nahiyesin

de
Erbaa

1219/1219 Seyfettin Bostan 
<S. No: 10) Bakkal Ramazan 

eliyle
Dikbıyık - Çarşamba

1222/1222 Durdu Avşar ve ar- 
(S. No: 11) kadaşları

Kesikkelli köyünde 
Kadirli

959/959 Fehmi Bulca 
(S. No: 12) DDY Faal personel

lerinden 54776 
Gar - Eskişehir

960/960 Z. Erol 
(S. No: 13) DDY Faal personel

lerinden 31568 
Gar - Eskişehir

1198/1198 Necil Uz 
(S. No: 14) DDY Faal personel

lerinden İstasyon 
Hareket Memuru 
S. 59332
tlören - Eskişehir

Dilekçi : Geçim müşkilâtı çektiğinden bahsile, îzmit Kâğıt 
Fabrikasında kendisine bir iş verilmesini istemektedir.

Dlekçiler : Topraksız ve perişan bir durumda olduklarından 
ve sairedeıi bahsile, kazalarında mevcut binlerce dönüm Hazine 
arazisinin köyleri halkına tevzi edilmesini Ağrı ve Bitlis vilâ
yetinde bulunan Tevzi Komisyonunca iskânlarının temin buyu- 
rulmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Topraksız bulunan köylerinden 79 çiftçiye top
rak verilmediğinden bahsile, köyleri civannda kurutulmakta 
olan bataklık Hâzineye ait 440 dekarlık arazinin tamamının 
kendilerine icar ile tevzi edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : 1957 tarihinde yapılan umumi seçimde sandık ku
rulu üyfcsi olduğundan verilmesi lâzımgelen ödenek ücreti ve
rilmediğinden bahsile, emsali misillû ödeneğinin verilmesini is
temektedir.

Dilekçi : Fakir ve hakiki çiftçi olup topraksız bulunduğun
dan bahsile, Toprak Kanunu gereğince nüfusuna göre borçlan
mak suretiyle ve uzun vâde ile Hâzineye ait yerlerden arazi 
verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Sel felâketine uğradıklarından ve iskânları ha
len temin edilmediğinden mağdur bir duruma düşmekte olduk
larından bahsile, köylerinin sel basmıyacak bir mahalde bir 
cetvel ve program dâhilinde iskânlarının derhal yapılmasını 
istemektedirler.

Dilekçiler : Devlet Demiryollarının en mühim ve ağır me
suliyetti vazifesini yapan ve senelerce türlü mahrumiyet ve 
sıkıntı içerisinde olan ve 12 saat geceli gündüzlü feragatle 
dinlenmeden çalışan, sosyal ve içtimai hayattan mahrum ruhan 
ve bedenen yorgun ve iş hacmi artmış bulunan personel me
murlarından ve maaşlarının az olduğundan ve saireden du
rumlarının tetkik edilerek sosyal yardım yapılmasını ve hakla
rının aranılmasını fazla mesai ve teşvik için verilen ücretin de 
biraz daha tatmin edecek şekilde verilmesini istemektedirler.



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

996/996 
(S. No: 15)

931/931 
(S. No: 16)

932/932 
(S. No: 17)

933/933 
(S. No: 18)

934/934 
(S. No: 19)

939/939 
(8. No: 20}

972/972 
es. No: 21)

953/953 
(S. No: 22)

974/974
($- No: 23)

Hacı Nuh Mehmet Müvekkillerine ait dükkânın kanunsuz olarak yıktırılması
Aksebzeci teşebbüsünün önlenmesi ve gerekli tedbirin alınması hakkm-
H atice ve Mehmet daki vâki müracaatının cevapsız bırakılmış olduğundan şikâ- 
Vekilleri, Gubaroğlu yeti mutazammmdır.
mahallesinde Çifönü 
caddesi No: 73 
Kayseri

Çelil Bozacı 
Erikler Yıırdu kö
yünde 
Babaeski

Akif Dinçkol 
Eriklcryurdu kö
yünde 
Babaeski

Mehmet Gürsü 
Eriklcryurdu kö
yünde 
Babaeski

Hasaıı Uygun 
Eriklcryurdu kö
yünde 
Babaeski

Zckeriya Dinçkol 
Erikleryurdu kö
yünde 
Babaeski

Ahmet Gürcan 
Konak mahallesi 
Gazi caddesi 
No: 78/2 
Burdur

Yusuf Yarmadclen 
ve arkadaşları 
Habap köyünde 
Palu - Elâzığ

Mehmet Erdoğan 
Ayvalı köyünde 
Kozan

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Babaeski’nin 
Erikleryurdu köyüne iskân edilmiş kumsal, kireçli ve verimsiz 
yerlerden 40 dönüm arazi de verilmiş ve 1 500 lira tutarında 
ziraat âleti, öküz ve araba parası verilmiş ise de bu paranın 
faiziyle birlikte talebedilmekte ve verilen bu araziden bir şey 
alamamakta ve tohumlarını bile çıkaramamakta, orman ve sair 
gelirleri de bulunmamakta ve bu yüzden zor ve mağdur bir 
durumda bulunmakta olduklarından bahis ve şikâyetle göç
menlere yapılan kanuni yardımların bu şekilde tahsili ciheti 
mevcut hükümlerle asla kabili telif olamıyacağmdan durumla
rının âcilen dikkate alınarak bu dertlerine deva bulunmasını 
istemektedirler.

Dilekçi : Ortaokuldan bir dersten borçlu olarak çıkmış ve 
askerlikten muaf tutulmuş olduğundan bahsile kendisine bir iş 
temin buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : 68 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca vakfa 
ait verilen arazinin susuz ve kötü olduğu halde sulu ve iyi ola
rak kayıtlara geçirilmiş ve senelerce emek sarfiyle yetiştirmiş 
oldukları bağ ve bahçe ve evlerinin vakıfta kalışı ihtilâfa sebe
biyet vermiş olduğundan bahsile, bu durumlarının incelenerek 
gereğinin ve topraklandırma dileklerinin yerine getirilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Eski Şark muhacirlerinden olup fakir, yoksul ve 
ihtiyar bulunmuş ve halen iskânı yapılmamış olduğundan bah
sile. durumunun tetkik edilerek Hâzineye ait yerlerden bir ev 
yeri ile bir tarla verilmesinin temin buyurulmasını, istemekte
dir.



Arzuhal
No.

990/990 
(S. No: 24)

991/991 
(S. No: 25)

1125/1125 
(S. No: 26)

1119/1119
(S. No: 27)

1103/1103
(S. No: 28)

1106/1106
(S. No: 29)

Mustafa Beyaz ve
arkadaşları
D. P. Başkanı Tos
köyünde
Bafra

Musa (lün ve arka
daşları
Ağaınezrası köyünde 
Karakocan - Elâzığ

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Çiftçi olup emlâk ve arazileri bulunmadığından 
ve geçim zorluğu çekmekte sefil ve perişan bir durumda bulun
duklarından bahsile emsali misillû refaha kavuşturulmaları 
için istidada gösterilen yerlerden miktarı kâfi toprak verilme
sini istemektedirler.

Dilekçiler : Arazileri olmadığından ve başkalarına uşaklık 
yapmakta ve geçim zorluğu çekmekte olduklarından bahsile 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince köylerinde bulu
nan binlerce hektar araziden veya her hangi bir yerden kendi
lerine arazi verilmesini istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

M acı Hafız Süley
man Asarlı 
Yaylalı mahallesinde 
Karacasu

Muharrem önücok 
ve arkadaşları 
Musullu mahallesi 
Süleyman sokak 
No: 17 
Gaziaııteb

İbrahim Tekin 
Arazi Kadastro Mü
dürlüğü emrinde 
Karaman

Abidin Şahin 
Kale mahallesinde 
Afşin

Dilkçi : 43 senelik hafızı Kuran ve imamlık yapmış bir hoca 
olduğundan ve yeni yapılan Kavaklıpmar Camiinin İmamlığı 
için hafız ve hocalıkla alâkası olmıyan başka birisinin tâyin 
edilmek istenildiğinden ve bu imamlığa tâyini için Diyanet 
İşlerine vâki müracaatine de hâlâ bir cevap verlmediğinden ve 
saireden bahis ve şikâyetle mezkûr camii şerife doğrudan doğ
ruya Diyanet İşleri vasıtasiyle kendisinin imam tâyin edime- 
sini olmadığı takdirde de hakkı adaletin tecellisi için masrafı 
tarafına aidolmak üzere yüksek müslüman dini namına yetkili 
bir zatın gönderilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Gazianteb İstasyonundan İnönü caddesine doğru 
uzanan yeni yolun belediyece yanlış etüd neticesi birçok evle
rin yıkılmasına ve şehircilikle gayrikabili izah bir duruma se
bebiyet vereceğinden ve yüzlerce seneden beri oturmakta olduk
ları ev ve mahallelerinin yokedileceğinden ve saireden bahsile 
belediye encümeıy kararının tatbikatının durdurulmasını ve 
durumunun mahallinde tahkik ve tetkiki için masrafı kendile
rine aidolmak üzere bir şehirdik mütehassısının gönderlmesini 
istemektedirler.

Arazi Kadastro Müdürlüğü emrinde üç senedir jaloncu ola
rak çalışmakta olup emsaline verilen 1957 yılma ait birinci 
ilâvei tediyenin bugüne kadar kendisine ödenmediğinden şikâ
yeti mutazammmdır.

Dilekçi : ölüm halinde bulunan üç yaşındaki çocuğunu 
kaymakamın emrindeki jeep ile vilâyete götürülmesine müsa
ade edilmemesi yüzünden evlâdının ölümüne sebebiyet vrildi- 
ğinden ve bu hususta C. Müddeiumumiliğince işe el konulmuş 
ve suç tebeyyün etmiş ve bu baptaki evraklar berayı tetkik 
Ankara’ya gönderilmiş ve şimdiye kadar müspet veya menfi 
bir netice alınmamış olduğundan bahis ve şikâyetle çocuğunun 
ölümüne sebebiyet veren kimseler hakkmdaki evrakının mey
dana çıkarılmasını ve katî bir neticeye bağlanmasını istemek
tedir.



A r z u h a l

I 1 0 7 /1 1 0 7
(S . N o : 30

1114/11  14
ı s .  N o :  3 i

I 1 2 8 / I 12* 
ıS .  N o :  :î_N

1 1 3 7 /1 1 3 7
(S . N o :  3 3 )

1 131/1131  
(»S. N o :  3 4 )

1 0 2 4 /1 0 2 4
(S. No: 35)

1 0 3 1 /1 0 3 1  
(S .  N o :  36 )

1 0 4 7 /1 0 4 7
(S .  N o :  3 7 )

Ö k k e ş  Viiksel 
) M u h t a r  

T o p la m a la r  k ö y ü n d e  
İs lah iy e

K m iııe  A k ın  

Y e ı ı ie a rş ıd a  M a r a n 
g oz  M eh m et  T o r n a c ı  
e l iy le  
H en d ek

H ulu s i  K ı l ıe k ıra n  

B e le d iy e  y a n ın d a  
Y ı ld ız  G a r a j ı  Ş o f ö r ü  

S a m su n

F e h m i  B ir m a n  
Y e n im a h a l le  O r d u  
ca d d e s i  32. sokak  
N o :  8
R a m i  - İs tanbul

R e m z i  P o r ta k a l  

(Japalıasan m ah alles i  

21. sokak  N o :  15 
Nazill i

M u s t a fa  K o ç  ve a r 
kad a ş la r ı  
A r s la n l ı  k ö y ü n d e  
N a z i l l i

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

N e c i p  A t e şo ğ l ı ı  
E s k i  M a k in is t  

Ş e n y u r t  - M a r d in

H id a y e t  E r e n  ve a r 
kadaş lar ı

S a n d ık  b a şk a n la r ın -
d a n
Terme

__ 5 __

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Kazalarına faidesi olması gayesiyle Orman İdaresince köy
lerinde yapılacak fidanlık için başkasının dönümünü 400 lira
ya vereceği arazinin masrafı Hükümete aidolmak üzere dönü
münü 100 liraya vereceğinden kendisinin tercih edilmesini iste
mektedir.

Harbi Umumide şehit olan kocası İsmail’den kendisine bağ
lanan dul maaşının emsallerine nispeten noksan bağlanmış ol
duğundan şikâyeti mutazammındır.

Kendisine ait bulunan arsası üzerine yaptırmakta olduğu 
evi için istemiş bulunduğu çimento sıra numarasının haksız 
olarak belediyece değiştirilmiş ve kendisinden sonra müracaat 
edenler çimentolarını almış ve bu suretle mağduriyetine sebe
biyet verilmiş olduğundan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup emsallerine is
kânca birer ev verildiği halde kendisine verilmediğinden bah
sile İstanbul’da bir göçmen evi verilmesini veya Hâzineye ait 
yerlerden bir ev arsası ile eve sarf edilmek iiezre para verilme
sini istemektedir.

Yunanistan göçmenlerinden olup iskân haklanın verilmedi
ğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler : Nazilli Tarım Kredi Kooperatifi ortağı ve pa
muk müstahsılları bulunduklarından ve 1957 senesi mahsulleri
nin dolu ve haşere âfeti yüzünden hasara uğramış ve bu sebeple 
kooperatife olan borçlarını ödiyememiş bulunduklarından bah
sile 7052 sayılı Kanunun bahşettiği haklardan kendilerinin de 
istifade ettirilmek sureti ile kooperatif borçlarının tecil edilme
sini ve mağduriyetlerinin önlenmesini istemektedirler.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında makinist bulunduğu sıra
da bir gece evine giderken üzerine hücum eden bir sarhoşu mü- 
dafaai nefs dolayısiyle yaralamaktan dokuz aya mahkûm edil
diğini ve hapis cezasını ifa ettikten sonra tekrar işine alınması 
için vâki müracaatinin menfi karşılandığını, perişan bir du
rumda bulunduğunu beyanla eski vazifesine alınmasını veya 
başka bir iş verilmesini istemektedir.

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde 
sandık başkanlığı yaptıklarından ve yaptıkları masrafları ve 
ücretleri hâlâ alamadıklarından şikâyeti mutazammındır.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1040/1040 Raif Yonar ve arka- 
fS. No: 38) daşları 

Muhtar
Abdurrahmanlı kö
yünde
Akdağmadeııi

1049/1049 Tayyar Yazıcı ve ar- 
(S. No: 39) kadaşları 

Muhtar
Mandafeı* köyünde 
Bayburt

1027/1027 Mehmet Fahri Hav- 
(S. No: 40) ta

Gündüz mahalle
sinde
Kırıkhan - Iiatay

— 6 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Köylerindeki emvali metrukeye aidolan araziyi 
mütegallibeler tarafından kendilerine kiraya verdiklerinden 
bihsile, mezkûr arazinin tamamen ölçülmesi ve sıkışık durum
dan kurtarılmaları için Toprak Tevzi Komisyonunun bir an 
evvel gönderilmesini ve fuzuli alman ecri misilin ve vergisinin 
tahakkuk ettirilmemesini istemektedirler.

Dilekçiler : Ev yaptırmak üzere Ziraat Bankasına bağlı Pü- 
lürek Köyü Kooperatifinden ödünç olarak almış oldukları pa
raların haczen tahsili cihetine gidilmekte ve bu hal mağduri
yetlerini mucip bulunmakta olduğundan bahsile, bu borçlarının 
taksite bağlanmasını veya bu senelik tecil edilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi : Suriye göçmenlerinden olup verilen arazinin ve
rimsiz ve tam mânasiyle istifade edemediğinden ve nüfusuna 
göre de az miktarda bulunduğundan bahsile, 2500 sayılı Top
rak Kanunu gereğince verilmiş olan bu arazinin artırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği analşıldığından 
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 ayrıca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

673 9 rIV  . 1958

1471/1471 Mehmet Atlansov ve 
(S. No: 41) arkadaşları

Mesudiye köyünde 
Mahmudiye - Eski
şehir

1435/1435 Mehmet Erken 
(S. No: 42) Deliler köyünde 

Sinob

1453/1453 Bedrettin Çelikağ 
(S. No: 43) ve arkadaşları

Manifatura ve Tuha
fiyeciler Derneği 
Başkanlığı 
Düzce

Dilekçiler : Topraksız çiftçi olduklarından ve kendilerine 
toprak tevzi edilmediğinden bahsile, Hâzineye ait araziden ve
ya Yunus Emre öğretmen Okulunun işgalinde bulunan üç bin 
dekardan fazla araziden münasip miktarda toprak verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Bir kaza neticesi evinin, tütün ve zâhirelerinin yan
dığından ve yardım edecek kimsesi bulunmadığından bahsile, 
gerekli yardımın yapılmasını istemektedir.

Kazalarında bulunan yerli mallar pazarı perakende satış 
yapması hasebiyle kendilerini mağdur duruma düşürdüğünden 
şikâyeti mutazammmdır.



1449/1449 Osman Aşçı ve arka- 
(S. No: 44) daşları

Yalvaç, ilçesi Hoyran 
nahiyesi I). P. İdare 
Heyeti Başkanı 
İsparta

1436/1436 Ahmet Dinçbudak 
(S. No: 45) Tariş ve Pamuk ve 

Yağ Kombinasında 
Bekçi 
İzmir

1419/1419 Durdu Avşar 
(S. No: 46) Kösekoteli köyünde 

Kadirli

1430/1430 Hatice Parlıyaıı 
(S. No: 47) Sandıklı kazası Ece 

mahallesinde 
Afyon

1432/1432 Ümmühan Gürgen 
(S. No: 48) Çakır mahallesinde 

Sandıklı

1434/1434 Salisene Mağlıç 
(S. No: 49) Karaçam köyünde 

<i ev ve

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1428/1428 Ayşe Armağan ve 
(S. No: 50) arkadaşları

Galar bucağı Davılgı 
köyünde
Sandıklı - Afyon

1447/1447 Bahattiıı Bakanay 
(S. No: 51) Yakacık Palas Ap. 

Sahibi 
İstanbul

1416/1416 Mustafa Koç ve aı 
(S. No: 52) kadaşları

Arslanlı köyünde 
Nazilli

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

Nahiyelerinin tam teşkilâtlı olarak kurulması talebinden iba
rettir.

Dilekçi : İzmir Yaprak Tütün Depo Müdürünün emri ile 
bilâsebep tütün işletmesi evinden çıkarıldığından bahsile 12 se
nelik yıpranma mesai emeğinin kanuni mahsulü olan on aylık 
çıkış tazminatının verilmesini istemektedir.

Sel felâketine mâruz kalan 100 hanelik köy halkına muhtaç 
oldukları yardımın Devletçe çabuklaştırılması talebinden iba
rettir.

Dilekçi : Harb malûlü iken eceliyle vefat eden kocasından 
kendisine maaş bağlanmış ise de beş senelik tütün ikramiyesi
nin verilmediğinden bahsile 1943 senesinden sonra ölenlere ve
rilen tütün ikramiyelerinden kendisinin de faydalandırılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Kocasından şehit maaşı tahsis edilmiş ise de tütün 
ikramiyesinin verilmemiş olduğundan bahsile 1485 sayılı Tütün 
İkramiyesine ait Kanunun kendisine de teşmil edilmek sure
tiyle tütün ikramiyesinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Çanakkale’de 1941 tarihinde vefat eden kocasının 
birikmiş parası birden kendisine verilmiş ise de halen 6 ço
cukla muhtacı muavenet bir durumda bulunmuş olduğundan 
bahsile, gereken âcil yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Harb mâlûlü iken vefat eden baba ve kocası olan 
Mustafa’dan kendilerine maaş bağlanmış ise de tütün ikrami
yesi verilmemiş olduğundan bahsile, emsali misillû toptan tü
tün ikramiyesi verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Kartal kazası Kaymakamının kendisine ve eşine 
haksız yere zülüm ve fena muamele yaptığından bahis ve .şikâ
yetle bir müfettiş vasıtasiyle tahkikat yaptırılmasını ve suç
luların cezalandırılmasını ve gasbedilen mallarının iadesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Nazilli Tarım Kredi Kooperatifinin pamuk ve 
incir müstahsılları olduklarından ve mahsulâtın kuraklığı sebe
biyle ve sair âfetler neticesi kooperatife olan borçlarını ödiye- 
mediklerinden dolayı namlarına kredi açılmamış ve bu yüzden 
büyük zararlara ve müşkülâta duçar olduklarından bahsile, du
rumlarının kaymakamlıkça tahkik ettirilip kredi açılmasının 
temin buyurulmasın! istemektedirler.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
Xo. adı, soyadı ve adresi

1413/1413 Hüseyin Karadeniz 
(S. No: 53) Alikemer köyünde 

İğdır

1402/140‘J Ali Rıza vo arka- 
ıS \o : r>4 ) daşları

Zomik köyünde 
l*at nos

130i)/1305 Mustafa Özdemir 
(S. No: 55) Kopuz köyünde 

Bayburt

1316/1310 Hüseyin '̂('şil 
(S. No: 56) »Sağlık Merkezi Gö

ğüs Hastanesi Servi
sinde 
Nazilli

1311/1311 Rıza Satılmış ve ar- 
(S. No: 57) kadaşları

Çorözme Köyünde 
ihtiyar Heyet i 
Bayburt

1309/1309 Halim Yılmaz 
(S. No: 58) Cami Yaptırma Der

neği Başkanı 
Taflan - Samsun

1383/1383 Yakup Cebi 
(S. No: 59) Birgi köyünde 

Araklı

1396/1396 İsmail Koyuncu ve 
(S. No: 60) arkadaşları

Yenice köyünde 
Enez

1379/1379 Âdem Saygan ve ar- 
(S. No: 61) kadaşları

Manfaturacı Buğday 
Pazarı No: 12 
Diyarbakır

—  8 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1947 senesinde Birinci Orduda vatani vazifesini 
yapmakta iken yakaladığı bir casus hakkında va’dedileıı ikra
miyesinin verilmediğinden bahsile, mezkûr hizmetinden dolayı 
maddi mükâfatla taltif edilmesinin temin buyurulmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Çiftçi olduklarından ve arazisizlik yüzünden 
perişan bir durumda bulunduklarından bahsile, Göz köyünde 
iskân edilmelerini ve buradaki Hazine arazisinden icarla veya 
tevzi suretiyle kadastro gelinceye kadar emsali misillû nüfus
larına g’öre arazi verilmesini is temeldedirler.

Dilekçiler : Topraksız çiftçi olup mağdur ve perişan bir du
rumda bulunduklarından bahsile nereden olursa olsun kendile
rinin topraklandırılmadın hususunda gereken emrin verilmesini 
istemektedirler.

Arsa içinde bir ev yaptırmak için yardım yapılması talebin
den ibarettir.

14 hane çiftçinin Ziraat Bankasına olan borçlannın bir yıl 
daha uzatılması talebinden ibarettir.

Taflan nahiyesi Çamurlu köyü mevkiinde yaptırmakta oldu
ğu cami için Hükümetçe 1957 senesinde vâdolunan beş bin lira 
yardımın ödenmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Ehliyetli şoför olup bir iş verilmesi hakkında Trab
zon tş ve îşçi Bulma Kanununa ve Bölge Müdürlüğüne vâki mü- 
racaatlerinin cevapsız kaldığından bahsile Trabzon 10 ncu Bölge 
Müdürlüğünce ve gerekse her hangi bir bölgede bir is verilme
sini istemektedir.

Dilekçiler : Çiftçi olup toprakları bulunmadığından ve bu 
yüzden efradı ailelerinin maişetini temin edemediklerinden bah
sile köyleri hududu dâhilinde Hâzineye ait araziden nüfuslanna 
ve Toprak Kanununa göra yeter miktarda toprak verilmesini ve 
masraflan kendilerine aidolmak üzere Toprak Komisyonunun 
köylerine gönderilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Sermayesi mahdut küçük manifaturacılar olduk- 
lanndan toptan satış yapan müesseseler şimdi perakende satış 
yapmalarından dolayı kendileri satış yapamadıklanndan ve bu 
yüzden sermayelerini kaybetmek tehlikesi karşısında bulunduk
larından bahsile gerekli tedbirlerin alınmasını ve mal bulmala
rım temin için icabedenlere emir verilmesini istemektedirler.



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

1384/1384 
(S. No: 62)

Haşan Kayhan 
Demirci köyünde 
Trabzon - Vakfıke
bir

Dilekçi : Münhal bulunan imam ve hatiplik için yapılan im
tihanda muvaffak olduğu halde ehliyeti mesbuk olmayan ve 
okur yazar bulunmıyan başka bir şahsın kendisine tercihan tâ
yin edilmiş olması adalet kaideleriyle kabili telif olamıyacağın- 
dan bahis ve şikâyetle keyfiyetin tetkikiyle elinden alman bu 
vazifenin kendisine verilmesini istemektedir.

1393/1393 
(S. No: 63)

Sait Baytekiıı 
DDY Gar Personeli 
Katar Şefi 
Konva

Dilekçi : Konya D D Yollan teşkilâtı memur ve hizmetli
lerine birer ev yapılması için kurulan kooperatif idarecileri 
şahsi gayelerle hizmet etmekte ve ana sözleşmeyi bu suretle ih
lâl etmiş bulunmakta olduklannlan bahis ve şikâyetle duru
mun tahkikiyle istiyen her üyenin kooperatife girebilmesinin 
temini veya arsanın kooperatiften geri alınarak idarece ihti
yaç sahiplerine 250 şer metrelik yerler verilmesini ve bir de- 
miryollan sitesinin kurulmasına tavassut buyurulmasını iste
mektedir.

1243/1243 Osmaıı Ergiıı 
(S. No: 64) Yeşilyurt kazasında 

Besni ’li Abuzeroğlu 
Malatya

Dilekçi : İki gözden mahrum ve çalışmaktan âciz olup ha 
fızı Kuran bulunduğundan ve 7 senedir Çarşı Camimin mec
cani olarak müezzinliğini yaptığından ve sefalet içerisinde' 
bulunduğundan bahsile Dut nahiyesindeki mevcut camilerden 
birisinin müezzinliğine veya bir Kuran hocalığına tâyin edi!  ̂
meşini, olmadığı takdirde yardım yapılmasını istemektedir.

1242/1242 Mustafa Karagöz- 
(S. No: 65) oğlu

Karagözler mahal
lesinde 
Fethiye

Dilekçiler : Zelzele felâketinde tahribata uğnyan kazala- 
nnın yeniden yapılan imar plânına göre emsallerinlen Sıtkı 
Kocaman’a ait arazinin alınmadığından ve kendilerinin ara
zileri hak^z yere istimlâk edildiğinden ve bu yüzden perişan 
bir duruma düştüklerinden bahis ve şikâyetle mezkûr sahadaki 
arazinin kül halinde kamulaştırılmasını, aksi takdirde ara
zilerinin kendilerine bırakılmasını ve ortadaki bu bâriz hak
sızlığın mahallinde incelenmesini istemektedirler.

1302/1302 O. Hacı Adıyaman Dilekçi : Babasını öldüren kemal Adıgüzel adındaki katil
(S. No: 66) Burunçavır köyünde üç senedir ele geçmemiş ve dağdaki diğer katillerle birleşerek 

Besni icrayı şekavet ve cinayet yapmakta ve kendisini ölümle tehdit
etmekte ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulunmakta 
olduğundan bahis ve şikâyetle bu cani eşkıyaların bir an evvel 
yakalanarak adalete teslimi hususunda icabedenlere emir ve 
rilmesini istemektedir.

1433/1433 
(S. No: 67)

Mahmut Aydın 
Yeniyol mahallesi 
Hanıı-ecep sokak 
No: 42 
Çorum

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden kendisine maaş bağlana 
mıyacağı bildirilmiş olduğundan bahsile tekemmül etmiş olan 
evrakları ile Çorum’daki Çimento Fabrikasında yapabileceği 
bir işin verilmesi hususunda ilgililere emir verilmesini istemek
tedir.



Arzuhal
No.

1294/1294 
(S. No: 68)

1297/1297 
(S. No: 69)

1267/1267 
(S. No: 70)

1289/1289 
(S. No: 71)

1317/1317
(S. No: 72)

1240/1240 
(S. No: 73)

10 —

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

Talât Kitapçı 
Orduevi arkası 
No: 8 
Erzurum

Dilekçi : Erzurum Pulur köyü Enstitüsünün kuruluşu dola- 
yısiyie istimlâk edilen arazinin bugüne kadar hâli kalmış ve 
hiç kimse istifade edememiş ve istimlâk parasını da alamamış 
ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulunduğundan bah
sile mezkûr arazinin sahibi olan kendisine iade edilmesini iste
mektedir.

Haşan Aysel 
Sanatlar sokak 
No: 19
Tophane - İstanbul

Dilekçi : Veremli olması yüzünden iş bulamadığını, efradı 
ailesini geçindiremediğini, perişan bir durumda bulunduğunu 
beyanla yardım yapılmasını istemektedir.

Bahaddin Bahadır 
Ağır Bakım Tüfekçi 
Ustası 
Erzincan

Dilekçi : 14 senedir orduda 250 lira ücretle tüfekçi ustası 
bulunduğundan ve kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilmediğin- 
den bahis ve şikâyetle efradı ailesinin sefaletten vikayesi için 
kadrosunun genişlettirilmesin! istemektedir.

Ömer Arslaıı 
Uzunyazı Köyü 
Muhtarı 
Merzifon

240 nüfuslu olan köylerine bir ilkokul yaptırılmasına delâlet 
buyurulması talebinden ibarettir.

Cemal
Güde Köyü İhtiyar
Heyeti
tnebolu

KÖyİ9ri camii imamlığına tâyin edilecek hocaya Diyanet İş
leri Reisliğince münasip görülecek maaşın bağlanması talebin
den ibarettir.

Zakir Gümüşel 
Pirinç Pazarı Havuz 
karşısı No: 7 Elbise- 
ci Besim Kolunsal 
yanında 
Adapazarı

Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân için verilen evin 
elinden alındığından ve iskân hakkının tanınmadığından şikâ
yeti mutazammındır.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mez
kûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen 
makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

674 9 . IV . 1958



A rzulıa I
No.

1513/1513 
(S. No: 74)

L707/1407
(S. No: 75)

1118/1118 
(S. No: 76)

1429/1429 
(S. No: 77)

1437/1437
(S. No: 78)

1450/1450 
(S. No: 79)

1475/1475
(S. No: 80)

1377/1377 
(S. No: 81)

1473/1473
'S. No: 82)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Halil Yılmaz 
Maraş caddesinde 
Cemal Kazaz eliyle 
No: 255 
Trabzon

Tahsin Güner 
Nafıa Md. Fen Me

muru 
İzmir

Mevlûdo Farhatoğln 
Kublay mahallesi 
1031. sokak No: 18 
fzmiı*

Satı Şahin 
Akin köyünde 
Sandıklı - Afyon

Aziz Tuncel 
tnönü mahallesinde 
Sarıkamış

Mahir Çetin
4. Hv. Üs. 141. Filo 
Asb. Çvş.
Eskişehir
Cemal Balcı 
DDY Muhabere 
Memuru 56562 
Sivas

İbrahim Salgın 
Samanlı köyünde 
Bursa

Mercan Dalgacı 
Kâzımkarabekir ma
hallesi Parmakçeşme 
Kenar sokak No: 6 
Ayvalık

— 11 —

Encümen kararı, ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Astsubay Ortaokulundan mezun olduktan sonra 14 
günlük bir staj devresinde bir sabah çorbasının alınmaması yü
zünden ve tahkikat yapılmadan haksız yere meslekinden ib 
racedildiğinden bahis ve şikâyetle hâdise hakkında tam bir 
tahkikat icrasının temini ile geçmişteki durumunun tesbit edil
mesini ve meslekine iadesi hususuna emir buyurulmasını iste
mektedir.

Maarif Vekâleti hesabına iki sene teknik okulunda tahsil 
gördüğü halde altı sene mecburi hizmete tâbi tutulduğundan ve 
bu sebeple diplomasının verilmediğinden şikâyeti mutazam 
mındır.

Dilekçi : Ali Ulvi gazinosunda çalışan kocası denizden ölü 
olarak çıkarıldığı zaman yapılan tahkikatta bunun sarhoşluk 
neticesi denize düşerek boğulduğu gösterilmiş ve bu mesele bu 
şekilde kapatılmış ise de kocasının bir cinayete kurban gittiği 
kanaati hâsıl olduğundan bahsile bu baptaki tahkikatın yeniden 
açılmasını ve gazinoyu işletenden 100 bin lira tazminatın ken
disine ödenmesini istemektedir.

Dilekçi : Asker iken ölen kocasından şehit maaşı bağlanması 
hakkında vâki müracaatinin reddedilmiş ve mağdur bir du
ruma düşmüş olduğundan bahsile emsali misillû kendisine de 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadeledeki hizmetinden dolayı İstiklâl Ma
dalyasının verilmesini istediği halde bu'talebinin müddet bakı
mından isaf edilmediğinden bahsile millî ve çok büyük şerefi 
haiz olan bu kanuni haktan istifadesinin temin buyurulmasını 
istemektedir.

6725 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabeden jeet tazmi
natının verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Devlet Demiryolları muhabere memuru olup 23 . 
X I I . 1957 senesinde idarece verilmesi lâzımgelen ikramiyesinin 
bilâsebep verilmediğinden bahsile durumun incelenerek hakkı 
olan mezkûr paranın ödenmesini istemektedir.

Dilekçi : Bursa Sümerbank Merinos Fabrikasında işçi olup 
bir suçtan dolayı mahkûm olmuş ve cezasını çekmiş ve mezkûr 
müessesece vazifesine son verilmiş ve beş senelik kesilen kese
nekleri iade edilmemiş olduğundan bahsile, ücretinden kesilen 
keseneklerinin kendisine acele verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 30 seneden beri şagili bulunduğu arsayı imar edip 
bahçe haline getirmiş iken kadastroca Hazine namına tesbit ve 
tescil edilmiş olduğundan bahsile, mezkûr bahçenin Borçlanma 
Kanunu mucibince kendisine tahsis edilmesini istemektedir.



1307/1307
(S. No: 83)

Arzuhal
No.

1293/1293 
(S. No: 84ı

1263/1263 
(S. No: 85)

1227/1227 
(S. No: 86)

1203/1203 
( S. No: 87)

1033/1033 
2061/2061 

(S. \To: 88)

1134/1134
(S. No: 89)

1109/1109 
2132/2132 

(S. No: 90)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Refik Geraıı 
Eski Posta caddesi 
Vo: 16/A 
Avdın

E yy ii p Şimşek 
Eski Buğday Paza
rında Toptancı Şük
rü Tanrıkul eliyle 
Sivas

Muştala Alagöz ve 
arkadaşları 
Atburgazı küyiindo 
Söke

İsmail (tİuu-.ş 
Ayazma köyünde 
Karamürsel

Ahmet özer 
Karaağaç mahalle
sinde 
İğdır

Ali Rifat Çınar 
Cumhuriyet mahal
lesi Alaybey çıkmazı 
No: 14 
T ir e

Emin özaydın 
Arazi Kadastro Kon
trol Memuru 
Babaeski

Şevket (türler 
£41. sokak No: 32 
Eşrefpaşa - İzmir

— 12 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Deniz ast subayı olup gemi kumandanının gayri- 
kaııuni bir emriyle bilâtahkikat ordudan ihracedildiğinden ba
his ve şikâyetle dosyasının incelenerek meslekine iadesi husu
sunda geerkli emrin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 35u dönümlük arazisinin Ulaş Devlet Üretme Çift
liğince elinden alınıp mağdur edildiğinden bahsile, mezkûr ara
zinin ya kendisine iade edilmesini veyahut değerinin ödenme
sini istemektedir.

Dilekçileı : Ecdatlarından kalan tarla ve zeytinliklerinin 
kadastroca ellerinden alınarak Hâzineye maledildiğinden ve 
bu yüzdtıı perişan ve mağdur bir duruma düştüklerinden 
bahsile bu halin düzeltilmesini istemektedirler.

Dilekçi : 27 arkadaşı ile müştereken satınalmış oldukları 
araziden hissesine düşen kısmını bilâhara Şakir Yazıcı ismin
deki arkadaşı kendisinden habersiz olarak ve mahkeme kararı 
olmadan kendi arazisi ve tapusu içerisine almış ve bu haksız
lığın giderilmesi için vâki olan müracaatlerinin semeresiz kal
mış ve çok nüfuslu ihtiyar bir durumda bulunmuş olduğundan 
bahis ve şikâyetle hakkının aranılmasını istemektedir.

1949 senesinde mütaahhit olarak İğdır’da inşa ettiği bir ka
rakol binasından dolayı düyuna kalan bakiye alacağının vâki 
müracaatına binaen üç senedir ödenmediğinden ve mağdur 
bir duruma düşmüş olduğundan bahis ve şikâyeti mutazam- 
mındır.

Dilekçi: Muhteliı tarihlerde kısmen ücretli ve kısme-n 
maaşlı olarak 21 sene memuriyet yapmış ve Emekli Kanu
nuna göre birçok vatandaşların kesenek hakları iade edil
diği halde kendisi bu yönden mağdur edilmiş bulunduğun
dan bahsile Emekli Sandığındaki mevcut kesenek haklarının 
kendisine iade edilmesini istemektedir.

Lise mezunu olup halen Tapu ve Kadatsro Genel Müdürlü
ğünde çalıştığından ve terfiinin emsallerine nazaran iki sene 
geri, bırakıldığından şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Kore’de şehit düşen oğlundan kendisine şehit 
malısı bağlanması hakkında vâki miiracaatinin .semeresiz kal
mış ve 52 yaşında sekiz nüfuslu bir aile reisi olup çalışamaz 
bir vaziyette bulunmuş olduğundan bahsile durumunun nazara 
alınarak emsalleri misillû kendisine de şehit aylığının bağlan
masını istemektedir.



Arzuhal
No.

1117/1117
(S. No: 91)

1 4 6 4 /1 4 6 4  

1100/1100
(S .  N o :  92 )

9 1 5 /9 1 5  
(S .  N o :  93 )

1 0 3 0 /1 0 3 0  
(S .  N o :  94 )

1308/1308 
i S. No: 95)

13

Cemile Ertıığrııl 
Başgedikli Haşan 
Ertuğrııl eşi 
Kurııcay 
Tlıe - Erzineaıı

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

D u r su n  P i g e y  
S i r i n y e r  167. sokak  
N o :  17 

■ İzm ir

H ü s e y in  A c a r  

1). P .  B aşk an ı  
A la l ıa b a l ı  k ö y ü n d e  
E sm e

A h m e t  R a m a d a n  
O r h a n la r  m ahalles i  
N o :  41

Kd. Kremlisi

Ihıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

A h m e t  H i lm i  K a p 
tan
D u r su n  fakih  sokak  
N o :  35
S a r ı v e r  - İstanbul

Ciiekçi : Kocası jandarma astsubayı Haşan vazife başında 
vefat ettiği halde vazifeden mütevellit vefat olmadığı ba
hanesiyle kendisiyle çocuklarına maaş veya ikramiye gibi bir 
tahsis yapılmamış perişan ve muhtaç bir durumda bulunmuş 
olduğundan bahsile çocuklariyle kendisine maaş tahsisi için 
gereken muamelenin yapılmasına delâlet buyurulmasını iste
mektedir.

Dilekçi. : Devlet Demiryollarında makinist iken hakkı mük
tesebinden emekliye sevk edilmeyip Emekli Sandığınca aşağı 
deerceden emekli muamelesi yapılmış olduğundan bahsile ka
nuni hakkı olan derecesinin yükseltilmesi hususunda gerekli 
muamelenin icra buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Tapulu 500 dönümden fazla meşeli arazisine mü
cavir köylüler tarafından müdahale edilmekte ve ağaçlarını 
kesip kömür yapmakta ve orman kısmını tamamen tahribet- 
mekte ve çok zarar görmekte olduğıından bahsile mütecaviz 
köy halkının bu zorba hareketlerinin durdurulmasını ve ara
zisinin kendiline teslim edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Vasisi bulunduğu çocuğun babası Kore de Kunuri 
Savaşında kaybolmuş ve Milli Müdafaa Vekâletince maaş bağ
lanmış ve yalnız harbde kaybolan bu er şehit addedilmemiş ve 
gelen esirler arasında da zuhur etmemiş bu yüzden tütün ikra
miyesi ve tazminat verilmemiş olduğundan bahis ve şikâyetle 
mezkûr savaşta kaybolan şahsın şehitlik faslına uydurularak 
tütün ikramiyesinin ve tazminatının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : On bir senelik memur olup 1.936 yılında toptan öde
me yapılmak suretiyle mâlûlen emekliye sevk edilmiş ve emekli 
maaşı bağlanması hakkında vâki müracaatine de menfi cevap 
verilmiş olduğundan bahsile kanunun lâfziyle ve ruhiyle temas 
ettiği mânaya göre 6741 sayılı Ek Kanun delâletiyle 5434 nu
maralı Kanunun, neşrinden evvel âdi mâlûl olarak emekliye sevk 
edilenlerin de mezkûr kanunun bahşettiği haktan faydalanma
ları lâzımgeleceği mânasını mutazammm bulunmuş olmasına gö
re kendisine de bu hükümler gereğince emekli maaşı tahsis edil
mesini istemektedir,

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep ve 
müracaatler kaza merciince halli lâzımgelen hususlara tallûk 
etmekte olduğıından bu talep ve müracaatlerin zikredilen sebep
ten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

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

1503/1503 
(S. No: 96)

1452/1452 
(8. No: 97)

1207/1207
(S. No: 98)

1195/1195 
(S. No: 99)

1101/1101 
(S. No: 100)

Şerif Düzce 
Ilalit Arşlan Oto 
linde 
Mersin

Dilekçi: Şevket Poscu ismindeki şahsın inşaatında çalışmış 
ve bakiye kalan alacağı olan 50 lirayı mumaileyh vermemiş ve 
aleyhine açmış olduğu dâvada da şahitleri dinlenmemiş ve ye 
min teklif edilmek suretiyle dâvasının kaybedilmesine sebebi
yet verilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle mumaileyhteki mez
kûr alacağının tahsili için ilgililere emir verilmesini istemekte 
dir.

Bayram
Hacıbekta.şl ı köyün
den olup Ceza Evin
de mahkûm 
Salihli

Dilekçi: Cebren ırza geçmek suçu tertip ve isnadiyle haksız 
yere Salihli Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıla mahkûm edilmiş 
ve iadei muhakeme talebinin de reddolunmuş bulunduğundan 
bahsile dosyasının celp ve tetkikiyle hakkında verilen hükmün 
bozulmasını istemektedir.

İdris Güııer 
Gülvereıı mahallesi 
Yatıkmuslıık No: 695 
Altındağ1 - Ankara

Dilekçi: Ecdadından kalma tapulu bulunan arazisine rızası 
hilâfına kavak ağacı dikmek suretiyle tecavüz eden muhtar 
Mehmet Korucuoğlu aleyhine açmış olduğu meni müdahale 
dâvasının reddedildiğinden ve mumaileyhin iltimas görmüş ol
duğundan bahsile tapunun tetkiki ile bu gayrimenkulüne yapı
lan müdahalenin menini ve kendisine teslim edilmesini istemek
tedir.

Osman ve Bayram 
Yüce
Atatürk mahalle
sinden
Si vasi ı - Uşak

Dilekçiler: Göçmen olup kendilerine verilen arazinin bilâha 
ra ellerinden alınmakta ve müdahale edilmekte olduğundan ve 
bu bapta açmış oldukları dâvanın devam etmekte bulunduğun
dan ve ayrıca Adliye camiasına hakaretten dolayı da haksız 
yere suçlu addedilerek mahkûm edildiklerinden ve saireden ba
his ve şikâyetle ceza ve hukuk dosyalarının celp ve tetkik edi
lerek adaletin tecelli ettirilmesini istemektedirler.

Fikri Temuçin 
Paşatar mahallesi 
No: 17 
Arapkir

Dilekçi: öğretmen olup haşarılığı tesbit edilerek maaşının 
60 liraya çıkarıldığı halde kadrosuzluk sebebiyle 50 lira asli 
maaşta bırakılmış ve bu maaş üzerinden emekliye ayrılmış ve 
Sağlık Kurulu raporunun da hiçe sayılmak suretiyle mağdur 
vaziyete düşürülmüş ve bu hususta Devlet Şûrasına açmış ol
duğu dâvasının reddedilmiş bulunduğundan bahsile yeniden du
rumunun tetkikiyle yapılan bu haksızlığın tashih edilmesini is 
temektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarda isimleri yazılı kimseler tarafın- 
dan vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösterilmiş 
bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağlan
mış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı mer
cilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğun-



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

dan, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 jicü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

676 9 . IV 1958

Reis M. M.
Konya Çorum Bolu Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ

A. F. Ağa-oğlu //. Ortakcıoğlu M. Dayıoğlu .V. Okur K. Tayşi M. AlUndoğan

Elâzığ İçel Kayseri Mardin Samsan Trabzon
F. Karakaya Y. Karabulut E. Develioğlu S. Telliağaoğlu N. TJlusoy ' O. N.Lervnioğlu

(Arzuhal sayısı : 104)



T. D. M. M. Mutbaas%



Devre : XI T. B. M. M. İçtima : 1

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

— 41 S a y ı: 20  Ih—

2 5 .V I .1958 Çarşamba

Arzuhal
No.

1288/1288
945/945

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Mahmut Cevlet Se
zer
Opera Oteli itfaiye
Meydanı
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Hakkmdaki vekâlet emri muamelesinin, istidasın
da münderiç sebeplerden dolayı hükümsüz sayılması ve kendi
sinin bir lise öğretmenliğine tekrar tâyin edilmesi lâzımgelece- 
ğini beyanla, gereğinin bu yolda yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinin müstediye taallûk 
eden 17 . II . 1958 gün ve Ortaöğretim Umum Müdürlüğü 
410 sayılı cevabi yazısına göre mumaileyh 19 . I . 1948 tarih 
ve 5 sayılı Müdürler Komisyonu karariyle vekâlet emrine alın
mış ve 81 . VII . 1954 tarihinde de, sözü geçen muamelenin 
kaldırılmasına ve dolayısiyle dilekçinin Maarif Teşkilâtında bir 
göreve tâyinine mahal olmadığına aynı komisyonca karar ve
rilmiş bulunmasına ve mezkûr tarihte tesis edilen vekâlet emri 
muamelesinin 5677 sayılı A f Kanunu gereğince hükümsüz ve 
merfu addi icabedip etmiyeceğinin tetkiki kaza merciine aidol- 
makla beraber, vekâletin yukarda bahsi geçen yazısında dilek
çinin son defa ibraz ettiği rapora nazaran da tekrar tavzifine 
imkân olmadığı beyan edilmesine binaen, mumaileyhin her iki 
noktadan mezkûr mercie müracaatle hukuki durumunu tesbit 
ettirmekte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

677 16 . I V . 1958

1295/1295 A. Ferit Sungur
lhsaniye Naniaziz 
sokak No: 26 
Üsküdar - İstanbul

Dilekçi : Mahkemece kendisinden tahsiline hükmedilen taz
minatın, istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı af veya 
terkini lâzımgeleceğini ileri sürerek, bu yolda bir karar ittiha
zını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkmdaki 
hükmün Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle kati
leştiği ve mahkûminbih tazminatın vasıf ve mahiyeti itibariyle 
affa mevzu teşkil edemiyeceği bildirilmektedir.
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Arzuhal Aızuhai sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dahli Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin tet
kik ve müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de, 
aynı şekilde beyanda bulunmuştur.

Gereği düşünüldü : Üsküdar Asliye 1 nci Hukuk Mahkeme
since dilekçiden tahsiline hükmedilen tazminat Hâzinenin şahsi 
haklan cümlesinden bulunduğu cihetle hususi affa mevzu teş
kil edemiyeceğinden bu tazminata mâtuf af talebinin mezkûr 
3ebepten reddine ve müstedinin terkin isteğinde ısrar ettiği tak
dirde bu hususta aynca Hükümete müracaatte muhtariyetine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

078 16 . IV . 1958

956/956 Arife Petaıı
Hoca Ahmet mahal
lesi Hamam sokak 
No:  13 
Tokarl

Dilekçi : İskân yoliyle verilen araziden bir parçasının Hâ
zinece elinden alınarak satıldığını ve diğer bir parçasının da 
tapu ve kadastroca zengin bir şahsa verilmiş olduğunu ve bu 
hususta Adliye Vekâletine gönderdiği dilekçelere de cevap ala
madığını beyanla, mağduriyetten korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu baptaki dâvanın mahkemece görül
mekte olup henüz hükme bağlanmadığı ve mahkemenin vere
ceği karar dairesinde muamele yapılacağı, Devlet Vekâletinin 
cevabi yazısında bildirilmekte olduğu cihetle, vâki talebin bu 
sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

079 16 . IV . 1958

1264/1264 Abdullah Ocak
Muhtar; Paşalı kö
yünde
Üzümlü - Fethi ve

Dilekçi : Paşalı köyü ve arazinin Kapan demesi taşkınlık
larından korunması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu korunma keyfiyetinin 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü icra programlarına alın
ması derpiş edilen konular arasına ithal edilmiş bulunduğu 
nafıa Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte olma
sına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

680 16 . IV  . 1958
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1300/1300

A rzulın!
No.

1051 /1 or» ı

H ik m e t  E r a s  ve 

M e h m e t  A y d ı n  

T C D D  Iş^i .Sendi

k a la r ın d a  

H a v z a

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Çeltek madeninin Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünce yok pahasına satılmak üzere olduğunu, bu sa
tışın tahakkuku halinde Devletin çok zarar göreceği şüphesiz 
olmakla beraber personelin de açıkta kalacaklarını beyanla, 
bahis mevzuu .satışının önlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alınan ce
vabi yazıda; Çeltek madenindeki yeraltı ihtiyatının çok azal
mış ve işletmesine zarar vermekte bulunmuş olmasından do
layı bu madenin 4 . III . 1958 tarihinden itibaren Amasya vi
lâyeti özel İdaresine devrinin takarrür etmiş bulunduğu ve 
mezkûr madende çalışan memur ve hizmetlilerden (D) gru
buna dâhil olanların Devlet Demiryolları İdaresiyle irtibat
larının ika edilerek diğer vazifelerde çalıştırılmak üzere 
başka mahallere nakledilecekleri ve A, B, C, grubuna dâhil 
isçilerin de iş yerleriyle beraber Amasya vilâyeti özel İdaresi 
emrine verilecekleri ve bu suretle hiçbir prsonel hakkının zi
yama mahal kalmayacağı bildirilmekte olmasına göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

681 1 6 .IV . 1958

H a li l  D o ğ a n  Dilekçi : İstidasında beyan ettiği hal ve sebeplerden dolayı,
Set bası t pok«*i 1 i k Bursa 2 nci Hukuk Hâkimi Mürüvvet Yener, başkâtip İbrahim 
ca d d e s i  N o: 1 Hatipoğlu ve diğer zabıt kâtipleri, Temyiz İkinci Hukuk Da-
Bursa iresi Reisi ve âzaları ile, eski ve yeni Adliye Vekilleri Avni Gök

türk ve Esat Budakoğlu’nun Meclis tahkikatına tâbi tutulma
larını istemektedir.

Adliye Vekâletinin bu husustaki cevabi yazısında: «Müste- 
dinin 14 . III . 1957 tarihli iki kıta dilekçe ve 17 . III . 1957 ta
rihli telgrafla vekâlete müracaat etmesi üzerine, şikâyet mev
zuu ittihaz olunan muameleler ve Maliye Vekâletinden muhav- 
vel 18 . X . 1956 tarihli istida tetkik edilmiş ve neticede, kazai 
mercilerce incelenen hususlarla reddi hâkim talebinin reddi 
hakkmdaki kararda usul ve kanuna aykın bir cihet görüleme
diğinden, ibareten yapılacak bir işlem bulunmadığı ve icabettiği 

takdirde başkâtip hakkında gereken disiplin muamelesinin mahal
len ifası lâzımgeleceği kararlaştırılarak keyfiyetin 15 . XI 1957 
gün ve 14912 sayılı yazı ile Bursa Cumhuriyet Miiddeiumumi- 
liğince tebliğ edildiği ve müştekinin sonradan gönderildiği 
5 . XII . 1957 tarihli dilekçe üzerine de, eski şikâyetleri tek
rarladığı cihetle, vekâletçe muamele ifasına mahal görüle
mediğinin kendisine keza tebliğ olunduğu» bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

1480/1480

584/584

Gereği düşünüldü : Miistedi Halil Doğan’ın, Büyük Millet 
Meclisine sunduğu dilekçede, Bursa 2 nci Hukuk Hâkimi Mü
rüvvet Yener’in vazifesini suiistimalden,

Başkâtip İbrahim Hatipoğlu ile zaoıt kâtiplerinin Hazine 
hakkının ziyama sebebiyet verdiklerinden,

Temyiz Mahkemesi 2 nci Hukuk Dairesi Reisi ve âzalarının 
keza vazifelerini suiistimalden,

Eski ve yeni Adliye Vekilleri Hüseyin Avni Göktürk ve 
Esat Budakoğlu’nun da tahkikat yaptırtmamak suretiyle vazi
felerini ihmal etmekten ve maiyetlerinin suçlarını kapatmaktan, 
dolayı cümlesinin Meclis tahkikatına tâbi tutulmaları is
tenmekte ise de Adliye Vekâletinin cevabi yazısında beyan edi
len hususlara ve ortada eski ve yeni Adliye Vekillerinin ve bun
lara tebaan diğer kimselerin Meclis tahkikatına tâbi tutulmaları
nı icabettiren maddi ve kanuni sebep ve delillere rastlanmamasına 
ve mertebei ula memurları hakkında gerekirse disiplin cezası 
tatbiki lüzumu vekâletçe mahalline bildirilmiş olmasına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  4 —

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

682 16 . IV . 1958

Dilekçi : Muayene için müracaat ettiği Suşehri Hükümet Ta
bibi tarafından kovulduğunu beyanla bu tabip hakkında takibat 
icrasını ve Gülhane Tıp Akademesinde muayene ettirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından ileriye sürülen iddi
anın tahkikiyle kanuni iktizasının yapılması ve mumaileyhin 
usulü dairesinde muayenesi için bir devlet hastanesin,3 müraca
at ettirilmesi, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden Sivas 
Valiliğine yazılmış olmasına göre, vâki istek hakkında sncü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

683 16 . IV . 1958

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesi eski işçilerinden oldu
ğunu ve bu işt.? iken hastalanarak mâlûl kaldığını beyanla, 
kendisine gelir bağlanması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin musabolduğu müzmin bron
şit hastalığının meslek hastalığı olmadığı Yüksek Sağlık Şura
sının 27 . II . 1958 gün ve 66/1844 sayılı karan il,s kabul edil
miş oduğu, Çalışma Vekâletinden bildirilmiş olduğundan, bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına

S a b r i  Ç i f t ç i  
E b e g ü m e c i  k ö y ü n d e  
.M a n i fa tu ra c ı  M e h 
m e t  A y d ı n  e l iy le  

K o z lu  - Z o n k u k la k

K a d i r  Y ı lm a z  
Ç a k ır  Ş e y h  k ö y ü n d e  
S u ş e h r i



ve müstedinin iddiasında ısrar ettiği takdirde usulen kaza 
merciine müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

684 16 . IV . 1958

Dilekçi : Elindeki şûra ilâmı ve 6273 sayılı Kanun mucibin
ce kendisine 1954 yılı mebdeinden itibaren 60 liralık kadro tah
sisi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının bu yoldg, yapılması hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrası 5 nci Daire
sinden almış olduğu ilâm gereğince 1 . III . 1954 tarihinden 
itibaren 60 liraya yükseltilip 30 . III . 1954 tarihinde de ma
aşının 70 liraya çıkarıldığı Maarif Vekâletinin bu baptaki ce
vabından anlaşılmasına ve bu muamele sözü geçen ilâm hükmü
ne uygun görülmesine ve ortada ademiinfaz gibi bir halin mev
cudiyeti tesbit edilememesine ve 70 liradan sonraki terfi nor
mal bir terfi olduğu cihetle mezkûr ilâmla ilgili görülmemesine 
binaen, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

685 16 . I V . -958

1301/1301 Nuriye Ünverünal
Merkez Dumlupınar 
İlkokulu öğretmeni 
Ankara

901/901
1455/1455

Osman Ayar ve ar
kadaşları
Şarki Göneşera kö
yünde 
Sürmene

Dilekçiler : Savut namı ile mâruf olup 4785 sayılı Kanunla 
devletleştirilen ormanın veya bedelinin kendilerine teslimini is
temektedirler.

Gereği düşünüldü : İdare ile müstediler arasında bu hususta 
tekevvün etmiş bulunan ihtilâfm tetkik ve halli alâkalı kaza 
merciine ait bulunduğundan vâki talebin bu sebepten encüme
nimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

686 16 . IV . 1958

532/532 Hayati Gürek
Hocaalımet mahallesi 
Begit sokak No: 12 
Diyarbakır

Dilekçi : Muş vilâyeti Jandarma Kumandanlığı mülhakı iken 
haksız yere emekliye sevk edildiğini beyanla, dosyasının tetkik 
olunarak emeklilik muamelesinin iptalini ve bu mümkün olma
dığı takdirde daha altı ay istihdam olunup emsalleri gibi 20 
sene üzerinden tekaüt edilmesini ve emekli maaşının da bu şe
kilde tadilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba 
göre dilekçi, 5434 sayılı Kanunun 39 ncıı maddesinin E fıkrası 
mucibince yetersizlikten emekliye sevk edilmiş olmasına ve bu 
fıkrava tevfikan tekaüt edilenler idari kaza merciine miirn/*o.



atle iptal dâvası ikame edebileceklerine, dilekçi de ileriye 
sürdüğü haksızlık iddiasını ve diğer hususları böyle bir dâva 
mevzuu ittihaz etmekte muhtar bulunmasına binaen, vâki ta
lep hakkında zikredilen noktalardan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

637 16 IV . 1958

881/881 Ahmet özden Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâma göre 30 . V . 1956
Maarif Memuıuı tarihinde 80 lira asli maaşa yükseltilmesi lâzımgelirken, Maa-
I. Çarşamba rif Vekâletince ancak 1 . III . 1957 de bu dereceye terfi ettiril

diğini ve bu suretle on aylık bir müddet kaybı bulufnduğıınu 
beyanla, mezkûr maaşa terfii tarihinin, 30 . V . 1956 ya götü
rülmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasındaki ilâm münderecatına 
ve Maarif Vekâletinden alınan cevaba ve yapılan incelemeye 
göre, dilekçinin elli lirada geçen 1 sene 9 ay 1 günlük hakkı, 
6273 sayılı Kanunla kazandığı derece ve kıdeme ilâve edilerek, 
mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 1 . III 1954 tarihinden iti
baren mumaileyh 70 liraya yükseltilmiş ve bu maaşta da 9 ay 
1 gün kıdemli sayılmış ve intibakı bu suretle tamamen düzel
tilmiş bulunmaktadır.

Mütaakıp terfi, 4598 sayılı Kanunla ilgili ve binaenaleyh 
normal bir yükselme olduğuna ve bu terfiin 6273 sayılı Ka
nunla bir alâka ve münasebeti bulunmadığına göre dilekçi, 
mezkûr 't.erfie taallûk eden iddia ve şikâyetini dâva şeklinde 
aidolduğu kaza merciine karşı dermeyan etmekte muhtardır.

Yukarda izah edildiği üzere, ortada Şûra ilâmının İnfazsız 
bırakılmış olması gibi bir durum mevcudolmadığından, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

688 16. I V . 1058

1342/1342

1404/1404
1679/1679

Ethem Tahtabacak 
Bucakkınık Bayram
lar köyünde 
Gerede
Mehmet Ortak 
Cebeci topraklık böl
ge 1, No: 74/1 de 
Ankara

Dilekçiler: Haklarındaki cezaların, istidalarında ileriye sür
dükleri sebeplerden dolayı affı lâzımgeleceğini beyanla, bu yol 
da bir karar ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedilere mütaallik 
hükümlerin kanun yolundan geçmek suretiyle katileştiği, gerek 
bu hükümlerde gerekse infazla ilgili muamelelerde her hangi 
bir yolsuzluk ve hata bulunmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince, bu işlerin 
tetkik ve müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili 
de: Yukardaki tezkere münderecatım tekrarla affı mübtelzim 
bir sebep göremediklerini ifade etmiştir.



A mı hal
No.

1063/1063 
1336/1336 
159S/159K 
1898/1898

265/265 
(S. No. 1 )

266/266 
(S. No. 2)

, 267/267 
(S. No. 3)

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

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülen af 
talepleri birer birer tetkik edilmiş ve neticede bu taleplerin dik
kate alınacak değer ve mahiyette olmadıkları anlaşılmış bulun
maktadır . 4

Müstedilerden Ethem Tahtabacak hakkmdaki cezanın, mu 
maileyhin hastalığı sebebiyle infazı mümkün olmadığı takdirde. 
Hükümetin inhası üzerine kendisinin Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun 42 nci maddesi hükmünden istifadesi cihetine gidil 
mesi mümkün ve caizdir.

Beyan edilen sebeplere binaen, vâki af talepleri hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

689 16 . IV . 1958

Dilekçi: Nazilli Sağlık Merkezi Göğüs hastalıkları servisin
de tedavi görmekte olduğunu, kendi namına gelen para ve ev
rakın tarafına teslim edilmediğini beyanla, müsebbipleri hak
kında kanuni muamele yapılmasını istemekte ve sözü geçen 
sağlık merkezi doktorlarından da şikâyet etmektedir.

Gereği, düşünüldü: Münakalât Vekâletinden alınan cevapta, 
dilekçi namına para ve kayda tâbi her hangi bir evrak gelme 
miş olduğu bildirilmekte olduğundan, bu hususta encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve mumaileyhin 
sağcık merkezi doktorlarına taallûk eden şikâyetini alâkalı' 
makama karşı serd etmekte muhtariyetine ittifakla kaıar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

690 16 . IV . 1958

Dilekçiler: Biga Karahamzalar Kooperatifi ortaklarından 
olup kooperatifin muhasibi Musa ismindeki şahıs kooperatif 
defter ve kuyudatı üzerinde sahte evrak tanzim ederek her biri 
adlarına 200 lira 1 080 lira borç tahakkuk ettirmiş olduğundan 
ve muhasibin bu zimmeti tahakkuk ettiği halde bir muamele ya
pılmamış ve Ziraat Bankasınca bu paraların kendilerinden tah
sili cihetine gidilmiş ve mağdur bir duruma düşmüş oldukların
dan bahsile bu paraların kendi üzerlerinden düşülmesini iste
mektedirler.

Kerim Kaya 
Otlukdere köyünde 
Biga

Osman Tasar 
Otlukdere köyünde 
Biga

Hanife Yavuz 
Otlukdere köyünde 
Biga

Hüseyin Yeşil 
Göğüs Hastalıkları 
Servisinde 
Nazilli

268/268 lieeep Kaplan 
(S. No. 4) Otlukdere köyünde 

Biga



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

269/269 Sait Avcı 
(S. No. 5) Otlukdere köyünde 

Biga

270/270 Adem Yılmaz 
(S. No. 6) Otlukdere köyünde 

Biga

271/271 Fatma Arslan 
(S. No. 7) Otlukdere köyünde 

Biga

272/272 Mehmet Berber 
(S. No. 8) Otlukdere köyünde 

Biga

273/273 İsmail Erkan 
(S. No. 9) Otlukdere köyünde 

Biga

499/499 İsmail Alınmaz 
(S. No. 10) Çelikgiirü köyünde 

Biga

500/500 Mustafa Çiftçi 
(S. No. 11) Çelikgürü köyünde 

Biga

501/501 Ali Kocausta 
(S. No. 12) Çelikgürü köyünde 

Biga

502/502 Ali Kara 
(S. No. 13) Çelikgürü köyünde 

Biga

503/503 Yusuf Çırak 
(S. No. 14) Çelikgürü köyünde 

Biga

504/504 Yakup Bıçkıcı 
(S. No. 15) Çelikgürü köyünde 

Biga

505/505 Recep Kiracı 
(S. No. 16) Çelikgürü köyünde 

Biga

506/506 Süleyman Kurt 
(S. No. 17) Çelikgürü köyünde 

Biga

507/507 Ahmet Canbaz 
(S. No. 18) Çelikgürü köyünde 

Biga

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: Sözü edilin sabık mu
hasibin yolsuz işlerinden dolayı vazifesine son verildiği ve key
fiyetin aynca C. Müddeiumumiliğine de intikal ettirildiği, suç 
mevzuu olup usulü dairesinde tanzim ve tasdik edilmiş borç se
netlerinin 2836 sayılı Kooperatifler Kanununun muaddel 11 
nci maddesinde açıklandığı veçhile İcra ve İflâs Kanununun 88 
nci maddesinde yazılı belgeler hükmünde oftduğu re kooperatife 
para yatıran ortakların aynı kanunun 25 nci maddesi delâle-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

508/508 Bekir Yaramaz
(S. No. 19) Çelikgürü köyünde

Biga

509/509 Yusuf Çiftçi
(S. No. 20) Çelikgürü köyünde

Biga

510/510 Muttalip Yaramaz
(S. No. 21) Çelikgürü köyünde

Biga

511/511 Ahmet Çalışkan
(S. No. 22) Çelikgürü köyünde

Biga

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

tiyle ana mukavelenamenin 26 nci maddesinde yazılı olduğu 
üzere salâhiyeti haiz çift imzalı makbuz almak zorunda olduk
lan ve bu husustaki itirazlann mahkemeye yapılmasının lâzım- 
geldiği açılacak âmme dâvasına şahsi hak dâvacısı sıfatiyle ka
tılmakta serbest oldukları, ayrıca ortaklar namına girişilmiş bu
lunan icrai takibatın müruruzamanı kesecek tedbirler alınmak 
kaydiyle mahkeme neticesine bırakıldığının kendilerine tebliğ 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâletin yukanya alınan cevabi yazısı
na göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

601 16 . IV . 1958

1574/1574 Kadri Yıldırım ve 
(S. No. 23) arkadaşları

Maliye memurları 
Bandırma

1590/1590 Haşan Ertıığrul 
(S. No. 24) Yeniköy J. Karakol 

K. Uz. Hiz. Onb. 
Orhangazi

1470/1470 Hıfzı Koksal ve ar- 
(S. No. 25) kadaşları 

Arzuhalci 
Samsun

1577/1577 Demir Tuğla 
(S. No: 26) Turgut reis mahallesi 

pazar içinde No : 
20/A 
Ankara

1562/1562  
(S. No: 27)

H. Şerife Altınbaraıı 
ve kardeşi
Kadıköy, altıvol Çi
lek sokak N o : 4 
İstanbul

Dilekçiler : Maliye millî emlâk memurlanna ve diğer servis 
memurlarına 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesine istinaden 
tanılan tazminat hakkının vergi dairesi servisinde çalışan kendi
leri gibi memurlara da teşmil edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşısı olup 23 senelik hizme
tinin 6911 sayılı Kanunla 10 seneliği borçlanmak suretiyle emek
liliğe kabul edilmiş olduğundan bu astsubaylardan farklan ol
madığı halde onlann gördüğü bilûmum haklardan kendilerinin 
mahrum edildiğinden bahsile 23 senelik hizmetinin tamamının 
emekliliğe sayılmasını ve mağdur edilmemesini istemektedir.

Dilekçiler : Kazançlan kendilerine nispeten çok üstün olan 
küçük esnaf vergiden muaf tutulduğu halde bütün varlığı bir 
yazı makinesinden ibaret olan arzuhalcilerin, Hükümetin bu atı
fetinden mahrum edilmiş bulunduğundan ve saireden bahsile bu 
adaletsizliğin düzeltilmesi için Kazanç vergilerinin âdil bir 
hadde indirilmesini istemektedirler.

Dolekçi : îşçi Sigortalarınca 60 lira maaşla emekliye sevk 
edilmiş ve devlet memurlan gibi ikramiye alamamakta bulun
muş olduğundan bahsile Devlet memurlan emeklileri gibi ken
dilerine de senede 3 maaş ikramiye itasına karar verilmesini 
istemektedir.

Dilekçiler : Babalarından almış olduklan maaşın pek az 
olduğundan ve çalışamıyacak bir vaziyette ve perişan bir 
durumda olduklarından bahsile tayyare kazasında şehiden ve
fat eden binbaşı ağabeylerinin maaşından veya hidematı 
vataniye tertibinden kendilerine maaş tahsis edilmesini iste
mektedirler.

1564/1564 Ahmet Askel Dilekçi : Birinci Cihan ve istiklâl harplerine iştirak etmiş,
(S. No: 28) Beyazlar köyünde yaralanmış ve halen 62 yaşında olup malî durumu çok dar 

Daday - Kastamonu bulunmuş olduğundan bahsile harblerdeki fedakârlıklarına



10 -
Arzuhal

No.

1571/1571
(S. No: 29J‘

1608/1608
(S. No: 30)

1589/1589 
(S. No: 31)

1291/1291
(S. No: 32)

1509/1509 
fS. No: 33)

1262/1262 
(S. No:-34).

1543/1543 
(S. No: 35)

1460/1460 
(S. No: 36)'

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

kargılık olarak vatani hizmet tertibinden kendisine 
bir aylık bağlanmasını istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

münasip

Ethem Kılıçaslan 
Kuyumcu Hikmet 
Bulgur eliyle 
Burdur

Dilekçi : D. D. Yolları memuru iken yaş haddinden 3 500 
lira ikramiye verilmek suretiyle vazifesinden uzaklaştırılmış 
olduğundan bahsile bir sene gibi çok kısa bir müddet daha 
çalışmasına imkân verilerek emeklilik ve üç senelik intibak 
haklarının verilmesini istemektedir.

Mümtaz ö. Baştuğ Dilekçi : 1952 yılı kira icar bedelinin esas ittihaz edilmiş
Teşvikiye caddesi olması doğru olmadığından ve bu yüzden mağdur duruma
Solgun söğüt sokak düştüğünden bahsile adalete uygun bir kira kanununun çı-
No: 17 karılmasını istemektedir.

Erip Gürtay 
Bostancı; Altıntepe 
Cevahirimi yolu No 
21
İstanbul

Ahmet Şahin 
Kasabada Şiikrüoğ- 
lu
Kaymaklı

Hüseyin Usuk 
Devlet Fidanlığı Bah
çe Kültürleri İstas
yon Çavuş 8/481 -
52 sandık numaralı 
Tokad

Zühtü Kesim
Emekli
Düzce

Refika Başar 
Bahçelievler 15. so
kak No: 7, kat 3, da
ire 6 
Ankara

Haşan Binlıektar 
Şoförler Cemiyeti 
Başkam 
ElAsıf

Dilekçi : Bütün hizmetlerin itibari zamlarla beraber 40 
seneye yaklaşmış olmasına rağmen emekli muamelesinin 1953 
tarihinde 1683 sayılı Kanundan evvelki hükümlere bağlan
mış, askerlik aylığına eklenen son hizmet zammı ile ikrami
ye almadan emekliye çıkarılmış \<e mağdur edilmiş bulun
duğundan ve sakat olan bu hükmün tadil ve ıslahı yoluna gi
dileceğini sevinçle gazetede okuduğundan ve saireden bah
sile mezkûr tadil tasarısı konuşulurken kendi durumunun da 
göz önünde bulundurulmasını istemektedir.

Nevşehir vilâyetine 20 kilometre mesafede bulunan ve ta
biat güzelliğine mazhar olan Kaymaklı kasabasının kaza ha
line ifrağ edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi. : G981 sayılı Kanunun bahşettiği haklardan müd
deti içinde faydalanamamış olduğundan bahsile mezkûr ka
nunun müddetinin uzatılmasını ve jandarmada geçen 12 se
se ile fidanlıktaki 6 senelik hizmet müddetinin borçlanmak su
retiyle emekliliğine sayılmasını istemektedir.

Dilekçi : Almış olduğu emekli maaşı ile efradı ailesini ge
çindirmekte zorluk çektiğinden ve hastalıklı bulunduğundan 
bahsile emekli maaş ve ikramiyelerine birer miktar zam ya
pılmasını istemektedir.

Birinci devre Glimüşane Mebusluğunu yapan ve Pontos İs
yanını bastırmak için vazifeten mutasarrıflığa tâyin olunan 
mütevaffa babası Veysel Rıza Zarbu’nun vatani hizmetinden 
dolayı kendisine bu tertipten maaş tahsis edilmesini iste
mektedir.

Oto sahiplerinin kamyonlarının tonajına, otobüslerin yol
cu adedine ve taksilerin ise modellerine ve üç kısma göre pra
tik olarak muayyen ve maktu bir vergiye tâbi tutulmaları 
talebin den ! barettir.



A mıhiil Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eneümen karan ra a a şahaptan varildi#

1542/1542 Süleyman Selek ve 
(S. No. 37) arkadaşları

' Baraklı köyünde 
Dinar

1541/1541 Z. Hasene Türkel 
(S. No. 38) Selimiye Tayakadın 

sokak No. 22 
Üsküdar - İstanbul

1533/1533 Mehmet Köroğlu 
(S. No. 39) Elbiseci Bayram Bi

len eliyle Uzun (»ar
gıda
Sakarya

1526/1526 Halil Turan
(S. No. 40) Belediye tşçisi 

Ş. Koçhisar

1468/1468 Şevket Temiir 
(S. No. 41) Maksutlu köyünde 

Şarkışla

1426/1426 Ekrem Biliean 
(S. No. 42) Müftü

Ü1Q

1415/1415 Mediha Özkömür 
(S. No. 43) Değirmenönü ma

hallesi Kışla cad
desi No. 165 
Denizli

Dilekçiler: îmam - Hatip Okulundaki din dersi saatlerinin 
fazlalaştırılmasım Dinar müdür ve öğretmenlerin tâyin edilme 
sini, birlikte namaz kılınmasını ve bu mektebin yatılı olmasını, 
llâhiyat Fakültesine giriş hakkının tanınmasını bir sınıfın bir 
devre yalnız Kuranı Kerim öğrenmesi için ihzari sınıf haline 
getirilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Kasımpaşa Askeri Fabrikasından emekli olan ko* 
cası müteveffa Ali Usta 10 senelik emekli maaşını toptan al- 
ması yüzünden kendisine dul maaşı tahsis edilemiyeceği vâki 
müracaatine verilen cevaptan anlaşılmış ve bu baptaki kanun 
tasarısının da Meclise sunulmuş olduğunu duymuş bulunduğun
dan bahsile mezkûr kanunun bir an evvel çıkarılmasını iste
mektedir.

Dilekçi: Zonguldak kömür havzasında çalışmakta iken bir 
kaza neticesi barapor mâlûl kalmış ve bağlanan mâlûliyet ma
aşı ile efradı ailesini geçindirmediğinden ve perişan bir du
rumda kalmış bulunduğundan bahsile mâlûliyet maaşının Aza
mi derecede artmlmasmı istemektedir.

Dilekçi: Ş. Koçhisar Belediyesinde ücretli işçi olarak 24 
seneden beri çalışmakta ve halen 68 yaşında çalışamıyacak bir 
durumda bulunduğundan bahsile belediyece emeklilik tazmina* 
tının verilmesini istemektedir.

Oğlu Battal yatılı öğretmen okulundaki tahsilini terk etme
sinden dolayı Maarif Vekâletince kendisinden istenilen 1550 
lira masraf ve tazminatın ihtiyarlığı sebebiyle affedilmesi ta
lebinden ibarettir.

Müftülerin bilgi ve tahsilleri ve görevlerinin kutsiyeti na- 
zan itibara alınarak daha yüksek bir derece ile tâyinlerinin 
yapılması talebinden ibarettir.

Ölen ilk kocasından evlenme sebebiyle kesilen maaşın yeni
mden tahsis edilmesi talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muame- 
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar Ko. Karar tarihi

692 16 .I V . 1958

1536/1536 Osman Acar ve aı- 
CS. No. 44) kadaşları

Hardallık köyünde 
Kadirli

Dilekçiler : Tarlasız çiftçi olduklarından bahsile toprak tev
zi edilinceye kadar istidada numaralan gösterilen Hazine ara
zisinden kendilerine icarla toprak verilmesi talebinden ibarettir.



1609/1609 Mustafa Aygiin 
(S. No. 45) Çayeli Kaytanpaşa 

nahiyesinde 
Rize

1617/1617 Mehmet Güleç 
(S. No. 46) Güney Sanayi Fab

rikası civarında Bak
kal Rahmi Akyliz 
eliyle 
Adana

1580/1580 Fehmi Yaşarol ve 
(S. No. 47) arkadaşları

DDY Mağaza Müd. 
İşçi Mümessilliği 
Eskişehir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1588/1588 Halil Kırant 
1905/1905 Belediye Reisi 

(S. No. 48) Karaburun

1581/1581 İmamettin Kalmış
1862/1862 Adalet Sarayı karşı- 

(S. No. 49) sında Menzi İş Haııı 
No: 4 
Adana

1593/1593 Şerife Karakoç 
(S. No. 50) Yeniçay köyünde 

Sandıklı

1599/1599 Ertuğrul Ünlühan 
(S. No. 51) Hacı Hızır mahallesi 

Hacıhasan Çeşme 
sokak No. 21 
îzmit

1586/1586 Ziya Sezer 
(S. No. 52) Dokumacılık Koope

ratifi
Ereğli - Konya

Dilekçi : Hiçbir malı bulunmadığından bahsile bir gelir kay
nağının temin edilmesini veya arazi verilmesini istemektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1952 senesinde Lâzkiye’den Anavatana gelmiş ve 
bugüne kadar iskânı yapılmamış ve meslekinin de çiftçi oldu
ğundan bahsile emsali misillû iskânının yapılmasını istemekte
dir.

Dilekçi : DDY. mağaza işçilerinden olup kendilerine muvak
kat işçi nazarı ile bakılmakta ve sicilli işçilere 200 lira doğum 
yardımı yapıldığı halde kendilerine 100 lira verilmekte ve di
ğer işçilerden tefrik edildiklerinden ve saireden bahsile derece
lerinin sekize yükseltilmesini primlerinin 2 nci mevkiden ve al
tı ayda bir tulum verilmesini, yeni atelyelerde çalışan işçilere 
tahakkuk ettirilen hakların kendilerine de tahakkuk ettirilme
sini ve hastalıkları müddetince maaşlarının tam olarak verilme
sini ve aradaki bu ikiliğin kaldırılması hakkında ilgili makamlar 
nezdinde teşebbüse geçilmesini istemektedirler.

Dilekçi : 1953 senesinde vukubulan zelzelede yıkılan evle
rini yaptırmak için Emlâk Bankasından yüzde beş faizle almış 
olduğu paranın faizinin emsali misillû kaldırılması talebinden 
ibarettir.

Dilekçi : Hindistan mültecisi olup birçok mülteci vatandaş
lar her haktan faydalandığı halde bir türlü kendisine iskân hak
kı verilmediğinden ve perişan bir durumda olduğundan bahsile 
iskân hakkının verilmesini veyahut Hindistan’a gitmek üzere yol 
parasının temin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kocasından şehit maaşı bağdanmış ise de tütün ikra
miyesinden istifade edememiş olduğundan bahsile tütün ikrami
yesinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Erzincan Petrol Ofisi memurlanndan olup izinli 
olarak memleketi elan İzmit’e gelmiş ve îzmit deniz faciasında 
efradı ailesinden dört kişiyi kaybetmiş olduğundan bahsile har- 
cırahsız olarak îzmit Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğü emrinde 
bir vazifeye naklen tâyin edilmesine delâlet buyurulmasını is
temektedir.

Dilekçi : 35 - 40 sene evvel Ebevinleri ile birlikte Yugos- 
lavyadan Anavatana gelmiş halen topraksız ve meskensız bu
lunmuş olduğundan bahsile köyleri dâhilinde Hâzineye ait boş 
araziden toprak komisyonu vasıtası ile kanuni mevzuat daire
sinde bir an evvel toprak verilmesini istemektedir



Arzuhal
No.

1539/1539 
(S. No. 53)

1518/1518 
(S. No. 54)

1531/1531 
(S. No: 55)

1537/1537 
(S. No: 56)

1527/1527* 
(S. No: 57)

1519/1519 
(S. No: 58)

1523/1523 
(S. No: 59)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Aktaş 
Tüccar Müslüm Fı
rat. eliyle Mavrata 
köyünde 
Pütürge

Bahattiıı Eryaşa 
1958 tarihli ve 1302 
mahreç No. lu Tel. 
sahibi Emekli Albay 
Manisa

Hamıı Bayraktar ve 
arkadaşları 
258 sıra ve 20 . III . 
1958 tarihli tel sa
hibi
Karaman

Mithat Tokbav 
Garda Maııavraeı 
Ulukışla

İhsan Kırsaç 
Mescit mahallesi 
No :6 
Havran

Ahmet Koçanlı 
Kayıtak köyünde 
No: 44 •
Çankırı

Ali Osman Kurtul
muş ve arkadaşları 
Ihsanülhamit köyün
de
Kozan

—  13 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 300 hanelik köy balkı senelerdenberi susuzluk 
çekmekte olduklarından bahsile malzemesi mevcudolan köy
lerinin içme suyunun bir an evvel gelebilmesi için bir mühendis 
gönderilmesini istemektedir.

Evini yaptırmak için ihtiyacı olan demirin vilâyetçe halen 
verilmediğinden ve eksiltme ve arttırma kanunu dışında arzu 
edilen şahıslara vilâyet makamınca tevzi mallarının ihale edil
diğinden şikâyeti mutazammmdır.

Tapu fazlası olan ve zilyedlerinde bulunan arazilerinin Hâ
zinece borçlandırılmak suretiyle namlarına tescilinin yapılması 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : Beş nüfus sahibi olup almış olduğu maaşla geçin
mekte müşkülât çektiğinden ve emsalinin 260 lira maaş almakta 
bulunduğundan bahsile kendi maaşının da bu miktar üzerinden 
verilmek üzere düzeltilmesini istemektedir.

Dilekçi : 16 nci Tümenin Topçu alayında sekiz buçuk sene 
saraçlıkta çalışmış ve tümenin lâğvı dolayısiyle terhis edilmiş 
olduğundan bahsile emsali misillû tekrar orduda veya askerî 
fabrikalarda münhal olan saraç başlığına tâyinine delâlet bu- 
yurulmasım istemektedir.

Dilekçi : Yaralama suçundan 16 seneye mahkûm olup mev
kuf bulunmuş ve yuvasının dağılmış olduğundan bahsile kim
sesiz ve perişan olan çocuklarının yetim yuvasına alınmasını 
istemektedir.

Dilekçiler: Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından iskân 
mıntakasında kendilerine verilen arazi az ve kıraç bulunmakta 
olduğundan bahsile nüfuslarına göre yetecek miktarda mümbit 
ve ziraate elverişli arazi verilmesini ve iskân haklarının ikmal 
edilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye 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 şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü ge-
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Aızmhal 'Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

çen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi'

693 16 . IV . 1958

1667/1667 
(S. No: 60)

1668/1668
(S. No: 61)

Durak Oruç 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi Ajansı Müdür
lüğü memurlarından 
Tercan

Süleyman Karaca w
arkadaşları
I). P .  O c a k  B a ş k a m

Işıklı köyünde
Avdın

Dilekçi: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından geri aldı
ğı keseneklerin taksitle iadesi hususunun ek bir kanunla sağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçiler: Hükmi şahıslara aidolup üzerinde okul veya ev 
yaptırmaya elverişli bulunan arazinin istimlâkine köy muhtar
larının yetkili kılınmasını teminen İstimlâk Kanununa bir mad
de eklenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri her birinin ismi hizasında ayn, ayrı gösterilen talepler, ye
ni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğundan, mezkûr 
taleplerin bu sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

694 16 . IV . 1958

1692/1692 
(S. No: 62)

1689/1689 
(S. No: 63)

1662/166^
(S. No: 64)

1659/1659 
(S. No: 65)

Fahri Uçar 
Birinci geçit aile ve 
(•ocuk bahçesi sahibi 
No: 4
Mamak - Ankara

Hüseyin Kurtuluş v«* 
arkadaşları 
Muhtar-. Dülgeri i 
köyünde 
Karadere - Rize

Mustafa Erzincan 
Arifive mahallesi 
Tapu sokak No: .‘1 
Eskişehir

Selim Keskin ve ar
kadaşları 
Elmalı

Dilekçi: Ankara’da Mamak’ta tapulu arazisi içinde tesis et
miş olduğu aile ve çocuk bahçelerinin, 11 . IX . 1957 tarihinde 
vukua gelen sel felâketinde kamilen hasara uğramış ve bu yüz
den üç yüz bin liralık bir zarara giriftar olmuş bulunduğundan 
bahsile, bu tesisleri ihya etmek üzere kendisine gerekli yardı
mın yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Köy merasının halka dağıtılmasını istemektedir
ler.

Dilekçi: Eskişehir’de bir köprü inşası münasebetiyle istim
lâke tâbi tutulmuş olan dükkânların tahliyesi hususunun, mez
kûr köprüye ait inşa levazımının tedarik edilip fiilen inşaata 
başlanıncaya kadar tehirini istemektedir.

Dilekçiler: 6831 sayılı Orman Kanununun 7 nci maddesi 
hükmüne göre tahdit yapılıncaya kadar haklarındaki dâvaların 
olduğu yerde durdurulmasını istemektedirler.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve Adresi Knoümen kararı ve ae sebep tan verildiği

16 5 4 /1 (»54 A bdu llah  K arak ı ır l  Dilekçi : Köylerindeki camiin noksanlarının ikmali için yar*
(S. No: 66) L a lavarg in is  köyüıı- dım yapılmasını istemektedir.

d<*
(Jöh* Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp

mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin önce son karan almaya yetkili idari ma
kam veya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması 
lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr ta
lep ve şikâyetler hakkında bu sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü daire
sinde mezkûr makam veya mercilere aynca müracaatte muhta
riyetlerine ittifakla karar verildi.

Kurar No. Karar tarihi

695 16 . IV . 1958

1694/1694 Muharrem Şen * Dilekçi : Bir iş kazası neticesinde bir gözünü kaybettiğin-
(S. No: 67) İv K. 1. Motor Ta- den bahsile, kendisine bu münasebetle verilmesi lâzımgelen taz- 

mirathaııesimle minatın alâkalı işletmeden alınmasını istemektedir.
S. 346171 
Z onguldak

1666/1666 H id a y et  A l p d o ğ a n  Dilekçi : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi-
(S .  No: 6K ) V e t e r in e r  Mfidiirh 'i-  ne müsteniden her ay başında maaşla birlikte tediye edilmekte 

£ü t eskil  âl ı ıic imır-  olan tazminatın, Veteriner Teşkilâtında vazife gören memur
la r ın d a n  lara, mezıjn veya hasta olduklan zaman verilmemekte olduğu- 
Bİ1İİS nu ve Maliye Vekâleti ile Divanı Muhasebat arasında da bu hu

susta ihtilâf tekevvün ettiğini ileri sürerek, bu bapta bir muk- 
teza beyan edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
talepler kaza merciince incelenerek karara bağlanması lâzım- 
gelen hususlara taallûk etmekte olduğundan mezkûr taleple
rin bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
sine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

896 10 . IV . 1958

Kcis  M . M. K â t i p '

Konya (.■orunı Antalya Bolu Erzurum İçel
A. F. Ağaoğlu M. Dayıoğht V. Eyvboqh> V. Karabulut

M
Kayseri O rd u  Sivas • Trabzon

E. Develioğlu ii. Ekçi M. 0m4V*r O. N. Jjenniofjlu



16 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1935/1935 
(S. No. 69)

1933/1933 
(S. No. 70)

1931/1931 
(S. No. 71)

1925/1925 
(S. No. 72)

1923/1923 
(S. No. 73)

1919/1919 
(S. No. 74)

1918/19J8 
(S. No. 75)

1914/1914 
(S. No. 76)

1912/1912 
(S. No. 77)

1897/1897 
(S. No. 78)

1888/1888 
(S. No. 79)

Mahir Diker 
Camiicedit mahal
lesi
Nevşehir

Halil Köse ve arka
daşları
Ontemmuz Muhtarı 
Zonguldak

Ali Çelik 
Çamurlu mahalle
sinde 
Ünye

Mehmet Gezer ve 
arkadaşları 
Göndüz mahallesi 
Kırıkhan - Hatay

Abdil Yiicesan 
Aşağı Aliçomak kö
yünde 
Emirdağ

Kadir Karaca ve ar
kadaşları
Şerefiye köyü Ko
zak İskelesi Tüccar 
Karasu - Sinob

Necati Astarcıoğlu
Ressam
Kütahya

M. Zeki Koldaş ve 
arkadaşları 
Aşağı Piribeyli kö
yünde
Emirdağ - Afyon

Osman Harmankaya 
Güzve köyünde 
Ermenek - Konya

Karatiken Köyü 
Muhtarı ve arkadaş
ları 
Tarsus

Ali Gözaçan 
Soğukpmar mahal
lesi •
Tokad

Dilekçi : Evinin yarıdan fazlasının belediyece kanuna ve 
imar plânına aykırı olarak istimlâk edildiğinden ve saireden 
bahsile, inşaatın ikmali hususuna alâkalılarca mümanaat edil
memesinin teminini istemektedir.

Dilekçiler : Senelerden beri imar ederek oturmakta olduk
ları ev ve arsaların kendilerine temlikini istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : îskân edildikleri köyün otlakiyesinden hayvan
larının istifade etmesine mahallî mütegallibenin mâni olmakta 
bulunduklarını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Çiftçi olan kendisine ve diğer yirmi beş hane hal
kına toprak verilmesini istemektedir.

Dilekçi : kazalannda lâstik tevziine memur edilen Ziraat 
Teknisiyeni Mustafa Karamm’ın yolsuz hareketlerde bulundu
ğundan bahsile, adı geçen hakkında takibat yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Kozak iskelesinde bir nahiye teşkilâtı kurulma
sını istemektedirler.

Dilekçi : İhtiyar ve fakir olduğundan bahsile, kendisine bir 
mesken temin edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : istidalarında beyan ettikleri sebeplerden dola
yı, köylerinin eski haline getirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Evinin bir kaza neticesi tamamen yandığından 
bahsile, kendisine yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler
dirler.

Tarsus - Mersin asfaltının tamirini istemekte-

Dilekçi : Sünnetçi zade Hacı Abdullah Vakfı evlâdından 
olduğunu beyanla, bu vakfa ait gayrimenkullerin Vakıflar 
İdaresince takdir edilecek bedel mukabilinde ve borçlanma su
retiyle kendisine verilmesini istemektedir.



— İT

1887/1887 
2143/2143 

(S. No. 80)

A rzuha 1
No.

1884/1884 
(S. No. 81)

1934/1934 
(S. No. 82)

1932/1932 
(S. No. 83)

1929/1929 
(S. No. 84-)

1927/1927
(S. No. 85)

1904/1904 
(S. No. 86)

1915/1915 
(S. No. 87)

İrfan Nalbant 
Cumhuriyet mahal
lesi Kolağası sokak 
No: 12 
Adapazarı

Hail' Şener ve arka
daşları
Gündoğdu köyünde 
tzmit

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Kimsesiz bir ilkokul talebesi olduğunu beyanla, 
yatılı bir okulda tahsil ettirilmesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Köyleri ile İzmit arasındaki yolun ciheti aske- 
riyece cephanelik arazisi içine alındığını beyanla, bu yoldan 
eskisi gibi istifade ettirilmelerini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilen ta
leplerin son karan almaya yetkili ida^l makam ve mercilerce 
incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin 
sözü geçen makam veya mercilere usulü dairesinde ayrıca mü- 
racaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

697 7 . V .1958

Şükrü özer 
Ayancık kazası 
Tapu Odacısı 
Sin oh

Abdullah öııüı*
3 ncü Ordu Veteri
ner Başkan Mu. 
Erzurum

Ali Karadayı
Ceza Evi Gardiyanı
Amasya

Mehmet Demir 
Kayadibi Nahiyesi 
Odacısı 
Sivas

İbrahim Ercan 
Ceza Evinde mah
kûm 
Bodrum

Yaşar Yıldız 
Ceza Evinde mah
kûm
Nevşehir

Dilekçi : Odacı ücretlerinin artırılmasını ve bunların di
ğer haklardan istifade ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Üvey evlâtlarının da harcırahtan istifade ettiril
mesini istemektedir.

Dilekiç : Gardiyan ücretlerinin artırılmasını ve bunlara 
bâzı hakların verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Odacı ücretlerinin artırılmalını istemekedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirdirler.



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

1901/1901
(S. No. 88)

1895/1895 
(S. No. 89)

1891/1891 
(S. No. 90)

1926/1926 
(S. No. 91)

1899/1899 
(S. No. 92)

1900/1900 
(S. No. 93)

1896/1896 
(S. No. 94)

1875/1875 
(S. No. 95)

Ahmet Ekinci 
Büyük Böleek ın;ı- 
hallesinde 
Aksaray - Niğde

Kemal Doğuoğlu 
Güzelbahçe Şafak 
A p .  11/5
Teşvikiye - İstanbul

Mehmet Turan 
Güllük mahallesi 
Emir sokak No. 28 
Eskişehir

Dilekçi : Medeni Kanunun evlenme, miras ve diğer aite 
hukukuna mütaallik bükümlerinde değişiklik yapılmasını is
tilzam eden talep ve temennilerde bulunmaktadır.

Dilekçi : 5838 sayılı Kanunla emsallerine verilmiş olan 
eşit maaş hakkının kendisine de verilmesi hususunun temini
ni istemektedir.

Dilekçi
temektedir.

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmalını is-

Geıteği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında gösterilen taleplerin 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğu anlaşıldı
ğından mezkûr talepler hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

698 7 . .V . 1958

Sadık Gül 
Urca köyünde 
Ulus - Zonguldak

Cemal Çetiner 
Halil Rifatpaşa cad
desi No. 12/A 
îzmir

Hüseyin Ünlü ve ar
kadaşları
Paldırvan Köyü ih
tiyar Heyeti 
Arpaçay

Hasaıı Ünal 
Bahadııı köyünde 
Sorgun

Zeynel Ekinci 
î. E. T. T. İşletme 
Umum Müd. Gece 
Bekçisi 6656 Sicil 
No. lu 
İstanbul

Dilekçi : Bir kıta tarlasına Orman İdaresince müdahale 
edildiğinden bahsile, vâki müdahalenin önlenmesini ve mszkûr 
tarlanın eskisi gibi yedinde ipkasını istemektedir.

Dilekçi : Müzayede ile hâzineden satınaldığı arazinin, uzun 
bir müddet sonra tapusu iptal edilmek suretiyle elinden alın 
dığım beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Köy halkının kırk seneden beri zilyed blundu- 
ğu yaylaya başkaları tarafından vâki müdahalenin önlenmesini 
ve mezkûr yaylanın köyelerine teslimini istemektedirler.

Dilekçi : Evvelce Maarif Vekâleti tarafından istimlâk olu
nup bilâhara iade edilen gayrimenkule ait tapu kaydının namına 
tashihini istemektedir.

Dilekçi : Bir iş kazası neticesinde hastalandığını ve hasta
nede kaldığı müddete ait haklarının ve ayrıca doğum yardımı 
ve emzirme karşılığı verilmesi lâzımg.slen paranın İşçi Sigorta
ları Kurumunca ödenmemekte olduğunu beyanla, gereğinin ya
pılmasını istemektedir.



Dilekçi : Medeni Kanunun 650 nci maddesine aykırı ola
rak mahkemece hadmine hükmedilen gayrimenkulün yıktınl- 
mamasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedil-sr tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı, ayn gösterilen ta
lepler, Adlî veya idari kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış v.eya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk 
ettiğinden, mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel
53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yap:- 
lamıyacağına ittifakla karar verildi.

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

699 7 . V . 1958

Dilekçi : Köy yolunun yaptırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin aidolduğıı makam veya mercie ayrıca müracaatte muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

700 7 . V . 1958

1765/1765 Şükrü Aydın
Boyııuyağuıı Halâ 
köyünde
Harşit - Tirebolu

1878/1878 Ali îpek 
(S. No. 96) Güney mahallesi 

1186 So. Xo. 21 
İzmir

I766/1766 Hamdi Kaysi 
Hoca Yadigâr ma
hallesinde 
Urfa

Dilekçi : Köy cmii imamının vazifesinden uzaklaştırılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu ususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilek
çinin aidolduğu makam veya mercie ayrıca müracaatte muh
tariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

701 7 . V . 1958

1463/1463 Süreyya llbaşı 
►Halıcılar caddosi 
Xo. 6/2
Fatih - İstanbul

Dilekçi : Devlet Şûrasına ikame eylediği idari dâvanın, ara 
dan iki sene geçmiş olmasısa rağmen, henüz karara bağlan
madığını beyanla, mezkûr dâva evrakının bir an evvel ince
lenerek bir neticeye raptedilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin İstanbul İmar Müdürlüğüne 
izafeten Belediye Reisliği aleyhine Devlet Şûrası 6 nci Daire
sinde açmış olduğu idari dâva hakkmdaki dosyanın kanun 
sözcülüğünce tetkiki sırasında mezkûr dosyada bulunması



Arzuhal
No.

577/577

1462/1462

lâzımgelen bir krokinin mevcudolmamasından dolayı mahal
linden istendiği ve geldiğinde sözü geçen dâva dosyasının 
dairesine tevdi edilerek karara bağlanacağı, Devlet Şûrası 
Reisliğinin bu baptaki cevabi yazısından anlaşılmakla vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

702 7 . V . 1958
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

İsmail Garipdoğan 
E. T. T. Silâhtar 
Fabrikası Lojman
ları No. 46 
İstanbul

Dilekçi : Sekiz yaşındaki bir çocuğunun, çalışmakta olduğu 
Silâhdar fabrikasının su kanalına tedbirsizlik ve kontrolsuz- 
luktan düşerek boğulduğunu, bu kere idarece iş yerinin değiş
tirilmesine tevessül edildiği ve bu vesile ile de kendisine tah
sis olunan lojmandan çıkarılmak istendiğini beyanla, iktiza
sının ifasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu ölüm hâdisesinden do
layı alâkalı şahıs hakkında açılan âmme dâvasının devanı 
etmekte olduğu ve şoför olan dilekçinin umumi servise nakli 
dolayısiyle fabrika civarındaki lojmndan istifade ettirilmesi
ne artık imkân kalmadığı ve talimatname ükmünün de bu 
merkezde bulunduğu, Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi ya
zıdan anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

703 7 . V . 1958

Ekrem Yıldız 
Devlet Hastanesin
de Göğüs Paviyo- 
nunda 
Tekirdağ

Dilekçi: İşlediği suç âdi bir hırsızlıktan ibaret iken buna 
gasp mahiyeti izafe edilerek fazla bir cezaya mahkûm edildiği 
ni beyanla, hakkında bahis mevzuu sirkat suçundan ceza ter- 
tibedilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Holândalı bir seyyaha ait pa
ra çantasını cebir ve şiddet istimali suretiyle gaspettiği mah
kemece sabit görülerek hakkında buna göre ceza tâyin edilmiş 
ve lâhik olan hüküm de Temyizen tasdik olunmak suretiyle 
katileşmiş bulunmasına ve diğer taraftan Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 54 ncü maddesi sarahatine nazaran mahkeme karar 
lanna müdahale caiz olamıyacağınâ mebni, vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ka 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

704 7 . V . 1958



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

107 1167 Kadir Tahtacı
Merkez Atelvesi iş
lilerinden
Samsun

Dilekçi: Hakkındaki ihtar cezasının kaldırılmasını ve bâzı 
kimselerin görevlerini kötüye kullandıklarından ve saireden 
bahsile, bunlar hakkında da kanuni muamele yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü: Nafıa Vekâletinden alman cevapta, müs
tedinin âmirleri hakkında ileriye sürdüğü iddiaların asılsız ol
duğu ve üstüne karşı gösterdiği hürmetsizlikten dolayı da an
cak bir ihtar cezasiyle tecziyc edildiği bildirilmesine binaen, 
mesul vekâletin mezkûr cevabı karşısında encümenimizce bu 
bapta muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin ihtar 
cezasına mâtuf talebini merciine karşı ayrıca dermeyan etmek
te muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

705 7 . V .1958

1525/1525 Seyfullah öztan 
İlkokul Başöğret
meni S. 312 
Ceylânpınar - Viran
şehir - Urfa

Dilekçi: 60 liraya terfiinin sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Maarif Vekâletinden alman cevaba göre- 
dilekçiye 60 liralık kadro tahsis edilmiş ve bu suretle muma
ileyhin terfii sağlanmış olduğundan vâki talebi hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

706 7. V . 1958

1290/1290 Mehmet Yıldız ve 
Mustafa Yıldız 
Kalpaklıoğlu ma
hallesi Kalemkırdı 
sokak No. 74 
Kayseri

1532/1532 Haşan Sevinç
Ceza Evinde mev
kuf
Yenice - Çanakkale

1535/1535 İsmail Hakkı Tümez 
Üftadiye mahallesi 
Dere sokak No. 4 
Bursa

Dilekçiler : İstidalarında beyan ettikleri sebeplerden dolayı 
haklarındaki hapis ve para cezalarının ve nakil kararının husu
si af yoliyle kaldırılması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir 
karar ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi yazıların
da : Dilekçiler hakkındaki hüküm ve kararların kanun yolların
dan geçmek suretiyle katileştiği ve bu hüküm ve kararlarda her
hangi bir hata ve isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de : Yu
karda münderecatmdan bahsedilen cevabi yazılar dairesinde be
yanı mütalâa etmekle beraber, affı mültelzim bir sebep göreme
diğini de sözlerine ilâve eylemiştir.

Gereği düşünüldü : Müstediler tarafından ileriye sürülen af 
talepleri dikkate alınacak değer ve mahiyette görülemediğinden 
bu taleplerin reddine; Haşan Sevinç hakkında âzadan Nüzhet 
Ulusoy, Ahmet Hamdi Sezen,ve Fahri Karakaya’nın müstenkif,
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mehmet Yıldız ve Mustafa Yıldız haklarında da keza âzadan 
Hüseyin Ortakcıoğlu, Fahri Karakaya, Mustafa Altındağ ve 
Mithat Dayıoğlu’nun muhalif kalmalarına karşı, mevcudun ek
seriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

707 7 . V . 1958

192*2/19*22 Muhterem Olcay Dilekçi : 1038 sayılı Kararnamenin 12 numaralı bendinin tef-
Vali Konağı caddesi sir yoliyle makable teşmilini istemektedir.
No. 1
Tekirdağ Gereği düşünüldü : Kararnamelerin tefsiri veya şümul dere

cesinin tâyini teşrii uzva aidolmadığı cihetle vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

708 7 . V . 1958

1908/1908 Mehmet Diktaş
tş Han No. 8 Terzi 
Şerafettin Diktaş 
vanında.
jrzmcaıı

Dilekçi : ihmalden mahkûm olduğu 25 gün hapis cezası 
mahkemece tecil edilmiş bulunduğa ve miktar ve mahiyeti 
itibariyle de bu ceza mânii memuriyet olmadığı halde eski gö
revine alınmamakta bulunduğunu beyanla, tekrar tavzifi hu
susunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tekrar tâyin hususunda idarenin icba
rı caiz olamıyacağma göre vâki talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin bu 
bapta kanun yoluna müracaatta muhtariyetine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

709 7 . V . 1958

1877/1877 İbrahim Yağcı Be
zirci
Devlet Hastanesi 
Mahkûm Paviyonıı 
Tekirdağ

Dilekçi : Haksız yere müebbet hapse mahkûm edildiğinden 
bahsile, dosyasının celp ve tetkikini ve mahkûmiyeti hakkın- 
daki kararın bozularak tekrar muhakeme elilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçirin kanun yoluna müracaat et
mekte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkmda encümenimiz- 
oe muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

710 7 . V . 1958
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1458/1458

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Süleyman -Arslan ve 
arkadaşları 
Meyreıı köyünde 
Kd. Kreğlisi

Dilekçiler : Zilyed bulundukları yerlerden kaymakamlıkça 
çıkarıldıklarından ve jandarma tarafından dövüldüklerinden 
ve saireden bahsile, mezkûr yerlerin kendilerine iadesini ve di
ğer hususlar hakkında da kanuni iktizasının yapılmasını iste
mektedirler.

Kııcümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin üzerinde hak iddia ettikleri 
yerlerin Armutçuk Kömür İşletmesi Müessesesinin imtiyaz sa
hası dâhilinde bulunmasından dolayı 5917 sayılı Kanun hüküm
lerine tevfikan bu yerlere vâki tecavüzlerinin mahallî kayma
kamlıkça menedildiği ve dövüldükleri yolundaki iddianın da 
vâridolmadığı, Dahiliye Vekâletinin tahkika müstenit işarın
dan anlaşılmasına ve mamafih her iki husustan dolayı alâkalı 
kaza mercilerine müracaat hakları mahfuz bulunmasına binaen, 
vâki talepleri hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

711 7 . V . 1958

764/1704 Sadettin Gökçen Dilekçi: Kömür havzasından çıkarılmış olan babasına yar-
Kahveei Hâmil Kii- dımda bulunulmasını ve kendisinin de dokuz nüfuslu bir aileye
çük eliyle baktığı göz önüne alınarak beş liradan ibaret yevmiyesinin ar-
Kozlu - Zonguldak tırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine göre bu hususta en- 
cümemmizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
aidolduğu makam veya mercie ayrıca müracaatte muhtariyeti
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

712 7 . V . 1958

1770/1770 Şükrü Şerbet Dilekçi: Bünyan Mensucat Fabrikasında hastalandığı ve bu
Camii Cedit mahal- hastalığı meslekî hastalıklardan madudolduğu halde İşçi Sigor-
I esin d e talan Kurumunca aksine muamele yapılarak mağdur edildiğini
Bünyan - Kayseri beyanla, dosyasının tetkik edilip hakkının verilmesi hususunun 

sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin usulü dairesinde Çalışma Ve
kâletine müracaatte bulunması lâzım geleceğinden vâki talep 
hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

713 7 . V . 1958



—  M

1788/1788 İbrahim Sarol ve 
arkadaşları 
Çelinıe köyünde 
Değirmeııdere

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

Dilekçiler : Hâzineye ait arazi ve zeytinliğin köyleri halka
na tevziini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilek
çilerin aidolduğu makam veya mercie aynca müracaatte muh
tariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

714 7 . V . 1958

1786/178(5 Rifat Sabimi 
Vesait Servisinde 
Limanda S. 31383 
İskenderun

Dilekçi : İskenderun Liman Müdürlüğünde mavna kaptanı 
olarak 174 lira ücretle çalıştığını ve bu ücretin artırılması için 
Umum Müdürlüğe müracaat ettiği halde bir semere hâsıl olma
dığını beyanla, durumunun incelenerek mağduriyetten kurta
rılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
aidolduğu vekâlete ayrıca müracaatte muhtariyetine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

715 7 . V . 1958

1785/1785 Enver' Kurtay 
Nafıa Müdürlüğü 
Fen Heyetinde 
Gazianteb

Dilekçi : Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince kanuna aykırı 
bir surette mahkûm edildiğini, Temyiz Mahkemesinin de bu 
mahkûmiyet kararını kendi içtihadı hilâfına tasdik eylediğini 
beyanla, dosyasının celp ve tetkik olunarak mağduriyetten kur
tarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esisiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin aynca kanun 
yollanna müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

716 7 . V . 1958

1784/1784 Hasaıı Karata*
Kuzdere mahallesin
de; Ağva köyünde 
Kemer - Antalya

Dilekçi : îmar ve ihya ederek uzun zamandan beri nizasız 
ve fâsılasız tasarruf etmekte olduğu yerin Orman İdaresince 
tahdide tâbi tutulduğundan ve bu baptaki muamelenin yolsuz
luğundan bahsile, mezkûr yerin kendisine temlikini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Devlet ormanının hududu içinde görü-



lerek tahdide tâbi tutulmuş olan mezkûr yerin kendisine tem
likini istiyen dilekçi, bu bapta usulüne tevfikan aidolduğu ma
kam veya mercie müracaatte muhtar bulunduğundan, muma
ileyhin vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 25 —
A  m ıha 1 Arzuhal sahibinin

No. a d ı ,  soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

717 7 . V . 1958

Dilekçiler : Kasaplık hayvanların mubayaa, ve kesimi hak
kında, Et ve Balık Kurumu ile de ilgili bâzı talep \ie temen
nilerde bulunmaktadırlar.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta Ticaret Ve
kâletine müracaatte bulunmaları lâzımgeleceğindcn vâki talep 
ve temenniler hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

718 7 . V . 1958

Dilekçi : Kızılcahamam kazası Çırpan köyü eğitmeni Ab- 
dürrahim özdemir’den şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletince yaptırılan tahki
kat neticesinde vâki şikâyetin hakikate uygun olmadığı anla
şılmış bulunmasına göre bu bapta encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

719 7 . V . 1958

Dilekçiler : Yirmi yedi sene evvel Hâzinece namlarına 
tefviz olunan dört parçadan ibaret gayrimenkulü, devamlı su
rette gösterdikleri gayret ve vâki çalışmaları ile imar ve ih
ya ederek 44 parçaya iblâğ eyledikleri halde, Ensarı Tahir ve 
Nuri mirasçıları tarafından Hazine aleyhine açılan bir dâ
va üzerine bu gayrimenkullerin sözü geçen mirasçılara iade
sine dair Mardin mahkemesince verilen hükmün Temyiz Mah
kemesince de tasdik olunduğunu, her ne kadar üçüncü şahıs 
sıfatiyle müdahale ettikleri bu dâvanın duruşmasında bu
lunarak mezkûr gayrimenkullerin kendilerinden alınmasına 
kanunen imkân olmadığını ileri sürmüşlerse de bu yoldaki mü
dafaalarının nazara alınmadığını, velhasıl bahis mevzuu 44

1781/1781 İbrahim Onay ve ar
kadaşları
Tepebaşı mahallesin
de
Kızıltepe - Mardin

89/89 Rıza özdemir
Çırpan köyünde 
Kızılcahamam

1179/1179 Mehmet Caııgör v«* 
arkadaşları 
Hayvan Yetiştiricile
ri ve Besleyicileri 
İstihsal, Kredi ve 
Satış Kooperatifi 
Eskişehir



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

parça gayrimenkulün yedlerinde ipkası gerekeceğini beyan
la, bu yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin sebep mevcut ise 
iadei muhakeme yoluna müracaatte muhtariyetlerine karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

— 26 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

720 7 . V .1958

1310/1310 Ömer Aydın ve ar
kadaşları

Dilekçiler : îzmir - Çeşme yolunun inşası münasebetiyle is
timlâk edilen tarlalarının kamulaştırma bedellerinin henüz tes 

Berber Yüksel Eren viye edilmediğinden bahsile bir an evvel ödenmesi hususunun 
eliyle; Kâmil paşa sağlanmasını istemektedirler, 
caddesi No: 18
Urla - İzmir Gereği düşünüldü : Nafıa Vekâletinden alınan cevaba göre,

1957 yılında tahsisat kifayetsizliği sebebiyle ödenemiyen istim
lâk bedellerini karşılamak üzere .1958 yılı bütçesine gerekli öde
nek konulmuş olduğundan, dilekçilerin istimlâk bedelinden mü
tevellit alacakları hakkında alâkalı makama hemen müracaat 
etmeleri lâzımgeleceğine ve bu itibarla vâki talepleri hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

721 7 . V . 1958

1776/1776 Galip Yavaşça Dilekçi : Mülkiyeti özel idareye aidolan harap bir ev, Gazi-
Diş Tabibi anteb Daimî Encümeni huzurunda yapılan artırma sonunda
Kilis (6 001) lira bedel mukabilinde kendisine ihale edilmiş iken, bi-

lâhara kanuna aykırı bir surette bu ihaleden rücu ile yeniden 
icra kılınan müzayede neticesinde mezkûr evin on bin küsur li
raya tekrar uhdesine ihale olunduğunu ve ilk ihale bedeli ile son 
satış tutan arasında (4 200) lira fark husule geldiğini beyanla, 
bu farkın adı geçen idareden alınarak tarafına teslimini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki dâvasının Dev
let Şûrasınca reddedilmiş olduğu istidası münderecatmdan an
laşılmasına göre vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

722 7 . V . 1958



1775/1775 Hatice Kekeç
Tanbııralı köyünde 
Kılış

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

07

Dilekçi : Kocasiyle bir oğlunun mevkuf, diğer bir oğlunun 
da asker olduğunu beyanla, silâh altına davet edilen üçüncü oğlu 
Sefa’nm askerliğinin tecilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâkalı 
askerî makama müracaatte bulunması lâzmıgeleceğinden bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

723 7 . V . 1958

1773/1773 Hasaıı Hazıı*
Site mahallesi 
4833/A No: lıı evde 
Kilimli - Zonguldak

Dilekçi : 6136 sayılı Kanun mucibince taşımaya mezun bu
lunduğu tabancayı Komiser Halil Soysal’ın müsadere ettiğini 
ve Devlet Şûrasında, alâkalı idari makamlar aleyhine açtığı 
dâvanın ise henüz karara bağlanmadığını beyanla, sözü geçen' 
tabancanın kendisine iadesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir..

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden bir husus
la ilgili talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

724 7 , V . 1958

12956/12380 Fikret Bostancı
İstasyon civarında 
oto yedek parçaları 
seri imalathanesinde 
Karabük

Dilekçi : Eskipazar hâkim muavini Mustafa Polat, Hükü
met Tabibi Mustafa inan ve Jandarma Başçavuşu Ali Demü'- 

ağ taraflarından, karısı Neclânm hile ve cebir istimali sure
tiyle kaçırılarak ırzına geçildiğini bey anini, bunlar hakkında 
lâzımgelen kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu bapta Çankırı C. Müddeiumumili- 
ğince yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, iddiayı müeyyit de
lillerin mevcudolmamasından dolayı ademitakip karan veril
diği, Adliye Vekâletinin cevabi yazısından anlaşılmıştır.

Sözü geçen takipsizlik kararı, usul hükümleri dairesinde 
kabili itiraz olduğu cihetle, alâkalılar bu kanun yoluna mü
racaatte muhtardırlar.

Binaenaleyh, Adlî makam vç mercilerin müdahalesini icab- 
ettiren ve esasen mahallî 0. Müddeiumumiliğince de tahkik 
edilerek yazılı şekilde karara bağlanmış bulunan mezkûr id
dia ve şikâyetin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyaca- 
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

725 7. V . 1958
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1445/1445 Fahrettin Zeki 
Tiirkez
Sekmanipak caddesi 
Kanaat Otelinde 
Üsküdar - İstanbul

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

Dilekçi : Mahkûmiyetine karar verilirken hafifletici sebep
ten istifade ettirilmediğini beyanla, bu hâdisede Türk Ceza 
Kanununun 240 nci maddesinin 2 nci fıkrasının tatbiki lâzım- 
gelip gelmiyeceğiniıı tefsir yoliyle tâyin edilmesini ve neticeı 
nin iadei muhakeme talebinde bulunabilmesi için tarafına teb
liğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsirde bulunmak veya 
tefsir istemek yetkisine sahibolmadığmdan vâki talep hakkında 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

726 7 . V .1058

74^1 /7459 A h m e t  T a ş  v e  arkîi 

d a ş la r ı

D ip d e d e  k ö y ü n d e  

ITaymaıuı

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden alman cevaba 
göre, iddia ve ihbar edilen hususlardan dolayı adı geçen muh 
tar hakkında vilâyet idare heyetince kısmen lü^um, kısmen de 
meni muhakeme karan verilmiş olduğu cihetle, vâki talep mü 
nasebetiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçiler: Kulu kazasına bağlı Dipdede Köyü Muhtarı Ah
met Bayrak ’m vazifesini suiistimal ettiğinden bahsile, keyfi
yetin tahkik ettirilerek kanuni icabının yapılmasını istemekte 
dirler.

727 7 . V 1958

14<i7/14G7 Âli Varol
Hekimata caddesi 
'No. 53
Boyacıköy - Emir- 
gâıı - İstanbul

Dilekçi: 11 Mart 1958 tarihli istidasında beyan ettiği sebep
lerden dolayı kendisine, uzak yol başmakinistliği ehliyetname
sinin verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının hemen ya
pılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin uzak yol başmakinistliği eh
liyetini iktisabedebilmesi için her sene Şubat ve Eylül aylam 
da İstanbul Yüksek Denizcilik Okulunda yapılmakta olan imti
hanlara girmesi icabedeceğinin bu baptaki nizamname hüküm
leri iktizasından olduğu Münakalât Vekâletinden alman cevabi 
tezkerede beyan edilmekte bulunmasına ve bu nizamnamede 
miistedi gibi donanmadan emekliye sevk edilmek suretiyle ay 
rılan makina subaylarının mezkûr imtihandan istisna edilmeleri 
lâzımgeleceği yolunda bir kayıt ve sarahat görülememeğine ve 
bahsedilen şekilde istisnai bir hükmün yeniden vaz’ı da Teşki
lâtı Esasiye Kanunumuzun 52 nci maddesi mucibince îcra Ve



killeri Heyetine mevdu sakâhiyetler cümlesinden olmasına bi
naen, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

728 7 . V 1958

— 29 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Reis M. M. Kâtip
Konya Çoıımı Antalya Adıyaman

A .  F .  A ğ a o ğ l u  11. O r t a k c ı o ğ lu  Y .  Y a z ı n  S. A ğ a r

Bolıı Çanakkale Diyarbakır Diyarbakır Elâzığ Elâzığ
M . D a y ı o ğ l u  A .  H .  S e z e n  N . O n u r  K .  T a y ş i  M .  A l t ı n d o ğ a n  F .  K a r a k a y a

tçel Ordu Samsamı Sivas Trabzon Yozgad
Y .  K a r a b u l u t  M . E k ş i  N .  U lu a oy  S. Ö z s e v e r  O. N . L e r m i o ğ l u  S. E r o n a t

(Arzuhal sayısı : 151)



E  a. U. M. Matbaa»



Devre : X I T. B. M. M. İçtima : 2

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Hl Sayı : 21 *

1 . X I . 1958 Cumartesi

1036/1636

l İÜ5/1405

1355/1355

1085/1085

1084/1084

1683/16*3

Arzuhal
No.

1596/1590

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Hâdiye Polvan 
Selâmi çeşme Muş
ta, i'a Mazharbey so
kak N o: 28 
Göztepe - İstanbul

Tahir Erdeni 
Atatürk llköğret- 
meıı Okulu Tarih - 
Coğrafya öğretmeni 
Hasanoğlan-Aııkara

Hilmi Tuııcer 
Serievler Sokak 3. 
No: 5
Kartaltepe - Bakır
köy - tstanbul

Haşan Tahsin Oku
tan
İlkokul öğretmeni 
Giresun

Kâşif Bilgiç 
Merkez Altınçeşme 
İlkokul öğretmeni 
Konya

Şevket Koral 
Şeker Furuş mahal
lesi No: 33 Uluır- 
ıııak İlkokul Öğret
meni 
Konya

Hüseyin Alptekin 
Gcınalmaz mahallesi 
No: 120 
Konya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A r z u h a l  hulâsası : 6273  sa y ı l ı  K a n u n a  g ö r e  y a p ı l a n  in t ib a k  
m u a m e le le r in d e  m ü k t e s e p  k ıd e m le r i  n azara  a l ın m ıy a r a k  m a ğ d u r  
< d ilm iş  b u lu n m a la r ı  s e b e b i y l e  D e v l e t  Ş û ra s ın d a  a ç t ık la r ı  id a r i  d â 

v a la r ;  ilişik o la ra k  ta k d im  e t t i k l e r i  ilâm s u r e t l e r i n d e  g ö r ü l e c e ğ i  
ü zere  l e h l e r in e  n e t i c e l e n m iş  b u lu n m a s ın a  r a ğ m e n :  v ek â le t ç e  k a d r o  
s e b e b i  i le  m a a ş la r ın ın  m e z k û r  i lâ m la r  d a ir e s in d e  tadil  ve ıslah 
o lu n m a d ığ ın d a n  ş i k â y e t i  ve in fa z  e sb a b ın ın  is t ikm al i ve bu araçla 
g e ç e n  za m a n a  ait ta hsisat ve m aaş fa r k la r ın ın  itası  ve m ü ta a k ıp  
a y l ık  d e r e c e l e r i n i n  de te s b i t  o lu n a n  a y l ık  ve k u le m  d u r u m la r ın a  

g ö r e  y c n id ı  >ı a y a r la n m a s ı  ta l e p l e r in i  m u t a z a m m m d ır . )

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında : Devlet Şurasından 
aldıkları şahsi kararlar gereğince müstedilerin 1 . III . 1954 ta
rihinde terfi ettirilmeleri ve kıdemlerinin tanınması icabetmek- 
te ise de ilâmların vürudu tarihinde 1954 yılından elde münhal 
kadro bulunmadığı için intibak ve terfi muamelelerinin ancak 
kadrolarının müsait hale geldiği 1955 yılında yapılabildiği ve 
her birinin terfi ettirildikleri derece ile kendilerine tanınan kı
dem durumları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosyada bulunan Şûra ilâmlarına ve ve
kâlet yazılarına göre müstediler hakkında 6273 sayılı Kanuna 
uyularak tesis olunmuş bulunan idari tasarrufların kâffesi zik- 
rolunan kanunun maksadına mugayir görülmek suretiyle, esas
tan ve sarahaten iptal olunmuş bulunmaktadır.

İlâmların ihtiva ettiği bu katiyet ve sarahat muvacehesinde 
velevki kadrosuzluk sebebiyle dahi olsa bu muamelelerin ıslahı 
cihetine gidilmemesi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desine mugayir ve gayrikabil tecviz bulunmuştur.

Bu bakımdan müştekilerin yapılması gerekli intibaklarının 
ıslahına medar olmak üzere; 1954 yılına sâri ve şamil olmak üze
re yeni kadrolar alınmak suretiyle bahis konusu ilâmların Maa
rif Vekâletince infazı ve vâki mağduriyetlerinin telâfisi lüzumu
na; intibaktan sonraki terfiler ise normal terfiden madudolup 
ilâmlar da buna dair ayrıca bir sarahat bulunmaması ve bu mev-



1645/1645

.1644/1644

1643/164:]

1573/1573

1570/1570

1569/1569

1568/1568

1567/1567

1566/1566

1516/1516

Arzuhal
No.

1395/1395

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

Orhan Yılmaz 
Maarif Müd. Zatiş- 
lerinde görevli 
Ankara

Kadriye Tokatlıoğlu 
Hâkimiyeti Milliye' 
İlkokul öğretmeni 
Konya

Mithat özal 
Altınçeşnıe ilkokul 
öğretmeni 
Konya

Fehmi Yalın 
Mehmet Akif İlk
okul öğretmeni 
Samatya - İstanbul

M. Münir Sılay 
Hâkimiyeti Milliye 
ilkokul öğretmeni 
Konya

Kâmil Erdem 
Köprübaşı ilkokul 
öğretmeni 
Konya

Saniye Alpan 
Köprübaşı ilkokul 
öğretmeni 
Konya

Turgut Aksoylıı 
Köprübaşı ilkokul 
öğretmeni 
Konya

Mevlüt Olcay 
Ihsan iye ilk oku? 
öğretmeni 
Konya

Hüseyin özata 
Paşabahçe ilkokul 
öğretmeni

Şahap Hanhan 
Ahmet Mithatefendi 
ilkokul öğretmeni 
Beykoz - İstanbul

zuda tahaddüs edecek olan idari ihtilâfların ayn bir dâva konu
su teşkil etmekte bulunması itibariyle bu hususlara matuf ta
lepler hakkında vazife cihetinden tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

729 7 . V . 1958



1406/1406

1409/1409

1425/1425

Arzuhal
No.

976/976
1510/1510

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi

Abdullah Büyüköz- 
den
Kurtuluş mahallesi
Asarcıklı caddesi 
No: 112 
Eskişehir

Mehmet Kurdoğlu 
İlkokul öğretmeni 
Araç

Muzaffer Cezar 
Fındıklı Ortaokul 
Müdür ve Tarih 
öğretmeni 
İstanbul

Lûtfi Bağatır 
Askerlik Şubesi Pi 
yade Binbaşısı 
Lüleburgaz

Gereği düşünüldü . Mezkûr talep ve şikâyetin tetkik ve 
halli idari kaza merciine aittir. Nitekim Devlet Şûrasınca dahi 
reddolunmak sureti ile karara bağlanmış bulunmaktadır.

Mezkûr mercilerden sadır olan mukarreratın usul ve esas
tan verilmiş olmasıda tevlidettikleri neticei hukukiye bakı
mından farklı bulunmamaktadır.

Bu bakımlardan vâki olan müracaat üzerine Dahili Nizamna-

(Arzuhal hulâsası : 1946 nasplı yüzbaşı olup, buna nazaran 
30 Ağustos 1955 tarihinde binbaşılığa terfii muktazi ve Terfi 
Kanununa göre terfi süresinin 3 jl kıta hizmetinde geçmesi 
meşrut bulunduğundan, 1952 senesi Mayıs ayında kıtaya çı
karılmış ise de bu arada 11 aylık bir hava değişimi verilmiş 
olması, yüzünden; kanunda herhangi bir mani hüküm de bu
lunmamasına rağmen terfiinin bir yıl geri birakılmasından ve 
durumunun ıslahı için ilgili makamlara yaptığı müracaat- 
lere de 4 yıl 10 ay geri hizmeti bulunduğundan buna imkân 
görülemediği yolunda verilen menfi cevap üzerine müddeti 
içerisinde Devlet Şûrasına açtığı dâvanın da müruru müd
detten reddedilmiş olmasından ve kıtaya sevkolunurken bu 
kaini mücbir sebepler gözönüne alınması lâzım ve zaruri ve 
istidada adlan yazılı subaylar da kıta hizmetlerini ikmal et
memiş veya edememiş bıdundukları halde terfi durumları dü
zeltilmiş bulunduğu halde,; kendisinin mağdur edildiğinden 
şikâyeti ve binbaşılık nasbmtn 30 . VIII . 1955 olarak tashihi 
talebini mutazammınd/ır.)

Encümen kararı ve ne sebepten .verildiği



A r z u h a l

574/574

907/907
2060/2060

4 —

!•; u-ümeıv kararı ve ne sebepten verildiği

nin 53 ncü maddesine tevfikan muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

. Karar No. Karar tarihi

730 7 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : İş<;i olarak çalışmakta olduğu Ereğli Kö- 
uıür İşletmesinde geçirdiği bir iş kazası m tice sinde sağ eli bile
ğindin kırılmak suretinle oayrikabili tedavi bir şekilde alıl kalıp 
bu yüzden isinden de çıkarılmış olduğundan: tedavisinin temini 
veya kendisine yardımda bul unutması talebinden ibarettir.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Geçirmiş olduğu iş 
kazası neticesinde tesbit olunan %  17 nispetindeki ânzasından 
dolayı miistediye her üç ayda bir peşin ödenmek suretiyle gelir 
verilmekte olduğu, verilen rapora nazaran hastalığı ise iş kazası 
ile alâkalı bulunmadığı ancak mezkûr ânzasının arttığı iddia
sında bulunduğu takdirde yeniden temin edeceği raporu Kurum 
Umum Müdürlüğüne gönderdiği takdirde vaziyetinin yeniden 
tetkik edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince tetkik ve halli lâzımgelmekte bulunmasına göre; vâki 
müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

731 7 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : Ailevi bir geçimsizlik yüzünden kindisim', 
husumet besleyip nüfuzu -m muriye tini köliiye kullanmak ve ken
disine atfı eürmidı bulunmak• suretiyle I sini / ay ağır hapis ve 
I 920 lira ağır para cezasına mahkum <dilmesine sebep olan İski
lip Müddeiumumisi Ahmet Muzaffer Karamandın kendisine isnad
etliği sue; şahsi şikâyete bağlı bulunmasına rağmen hakkında 
resen takibat t et- bulunularak meığdur edilmiş bulunduğundan işbu 
<ezasının vâki adlî hattı sebebiyle affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Duruşma sırasında hu
kuk hâkimine ve yine muhtelif tarihlerde müddeiumumiye ifa 
ettiği vazifeden dolayı hakaret etmekten tahtı muhakemeye alı
nıp Türk Ceza Kanununun 268/1 ve 482/2, 273, 266/3 ve 267, 
268/3 ve 81/2 nci maddelerine tevfikan, 20 . X I I . 1954,14 . III . 
1955, 27 . VI . 1955 ve 28 . III . 1954 tarihli kosinleşmiş olan

Mustafa Gerçek 
Ceza Evinde hü
kümlü 
İskilip

Mehmet Döner 
Taşbaea mahallesin
de No: 44 
Kozlu

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi



- *5 —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soya<lı ve adresi Encümen karan ve tıe sebepten v erildiği

hükümlerle mahkûm edilen müstedi hakkındaki bu hükümlerde 
bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve vekâlet temsilcisi
nin vâki mütalâasına nazaran dikkate şayan görülmiyen af ta
lebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına vazife kusuru iddiasından dolayı da bu husus 
ta katî karar vermiye yetkili idari makama müracaat olunması 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

732 7 . V . 1958

376/1376 Orhan Argnıı (Arzuhal hulâsası ; Müvekkilleri Ahmet Yalçınkaya ve Vey-
Mahkfımlann vekili si Duran haklarında Gebze Asliye ('eza Mahkemesince Millî 
Hürriyet caddesi Korunma Kanununa muhalefet suçundan verilmiş olan 7 ser 
X o : 236/0 eıy 15 er yün hapis ve lira para cezalarının; suça mevzu
İzmit teşkil eden belediye narhının ilânı tarihindi adı geçen mü

vekkillerinin Ereğli köyünde bulundukları bu sebeple bun
dan haberdar olmadıkları mahkemcce dahi kabul edilmiş olma
sına rağmen bu yolda bir hüküm tesis olunmasındaki, adlî !w< 
laya binanı hususi af yoliyle kaldırılması tedibinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İhtikâr teşkil eden 
fiyatla sebze ve meyva satmaktan tahtı muhakemeye alı
nıp adı geçen mahkemece bozmaya uyularak yapılan mu
hakemeleri neticesinde Millî Korunma Kanununun 31/2 - A, 
57/4 ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddeleri gereğince
2 şer 3ene 15 er gün hapis ve 833 çr lira 30 ar kuruş ağır 
para ve sair fer’i cezalarla mahkûm edilen adı geçenler hak
larındaki, 15 . III . 1957 tarihli hükmün Temyiz 5 nci Ceza 
Dairesinin 12 . VI . 1957 tarihli ilâmı ile tasdik edilerek ka* 
tileştiği ve kararda bir isabetsizlik görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alman mütalâasına nazaran kabule şayan gö- 
rülemiyen talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

733 7 . V . 1558



1034/1034

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Muammer Akeaka- 
tay
Arapmescit mahal
lesi Cami karşısında 
No: 11 
Afyon

(Arzuhal hulâsası: Babasına verilip ölümünden sonra zayi 
etmiş bulunduğu istiklâl madaly esinin yenisinin verilmesi için 
yaptığı müracaat neticesinin tesrii talebinden ibarettir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr İstik
lâl madalyssinin vârisine intikal ettirilmesi için Hüseyin Tah 
sin ailesinin nüfus kayıt örneğinin mahallinden istenildiği gel
diğinde intikal muamelesinin yapılacağı bildirilmektedir.

Encümtm kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

734 7 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası: 17 II . 1958 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde münderiç; kocasından kendisine maaş bağlanması hal
kındaki talebi üzerine verilen karar hakkında kendisin< malûmat 
verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Mezkûr müracaat üzerine verilmiş olan 
279 sayılı Kararda da görüleceği üzere bu kabil müracaatlerin 
bu hususlarda gereken tetkikatı ifaya ve katî karar vermeye 
yetkili makamlara yapılması lâzımgelmekte bulunduğundan 
encümenimizce Utkik mevzuu yapılamıyacağına karar* verildi.

Karar No. Karar tarihi

785 7. V . 1958

(Arzuhal hulâsası: Basma haline getirilmek üzere Sümer- 
bank Naz illi Basın't Fabrikasına teslim ettikleri ham beze muka
bil yapılan teslimatıh evvelce fazla teslimatta bulunulduğu iddia 
olunmak suretiyle 6 379,10 metre eksik yapıldığından bu iddia 
larına karşı bir balye ham bez üzerinde tecrübe yapılması hak
lındaki taleplerinin de keza is'af olunmadığından şikâyeti ve 
mağduriyet erinin telâfi olunması talebini mutazammındır.)

Sanayi Vekâletinin cevabi yazısında: Vekâletin müdaha
lesiyle kabul olunan bu imalât dolayısiyle fabrikaya teslim 
edilmiş bulunan 140 811 metre ham beze mukabil 149 39ü 
metre basma halinde bez teslim ve iade edilmiş bulunduğu,
8 588 metrelik bu fazlalığın da %  6,128 nispetindeki uzama
dan ileri geldiği ve müracaatin bu uzamanın daha fazla ola
cağı düşüncesine dayanmakta olduğu, diğer 6 kooperatif için 
yapılan basmalar:!.! da bu nispetin 5,40 - 6,75 arasında bulun-

1110/1110 Ahmet Hemdierdem 
Dokumacılar Koo
peratif Müdürü 
Kale

1669/1600 llashatun Çelik
Ivemerkaya mahal
lesi Mektep çıkmazı 
sokak N o :  45 

Trabzon



duğu bu bakımdan kooperatif müdürünün iddiasının varidol- 
madığı; bu tip bezlerden bir balyenin basma haline getirilme
si yolunda yapılacak tecrübenin de fabrikaca kabul edilmekte 
olduğu bildirilmektedir.

-  1 -

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

Gereği düşünüldü: Vekâletin şikayetle ilgili yukarda yazılı 
cevabına ve ihtilâfın kaza merciince hal olunması lâzungelmek- 
te bulunmasına binaen vâki talep hakkında bu bakımdan en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

736 7 . V . 1958

1660/1660 Sacit Soğan
A. K. t., îdare Ser
visi
Kdz. Ereğli 
Kandilli

(Arzuhal hulâsası : 9938/9558 sayılı müracaatı ile ilgili ola
rak verilen 5194 sayılı? Arzuhal Encümeni kararına itirazı vc 
Birlik Kıımandanının jandarma yönetmeliğine aykırı hareketin
den şikâyeti mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : 5194 sayılı müttehaz kararda da açık
landığı üzere; vâki ihtilâfın halli kaza merciine ait ve encüme
nimizin tetkik vazifesi dışında bulunması itibariyle talep hak
kında bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına, encü
men mukarreratına itiraz hakkı ise münhasıran mebuslara ta
nınmış bulunması bakımından bu kere vâki müracaat üzerine 
de keza bir muamele tâyinine mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

737 7 . V .1958

1631/1631 Aziz Yiğit
D* Yollan Şube 

52 de Memur 
S. 32553 
Malatva

(Arzuhal hul/ısası : Devlet Demiryolları İdaresinde geçen ve 
hiçbir hak tasrnmıyan gayrimüscccel 8 yıllık işçilik hizmetinin 
de nazara alınarak kendisine, bir üst derece verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr taltbinden dolayı 
evvelemirde bu hususta kati muamele ifasına yetkili idare ma
kamlarına, ihtilâf vukuunda da vazifeli kaza merciine müracaat 
etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine 
bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

738 7 k V . im



—  8 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Bayburt kazasının Veysel mahallesinde ya
pılan bir dııyünde ölüm ve yaralama ile neticelenen bir hâdise, o 
tarihte Sorgu Hâkimliğine, vekâlet etmekte olan maktulün akra
bası Niyazi Arıcının kendisi aleyhine sevk ve idare ettiği bir tah
kikat ve müdafaa şahitlerine itibar olunmaması yüzünden tama
men haksız ve büyük bir adlî hata eseri olarak ağır hapse mah
kûm edilmekle gayri kabili ıslah bir şekilde mağdur olduğundan 
telâfi olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Kanun yollarına müracaat hakkı bulunan 
mÜ8tedinin mezkûr yollara müracaati lüzumuna ve mahkeme
lerden sâdır olan kararların Büyük Millet Meclisince dahi tadil 
ve tağyiri gayri kabil bulunmasına binaen; vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

739 7 . V . 1958

988/988 İbrahim Ertem (Arzuhal hulâsası: ti:>7 3 sayılı Kanunun hak kın d ak i tatbika-
Gümüşlü Mahallesi tında Devlet Şûrasının bu kanunla ilgili tevhidi iç ti had kararı 
No : 69/29 hilâf ına 33 aylık müktesep hakkı tanınmıyarak mağdur edildiğin-
Araasya den vâki mağduriyetinin izalesi, dolayısiyle emekli aylığının bir

üst derece üzerinden tahsisi ve bundan mütevellit müterakim farkı 
maaşlarının tediyesi esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: 1956 yılında kendi is
teği ile tekaüde sevk olunmuş bulunan müstedinin Devlet Şûra
sının bahis mevzuu Tevhidi îçtihad ve Müdiran Encümeninin 
teşmil kararlarına uyularak müktesep hakkı nazara alınmak 
sureti ile maaş kadrosunun müsait olduğu 1 . I I I . 1955 tarihin
den muteberen 60 liradan 80 liraya yükseltildiği ve bu maaşta 
1 sene 10 ay kıdemli sayıldığı ve kendisine 70 lira üzerinden 
emekli aylığı bağlanması için 18 . XII . 1958 tarihinde valiliğe 
ve Emekli Sandığına yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet işarına ve ihtilâfın kaza merciin
ce dahi karara bağlanmış veya incelenmesi lâzımgelmiş bulun
masına göre talep hakkında vazife cihetinden encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1713/1713 Hacı Maksut Topal 
Ceza Evinde tutuklu 
Erzincan

740 7 . V . 1958
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Encümen kararı ve no sebepten verildiği

I hulâsası : 6273 say ıh Kanunun yürürlüğe girdiği ta- 
fa olduğu 70 liradaki müktesep kıdemi nazara alınmı 
nda tesis olunan hatalı muameleden dolayı Devlet Şû- 
ikâme ederek lehine hiiküm istihsal etmiş bulunması- 

'm haptaki ilâmın Maarif Vekâletince infaz olunmadı- 
yeti ve 1951 yılından muteber olmak üzere kendisine 
r kadro tahsis olunmak suretiyle mağduriyetinin gide 
ini m utazammınehr.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Devlet Şû 
rasmdan almış olduğu karar gereğince müktesep hak müddeti 
de tamamen nazara alınmak suretiyle 1 . III . 1954 tarihinde 
70 liradan 80 liraya terfi ettirilip bu maaş derecesinde 2 sene 
10 ay kıdemli sayılmış bulunduğu ve böylece hakkındaki ilâ 
mm aynen yerine getirilmiş olduğu açıklandıktan sonra; kazan 
dığı bu kıdeme nazaran 80 liradaki müddetini 1 . V . 1954 ta
rihinde doldurmuş ise de kadrosunun müsaadesizliği sebebiyle 
ancak kendisine 70 liralık bir kadronun tahsisi mümkün olduğu 
1 . III . 1957 tarihinde 90 liraya yükseltilebildiği bildirilmekte
dir.

1200/1200

A mıha]
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hikmet Kalender 
oğlu
Kurtuluş ilkokul
öğretmeni
Ankara

ı
(Arzuha 

rihte almak 
yarak hakkı 
reis ma dâva 
ııa rağmen i 
ğnidan şikâ, 
90 liralık bi 
rihnesi t al e h

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre karar dairesinde 
gerekli intibak yapılmış olduğundan ademi infaza matuf şikâ
yet vârit bulunmamıştır.

Müstedinin intibak ettirildiği 80 liradan sonraki terfi duru 
mu hakkında ise ilâmda her hangi bir sarahat ve hüküm mev 
cut değildir.

Müştekinin talebi ise; mevzubahis Şûra kararının 90 liraya 
ve müteakip maaş derecelerine sirayeti iddiasını mahmûl bulun
maktadır.

Bu ihtilâf mevzuunda ise müstedinin, tavzih veya ayn bir 
dâva şeklinde kanun yollarına müracaat hakla bulunduğundan 
bu bakımlardan vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

741 7 . V . 1958

J 705/1705 Cafer Atilla (Arzuhal hulâsası : Ders öğretmeni yerine yabancı bir öq-
Jşıklar Firuzağa so- retmenin imtihan yapmış olması yüzünden İngilizceden mu- 
kak Gezi Ap. Daire vaffak olamvyarak Siyasal Büğiler Fakültesinin ikinci sım- 
No: 24 fından belge almış bulunduğundan; liseyi pek iyi derecede bitir -
Ankara miş ve diğer notlarının dahi iyi olduğu nazara alınarak mez

kûr dersten bir imtihan hakkı daha tanınması talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mezkûr talebinden dolayı



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

evvelemirde bu hususta katî karar vermeye yetkili fakülte 
yönetim kuruluna müracaat etmesi lâzımgelmekte bulundu
ğundan vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce 
tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

742 7 . V . 1958

1663/1663 Yaşar Tuncer (Arzuhal hıılâsas-ı : 3462/3469 sayıh müracaatı ile ilgüi
Çitlenbik sokak o e haftalık karar cetvelinde münteşir karardan müspet, menfi
No: 321 bir netice anlamadığından bildirilmesi talebinden ibarettir.)
Hadımköy - İstanbul

Gereği düşünüldü : 2614 sayılı mevzuubahis karar her türlü 
iphamdan âri bulunmakla; istimlâk bedeline matuf talep hak
kında bu bakımdan ve vazife cihetinden tâyini muameleye 
maîıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

743 7 . V . 1958

1626/1626 Mustafa öztürk
Jandarma Sivil Ho 
sap Memuru 
Mersin

Gereği düşünüldü • Mezkur tebligata rağmen kanuni bir 
hakkının muhtel kılındığında musir bulunduğu takdirde müs
tedinin bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat 
etmesinin lâzımg’elmekte bulunduğundan vâki talep hakkında 
encümenimizce vazife yönünden tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsanı : İstiklâl madalyası ile taltif olunması 
hakkmdaki, vâki müracaatı üzerine ittihaz olunmuş bulunan 
İ215 sayılı Arzuhal Encümeni kararında her ne kadar alâkalı 
idari makama müracaat etmesi bildirilmekte ise de kendisi 
bu mevzuda Millî *Müdafaa■ Vekâletine müracaat etmiş ve 97? 
sayılı Kanundan bahsile ret cevabı almış bulunduğundan ta- 
lebinin is'afı istirhamından ibarettir.)

744 7 . V .1958

653/653 Haşan Sevişoglu ve 
' Sait Aras 

Manifaturacı 
İstiklâl Han No: 7 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası ; Adana Şehir, İstasyonundan adına gön
derilen 24 balya■ bezden 130 kiloluk bir balyasiyle Adapa
zarı'n d an yüklenen 1290 kiloluk glikozdan 325 küoluk bir fı
rının vagonlardan calinmiş olduğundan şikâyeti ve istidada 
adlan yazılan istasyonların bu mevzuda sıkı bir takibe tabi 
tutulmaları ve mağduriyetlerinin giderilmesi talebini muta- 
zammındır.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Nakil sırasında 
çalınmış olan bıîyadan bilâhara jandarmalar tarafında^
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ele geçirilen 15 topun sahibine verildiği akibeti tesbit edi-j 
lemiyen mütebaki kısım için İşletme Nizamnamesi hükümle
rine göre 27 lira tazminat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vtekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince halli icabetmekte bulunmasına binaen talep hakkında 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

745 7 . V . 1958

807/807 Osman Güney
Ulaştırma Okulu Le
vazım Şube Müd., 
Lv. Bnb. Kurmay 
Yardımcısı 
Gaziemir - Emir

(Arzuluıl hulâsası : Lisan imiihamnda muvaffak olup açûa- 
cak İngilizce kursuna iştiraki bildirilmesi üzerine müsaade istih
sali zımnında Garp Akademisi müdavimlerinden bulunduğundan 
Harb Akademileri Kumandanlığına yaptığı müracaata cevap ve
rilmediğinden; mağduriyetine mahal bırakılmaması talebinden 
ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dil öğretimi
ne katılacak olanların Kuvvet Kumandanlıklarınca personel 
durumları incelenerek terfi ve kıta durumu müsaidolmıyanla- 
nn listeden çıkarıldığı ve miistedinin de bu sebeple listeden 
çıkarıldığı ve bu çkarılanlara ilerüri seneler için de bir hak ta
nınmamış olduğu ve dil öğrenimine katılacakların tesbiti için 
her sene Mayıs ve Haziran aylarında imtihan yapılmakta oldu
ğundan müstedinin de arzu ettiği takdirde ve bununla ilgili 
emirde yazılı vasıflan hain bulunması halinde Mayıs ayında 
yapılacak imtihana katılması icabetmekte bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde bu ciheti 
tetkik ile vazifeli kaza merciine müracaati lâzımgelmekte bu
lunmasına göre vâki talep üzerine bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

746 ' 7 . V . 1958

14493/13906 Lûtfi Yaşar
Şehremini ördek - 
kasap mahallesi Ak- 
koyunlu sokak 
No: 22/1 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 3 ayda bir almakta olduğu 566 Ura teka
üt aylığı ile ev kirasını vermekten ve. tahsilde bulunan S çocu 
ğunun tahsilini idame ettirmekten dahi âciz bir durumda bulun
duğu halele: askerde bulunan oğlundan dolayı kanunen müs
tahak olduğu asker ailesi yardımından faydalandınlmadtğından 
şikâyeti m uta zamm me. r.)



Gereği düşünüldü : Müstedi, mezkûr şikâyetini 4109 sayılı 
Kanunun tâyin ve tesbit ettiği makam ve mercilere yapması lâ
zımdır. îdare heyetlerinin bu mevzuda verecekleri kararlar 
ise kati ve nihai mahiyette bulunduklarından vâki talep ve şi
kâyet üzerine; bu bakımlardan encümenimizce tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

747 7 . V . 1958
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebe])ten verildiği

10152/9704 İzhak Çamurcu 
( ’iıııini nahiyesi Be
lediye- eski Muhafa
za Memuru 
Erzincan

(Arzuhal hulâsası : Erzincan Cimini Nahiyesi Helaline Zabıta 
memuru iken hal,sız olaral; vazifesin) nihayet verilmiş re hakkın
da!,i işbu muamele; Belediı/e memur ve müstahdemin Nizanına 
misinin 9 / ncü maddesine müstenit bulunmuş (> i 35 sayılı Kanuni- 
kıyasen Devlet Şûrasınceı dahi tetkik ol anmamakta b u l u n m u ş  o l
duğundan; bu kanunsuz muamelenin Dahili Nizamnamenin 53 
n-cü maddesinin 3 ncü bindi e/ereyincı tetkik ve kaldırılması tale
binden ibaret lir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Hali hazır çalışma 
durumu ve ilsrde belediyeye faydalı olamıyacağı göz önünde 
bulundurularak Belediye memur ve müstahdemin Nizamname
sinin 94 ncü maddesine uyularak vazifeden uzaklaştırılıp hak- 
kındaki işbu tasarruf; 6435 sayılı Kanuna istinaden ıslah ettiri
len müstediye ait inzibati kararların sunulduğ-u bildirilmektedir.

1412/1412 Ahmet Erduraıı
Devlet Orman İşlet
mesi Orman Mühen
dis Muavini 
Samsun

Gereği düşünüldü : Vekâlet işaratına ve yapılan incelemeye 
göre şikâyet varit görülmediğinden vâki talep hakkında bu ba
kımdan bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

748 7 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : Bafra- Orman isletmesinin Diizköy Böl ey 
Şefi bulunduğu sırada, 2/3 . A . 1955 gecesi Kızdırmaktan ke
resti kaçırmakta, olan kaçakçılarla aralarında vukubulan müsade
mede bunlardı n birinin ölümüm sebebiyet verdiğinden Bafra J.s- 

liye Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunduğu 20 ay hapis 
cezasının; hâdisenin gayriifctisadi ve kazai bulunduğu ve 9 yıllık 
hayati memuriyeti ve < (radı ailesi nazarı merhamete alınarak af 
olunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dikkat
sizlikle ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alınıp ne- 
ticei muhakemede adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun



Arzuhal
N o .

1265/12(15

1061/1061

*  ... ’ '
455/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince 1 sene 8 ay hapis ve 208 
lira 30 kuruş ağır para cezasına mahkûm edilen müstedi hak- 
kındaki 19 . VII . 1957 tarihli hükmün temyizen de tasdik olu
narak katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule şayan görülmi- 
yen af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahihinin
adı. soyadı ve adresi Kn •ümeıı kararı vo no sebepten verildiği

749 7 . V . 1958

(Arzuluıl hulâsa:»?: Silvan kazasında Jandarma Astsubay t 
olarak vazife yör inekti iken Birlik Kumandanı olan yüzbaşımın  
kendisine olan ş a h s i  iğbirarı dolayvtiyle te.rtijı ve isna det ligi bir 
rüşvet suçu yüzünden haksız yere 19 ay hapsi mahkum edilmiş 
bulunduğundan; 5 aylık mezkûr ceza bakiyesinin ıslahı nefs el
miş n  nedam<t lirmiş bulunması hâsebiyle v< bir eseri atifet 
olarak affolunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Silvan Jandarma Ka
rakol Kumandanı bulunduğu sırada muhtar Selim şeker’in öze
rinde yakaladığı Tabancadan dolayı kanuni muamele yapma
mak ve tabancayı iade etmek için rüşvet almaktan tahtı mu
hakemeye alınıp Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 
muhakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 213/1, 225/1 
ve 59 ncu maddeleri gereğince 1 sene 4 ay hapis ve 60 lira 
ağır para cezası ve iki ay memuriyetten mahrumiyet ve 95 nci 
maddeye tevfikan müeccel cezasının dahi infazına karar veri
len müstedi hakkmdaki 31. V I I . 1956 tarihli hükmün müdde
tinde Temyiz hakkını kullanmaması yüzünden bu baptaki isti
dası reddolunmak suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule şayan ğörül- 
miyen talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

750 7 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası: Dursunbey Sulh Ceza Mahkemesinin 
18. V . 1955 v< 31. VIII .1955 tarihli iki kararı ile, Orman Ka
nununu muhalefetten mahkûm adilmiş olan 23 aile reisinin işbu 
mahkûmiyetlerinin 1<sisinde ve bilhassa infaz şeklinde hala bu-

Ahnıet Alataş 
Ceza Evinde nıah-- 
k Cıııı
Dursunbey

Zehra Öz^eııtürk 
Yiğitler mahallesi 
Xo: Sİ 
Sivas
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lunduğu ezcümle: 23 şahsın işlediği suçun aynı derece ve mahi
yette kabul edilerek herbirinirt aynı miktarda ceza üe tecziye 
olunmaları cezalariıi şahsiliği prensibi ve 1.111.1954 tarihin
den önce işlenmiş olduğu, dolayısiyle 6831 sayılı Kanunla derpiş 
olunan af hükümlerinin nazara alınmadığı belirtilerek cezaları
nın affı cihetine gidilmesi talebinden İbarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında; Orman Kanununa 
muhalefetten Ali Kuş ve arkadaşlarının Dursunbey Sulh Ceza 
Mahkemesinde bozmaya uyularak yapılan muhakemeleri neti
cesinde 3116 sayılı Kanunun 105/2, 3 ncü maddesi gereğince 
birer ay hapis ve 475 er lira ağır para cezası ile mahkûmiyet
lerine dair verilen 1 6 .1 .1956 tarihli hükmün Temyizen de tas
dik edilerek katileştiği ve tashihi karar taleplerinin de kabul 
edilmediği ve gene Orman Kanununa muhalefetten Kâzım Ba
rut ve arkadaşları hakkında da aynı maddei kanuniyeye tev
fikan 1 er ay hapis v.? 400 er lira ağır para cezasına dair 
31. V III . 1955 tarihli ve gene aynı suçtan tahtı muhakemeye 
alman Ömer Gönül ve arkadaşlan haklarında da keza aynı 
maddei kanuniyeye tevfikan (ve Ömer Gönül’ün yaş durumu
na binaen Türk Ceza Kanununun 56 nci maddesine nazaran 
1 ay 20 gün hapis ve 1 416 lira 60 kuruş ağır para cezası) 
diğerlerinin de 2 şer ay hapis ve 1 700 er lira ağır para ceza
sına çaraptınlmalarma mütedair ittihaz olunmuş bulunan 
18. V . 1955 tarihli hükümlerin Temyizen tasdik ve Ömer Gö
nül ve arkadaşlarına. ait Temyiz istidaları reddolunmak sure
tiyle katileşmiş bulunduğu, adı geçen mahkûmların suçlarının 
mahiyeti itibariyle 6831 sayılı Kanunun muvakkat 5 nci mad
desi hükmünden istifade ettirilmedikleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule şayan görülmi- 
yen talep hakkında bu balamdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

751 7. V .1958

1676/1676 Faruk Aydan 
(S. N o: 1) Maarif Vekâleti Or

taöğretim Um. Şube 
Müd. Muavini 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Zıyaa uğratılan 35 lira müktesep aylık 
derecesi nazara alınma/: suretiyle W ve 50 liraya olan terfi ta
rihlerinin düzeltilmesi talebinden ibarettir.)



Arzuhal
No.

1721/1721
(S. No: 2)

1701/1701
KS. No: 3)

1703/1703
(S. No: 4)

1726/1726
(S. No: 5)

1646/1646 
fS. No: 6)

1680/1680 
2804/2804 

(S. No: 7)

Mehmet Arslandağ 
Kavaklıdere Posta
ne caddesi No: 3 
Ankara

Reşat Savga
2. Hv. Kuvvetleri 
Lojistik Yb.
Ankara

Ali öcel
Kadıköyü Kandıra 
caddesi No: 214 
İzmit

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Yedindeki makbuzlu ödemiş olduğu bir 
borçtan dolayı Gazianteb Adliye Binasının yanmasından bilisti
fade ikinci defa yapılan icrai takibatın reddi talebinden ibaret
tir. )

(Arzuhal hulâsa■sı: Yarbaylık nasbinin düzeltilmesi talebinden 
ibarettir.)

-  1*

Eıcümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: tlyas Zorlu adındaki bir şahsın; satınalmış 
bulunduğu 7 dönümlük arazisine hemhududolan ve Hazinei Ma 
Üyenin mülkiyeti altında bulunup 30 - 10 senedir vergilerini da
hi vermek suretiyle tahtı tasarruflarında bulundurmakta olduk
ları yerler için hileli yollardan tescil dâvası açarak mezkûr arazi
sini 50 dönüme iblâğ ve kendilerini mağdur ve mutazarrır etmek
le bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (Usul veya esastan) kara
ra bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına 
binaen ;* Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muva
cehesinde encümenimizce tetkik mevzu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

752 7 . V . 1958

Kemal Doğuoğlu 
Güzelbahçe Şafak 
Ap. No: 11/5 
Teşvikiye - İstanbul

Güner Erekşen 
İlkokul V nei sınıf 
öğrenci
Göynücek - Amasya

Durmuş Ali Ay gün 
Faikpaşa 967. sokak 
No: 40 
İzmir

(Arzuhal hulâsası: Tuğgeneral iken 14 Temmuz 1950 tarihli 
Kararname ile yaş haddinden emekliye sevk olunup o tarihte 
mer’i 5609 sayılı Kamımı tevfikan halen albay maaşı olan İOO li
ra üzerinden aylık bağlanmış ve mağdur edilmiş bulunduğundan; 
5838 sayılı Kanunla emsallerine verilmekte olan maaş derecesin
den faydalandırılmadı esbabının istikmali talebinden ibarettirJ

(Arzuhal hulâsası: 17 senedir temditti jandarma onbaşılığı 
yapmakta iken hastalanarak tedavi altına alınan babasının has
talığının iki aydan fazla devamı halinde 5 kardeşi ile annesinin 
sefaletine mahal kalmamak üzere kendisine maaş tediyesi esbabı
nın istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 53S3 sayılı Gümrük Kanununa bir fıkra 
ilâve olunmak suretiyle kendisi gibi uzun yıllar mesleke hizmet 
etmiş olanlara ortaokul belgesi aranmaksızın komüsyoncu kar
nesi verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulâsaten beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun teklifi mevzu ile
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Arzuhal

X u .

1735/1715
(S. No: 8)

1729/1729
(S. No: 9)

1731/1731 
(S. No: İÜ)

1740/1746 
2863/2863 

(S. No: 11)

1738/1738 
(S. No: 12)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, vazife yönünden 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Küçümen kurarı ve n<* sebepten verildiği

753 7. V . 1958

Salih Değirmenci 
Yeşildere mahallesi 
Kayasuyu mevkiin
de No: 7/1 
İzmir

Selim Turan 
Ceza Evinde tutuk 
Uşak

(Arzuhal hulâsası : Evlerinin kâin bulunduğu sahayı çok ucuz 
bir bedelle Emlâki Milliyeden sat inalmış olan Yüksek Mühendis 
Ömer Lütfü Akat’m kendilerinden beher nıere için 12 şer lira iv- 
temek suretiyle arsa s ipekülâtörl i i ğü yapmakta ve kendilerini tâ
viz etmekte, bulunduğundan şikâyeti ve mezkûr yerleri normal 
kâr haddi dâhilinde kendilerine satmasının temini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hapis mahkûmlarından olup Heyeti Sıh
hine raporu ile 6' ay tecilli bulunduğu halele, infaza devam olun
makla bulunduğundan ş i k â y e t i  mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarıda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son kararı almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve 
mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

754 7 . V . 1958

İkbal Atan 
Cumhuriyet mahal
lesinde
Bozcaada - Çanak
kale

Şahin
T. C. D. D. Geçit 
Bekçisi S. 1929 
Vıldızeli

Hakkı Şahin 
Belediye kalfası 
Kozaklı

Dilekçi : 14 senelik ilkokul hademesi olup Maarif memuru 
nun şahsi hissiyatı neticesi haksız yere işine son verilmiş oldu- 
ğundan bahsile hakkının aranılmasını ve adaletin tecelli ettiril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi olarak çalıştığı zaman 
ayda 300 lira almakta iken vazife esnasında kolunu kaybetmiş 
ve beş sene de kıdem almış olduğu halde maaşının 130 liraya dü
şürülmüş olması mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan 
bahis ve şikâyetle sekiz nüfus efradı ailesinin geçimi nazara alı
narak aylığının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Kozaklı kazası ilce Demokrat Parti Başkanı Hayri 
ile köyleri muhtarı bir kaatili himaye ettiklerinden ve ele ver
memekte olduklarından bahis ve şikâyetle bu şahıslar hakların
da gerekli kanuni tahkikatın icrasını istemektedir.



1734/1734 Yusuf Sarıkaya 
(S. No: 13) Küçük köyünde 

Şarkışla - Sivas

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1722/1722 Ali Hanaylı 
(S. No: 14) Tarım Satış Koope

ratifi Bekçisi 
Söke

1712/1712 Mustafa Yılmaz 
(S. No: 15) Merkez Lokanta

sında Yaşar Naz 
eliyle 
Samsun

1763/1763 Nazmi Taşkın ve ar- 
(S. N o: 16) kadaşları ,

Batı mahallesinden 
Erbaa

1760/1760 Kadir Eshane 
(S. No: 17) DDYollan Depo

sunda Memur 
S. 54659 
Eskişehir

1750/1750 Sefer Ertaıı 
(S. No: 18) Gökçüoğlu mahal

lesi Mithatpaşa so
kak No: 12 
Samsun

1759/1759 Ahmet Hamdi Ba- 
(S. No: 19) ran

Hareket Memüru 
S. 31589
Şenyurt - Mardin

1745/1745 Emin Seçen 
(S. No: 20) Emniyet eliyle 

Niğde

1709/1709 Mistik Tekkeli 
1710/1710 Mustafa Tekkeli 

(S. No: 21) Yukarı Zaferiye 
mahallesinden 
Keşan

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Sel felâketinde evinin tamamen yıkılmış eşya 
ve iaşesini sel götürmüş ve bilikeşif 18 bin küsur lira zarara 
düçar olmuş, sefalet içinde kalmış olduğundan bahsile felâ
ketzedelere yapılan kanuni yardımın kendisine de yapılmasını 
istemektedir.

Söke Tarım Satış Kooperatifinde senelerden besi çalışmakta 
olduğu halde elbise, Pazar ve bayram yevmiyelerinin veril
mediğinden şikâyet etmektedir.

Dilekçi : Menkul ve gayrimenkul hiçbir emval olmadığından 
ve ilk okul mezunu ohıp askerliğini yapmış olduğundan bah
sile devlet daire ve müesseslerinde odacılık, müvezzilik ve 
hastanlerde hademelik gibi daimi bir verilmesi hususuna 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kasabalarındaki Bulgar göçmenleri devletçe 
verilen evleri terketmiş ve bankaya olan borçlarını ödemeden 
ve Hükümete de haber vermeden başka mahallere gitmiş ol
duklarından bahsile harab olan bu evlerin taksite bağlanmak 
suretiyle kendilerine verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Devlet demiryollarında gardifren olarak çalışmak 
ta iken vazife mâlûlü olmuş bulunduğundan bahsilee şehir oto
büslerinde c/c 75 tenzilâtla seyahat ettirilmesinin teminine de-- 
lâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : 7 nüfuslu olup genç yaşta felcolduğundan bahsile 
Samsun veya havalisinde çocuklarına arsa ve durumuna uygun 
kendisine de bir iş verilmesini istemektedir.

Dilekçi : DD Yollan Sanat Okulu mezunu bulunduğundan 
ve askerliğinden sonra hareket memurluğu imtihanına girerek 
muvaffak olduğundan bahsile verimli çalışabilmesi için eski 
mesleki bulunan Eskişehir Cer Atelyesine 12 nci derece ile nak
ledilmesini istemektedir.

Deli olduğu iddiasiyle mallarının elinden alındığından peri
şan bir hale düşürüldüğünden şikâyeti mutazammındır.

Bulgaristan göçmenlerinden olup Keşan’da ikamet etmek 
için verilen evlerinin kendilerinin İstanbul’da çalışmalan yü
zünden ellerinden alındığından şikâyeti mutazammındır.
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1693/1693 Saim Emirmahmut- 
(S. No: 22) oğlu

Demokrasiye Hiz
met Gazete sahibi 
Maraş

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1635/1635 Mustafa Demir
(S. No: 23) Ivaspaşa mahallesi 

Mezarlık aralığı 
No: 1 '
Bursa

1755/1755 Akif Kiremitçi
(S. No: 24) Kahveciler Derneği 

Başkanı 
Yalvaç

1728/1728 İsmail Çinar
(S. No: 25) Kahveciler ve ben

zerleri Derneği 
Başkanı 
Karacabey

1741/1741 Haşan Kurt
(S. No: 26) Kahveci ve Şerbetçi 

Derneği Başkanı 
Adana

1812/1812 Mehmet Gustak
(S. No: 27) Kahveciler Derneği 

Başkanı
Mustafakemalpaşa

1791/1791 Ahmet Uzun
(S. No: 28) Otelciler ve Kahve

ciler Derneği Baş
kanı 
Trabzon

1813/1813 Mehmet Turithan
(S. No: 29) Kahveciler Derneği 

Reisliği 
Kastamonu

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Maraş’ta Nadire Tolon tarafından çıkarılan ve Yazı İşleri 
Mesul Müdürünün Ankara’da oturduğu ve oradan idare edil
mekte olan Engizek gazetesiyle diğer Maraş’ın Sesi ve Şanlı 
Maraş gazetelerinin mesul yazı işleri müdürlerinin avukat bu
lunması ve istidada beyan olunan diğer vaziyetleri kanunun ru
huna aykırı bulunduğunu C. Müddeiumumiliğine bildirdiği hal 
de bu makamca hiçbir muameleye tevessül edilmediğinden şi
kâyeti mutazammındır.

Göçmen olup mütaaddit müracaatlerine rağmen nüfus cüz 
dam verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

İnhisarlar Vekâletinde mevcut bulunan 300 ton kahvenin 
kahveci esnafına tevzi edilmek üzere Kahveciler Demeğine tah
sis edilmesi talebinden ibarettir.

1678/1678 Haşan Yalçın Köylerine bir çeşme ve bir de okul binasının yaptırılması ta-
(S. No: 30) Mürüt köyünde lebinden ibarettir.

Mazgirt - Tunceli



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

1639/1639 Sezai Sönmez 
2308/2308 Meydan mahalle- 
S No: 31) sinde 

İskilip

1632/1632 Sabri Göncü 
rs. No: 32) Göncü 

Eğirdir

1651/1651 Aziz Kuru 
(S. No: 33) Eloğlu - Maraş

16.>3/1653 Sabri Keleş 
(S. No: 34) Eloğlu - Maraş

1652/1652 Senem Tüncer 
(S. No: 35) Şerif Tuncer karısı 

Eloğlu - Maraş

1650/1650 İsmail Topaloğlu
(S. No: 36) Eloğlu - Maraş

1648/1648 Ali Demir ve arka- 
'S. No: 37) daşları

Ermenikaçağı kö
yünde 
Erzincan

1700/1700 Haşan Bilgili 
(S. No: 38) Çavuş

Zara köyünde 
Sivas

1641/1641 Veli Yeııer ve arka 
(S. No: 39) daşları

Ösmanpmar köyün
de
Şarkışla - Sivas

Dilekçi : Fakir ve hasta olduğundan bahsile gerekli tedavi
sinin ve âzami 100 liralık bir yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Senelerden beri göncülükle iştigal ettiğinden ve 
ithal malı sığır derisi verilmesi için İstanbul Bölge Ticaret Mü
dürlüğüne vâki müracaatının cevapsız kaldığından bahsile 30 
köy namına lüzumlu olan tevzi sığır derilerinden verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Rus muhacirlerinden olup Erzincan’daki toprakla
rını bırakarak halen Maraş’ın tloğlu nahiyesinde ikamet et
mekte olduğundan ve toprak tevziatından mahrum bırakılmış 
ve perişan bir durumda bulunduğundan bahsile emsali misillû 
kendisine de arazi verilmesini istemektedir.

Araziye muhtaçolduklarından ve toprak komisyonunca top
rak tevziinden mahrum bırakıldıklarından şikâyeti mutazam- 
mındır.

» » » ı» » »

» » » i» » »

Dilekçiler : Hâzineye ait toprakların ekserisi hakkında fu
zuli şagilleri tarafından tescil dâvası açılmakta ve bu hal dev 
letin ve köy halkının zararını mucip bulunmakta olduğundan 
bahsile Kadastro Müdürlüğünün Çayırlı kazasında teşekkül et
tirilmesini istemektedirler.

Dilekçiler : Eşen çayı sulaması inşaatı işçilerinden oldukla
rından hakiki yevmiyelerinin verilmediğinden tazyik, işkence 
ve hakarete mâruz kaldıklarından ve saireden bahis ve şikâyetle 
bu yolsuz hareketlerden dolayı tahkikat yapılmasını İşçi Sigor
talarının ve işçi Kurumu Teşkilâtı olmıyan yerlerde işçiler üze
rinde müfettiş bulundurulmasını ve mağduriyetlerine meydan 
verilmemesini istemektedirler.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Hükümetçe ve 
rilen 1 800 lira ile öküz, araba, pulluk ve düven almış ve dolu 
âfeti yüzünden mahsullerinin telef olması sebebiyle bankaya 
olan bu borçlarını ödiyememiş olduklarından bahsile mezkûr 
borçlarının faiziyle birlikte uzun vâdeye bağlanmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzım "ohn hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez-
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Aı-zuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kür talep ve şikâyetler hakkında Dahili Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına ve müstedilerin ıısulü dairesinde sözü ge
çen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

755 7 . V . 1958

1733/1733 Şevki Kara 
(S. No: 40) ilâ midiye köyünde 

Gemlik

1749/1749 Mehmet Altın 
(S. No: 41) PTT Muhabere Me 

mııru 
Espiye

1736/1736 M. Necati Atlı 
(S. No: 42) Cami Atik mahallesi 

Uğurlu sokak 
No: 25
K u ş a d a s ı  - A y d ı n

1711/1711 Zeki Yıldız 
(S. No: 43) Askerî Hastanesi 

Bevliye .Uzmanlı
ğında Hemşire 
Bursa

1727/1727 Perihan Başoğhı 
(►S. No: 44) Koryürek mahallesi 

5 nci Muhtarlık 
No: 35/36 
Altındağ - Ankara

1761/1761 Fehmi Kozan 
(S. No: 45) Hacı İkiz mahalle

sinde 
Kayseri

Dilekçi : Ba tupu sahibi bulunduğu 1838 metre zeytinliği
nin 830 metresi istimlâk edilmiş ve geriye kendisine kalan 
zeytin ağaçlannın da kesilmiş ve parası verilmemiş ve bu 
yüzden mağdur duruma düşmüş* vâki olan miiracaatlerinin 
nazara alınmamış olduğundan bahsile elindeki tapu ile istim
lâk edilen yerin tatbiki cihetine gidilmesini ve kaybolan 
hakkının meydana çıkanlmasını istemektedir.

Dilekçi : Posta Telgraf idaresi barem dışı memuru olarak 
25 lira maaşa yükseltilmiş ve evvelki 13 senelik hizmetinin 
kıdemine sayılması lâzımgelirken sayılmamış ve iki derece ten
zil sınıfla barem içi olarak maaşının haksız yere 15 liraya 
indirilmiş olduğundan bahsile zayi olan bu hakkının aranıl
masını ve meydana çıkanlmasını istemektedir.

Dilekçi : Kulıa Mensucat Fabrikasında işçi olup işine gi
derken trenden düşüp iki ayağını kaybettiğinden ve îşçi Si- 
gortalannca hiçbir yardım yapılmadığından ve maaş bağlan
ması hakkında vâki müracaatlarine da menfi cevap verildi
ğinden bahsile kendisine münasip görülecek miktarda emekli 
maa^ı tahsis edilmesini istemektedir. 1

Dilekçi : Bursa Askerî Hastanesinde üç senelik hemşirelik 
görevini ikmal ettiği halde terfi ettirilmemiş ve hastabakıcı 
maaşı almakta bulunmuş olduğundan bahsile haketmiş olduğu 
150 liralık kadroya yükseltilmesini ve adaletin tecelli ettiril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Divanı Muhasebat Reislilinde 250 lira ücretle 
vazife görmekte iken hiçbir ihtara tâbi olmadan işine son ve
rilmiş olduğundan bahsile hakkının aranmasını ve vazifesine 
iade edilmesini istemekterir.

Dilekçi : Kayseri Belediyesince istimlâke tâbi tutulan 
gayrimenkullerinin bedeli ödenmeden ve maili inhidam diye ka
nunsuz ve keyfî olarak yıkfcınlmış ve rencide edilmiş oldu
ğundan bahsile bu kanunsuzlukların tesbiti için bir müfetti
şin gönderilmesini istemektedir.
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahihinin
adı, soyadı ve adresi

1707/1707 Osman Özkurt 
(S. No: 46) Kılınçdcde mahal

lesi Sahil caddesi 
No: 40 
Samsun

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Devlet Demiryolları memuru iken ve hiçbir suçu 
bulunmadığı halde 46 yaşında ve 27 sene üzerinden emekliye 
sevk edilmiş olduğundan bahsile hakkının müdafaa edilmesini 
ve haksız yapılan bu emeklilik muamelesinin geri alınmasını 
istemektedir.

1611/1611 Mustafa Bulut 
1724/1724 Beyoğlu Eczaeıbaşı 

(S. No': 47) sokak No: 9 
İstanbul

1650/1650 Bekir Turna ve ar 
(S. No: 48) kadaşlan

Çomudüz köyünde 
Afşin

1572/1572 M. Ali Erden ve ar 
(S. No: 49) kadaşları

Çomudüz köyünde 
Afşin

1612/1612 Süleyman Karagül 
(S. No: 50) Gar Kondoktor Ba

gaj 1G017 sicilli 
Ulukışla

1682/1682 Mehmet Kaplan 
(S. No: 51) Dâvavekili

Şarkikaraağaç1

1688/1688 Karabet Malhazoğlu 
(S. No: 52) Kadırga Liman cad

desi No: 66 
İstanbul

Dilekçi : Gümrük muhafaza memuru olup iki ay müddet 
içinde tezkiye vermek hakkını haiz olmıyan bölge amirliğinin 
yanlış raporlarına dayanarak verilen haftalık iznini tecavüz 
ettirmiş olması ve vücudundan istifade edilemiyeceği kanaati 
ile vazifesine son verilmiş bulunulduğundan bahsile bir müfet
tiş tarafından ifadesinin alınması ve hakikatin ortaya çıkması 
için gereken muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince 
borçlanmak suretiyle hâzineden almış oldukları tapulu arazile
rine bâzı şahıslar tarafından fuzulen müdahale edilmekte oldu
ğundan bahis ve şikâyetle mezkûr müdahalenin önlenmesini ve 
mağduriyetlerine meydan verilmemesini istemektedirler.

Dilekçi : 4620 sayılı Kanunun yanlış tatbik edilmesi sebe
biyle intibakının ve terfiinin yapılmamış ve bu bapta idareye 
vâki müracaatinin de semeresiz kalmış olduğundan bahsile em
sali misillû kendisinin de 12 nci dereceden 9 ncu dereceye terfi
inin yapılması hususunda gereken makamlara emir verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Dinar kazası ortaokulda okumakta olan yeğeni 
Hüseyin Baydur’un bu okulunun değiştirilmesinden dolayı na
kil evrakının Şarkikaraağaç’a geç gelmesi sebebiyle ortaokul 
müdürü bütünleme imtihanına kabul etmemiş ve Maarif Ve
kâletinin işanna binaen rapora mütaallik mazereti de nazara 
almamış bulunduğundan vesaireden bahsile haklı bulunduğu 
bu dâvanın tahkikiyle halli yoluna gidilmesini istemektedir.

Dilekçi : Babasından intikal etmiş olup şahıslar elinde bu
lunan ve emvali metruke addedilen ve tasarruf senetleri mev- 
cudolan gayrimenkullerinin emsali misillû bedelinin kendisine 
teslim edilmesi hususunda vâki müracaatine altı senedir bir 
ctevap verilmediğinden habsile askeriye ile ilgisi olmıyan,bu 
yerler haklan da Milli Emlâk Umum Müdürlüğündeki dos
yanın tetkikiyle neticenin bildirilmesini ve hakkının verilme
sini istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1699/1699 Emine Oktem
3094/3094 Osmaniye mahallesi 

(S. No: 53) Şehit Mehmetçik 
sokak No: 51 
Gemlik

1677/1677 Ali Erdem ve arka- 
(S. No: 54) daşları

İğde köyünde 
Elbistan

1647/1647 Muzaffer Bozbora
2978/2978 Eyüp Nişanca Ah- 

(S. No: 55) metçelebi sokak 
No: 21 
tstanbul

1637/1637 Mehmet Dayan ve 
(S. No: 56) arkadaşları

Kantar köyünde 
Nusaybin

1633/1633 Meyrem Artin ve 
(S. No: 57) arkadaşı

Beyoğlu Turan cad
desi 109/111 No: da 
îstanbııl

1605/1605 Mehmet Uzuııçelebi 
(S. No: 58) Eldeş köyünde 

Ulus

1753/1753 Vehap özcivan 
(S. No: 59) Hasanhoca Camii 

İmam ve Hatibi 
İbradı
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Parsellenmiş olarak satılan vakfiyelerindeki haklarının ara
nılması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Arazi ve meralarını 14 Numaralı Toprak Tevzi 
Komisyonunca kanunsuz olarak ellerinden alınarak başka
larına tevzi edildiğinden bahsile ziraat müstehassıslanndan 
bir heyetin gönderilerek bu işin önlenmesini mera ve arazi
lerinin eski haline getirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Maliye tahsildarı iken emekliye çıkarıldığım 
ve jandarma küçük zabitliğinde geçen bes sene 6 aylık müd
detinin hesabedilmediğini beynnla 14 . VIII \ 1334 tarihinden
8 Mart 1340 tarihine kadar olan küçük zabitlik müddetinin 
emekli süresine kayıt ve ilâve edilmesini istemektedir.

Ecri nesille almış oldukları arazilerin kaymakamın yersiz 
ve kanunsuz verdiği kararla ellerinden alınıp başkalarına ve
rildiğinden şikâyeti mutazammmdır.

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmjş olan talep 
ve miiracaatler, kaza merciince halli lâzımgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlerin zikredilen 
sebepten encümenimizce tetkik mevzu yapılamıyacağına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

756 7 . V . 1958

Dilekçiler : Ecdatlannm zilyedkrinde iken onların ölümü 
ile irsen kendilerine intikal eden evlerinin satınaldığını iddia 
eden şahıs ile dört senedir Asliye Hukuk Mahkemesinde devaır, 
etmekte olan tescil dâvasındaki haklı iddialarının nazara alına
rak kanuni haklarının kendilerine teslim edilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi : Ecdadından kalma ve zilyedinde bulunan ev ve bah
çesinin gûya orman imiş diye Orman İdaresince aleyhine açılan 
dâva neticesinde müdahalesinin men’ine karar verilmiş ve bu 
yüzden perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile binanın 
ve meyve ağaçlarının bulunduğu mezkûr mahallin halen orman 
sahası içinde olmaması hasebiyle gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Köy imam ve hatibi olup akrabasının bir kız kaçır
ma hâdisesiyle ilgili addedilerek haksız yere jandarma karako
lunda dayak yediğinden ve bu bapta C. müddeiumumiliğine dâ
va açtığından bahsile işkence ve zulüm yapan jandarma onbaşı
sı Mustafa YIöse’nin tecziye edilmesini istemektedir.



Arzuhal
No.

1616/1616
(S. No: 60)

1690/1690
(S. No: 61)

1642/1642 
(S. No: 62)

1756/1756 
(S. No: 63)

1748/1748
(S. No: 64)

Arzuhal sahibi/hiıı
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve he sebepten verildiği

Dilekçi : Kendisine hakaret eden şahıslar hakkında açmış 
olduğu dâvasının sulh ceza mahkemesince reddedilmiş ve mez 
kür şahısların beraetine karar verilmiş olduğundan bahsile kay
bolan hakkının aranılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tarafın
dan vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösterilmiş 
bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağlanmış 
veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı mercilerin 
hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğundan mez
kûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzu yapılamıyaca- 
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

757 7 . V . 1958

Dilekçiler : Vaktiyle Diyarbakır vilâyetine bağlı mutasar
rıflık ve sonra vilâyet haline getirilmiş iken bilâhara yanlış bir 
telkin ve kararla kazaya indirilen ve 76 bin nüfuslu devlet ve 
millet için ehemmiyetli bulunan ve her bakımdan vilâyete el
verişli olan Siverek kazasının vilâyet haline ifrağ edilmesini is
temektedirler. .

Millî Mücadele senelerindeki mesbuk hizmetine karşılık ola
rak vatani hizmet tertibinden yardım yapılması ve mezkûr hiz
metinin hali hazır memuriyet müddetine ilâvesi suretiyle terfi, 
ve terfihinin sağlanması talebinden ibarettir.

tki seneden yukarı olan ceza mahkûmlarının cezalarının af 
edilmesi talebinden ibarettir.

Teknik dişçi olup, meslekleri için kurs açılarak ruhsatname 
verilmesi talebinden ibarettir.

/Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracaatlar yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez*

Hüseyin Çepik ve 
arkadaşları 
D. P. Başkanı 
Siverek

Mehmet Erol 
Gümrük Başmüdür
lüğünde Gümrük 
Kolcusu 
İstanbul

Mustafa Tabakoğlıı 
Ceza Evi mahkûm
ları adına 
Akçaabat

Mehmet Karpuz 
Aliçetinkaya cad
desi No: 73 
Silivri

Mehmet Söylemez 
Yarmaismail kö
yünde 
Konya



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

Ueis 
Konya 

.1. F. Ağaoğlu

Diyarbakır 
S. Onıır

Samsun 
A\ Ulusoy

kûr müracaatlar hakkında bu sebepten encümenimzce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

758 7 . V . 1958

M. Al. Katip
Çorum Antalya Adıyaman Bolu Çanakkale

II. Ortakcıocjlu Y. Yazıcı S. Ağar M. Dayıoğhı .1. / /. Sezen

Diyarbakır Elâzığ Elâzığ İçel Ordu
K. Tayşi M. Altnıdoğan F. Karakaya V. Karabulut M. Ekşi

.Sivas Trabzon Yozgad
Özsever O. Ar. Lermioğlu ti. Er on at
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Arzuhal

No.

1700/1700

1780/1780

1545/1545

1490/1490

1553/1553

Arzuhal sühibiııiıı
adı, soyadı vo adrosi

Atıf Saylan 
Cumhuriyet İlkokul 
öğretmeni 
Sındırgı

Şemsi Küçükosman- 
oğlu
14 Mayıs ilkokul
öğretmeni
Konya

Hayriye Akalın 
Turgutreis İlkokul 
öğretmeni 
Ankara

Mehmet Tafa 
Mithatpaşa İlkokul 
Öğretmeni 
Adana

Kuoümeıı kararı vo ne sebepten verildiği

Dilekçiler: 6273 sayılı Kanunun haklarında ne yolda tatbik 
edilmesi lâzımgeleceğini gösteren ve muhkem kaziye halini al
mış bulunan Devlet Şûrası 5 nci Daire ilâmlarının Maarif Ve
kâletince infaz edilmemekte olduğunu beyanla, iktizasının ya
pılması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Evrak arasındaki Devlet Şûrası ilâmla
rında, dilekçilerin 6273 sayılı Kanun hükümlerinden 1.ÜI.1954 
tarihinden itibaren istifade ettirilmeleri icabedeceği açıkça gös
terilmiş bulunmasına ve Maarif Vekâletinden bildirildiği gibi, 
mezkûr yıldan münhal kadro kalmamış olması, yeniden makab
le şâmil kadro alınarak müstedilere tahsis edilmesine engel teş
kil etmiyeceğine ve muhkem kaziye halini alan mezkûr ilâmla
rın mücerret kadrosuzluk sebebiyle infazsız bırakılması da asla 
caiz olamıyacağına binaen, müşarünileyh vekâletçe dilekçiler 
hakkında bu yolda muamele yapılmak suretiyle sözii geçen ilâm
ların infazı hususunun temini lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

759 14 . V . 1958

Zahire Cankurtaran 
Eskipazar mahallesi 
No: 23 
Yozgad

Dilekçi : Devrek kazası Askerlik Şubesi Beisi iken akli mu
vazenesini kaybetmesi üzerine tekaüde sevk olunan kocası Sü
leyman Cankurtaran ’ın hizmet müddeti yirmi beş yıldan bir ay 
eksik olduğu için kendisine ikramiye verilmediğini, halen akıl 
hastanesinde tedavi edilmekte olan eşinin bu hastalığa vazife 
esnasında tutulduğu için kanunen muayyen müddeti bu mücbir 
sebep altında ikmale muvaffak olamadığını, bağlanan çok az bir 
maaş, tahsil çağındaki üç çocuğunun masraflarını bile karşıla
madığını, başka gelir ve kazançları bulunmadığından malî mü 
zayaka içinde kaldıklarını beyanla, kocasının yirmi beş yılı ik
mal etmiş sayılarak ikramiyeden faydalandırılmasını istemekte 
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kocası Emekli Binbaşı Sü
leyman Cankurtaran’m fiilî hizmetinin 24 sene, 10 ay, 17 gün 
den ibaret olup yirmi beş seneyi bulmadığı için kendisine ikra
miye verilemediği Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında 
beyan edilmektedir.

Tetkik edilen evrak münderecatmdan mumaileyhin vazifede 
iken Gülhane Tıp Akademesince yapılan muayenesi sonunda 
(Kronik Konfüzyon Mental) teşhisi ile geri hizmete alınmasına 
lüzum gösterildiği ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Sağlık Kurulunca da âdi mâlûl olduğu kabul edilmesi üzerine 
5434 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine tevfikan sıhhi durumun
dan dolayı tekaüde sevk edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Her ne



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

kadar 5434 sayılı Kanunun 6122 sayılı Kanunla değiştirilen 89 
ncu maddesinde, ikramiyeye istihkak kesb edilebilmesi için asga
ri yirmi beş yıllık fiilî hizmetinin sebk etmiş olması lâzımgelece 
ği beyan olunmakta ise de dilekçinin kocası gibi dimaği teşevvü
şe mâruz kalmış olan bir kimsenin kendi ihtiyariyle hareket et
mesine artık imkân tasavvur olunamıyacağından bu kabîl kim
selerden böyle bir hareket beklenemez.

Diğer taraftan, dilekçinin kocası Emekli Binbaşı Süleyman 
Cankurtaran ’ın fiilî hizmeti, yirmi beş yıldan 1 ay 13 gün eksik 
olup, bu çok kısa müddeti de zikredilen mücbir sebep ve re'sen 
emekliye sevk dolayısiyle tamamlıyamadığı aşikârdır.

Kesirlerin vâhide irca edileceği hakkmdaki kanuni hüküm 
ve kaidenin bu işte de tatbiki hakkaniyet ve mâdelet icaplarına 
tamamen uygun düşecektir.

Beyan olunan sebeplere binaen, adı geçen mâlûl binbaşının 
25 yılı ikmal etmiş sayılarak emekli ikramiyesinin itası lâzımge- 
leceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

760 14 . V . 1958

Dilekçi : 60 ile 70 ve 70 ile 80 lira maaşa ait kadroların za
manında tahsis edilmemiş olmasından dolayı mağdur duruma 
düştüğünden bahsile, aradaki maaş ve ikramiye farklarının, 
mezkûr kadroların tahsisi lâzımgeldiği tarihlere göre hesabedi- 
lerek kendisine* verilmesine ve bu farkların kıdemine'eklenme
sine Maarif Vekâletinin mecbur tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile Vekâlet arasmda bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine aidolduğnndan vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

761 14 . V . 1958

305/305 Orhan Köseraif Dilekçi : Ruhsata müsteniden başlayıp zaruret karşısında
Raifpaşa Köşkü bir seneden beri tatil ettiği inşaatın devamına müsaade edilme-
Yeniköy - İstanbul sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba gö
re, îmar Nizamnamesinin 43 ncü maddesi mucibince dilekçinin

1618/1618 İbrahim Erden
23 Nisan İlkokulu
öğretmeni
Konya
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

talebinin is’fına imkân görülememiş ve bu hususta tekevvün 
eden ihtilâfın tetkik ve halli de kaza merciine ait bulunmuş ol
duğundan, vâki istek hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

762 14 . V . 1958

1613/1613 Cevat Hasar 
156. Top. Tb. Tek. 
Asb. Baş. Çvş. 
Dörtyol

Dilekçi : Astsubaylıktan istifa ettiği halde henüz kabul olun 
madiğini beyanla, gereğinin müstacelen yapılması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 24.111.1958 tarihli istifa isti
dasının Personel Başkanlığına henüz geldiğinden tcra Vekilleri 
Heyetinin 11.111.1958 gün ve 4184/58 sayılı istifaların kabulü 
hakkındaki kararma uyularak muameleye konulmuş olduğu : 
Millî Müdafaa Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı 
cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

763 14 . V . 1958

1769/1769 Ekrem Tekin 
Çan nahiyesi Mer
kez Muhtarı 
Karakoçan

1522/1522 M. Hulûsi Di v anlı - 
oğlu
Maarif Müdürlü
ğünde Memur 
Yozgad

Dilekçi : Karakoçan kazasına bağlı Çan nahiyesinde bir sağ
lık merkezi kurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : îmkân bulunabildiği takdirde Çan na
hiyesinde bir sağlık merkezi inşasının nazara alınacağı, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletinin işarından anlaşıldığı cihetle, 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

764 14 . V . 1958

Dilekçi : Kadrosuzluk dolayısiyle beklediği müddete ait 
maaş ve tahsisat farklarının ödenmesine ve bu farkların kıdemi
ne eklenmesine Maarif Vekâletinin mecbur tutulmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile vekâlet arasında bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine aidolduğundan vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

766 14. V . 1958



Arzuhal
No.

1444/1444

1319/1319

Dilekçiler : 27 numaralı Toprak Komisyonu tarafından köy
lerinde fazla arazi tevzi edildiğini beyanla, bu fazlanın icab 
edenlerden alınıp Hâzineye mal edildikten sonra topraksız fü- 
ruîara dağıtılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı, son 
kararı vermeye yetkili idari makam veya mercie müracaat et 
meleri lâzımgöleceğinden, bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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766 14. V . 1958

Yusuf Teke ve arka
daşları
Dulkadiı-li lnlıımu- 
rat köyünde 
Kırşehir

Sadık Kâmiloğlu 
Yeni Mahallesi 
No: 22 
Vakfıkebir

Dilekçi : 6273 sayılı Kanuna göre maaşının 1 . III . 1954 ta
rihinde yetmiş liraya değil, 80 liraya çıkarılması icabedeceğini 
beyanla, iktizasının bu yolda yapılmasını ve emekli maaş ve ikra
miyesinin de ona göre tesviyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinin 7 Nisan 1958 gün ve 
İlköğretim Umum Müdürlüğü 243 sayılı cevabi yazısında, dilek
çinin Devlet Şûrası İçtihad ve Müdürler Encümeninin de teşmil 
kararlan veçhile, 1 . I I I . 1954 tarihinde seksen liraya çıkarılma
sı ve bu maaşta 1 sene 10 ay 2 gün kıdemli sayılması lâzımgele- 
ceği ve ancak kadrosuzluk dolayısiyle buna imkân görülemediği 
bldirilmekte ise de, 1954 yılından münhal kadro kalmamış 
bulunması, yeniden makable şâmil surette kadro istihsal oluna
rak müstahiklrine tahsis olunmasına engel teşkil etmiyeceği ve 
müktesep hakkın mahfuz tutulması kanım hükümleri icabından 
olmakla dilekçinin sonradan emekliye sevk edilmesi de bu hak
kın ihlâlini müeddi olmıyacağı cihetle, mumaileyh hakkında da 
yazılı şekilde muamele ifası lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

767 14 . V . 1958

H. Sezai Paraeık- 
oğlu
Yıldırım Bayazıt 
İlkokul öğretmeni 
Kütahya

Dilekçi : 6273 sayılı Kanuna güre maaşının 1 . III . 1954 ta
rihinden itibaren elli liraya yükseltilmesi lâzımgelirken, 1 . III . 
1955 tarhinde bu dereceye çıkanldığını beyanla, elindeki şûra 
ilâmına tevfikan elli lira maaşın kendisine 1 . III . 1954 ten mu
teber olmak üzere verilmesi esbabının teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında bulunan 25 . X . 1957 gün 
ve 2818/4608 sayılı Şûra ilâmında aynen : «Dilekçinin 1.UI.1954 
tarihinden itibaren elli lira maaşa çıkanlarak bu maaşta 2 ay
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10 gün kıdemli sayıldığı Maarif Vekâletinden bildirildiği ve bu 
itibarla kanuni haklarının tamamen verildiği anlaşıldığı cihetle 
bu bapta ayrıca karar ittihazına mahal olmadığına karar veril
di.» denilmektedir.

Bu defa müşarünileyh vekâletten alınan cevapta ise, 1954 yı
lından münhal kadro kalmadığı için müstedinin ancak mezkûr 
kadronun temin edildiği 1 . III . 1955 tarihinde elli liraya yük
seltildiği bildirilmektedir.

6273 sayılı Kanun gereğince 1 . I I I . 1954 tarihinde elli liraya 
çıkarılması lâzımgelen müstedinin bir sene teehhürle bu maaşa 
yükseltilmesi, bu husustaki ilâmın mâna ve müedasına ve zikre
dilen kanun hükümlerine ve alâkalı Tevhidi İçtihad kararına ay
kırı görülmüştür.

Binaenaleyh, dilekçiye 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 50 li
ralık bir kadro temin ve tahsisi icabedeceği ve münhal kadro bu
lunmaması yeniden makable şâmil kadro istihsaline engel teşkil 
etmiyeceği ve Devlet Şûrasının hususi dairesiyle Umumi Heye
tinden Tevhidi İçtihat yolu ile sâdır olan karar ve ilâmın mâna 
ve müeddaları da böyle bir hükmü mutazammın bulunduğu ci
hetle, iktizasının Maarif Vekâletince bu dairede yapılması ve 
Devlet Şûrasında açılan dâvaya verilen cevap ile, dilekçinin 
Büyük Millet Meclisine vâki müracaatı üzerine encümenimize 
verilen cevap arasındaki mübayenet sebebiyle de alâkalılar hak
kında adli ve inzibati takibat icra edilerek neticesinin bildiril
mesi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

768 14 . V . 1958

15038/14448 Fahri Ünsal ve ar- Dilekçiler : Belediyece guyrimenkullerinin cüzi bir bedelle 
kadaşları istimlâk edilerek yıktırılmakta olduğundan bahsile, hedmin dur-
Cuma mahallesi durulmasını ve istimlâkin kanuni şekilde yapılıp yapılmadığını
Muhtarı tahkik için mahalline bir heyet gönderilmesini istemektedirler.
( «öyni ik

Gereği düşünüldü : Miistedilerdeıı Mehmet Ünliisoy, Mehmet 
ı Kaya ve Mustafa Adem’e ait her hangi bir istimlâk muamelesi

bulunmadığı gibi bunların istimlâk sahasında g'ayrimenkulleri 
de mevcudolmadığı ve kasaba imar plânı gereğince yol açılmak 
ve meydan yrpılmak maksadiyle Besim Alkan’ın bahçesiyle İh 
san Tosun'un arsası ve Zeki Yılmaz’m evinin 6830 sayılı Kanu
nun 8 nci mPldesi mucibince rızaları ile satınalındığı ve mezkûr 
kanunun 5 nci maddesine istinaden verilen istimlâk kararların
dan yalnız Fuat Yener’o ait kararın kesinleşmiş olup diğerleri
nin tezyidi bedel b? lamından mahkemeye müracaat ettikleri Bo-



Arzuhal
No.

1440/1440

1439/1439

1696/1696

—  30 —

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

lu Valiliğinin işarına atfen Dahiliye Vekâletinden bildirilmekte 
olmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

769 14 . V . 1958

Bekir Kureşoğulları Dilekçiler : Eski Elâzığ ve yeni Bursa Hususi İdare Muhase- 
Yenimahalle Şair- be Müdürü Memduh Turan’dan şikâyet etmekte ve kanuni ica 
rahmi sokak binin yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mezkûr şikâyeti tahkik eden Dahiliye 
Vekâletinin bu baptaki cevabına nazaran, sözü geçen şikâyet is
tidasında Muhasebe Müdürü Memduh Turan’a isnadolunan suç
lar varit görülmemiş ancak mumaileyh şahsan mahkûm olduğu 
250 lira tazminatın Hususi İdare bütçesinden tediyesi caiz olma
dığı için bu paranın kendisinden tahsili zımnında gerekli mua
melelere tevessül edilmiş bulunduğu cihetle, dilekçilerin vâki 
müracaatleri hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

770 14 . V . 1958

Elâzığ

Niyazi Çetine r 
Nailbey mahallesi 
Bağlar sokak N o: 8 
Elâzığ

Hamza Kaya Tuneel 
Tapu ve Kadastro 
Umum jVld. Fotogra- 
nıetri Dairesi Reisli
ğinde Teknisiyen 
Ankara

Dilekçi : Tapulama işlerinde ve arazi üzerinde çalıştırıldığı 
müddete ait harcırahının Harcırah Kanununun 42 nci madde
sine göre tediyesi lâzımgelirken, Divanı Muhasebatça mezkûr 
kanunun 50 nci maddesinin tâyin ettiği miktar üzerinden har
cırah verilmesi icabedeceği yolunda muamele yapıldığını ve bu 
muamelede isabet bulunmadığını beyanla, harcırahının daire
since tahakkuk ettirildiği gibi sözü geçen 42 nci madde hükmü 
dairesinde tesviyesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : 4353 sayılı Kanunun 5797 numaralı Ka
nunla muaddel 25 nci maddesine göre, umumi muvazeneye dâ
hil dairelerin Divanı Muhasebatça kabul edilmiyen muamele ve 
tasarrufları hakkında Hazine aleyhine Devlet Şûrası nezdinde 
dâva açılması mümkün olduğundan, dilekçinin bu yola baş vur
makta muhtar olmak üzere, vâki talebi hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi. •

Karar No. Karar tarihi

771 14 . V . 1958
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1697/1697

Arzuhal
No.

H. Hüsamettin Koç 
İskete sokak Dereli 
Ap.
Şişli - İstanbul

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

Dileksi: Devlet Şûrasından ikame etmiş olduğu dâvaya ait 
dosya içindeki hüviyet cüzdanı ile diğer evrakı müsbitenin ken
disine iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen dâvanın kısa zamanda ka
rara bağlanacağı ve mezkûr hüviyet cüzdanı ile diğer evrakı 
müsbitenin de kararın ittihazını mütaakıp hemen müstediye 
iade edileceği, Devlet Şûrası Reisliğinden alman cevabi yazı
dan anlaşılacağı cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

772 14 . V . 1958

1175/1175 Ali Bağcı
Devlet Üretim Çift
liği işçileri 
Polatlı

Dilekçi : Polatlı Devlet Üretme Çiftliğinde çalışanların hak 
ve menfaatlerinin gözetilmediğinden ve saireden bahsile, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve şikâyetini usu
lü dairesinde aidolduğu vekâlete karşı dermeyen etmesi lâzım- 
geleceğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

773 14. V . 1958

1826/1826 Osman Hayran 
11. İs. Ins. Tb. Tek- 
nisiyen Asb. Üst. 
Çvş.
Şişli - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Üst çavuşluğa terfiiniru bir yıl geri bıra- 
kıhnası üzerine vâki müracaatlenife müspet menfi bir cevap ve
rilmemesi yüzünden hakkını kaza yoliyle dahi arıyamamış bulun
duğundan; mağduriyetinin giderilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Terfi ettirilmemek suretiyle müstedi ile 
Vekâlet arasında idari bir ihtilâf tahaddüs etmiş ve bu ihtilâ
fın idari kaza merciince tetkik ve hallolunması lâzımgelmekte 
bulunmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımdan en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

774 14. V . 1958

1231/1231 Ömer îbrahimoğlu 
Bahçelievler mahal
lesi 2 nci sokak 
N o: 7. Alt kat 
Antalya

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Harbi malullerinden oldu
ğu halde kendisine ne tekaüdiye vc ne de mâlûliyet aylığı bdği- 
lanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Muayenesine 
ait raporunda yazılı sakatlığı 551 sayılı Kanunun emraz cet-



Arzuhal
No.

1801/1801

2 8 9 6 / 2 8 0 6

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

veline girmediği için müstediye mâlûliyet aylığa bağlanamıya 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kanu
ni bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgel- 
mekte bulunmasına göre; vâki müracaat üzerine vazife yönün
den tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

775 14 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : K ore ’de vatani hizmetini ifa etmekte 
iken zafiyeti bedeniye ile miitcrafik aseıbi hastalığa nıusabol- 

muş Ve. tedavi sıvasında Sûra y i Devlete müracaat müddetini dc 
geçirmiş olduğundan kendisine bir kararla maaş bağlanması ta* 

lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciinin tetkikine tâbi hususatın 
encümenimizce incelenmesi Dahilî Nizamname hükümleri mu
vacehesinde gayrimümkündür.

Müstedinin filhakika dâva müddetini böyle mücbir bir 
sebep tahtında geçirmiş olduğunu tevsik ettiği takdirde; usul 
hükümleri ile tanınan kanuni haklardan istifade ederek mezkûr 
mercilere başvurma hakkı da mahfuz bulunmaktadır.

Bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

776 14 . V . 1958

Hasaıı Arabacı {Arzuhal hulâsası : Köylerinin yukarı mahallesinde yapıl-
Dalayman köyünde makta ve ikmal, edilmek üzere bulunan cami için Diyanet işleri 
.Seydişehir bütçesinden 5 OOO lira yardımda bulunulması talebinden iba

rettir.)
[

Başvekâletin cevabi yazısında : Mezkûr cami için Vakıf
lar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı bütçesinden tahsisat du-

Mehmet Aktoluıı 
Küçük Minare civa
rında Çerçi Muzaf
fer eliyle 
Tarsus

%  —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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rumuna göre ancak 500 lira yardım yapılabildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Aızuhal Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En■•tinıen kararı ve ne sebepten verildiği

777 14. V . 1958

122/1122 Korkut Efe 
Tayyareci Binbaşı 
1 nci Hava Kuvve 
tinde görevli 
Eskişehir

( Arzuhal hulâsası : Uçuştan çıkarılmasına dair ı/ilksck uçuş 
kıymetlendirme kurulunca verili}) Devlet Şûrasinca iptal edilmiş 
bulunan karar yüzünden 1 yıl yeri kalan binbaşılık nasbinin dü
zeltilmesi re bu yüzden î, 5 yıl mahrum kaldığı uçuş tazminatı 
futurının tediyesi ve mezkur hiikiim dışı kalan bu haklarının ta
nınması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis 
iptal karan üzerine vazifesine iade olunan müstediye bu tarih
ten itibaren de uçuşlara başlamış olduğundan uçuculara ait ka
nuni haklardan istifade ettirilmekle başlandığı, nasıp tashihi ve 
tazminat talepleri ise Devlet Şûrasınca reddolunmak suretiyle 
muhkem kaziye halini almış bulunduğundan vekâletçe; kabulü
ne imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve talebin kaza mer- 
oiince incelenerek reddedilmiş bulunmasına göre; encümenimiz
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

778 14 . V . 1958

1817/1817 Mustafa Bozcan ( Arzuhal hulâsası : Kendisini memleketin imar, deft ve ihti-
Millî Kalkınma Par- yaçlanna vakfetmiş olun Ur fa  Valisinin bu değerli icraatına miı-
ti Başkanı zahir olunmak suretiyle istediği her tahsisatın gönderilmesi talep
TTrfa vc temennisinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

779 14 . V . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. atlı, soyadı ve adresi Erıcünıeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1394/1394 Şevket Yıldız 
Paşa köyünde 
Çanakkale

Gereği düşünüldü : Vekâletin müracaatle ilgili yazılarında 
6968 sayılı Kanun muvacehesinde talebin is’afı mümkün olma
dığı bildirilmiş ve ihtilâfın kaza merciince tetkik ve halli lâzım- 
gelmiş bulunmasına göre; dilek hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

780 14 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : 19-10 - 1953 yılları arasında çok ağır sari 
far altında görmiis olduğu zirai mücadele vazifesi esnasında has
talanıp halen vereme musap ve muavenete muhtar bir durumu düş 
lüğünden kendisine maaş bağlanması veyahut yardımda bulunul 
ması talebinden ibarettir.)

1804/1804 Alişan Gür
Kondular mahal 
leşinde
Ovacık - Tunceli

Gereği düşünüldü : Müstedinin bu hususta evvelemirde kati 
karar vermiye yetkili idare makamlarına, ihtilâf zuhuru halinde 
de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâ 
zımgelmekte bulunduğnndan vâki müracaat üzerine vazife yö
nünden encümenimezce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

781 14 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : Yegane vârisi büyük peder ve babasının 
1938 yılı iç harekâtında. imha-olunması üzerine henüz üç yasında 
i-keıı kendisinin de validesi ile birlikte Garb’a nefyolunup bütün 
arazi ve emâl kİ erinin tasfiye edilmiş ve mecburi iskân mahallerin 
<h d< kendilerine hiçbir hak tanınmamış ve tasfiye olunan mallar 
dan dolayı bir bedel ödenmemiş olduğundan, halen validesi vefa1 
etmiş ve Hükümetin müsaadesiyle memleketine dönmüş bulundu 
ğundan, mezl>ûr kanuni istihkaklarının (müruruzaman iddiasın 
da bulunu İmi yarak ödenmesi talebinden ibarettir.)

1015/1015 Enver Akcr (Arhuhal hulâsası : 1956 yılında geçirdiği bir donma kazasm-
Hertev köyünde dan sonra her iki el parmaklarındaki mafsalları çıkartılmak su-
Hasankale reti ile âlil ve çalışamaz bir duruma düşmüş olduğundan efradı

ailesinin fakrii sefaletine mahal kalmamak üzere kendisine ya 
münasip bir çalışma imkânı veyahut medarı maişet olacak bir 
maaş bağlanması talebinden ibarettir.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yezısında : Mumaileyhe, duru
muna uygun bir iş temini için İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum 
Müdürlüğüne gerekli talimat verildiği, mesleki durumunun tes- 
biti için Erzurum ajanlığınca adresine gönderilen yazılan ce



Arzuhal
No.

772/772

1838/1838 
(S. No: 65)

1842/1842 
(S. No: 60)

vaplandırıp iade etmediğinden hakkında bir muamele yapılama
dığının anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki müracaat 
üzerine tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

782 14 . V . 1958

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

Kâzını Murathanlı (Arzuhal hulâsası : Ankara Otobüs İşlemesi iş yerinde çah
Motorlu Taşıt ve Ga- şan ve Sendika üyesi olan ve İş Kanununun birinci maddesi şü- 
raj İşçileri Sendika- muliine (/irip bu kanunda derpiş olunan vecibelere riayet etmekte 
sı Başkanı bulunan fikir ve beden işçilerinin, mümessilleri tarafından Sendi-
Ankara kaya hitaben göndermiş oldukları ilişik istidalarında görüldüğü

üzere; Sandığa aidat ödediklerinden bahsile işçi sayılmıyardk bu 
kanunun himayekâr hükümlerinden istifade ettir ilme diki eri gibi 
hastalık ve tedavi halinde de kendilerine ancak iki aylık bir hak 
tanınmak suretiyle mağdur durumda bulunduklarından; bunların 
Emekli Sandığı yerine İşçi Sigortalarına bağlanmaları ve böylece 
hak ve menfaatlerinin korunması esbabının temini talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinin müracatla ilgili ce 
vabi yazısına nazaran; bu husus hakkında Sendika Başkanlığına 
icabeden tebligatın yapılmış olmasına ve bu tebligata rağmen 
kanuni haklarının muhtel kılındığından musir bulunanlar oldu 
ğu takdirde bunların da bu ihtilâfı tetkik ve hal ile vazifeli ka 
za merciine müracaat etmeleri, lâzımgelmekte bulunduğuna gö
re; vâki talep hakkında vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

783 14 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : 1958 yılı içerisinde ödenmesi lâzım olan 
bakiye borcunu derakap ödemeye zorhyan ve bu yüzden kendisi
ne müşküller çıkaran Çıldır Ziraat Bankası Müdüründen şikâ 
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası * Münhal bulunan nahiyeleri hâkimliğine 
kısa bir zamanda bir hâkim tâyin olunması talebinden ibarettir.)

Uevriş Akçay 
I). P. Bucak Baş
kanı
Çıldır - Kırıkkale

Mehmet Türkoğlu 
ve arkadaşı 
D. P. Kurucusu 
Halktan 
Karahasanh



1840/1840
(S. N o : 67)

1828/1828
(S. No:  68)

Arzuhal
No.

1831/1831
(Si. N o: 69)

1833/1833 
(S. No: 70)

1743/1743 
ı S. No : 71 )

1752/1752 
(S. N o : 72)

1634/1634 
(S. No: 73)

1805/1805 
(S. N o: 74)

86

Salih Akova 
üeııdil köyünde 
Gemerek - Sivas

Hüseyin Araz 
Kerel köyünde 
Torul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Temel Haliloğlu 
Yeni Mahalle öz- 
tiirk sokak N o: 311 
Samsun

İsmail Sirke 
Saraçilyas mahal
lesi 
İpsala

Knciinıen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : K ayseri’dr durumuna uygun bir vazife ı/>' 

tâyin ( (Ulun si ve kendisini yardımda bulunulması talebinden 
ibarettir:)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineden sairnalıp 15 yıldır emek v< 
masraf ihtiyari ile imar ve ihya etmiş bulunduğu re üzerindeki 
şahsi ihtilâflar dahi hükmen halledilmiş olan bahçesini keyfi vr 
gayr ikan uni bir şe kildi tahribi tmeyı kalkışan Gümü-şane Valisi 
.! lâeeldin Sanulioğlu 'ndan sikâyi ti m utazammmdır.)

( A r z u h a l  h u lâsa sı : A m e le  o lu p , (> n ü fu s lu  efreıelı a i le s in i ha 
r ın d ır m a k la  b u lu n d u ğ u  d en iz  ki n a r ın d a k i b a ra k a sın ın  h ı r a n  
d a lg a la r  ta ra fın d a n  s ü r ü k le n i l> g ö tü r ü lm e s in d e n  in d is e  d u y d u  
ğ u n d a n  kı u d is in e  m eskenli!.: hıışka b ir  y e r  tem in  u la nm ası lalı 
b in d en  ib a r e t t i r . )

(A r z u h a l  h u lâsa sı : i l i ş ik  ra p o r la rd a  g ö r ü le c e ğ i  ü zer e  ça lış  
m a ktan  ve g i r im in i  tem in d en  â ciz  b ir  d u ru m d a  o ld u ğ u n d a n  l,en  

d iş in e  n a k d i y a r d ım d a  b u lu n u lm a sı ta leb in d en  ib a r e t i i r .)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; ilgili bulunduk
ları yetkili idare makamlarınca henüz kati karara bağlanmamış 
bulunan hususata taallûk etm-skte bulunmalarına binaen; Dahili 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encüme 
nimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ve müştekilerin mez
kûr makamlara müracatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

784 14 . V . 1058

Emine Bektaş 
Şıhlar köyünde 
Baçviran - K. D. 
Ereğli

Kâmil Akgüıı 
Yenirasathane ma
hallesi N o : 26 
Çanakkale

Saffet Tuııçdirek 
Kahramanlar 1427 
sokak N o : 9 
İzmir

Sabiha Epeiıı 
î!kokul öğretmeni 
Savaştepe

(A r z u h a l  h u lâsa sı : A y r ı  a y r ı  s iy a s i  p a r t i le r e  olan  te m a y ü l 

le r in d en  d o la y ı k oca sı ta ra fın d a n  e v d in  k o v u lm a sı ü zer in e  a çm ış  
o lu p  te m y iz e n  d e d e r d e s t  b u lu n a n  b oşa n m a  d â v a sın ın  b ir  an  ö n 

ci n e t ic e le n m e s in i  y a rd ım  <d ilm es i ta leb in d en  ib a r e t t ir .)

(A r z u h a l  h u lâsa sı : K a n u n i  h a rc ıra h ın ın  B a y r a m iç  O rm a n  
İş le tm e  M u h a seb es in i e k a sd en  noksan  ta h a k k u k  e t t ir i ld iğ in d e n  
ş ik â y e t i  m u ta za m m in d ir .)

(A r z u h a l  h u lâsa sı : H a k sız  ve m esn e ts iz  o la ra k  5 1 3 i  sa y d ı  
K a n u n u n  17 n ci m a d d es in e  u y u la ra k  h a k k ın d a  ta tb ik  o lu n m u ş  
b u lu n a n  m a lu len  em e k liy i  s ev k  m u a m eles in in  ip ta li  ile  v a z ife s in e  
iade ed ilm e s i  ve m a a şla r ın ın  te d iy e s i  ta le p le r in i  m u ta z a m m m d ır .)

(A r z u h a l  h u lâsa sı : T e b l iğ le r  d e r g is i  ile  « ü st b a şa rd ı»  o la ra k  
ilân  ed ilm iş  ve 20  . V III . 1946 d a  t e r f i  e t t ir i lm iş  o lm a sı lâ z ım g el  
m e k te  b u lu n m a sın a  ra ğ m en  30 . IV . 1947 de terfi e t t ir i lm e k  su -



Arzuhal
N o .

1834/1834 
(S. No: 75)

1836/1836 
t S. No : 76;

1606/1606 
(S. No: 77)

37
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

Tahir Köseler 
Kayabaşı mahallesi
No: 14 
Karabük

Salih föroııgun 
K. K. Harekât Bşk. 
Kurslar Ş. Md. Kur. 
Albay 
Ankara

En cüıneıı kararı ve m sebepten verildiği

re tiyle ve İm g e c ik m e d e n  d oğ a n  k a la lı m uam ele 8 37  sa y ılı  Y ü k 

sek  M ec lîs  k a ra rın d a n  b a h sile  ıslah o lu n m ıy a ra k  m a ğ d u r  ed ild i  
ğ in d en  şik â ye  ti m u ta za m m ın d ır .)

(A r z u h a l  hııleîseısı : K a ra b ü k  k a za sın d a  m ev z ii  o la ra k  yetpt- 
lan b in a  ta h r ir in in  g a y r is e !f i  v e  şelfi ira d ı te ık elifler in in  ve buna  
m ü sten id en  teırh re te k l i f  u l u n a n  v e r g ile r in  ço k  y ü k se lt , g a y r i  
ad il ve a y n ı za m a n d a  Y e r g i  t su t K a n u n u n u n  rulı ve m akstadına  
m u g a y ir  ve p o li t ik  bâzı m aksatlarleı te s b it  o lu n m u ş  b u lu n d u ğ u n -  
detn : İm y ü zd e n  m a ğ d u r  olan  ) etkir h a lk ın  bu m a ğ d u r iy e t in in  g i 

d e r ilm e s in i  tem in en  k a n u n su z  olan b u  v e r g i le n d ir m e  şek lin in  ıs

lahı bu sekileli teırhol unun y ü k s e k  v e r g i le r in  k a ld ır ıla ra k  m â kul 
b ir  hadde in d ir ilm es i ta leb in d en  ib a r e t t ir . )

( A r z u h a l  h u lâ s a s ı :  K u r m a y lığ ın ın  taselik ı ü zer in e  3 0  A ğ u s 

tos 1953 ı g ö tü rü le  n y a ıb a y h k  n asb im i göre ; 3 0  A ğ u s to s  1956 ter 
rih in d e t e r f i  s ıra s ın a  g irm iş  ise ele, bu r ü tb e d e k i  b ek le m e  s ü r e s i 

nin y a r ıs ın ı d o ld u rm a d ığ ı ie;in m e zk û r  ta rih le a lb a y lığ a ■ y ü k s e l - 
t i lm iy c r e k , a n ca k  195? sene s in d i t e r f i  e t t ir i lm iş  b u lu n d u ğ u  açık 

la n a ra k : n a sb n ıa  ait k a ra r  A ğ u s to s  1 !).'>.') ta r ih in d e  y ü k s e k  ta s d ik 

ten  g e ç m iş  re  1108 sa y ılı  M aaş K a n u n u n u n  2 6  nci m a d d es in d e  de 
bu ta r ih i takibeelı u ety ba şın d a n  itib a ren  m aaşa re zam m et m ü s 

ta h a k  o lu n a ca ğ ı y a z ılı  b u l anm asına, r a ğ m e n : ta h sisa t ve m aaş 
fa r k la r ın ın  v er i lm e d iğ in d e n  ş ik â y e t i  m u ta z a m m ın d ır .)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatler de münderiç talep ve şikâyetler; ka
za mercilerince incelenmesi lâzımgelen, incelenmiş veya incele
nerek karara bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte ol
duklarından; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağı- 
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

785 14 V . 1958

Halil Aslan 
Çarşıbaşı mahallesi 
Haydar sokak 
N o: 12 
Sivas

(A r z u h a l  h u lâsa sı ; M en 'i M ü steh cen  K a n u n u n u n  y e t e r s iz l i 

ğ in d en  b il is t i fa d e  M a ga zin  ve setir m ecm u a la rın  tir a jla r ın ı  a r t ı r 

m ak m etksad iyle y a y ın la m a k ta  o ld u k leır ı b c h im i h is le r i  k u v v e tle  
tah i'ik  e d ic i  e'iplak res im ler le  m illî a h lâ k ım ız ın , e v lâ tla r ım ız ın  
so y su z la şm a sın a  â m il o ld u k la r ın d a n  ş ik â y e t i  ve n itek im  bu ma 

h iy e t t e  h en ıiz  in t iş a r  e tm e y e  başlıyeın  ilişik  o la ra k  ta kd im  k ılına n  
R a d a r ad lı m ecm u a  h a k k ın  d eı det a.rz o lu n a n  y e te r s iz l ik  seb eb iy le  
h er  h a n g i biı ta k ib a tta  b u lu n u lm a d ığ ın d a n , bu d u ru m u  ö n liy e -  
c ek  m ü ess ir  m ü e y y id e l e r i  m u h te v i  b ir  k a n u n  ç ık a r ılm a sı ta leb in i  
m u ta za v ım m d ı r . )



A rzuhal’ Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1850/1850 Recep Yılmaz 
(S. No: 78) Kurtuluş caddesi 

özen sokak N o: 5 
Antakya

1835/1835 Haşan Fırat 
(S. No: 79) İlköğretim Müfet

tişi
Koçarlı - Aydın

1563/1563 Necibe Kurt 
(S. No: 80) Gemi köyünde 

Araç

(A r z u h a l  h u lâ sa sı : P o l i s l ik te n  y a ş  h a d d i s e b e b iy le  e m e k liy e  
a y r ılm ış  o lu p  m ü d d e ti  h iz m e ti  24  s e v e ' 11 y ü n ;  25 s e n e d e n  b ir  

a y  n o k sa n  o ld u ğ u  için  ik r a m iy e d e n  m a h ru m  b ır a k ıld ığ ın d a n ;  
3  a y d a  a ld ığ ı 172 lira  e m e k li  m aaşı ili 5 n ü fu s  e fr a d ı  a ile s in i  
g e ç in d ir m e k te  ç e k t iğ i  m ü şk ü lâ t y o z  ö n ü n e  a lın a ra k  3 .6 0 0  Hra tv -  

ta n  ik r a m iy e s in in  b ir  a y a  te k a b ü l  e d e n  60 () lira sı k e s i le r e k  b a k i

y e s in in  ö d e n m e s i  ta leb in d en  ib a r e t t i r . )

(A r z u h a l  h u lâsa sı ; A r m ış  o ld u ğ u  b oşa n m a  d â v a sın ın  k a r ıs ı 

n ın  ç ık a rd ığ ı  m ü şk ü lle r  v< y a la n c ı ş a h it le r  yü zü m d en  5 y ı ld ır  
b ir  tü r lü  n e t ic e le n m e m e s in d e n  d u y d u ğ u  e le m i i fa d *  i l e ;  buna se- 
b eb o la n  M ed en i  K a n u n  h ü k ü m ler in in  ta d il o lu n m a sı ta leb in d en  

i b a r e t t i r . )

(A r z u h a l  h u lâ sa sı  ; Ş e h it  o ğ lu n d a n  v e r i lm e k te  o lu p  10 y ı l 

lığ ı p e ş in  ö d en m ek  s u r e t i y le  a lâ k a sı k es ilm iş  v e  tü tü n  ik r a m iy e s i  
a lm a ya  d ev a m  e tm iş  b u lu n a n  k o ca s ın ın  v e fa t ı  m ü n a s e b e t iy le  d a 

ha z iy a d e  m u a v e n e te  m u h ta ç  b ir  d u ru m a  d ü ş tü ğ ü n d e n ; bu m a 

aşın ad ın a  ta h sis  o lu n m a sı ta leb in d en  ib a r e t t i r . )  ı

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, vazife yö
nünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

786 14 . V . 1958

Reis M. M. Kâtip
Konya Çorum Antalya Adıyaman Ankara E l â z ı ğ

A. F. Ağaoğlu H. Ortakcıoğlu Y. Yazıcı S. Ağar /?. Dengin F. K arak aya

Erzurum İçel Mardin Ordu Samsun Sivas
M. Eyüboğlu Y. Karabulut S. Telliağaoğlu M. Ekşi N. Ulusoy S. özsever

Trabzon (Jrfa Yozgad
O. N. Lermioğlu M. Y. Al has S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 161)

T. B. M. M. Matbaa»
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Arzuha l  Arzuha l  sahihinin
\ o .  a dı ,  s o y a d ı  vo a d re s i  E n c ü m e n  k a r a r ı  ve  no s ebepten  vori l t l iğ i

14 41 / 14 4 1  Et  h e m  B a r  işse v  Müstedi : istidasında ileriye sürdüğü hal ve sebeplerden do -
K o c a n ı u s t a i a p a ş a  layı cezasının neticeleriyle birlikte affı lâzımgeleceğini beyanla, 
Vidin caddesi Şe h -  bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.
zade çıkmazı
N o :  36/7 Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve mes
S a m a t y a  - İ s t a n b u l  lelcte tecrübesizlik neticesi demiryolu üzerinde kaza vukuuna 

sebebiyet vermekten maznun müstedi Ethem Barışsev’in İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşması sonunda; 
Türk Ceza Kanununun 389/2 ve 59 ncu maddeleri gereğince on 
ay müddetle ağır hapis ve 625 lira ağır para cezasiyle mahkûmi
yetine dair verilen 26 . IV . 1956 tarihli hükmün temyizen tasdik 
edilerek katileştiği ve sonradan vâki iadei muhakeme talebinin 
de kabul olunmadığı ve mezkûr hükümde bir isabetsizlik görü
lemediği bildirilmektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de; yu- 
kardaki tezkere münderecatmı tekrarla affı müstelzim bir seebp 
göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Mahallinden celbedilerek tetkik olunan 
mahkûmiyet dosyası münderecatına ve Adliye Vekâletinin ce
vabi yazısı ile mümessilinin vâki beyanatına nazaran dilekçinin 
af talebi dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmediğinden 
mezkûr talebin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

787 28 . V . 1958

2 0 5 6 / 2 0 5 6 Rifat Talât Aykut 
Terakki mahallesi 
eski Adliye caddesi 
No: 4/B 
Zonguldak

Dilekçi : Askerlik hizmetini yaparken bir bombanın patla
ması yüzünden mâlûl kaldığını beyanla, kendisine aylık bağlan
ması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesinde gösterilen bir buçuk yıldan ibaret müracaat müd-



detini geçirmiş olmasından dolayı kendisine maaş bağlanama- 
dığı, Emekli Sandığının evrak arasındaki yazısından anlaşılma
sına ve mezkûr müddetin mücbir bir sebep altında geçirilmiş 
olup olmadığının tetkiki de kaza merciine ait bulunmasına meb- 
ni, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  2 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

788 28 . V . 1958

Dilekçiler : Köylerinin orman içinde bulunduğundan bahsile, 
Bafra kazası dâhilindeki Samandağı veya Abdullahpaşa vakfına 
ait arazi üzerinde topraklandırılmak suretiyle buralara nakille
rini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Alaçam kazasına bağlı Tepeköy halkının 
yerlerinde kalkındırılmalan, Ziraat Vekâletince yaptırılacak tet- 
kikat neticesinde mümkün görülmediği takdirde, başka yerlere 
kaldırılmaları hususunun Vekiller Heyetinin tasdikine arz edile
ceği, Devlet Vekâletinin bu baptaki cevabında bildirilmekte ol
duğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına ve dilekçilerin neticeye intizar etme
leri lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

789 28 . V . 1958

Dilekçi : Bir gayrimenkul hakkında ikame ettiği dâvanın 
mahkemece haksız ve kanunsuz olarak reddedildiğini beyanla, 
dosyasının tetkik olunarak tapulu mezkûr gayrimenkulün ken
disine teslimi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aleyhindeki hüküm dolayısiy- 
le kanun yoluna müracaat etmekte muhtar olmak üzere vâki ta
lebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

790 28 . V . 1958

Müstedi : İstidasında ileriye sürdüğü sebeplerden dolayı 
cezasının affı lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar it
tihazını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mâliyeye karşı hilâfı 
hakikat ve yanıltıcı bilgi verdiği ve binnetice 128 bin küsur

1583/1583 Hüseyin Soysal
Bağlarbaşı mahal
lesinde 
Gümüşane

2027/2027 İbrahim Aydınlı 
Efendi mahallesi 
70. sokak No: 25 
Akhisar

1281/1281 Mehmet özkurt vo 
arkadaşları 
Muhtar
Tepebölmesi köyün
de
Alaçam



Arzuhal
No.

360/360

liralık vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasiyle maznun Hüseyin 
Soysal’ın icra kılınan muhakemesi neticesinde : 5815 sayılı 
Kanunun -ek 2 nci maddesinin (A) fıkrasının 6 nci bendi de
lâletiyle aynı kanunun ek 3/1 ve eski mahkûmiyetine binaen 
Türk Ceza Kanununun 69 ve 71 nci maddeleri gereğince içti- 
maan 13 ay hapis ve 30 lira ağır para cesasiyle mahkûmi
yetine dair Gümüşane Asliye Ceza Mahkemesince verilen hük
mün Temyizen tasdik edilerek katileştiği ve sonradan mez
kûr tasdik kararma karşı vâki itirazın da ceza umumi heye
tince reddolunduğu ve kanun yolundan geçmek suretiyle ka
tileşen mezkûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili ds : A f
fı müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen evrak münderecatına, 
Adliye Vekâleti ile temsilcisinin vâki beyan ve işarına nazaran 
dilekçinin af talebi dikkate alınacak mahiyette görülmediğin&sn 
mezkûr talebin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  3 —

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

791 28 . V . 1958

Müstedi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı ceza
sının neticeleriyle birlikte affı lâzımgeleceğini ileri sürerek bu 
yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiil ika et
mekten maznun Mustafa Şekip Arda’nın Urfa Sulh Ceza Mah
kemesince yapılan duruşması sonunda, Türk Ceza Kanununun 
456/4 ncü maddesi gereğince iki ay hapsine dair verilen 7 . VII
1954 tarihli hükmün temyizen tasdik edilerek katileştiği ve 
mezkûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin 
incelenmesi sırasında hazır bulundurulan vekâlet mümessili de: 
Yukardaki tezkere münderecatını tekrarla affı müstelzim bir 
sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Encümen âzasından Mardin Mebusu Se
lim Telli ağaoğlu ile iki arkadaşının imzalamış oldukları tekriri 
müzakere takririnin ekseriyetle kabulünden sonra bu husustaki 
mahkeme dosyası mahallinden celbolunarak tetkik edilmiş, ge
rek bu dosya münderecatına gerekse vekâletin cevabi yazısı ile 
mümessilinin beyanına göre dilekçinin af talebi dikkate alınacak

Dr. Mustafa Şekip 
Arda
Ankara Belediye 
Hastanesi Dahiliye 
Mütehassısı 
Ankara



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

değer ve mahiyette bulunmamış olduğundan mezkur talebin 
reddine, âzadan Nüzhet Ulusoy’un müstenkif kalmasına karşı, 
mevcudun mutlak ekseriyeti ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

792 28 . V . 1958

Dilekçi : Almış olduğu döıi; günlük hapis cezasının terfiine 
mâni olmaması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis konusu ettiği hapis 
cezasının, Harb Akademileri Kumandanlığınca disiplin yolu ile 
verilmiş olan beş günlük oda hapis cezası olduğu cihetle terfi
ine engel teşkil etmiyeceği; Millî Müdafaa Vekâletinden alman 
cevabi yazıda beyan edilmekte olduğundan, vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

793 28 . V . 1958

Dilekçi : 1957 senesine ait ikinci ikramiyesinin verilmemek
te olduğunu beyanla, itası hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin fiilen yaptığı iş itibariyle 
3008 sayılı îş Kanununun muaddel birinci maddesinde gösteri
len işçi vasfını haiz olmadığından kendisine ikramiye verileme
diği, Çalışma Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı ci
hetle, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedinin iddiasmda ısrar ettiği takdir
de usulüne tevfikan kaza merciine müracaatta muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

794 28. V . 1958

695/695 Cemal Uyar Dilekçi : Bafra’nm Elifli köyü hududu dâhilindeki 4 dönüm
îsmetpaşa mahal- tarladan 1953 senesinden beri faydalanıp ailesi efradını geçin- 
lesinde dirmekte olduğunu, inşa ettirdiği evle tarlasının Veysel Caymaz
Bafra ve arkadaşları tarafından alınarak kendisinin mağdur edildiği

ni, 1950 senesinde 16 numaralı Tahdit Komisyonunca Devlet le
hine tahdidedilen bu yer hakkında mülki makamların 5917 sayı
lı Kanun hükmünü tatbik etmediklerini beyanla, Veysel Caymaz 
ve arkadaşlarından tarla ve evinin kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet lehine tahdidi yapılmış olan or
man çevresi içindeki mezkûr tarlaya tecavüzde bulunan Veysel

1672/1672 Kemali Erdi
Nafıa Vekâleti Ha
va Meydanları ve 
Akar Yakıt İnşaat 
Reisliğinde Emniyet 
Vizesinde 
Ankara

1296/1296 Remzi Bozkurt
İkinci Anafartalar 
Yeni sokak No: 26 
Manisa



Caymaz ve arkadaşları hakkında adli takibata girişildiği ve de
vam eden muhakeme neticesinin beklenmesi gerektiği Ziraat Ve
kâletinin bu husustaki cevabından anlaşıldığı cihetle vâki tale
bin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

795 28 . V . 1958

— 5
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vo ııo sebepten verildiği

1548/1548 Abdülkadir Yarıcı 
Çirçiı-, Fenerci Hü
seyin sokak N o: 5/1 
Fatih - İstanbul

Dilekçi : Denizcilik Bankasında geçen hizmeti yirmi beş sene
ye ve binaenaleyh kendisine tekaüt maaşı tahsisini icabettiren 
bir hadde baliğ olmuş bulunduğu halde, birtakım indî mütalâa
larla bu haktan mahrum bırakılmakta olduğunu beyanla, emek
li aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta daha evvel Devlet 
Şûrasında ikame etmiş olduğu dâvanın süre aşımından dolayı 
reddedildiği istidası münderecatından anlaşılmaktadır.

Bir dâvanın müddet mürurundan nâşi reddolunmuş bulunma
sı ile, esastan reddedilmiş olması arasında kanunen ve hukukan 
bir fark gözetilemez.

Kaldı ki, bu kabil ihtilâflı meselelerin tetkik ve halli teşriî 
uzva aidolmadığından encümenimiz, bu iş hakkında daha önce 
vazifeli kaza merciince karar verilmemiş olsa dahi tetkikat icra 
edemez.

Evvelki kararımızda ve yukarda beyan edilen sebeplere bi
naen vâki talep hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

796 28 . V . 1958

1675/1675 voİsmail Kaymaz 
arkadaşları 
Hardışı Köyü Muh
tarı 
Ihc

Dilekçiler : Köylerinin kaya sukutuna ve heyelâna mâruz 
bulunduğu anlaşılmasından dolayı başka yere nakline Hükü
metçe karar verildiğini ve gidecekleri mahalde yeniden inşa 
edecekleri evler için hane başına aynlan 1200 liranın bu mak 
sadı sağlamıyacağını beyanla, inşaat yardımının 3 000 liraya 
çıkarılmasını, arsaların Hükümet tarafından istimlâk edilerek 
kendilerine tahsisini ve kerestelerin de yakın bir yere kadar 
kamyonlarla naklini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Jeolojik olaylar ve tabiî âfetlerden za- 
zar gören kimselere yapılacak yardımlar için 1958 bütçesine 
hane başına 1 500 lira yardım yapılabileceği mucip sebebiyle 
tahsisat konmuş bulunduğundan 6u miktarın artırılmasına im



— 6 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı. soviidı ve adresi Encümen karan ve nc sebepten verildiği

kân görülemediği; Devlet Vekâletinden alman cevapta bildiril
mekte olmasına ve diğer hususlar hakkında dilekçilerin alâkalı 
ve yetkili makam ve mercilere müracaat etmeleri lâzımgelece- 
ğine mebni, vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

797 28 . V . 1958

1 7 7 4 / 1 7 7 4 Hilmi (jıııgıroğlu 
10rkek Sanat Ens
titüsü Türkçe Öğ
retmeni 
Akşehir

Dilekçi : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden aldığı ilâm muci
bince 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 70 lira maaşa geçiril
mek suretiyle intibakının 6273 rayılı Kanun hükümleri dairesin
de yapılması ve askerlikte geçirdiği müddetin de nazara alm 
ması lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının bu yolda ifası hususu 
nun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alman cevapta, 
1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya çıkarılarak bu maaşta iki ay 
kıdemli sayılması icabeden dilekçiye bu tarihe muzaf olmak üze
re tahsis edilebilecek münhal kadro bulunmadığı için Devlet Şû 
rası ilâmı üzerine bir muamele yapılamadığı bildirilmekte ise de 
mücerret 1954 yılından münhal kadro kalmamış olması, yeniden 
makable şâmil kadro alınarak dilekçiye tahsis edilmesine engel 
teşkil etmiyeceğinden, gereğinin Maarif Vekâletince bu yolda 
yapılarak mezkûr katileşmiş ilâmın infazı lüzumuna ve dilekçi 
nin askerde geçtiğini beyan ettiği hizmetinden dolayı evvelâ 
vekâlete ve bu nokta da ihtilâf hâsıl olursa ilgili kaza merciine 
müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

798 28 . V . 1958

2083/2063 Raşit Topkaya Dilekçi : Münakalât Vekâletinin tstanbul Teşkilâtında hafif
Kılıçali Aşariye cad- bir hizmete tâyin edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir, 
desi Asmasalknn so
kak NTo: Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mahiyette daha evvel vâ 
Beşiktaş - İstanbul kı olan müracaatı üzerine salahiyetli makama başvurması lâ 

zımgeleceğine karar verilerek bu karar kendisine de tebliğ edil
miş bulunmasına ve sözü geçen teşkilâtta sıhhi durumuna uy 
gun bir iş temin edilemediği takdirde aynca tş ve tşçi Bulma 
Kurumuna da başvurabileceğine binaen, vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

799 28 . V . 1958



679/679

Arzuhal
No.

2064/2064

H521/8364

7 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

Halis İşlek ve ar
kadaşları
E. T. T. idaresi Şişli 
Deposu işçileri 
İstanbul

En fümen kararı ve ne sebepten ver

Dilekçiler : İstanbul ETT idaresi Şişli deposu işçilerinden 
olduklarını, kanunen kendilerine verilmesi lâzımgelen ikrami
ye ve sair istihkakları alamadıklarını beyanla, bunların öden
mesi hususunun teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinden alınnan cevaba 
göre dilekçilerden bir kısmına çalıştıkları aylara isabet eden 
ilâve tediyeler ödenmiş ve tevzi sırasında işinden ayrılmış 
olanların alacakları da müracaatlerinde verilmekte bulunmuş 
olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

800 28 . V . 1958

İbrahim Torun Dilekçi : Köylerine içme suyu getirilmesi için yaptıkları
Zudav köyünde müracaat hakkında Arzuhal Encümenince verilen kararın neden
Taşova ibaret olduğunu anlıyamadıklarını beyanla, bu hususta bilgi

verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye tebliğ edilen 9.IX.1957 tarih 
ve 110 numaralı karar cetvelinin 30 ve 31 nci sayfalarında mün- 
deriç Kararda da gösterildiği üzere mumaileyhin bu hususta 
salahiyetli idari makam veya mercie müracaatte bulunması lâ- 
zımgeleceğinden, iktizasına bu yolda tevessül etmekte muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

801 28 . V . 1958

Türköz Reııda (Arzuhal hulâsası : Edrem it’te t kinci Eğitim tuğfiyında va-
Park caddesi N o : 33 zife <jörmekte iken erlerden birinin Alay Kumandanım Tümene 
Edremit şikâyet etmesi üzerine yaptığı subaylar toplantısında A dana’h-

far hakkında ağır lisan kullanan Alay Kumandanının bu tarzı 
hareketini Adana Milletvekillerine bir mektupla bildiren kocası 
üsteğmen Nejat Reyda ve 16 arkadaşı; Manisa 57 nci Tümen 
Askeri Mahkemesince yapılan muhakemeleri neticesinde Alay 
Kumandanı Salâha 11 in ö z g en ’in bahis konusu haharetâmiz söz
leri sarf etmiş olduğu tesbit olunduktan sonra 955/11 sayılı bir 
kararla beraet etmiş ve haklarındaki hüküm Temyizen dr- tasdik 
olunmuş bulunmasına ve adı gecen hakkında hiçbir takibat ya
pılmamasına rağmen tümen kumandanı tarafından mektuptaki 
birkaç mâsum cümleden dolayı tekrar mahkemeye verilip neticei 
muhakemede masumiyetleri evvelki hükümle teyidoiunan kocası 
ve arkadaşla a  n b u kere 18 Ocak 1956 tarüÜi bir kararla onar



—  8 —

A mıluı I
No.

J585/1585

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

ay hapse mahkûm ('.dildiklerinden şikâyeti ve yavrulan ile bir- 
likte kendisine bakacak hiçbir kimsesi olmadığından kurtarılma
ları için durumun l'mumi Heyeti arz olunması talebini muta- 
zammmdır.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen 
Nejat Renda ve arkadaşları 57 nci Askerî Tümen Mahkemesin
ce beraet ettirilmiş olup haklarındaki 27 Mart 1957 tarihli bu 
kararın Askerî Temyiz Mahkemesince de tasdik olunarak kati
leştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına gört; adı geçen hak
kında hususi af mevzuuna giren kesbi katiyet eylemiş her han
gi bir mahkûmiyet karan bulunmadığı anlaşıldığından; vâki 
talep hakkında bu bakımdan filhal tetkikat icrasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

802 28 . V . 1958

Satılmış Aydın ( Arzuhal hulâsası : Dâvasına tekrar riiyet olunması için yap-
Bulgurlu köyünde mış olduğu talebi hakkında 11 . XII . 1957 tarihli bir ka rafla 
Şabanözii her ne kadar kaza merciince karara bağlanan bir hususa taal

lûk etmesi bakımından .ret cevabı verilmiş ise de; Köserlik köyü 
başöğretnu ni iken çoeuk yazımı yüzünden köylü tarafından ken
disine vâk> tecavüz sırasında vukubulan ölüm hâdisesi kendisine 
atıf ve iftira ve yalancı şahit temin olunmak suretiyle nahak ye
re mahkûm (dilmiş bulunduğu 2 î sene (i ay hapis cezasının a f  
yol iyi e tamamen veya kısmen kaldırılması talebindin ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Geceleyin mesken ma
suniyetini ihlâl, Nafiye Kale’yi kasten öldürmek ve ruhsatsız 
silâh taşımaktan tahtı muhakemeyt alınıp neticei muhakemede 
Çankm Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 193/2, 
448, 31, 33 ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddeleri gereğince 
24 sene 6 ay hapis ve aynca 6 ay hapis ve 200 lira ağır para 
cezası ve sair fer’i cezalara mahkûmiyetine dair verilen
15 . XII . 1.956 tarihli karann Temyizen de tasdik olunarak 
katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasına nazaran kabule



Arzuhal
No.

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

şayan görülmiyen af talebi hakkında bu bakımdan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

803 28 . V . 1958

1858/1858 Osman Meydan 
Ceza Evinde 
Karaman

(Arzuhal hulâsası : Fikri Islar adındaki şahsı öldürdüğü id
din ve isnadı ile Ermene!; Ağır ('eza Mahkemesinin S . III . 1955 
tarihli kafilesen ilâmı ile mahkûm edildiği hapis cezasının hük
mün, asıl faillerin kendisini yaktıkları atfı cürmiyc re suçta iş
tiraki. olduğu haklında kasden çıkarıp yaydıkları habere müste
nit. ve istidada belirttiği sebeplen binaen, adli hata ile muallel 
bulunmuş alması hasebiyle hususi af yolu ile kaldırılması tale
binden ibarettir.

Adliye Vekâletinin ce rabi yazısında : Müstedinin bundan 
önce vâki müracaatı üzerim mesele mahiyeti tetkik olunarak ne
ticenin 7 i l  i sayılı bir yazı ılr bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.)

im

Bahis konusu yazı ile de müstedinin mezkûr hüküm aleyhi
ne iki defa yaptığı iadei muhakeme talebi ve itirazlarının red
dedilmiş olduğu ve infaz sırasında da firarı sebebi ile 2 yıl ağır 
hapse, Mehmet Alrtaş’ın basma taşla vurarak öldürmesinden 
dolayı da 20 yıl hapse daha mahkûm edilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanatma nazaran dikkate 
alınacak mahiyette görülmiyen af talebi hakkında bu bakımdan 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

804 28 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : ('ehaleti sebebiyle aldığı ufak bir fark 
yüzünden Muğla Milli Korunma Mahkemesince 3 sene 3 ay ağır 
hapis ve ti bin lira para cezalarına çarptırılmış olan kocasının ha
pis cezasının; çektikleri ıstırap ve duçar oldukları perişanlık na- 
zara alınarak tahfif olunması talebindin ibarettir. «

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : M üst idinin kınası AV- 

bil özenyin'in bundan önce verdiği ve vekâlete yön d erilmiş olan 
1 4 .l l .1 9 5 S  tarihli istidası üzerim mı seli mahiyetinin incelene
rek neticenin 15 Mart 1IJ5H tarihli bir yazı ile bildirilmiş olduğu 
b e 1 ir t i 1 m e k I e d ir.)

1716/1716 Fevziye özengin
Kumbahçe mahallesi 
Bodrum

Mezkûr yazıda da ezcümle, Milli Korunma Kanununa muha
lefetten mahkûm ölen müatedi hnkkınrinki 11 l"5f 1HfS7 tarihli



Arzuhal
No.

1215/1215

— 10 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kararın temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve hükümde 
bir isabetsizlik görülemediği bildirilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde işbu talep, 9 . I V . 1958 tarih 
ve 535 sayılı Kararla şayanı kabul görülmemiştir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına, Adliye 
Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasına nazaran dikkate alı
nacak • mahiyette görüîmiyen vâki tahfif talebi hakkında da 
keza tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

805 28 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : Umumi istirahati aelp ve zabıtaya muka
vemet eden bir şahsa tokat attığı iddiası ile Uşak Ağır Ceza Mah
kemesince mağduru iltizam olunmak, şahitlerine ve tecil talebine 
dahi iltifat gösterilmemek suretiyle mahkûm edilmiş bulunduğu 
bir ay hapis ve fer'% cezalarının, memur olarak maddi ve mânevi 
büyük zararlarım mucibolacağından tamamen veya kısmen affe
dilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Simav Jandarma Ku
mandanı bulunduğu zaman adlî vazifesini ifa sırasında Simav 
Ortaokul Matematik Öğretmeni Selâhattin Bilgiç ’i dövmek ve 
vazifei memuriyetini ihmalden adı geçen mahkemece tahtı mu 
hakemeye alınıp neticei muhakemede suçunun sübûtuna binaen, 
Türk Ceza Kanununun 245 nci maddesine tevfikan 1 ay hapis, 3 
ay memuriyetten mahrumiyet ve müdahile 300 lira tazminat 
ödemiye ve memuriyet vazifesini ihmalden beraatine karar ve
rilen müstedi hakkmdaki 5 . VIII . 1957 tarihli hükmün tem 
yiz istidası reddolunmak suretiyle katileştiği vâki iadei muha 
keme talebi ile bunun reddine mütaallik karara vâki itirazının 
da reddedilmiş bulunduğu.

Heyeti hâkimiyeye vâki isnat ve şikâyetinden dolayı da bir 
delil gösterilmemiş olduğundan hâkimler hakkında bir muamele 
yapılmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve vekâ  ̂
let işanna ve Adliye Vekâleti temsilcisinin vekâlet görüşünü 
müeyyit beyanına nazaran; dikkate alınacak mahiyette bulun- 
mıyan af talebi hakkında bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
olmadıkına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Nabi Ancaıı
Kaza J. Kumandanı
Akçakoca

800 38 . V . ı m



(Arzuhal hulâsası : Müteveffa bahası taraf nidan haricen 100 
lira bedelle satmalını]) 27 yıldır kendisinin zilyedi altında bulu
nan imar ve ihya etmek re üzerinde mey ra ağarı yetiştirerek er 
ı/aymak sureti ile halen 30 000 liralık bir mülk haline yetirdiği 
yayrimenkûlünün, tapuda adına kayıtlı olmamasından bilistifade 
sahibi evveli tarafından aleyhine açılmış atan dâva da, tutmuş 
olduğu Ahmet Ozdemir adındaki avukatının karşı taraftan İOO 
lira menfaat temin ederek dâvayı kaybetmesine sebebolduğundan 
şikâyeti m ut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Avukat hakkındaki bu iddia ve isnadın 
dan dolayı müstedinin Avukatlık Kanunu hükümleri dairesinde 
gerekli tetkikat, tahkikatı ifaya ve katî karan vermeye yetkili 
makamlara, aynca da şahsi hak bakımından vazifeli mahkemeye 
müracaat hakkı bulunmuş olmasına binaen, talep hakkında bu 
bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 11 —
Arzuhal Arzuhal sahihinin

No. adı, soyadı ve adresi Kneümeıı karan ve tıe sebepten verildiği

807 28 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : Dergi, Magazin, kartpostal ve sinema afiş 
terinde teşhir olunan ve gençliğin ahlâkını dejenere ve mülî ah 
lâkımızı uçuruma sürükliyen, şehvet hissini tahrik edici resimle
rin; içtimai bünyemiz için tevlidettiği ve edeceği mühlik neticele
rin önlenmesini teminen; kifayetsiz olan Men'i müstehcen Kanunu 
yerine müessir müeyyideleri ihtiva eden yeni bir kanun sevk ve 
tedvin olunması talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksek Meclise sevk 
olunmuş bulunan (Küçükleri zararlı eserlerden koruma kanunu 
lâyihasında) küçüklerin maneviyatı üzerinde zararlı tesir yapa 
bileceği anlaşılanlann ne yolda takibedilecekleri ve aykın hare 
ketler hakkında tatbik olunacak cezai hükümler derpiş olundu
ğu, aynca Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 6 nci maddesi 
gereğince kurulmuş olan komisyonlarca halka gösterilmesi uy 
gun görülmiyen filimlerin çevrilmesine müsaade olunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işanna göre vâki müracaat üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1754/1754 Mehmet Afşin
Oamiikebir mahal
lesi Basma sokak 
No: :W 
Kayseri

J819/1819 Mehmet Çelik
Iskep mahallesinde 
Damar köyünde 
Murgul - Borçka

; 808 28 . V . 1958
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734/734
1369/1369

14915/14326

A mıiuıl
No.

1947/1947

Lutfiyc özden 
Kulaksız caddesi 
No: 2 Nurhayat Ap. 
Kasıuıpaşa - İstan
bul

Arzulıal sahihinin
adı, soyadı ve adresi

( Arzuhal hulâsası : Oğlu Kurmay Binbaşı Kâzım Özden hak
kında, bilâhara O - 204 talimatı ile kaldırılmış olan vasıtcl 
kullanma memnuiyeti hilâfına hareket etmiş olduğundan do
layı Adana (i ııeı Yurt içi liölgt Kumandanlığı Askeri Mahkeme
sinin 2tl . II . 195ü tarihli bir karan ile verilen li  gimlük ha 
pis aza sının guyriadil ve hukuk e soslun na mugayir bulundu
ğu nitekim: cezaya mevzu, teşkil eden trafik kazasından dolayı 
Mersin Ağır ('eza Mahkemesinde beraet. etmiş olduğu gibi, mez
kûr memnuiyetin dt ilişik olarak takdim kılman emirle infaz
dan önce kaldırılmış ve memnuiyetin devam ettiği bir tirada 
da ayın suçtan başka bir Şahıs hakkında da berat kararı veril
miş olduğu belirtilerek; gayet basit bir hareket] yüzünden mad
di mânevi çektiği elem ıstıraptan başka, terfiimn de Ordu Ter
fi Kanunu gereğince 1 yıl geri bırakıldığından ve. teğmenlik- 
U üsteğmenlik arasında ela 9 aylık kıdeminin nazara alınmama
sından şikâyeti ve mezkûr mahkumiyetinin bütün neticeleriyle 
birlikte affı ve t çel Mebusu Sayın Yakup Karabulut tarafınl- 
dan bu mevzuyla ilgili vâki teklif şümulüne bir aya kadar olan ha
pis cezalarının da alınm/ısı taleplerini mufkızammmdır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Subayların 
direksiyona geçmelerini meneden emir hilâfına, motorlu araç 
kullanıp haşarata sebebiyet veren adı geçen hakkında Asken 
Ceza Kanununun îki defa tatbiki suretiyle verilen 14 gim 
hapis cezasına ait hükmün Askeri Temyiz Mahkemesince de 
tasdik olunarak katileştiği ve cezanın affını mucip bir sebep 
görülemediği bildirilmektedir.

KıuHinıen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü İncelenen dosya münderecatına Adliye 
ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcilerinin vâki izahatla- 
nna nazaran dikkate alınacak mahiyette görülmeyen af ta
lebi hakkında bu bakımdan, tanınmayan kıdem dolayısiyle 
doğmuş veya doğacak ihtilâfın da kaza merciince tetkiki 
lâzımgelmekte ve bahis konusu teklifin de bir kanun mevzuu 
bulunmasına binaen, encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

809 28 . V . 1958

Nazmi Pamir 
Şişli Perihan sokak 
No: 90, kat 4 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Şişli kazasında kâin 90 numaralı arsasına 
Defterdarlık Takdir Komisyonunca hiçbir tetkikata miistenidol- 
maksızın takdir olunan 20 bin lira bedel üzerinden usulsüz ve ka- 
nutısuz olarak tarh olunup itiraz ve Vergi Temyiz Komisyonun
ca te r k in im  k a ra r  verilen ve lûzinıülriaya bulunan mezkûr ka-
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Arzuhal Aı-zuhal sahibinin

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

radara ve Şûrana müracaat müddeti dahi geçirilmesine rağmen; 
aynı mevzu hakkında tekrar bir takdir yoluna gidilerek tahsil 
edilmekle bulunan 290 lira hare ve 580 lira cezasının terkini ta
lebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: İkinci idari tasarruf aleyhine müstedi ta
rafından açılan idari dâva Devlet Şûrasınca tetkik ve karara 
bağlanmış bulunmaktadır.

Müstedi; lehine müttehaz ve Temyiz Komisyonunca tasdik 
olunmak suretiyle katileşen karara rağmen aynı matrah hakkın
da bu kere aleyhine bir karar verildiğini iddia ettiği takdirde 
bu ciheti de aynı merciler nezdinde kanun yollarına başvurmak 
suretiyle serd ve beyan etmesi lâzımdır.

Vâki talep baklanda bu bakımlardan ve vazife yönünden 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

810 28 . V . 1958

1820/1820 îdris Bayraktar (Arzuhal hulâsası: Birinci Cihan Savaşı sonunda müstevli-
Yakan Maden kö- lere karsı ve onları atmak için Doğu Cephesinde Halit Paşa em- 
yiinde rinde cansiperane çalıştığını, bu arada Sarıkamış’tan Bardız’a
Artvin yelmekte iken tesadüf ettiği bir ermeni karakolundan atılan mer

mi ve bir düşman süngüsü ile gözünden ve kolundan sakat kal
mış ve kendisini gören Halit Paşa- muamelesinin bilâhara yapı
lacağını söylediği için evraklarının da yapılamamış olduğundan 
bahsile: halen 79 yaşında mâlûl v< mağdur ve maluliyeti sebebiy
le çalışamaz bir durumda bulunduğundan gerekli yardımın yapıl
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Vâki maluliyetinden dolayı müstedinin 
evvel emirde bu hususta gereken muameleyi yapmaya ve katî 
karan vermeye yetkili Millî Müdafaa Vekâletine ve kanuni bir 
hakkının muhtel kalınması halinde de vazifeli kaza merciine 
müracaat etmesi lazımdır.

Yüksek Meclisçe bir yardım yapılabilmesi ise yeni bir kanun 
teklifi mevzuu bulunmaktadır. Encümenimiz ise teklif serd et
meye yetkili değildir.

Bu bakımlardan müracaat üzerine tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

811 28 . V . 195G



(A rzuhal hulâsası: Oltu, Olur bucağı t ski Hâkimi halen Mar
ka kazası Sulh Hâkimi bulunan Feridun Aksavn’nın;

a) Verdiği bir karan bilâhara hesabına getdiği şekilde değiş
tirmekte,

b) Bilerek vekillerin sahte iş yapmalarına göz yumduğu,
<7 Terekeye dâhil bir malı kendi satın aldığı, 
ç) Kesinleşmiş bir ilâmı icraya koyup icabını yaptığı hak

lındaki vâki şikâyetlerinden ve bu hâkimin nüfuzu altında rol 
oynıyan dâva vekili Bahaddin Kaftan oğlu ve Nanıık Açar hakla
rında kanuni takibat yapılması için vâki mnracaatlerinden de bir 
netice alamadığından, adı geçen 3 şahıs hakkında kanuni takibat 
ifası vr tecziye olun maları talebindi n ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şikâyet 
konusu yaptığı hususlar 3 madde halinde açıklandıktan sonra; 
yapılan tahkikat ve tstkikat sonunda :

27.1.1954 tarihli bir iatida ile, 954/1 sayılı tereke dosyasına 
ait gayrimenkullerle, mahsuller üzerine ihtiyati haciz konulma
sı talebolunduğu halde; adı geçen hâkim tarafından kararın men
kul mallara da teşmilen verilmiş olduğu ve terekeye ait malların 
satışını idare ile vazifeli olduğu halde talip zuhur etmemiş olması 
üzerine bunlardan bir miktar arpa satın aldığı tahakkuk etmiş 
ve bu suretle vazifede kayıtsızlık mahiyetinde görülen bu hare
ketlerinden dolayı Hâkimler Kanununun 87 nci maddesine tev
fikan mumaileyhe bir ihtar cezası verilmiş olduğu; iddia olunan 
diğer hususlar tesyyüdetmemiş ve yapılan muamelelerde bir yol
suzluk bulunmamış olduğundan bunlardan dolayı muamele tâ
yinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre kanuni icabı ya
pıldığı anlaşılan şikâyet mevzuları üzerinde bu bakımdan encü
menimizce tâvini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  14 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

812 28 . V . 1958

1561/1561 Fahri Çolak (Arzuhal hulâsası : 1954 yılında Aydın jandarma merkez ka-
Büyük Bostancı kö- < rakolu kumandanı iken, vâki ihbar üzerine yapmış olduğu bir ku- 
yünde mar baskını sırasında hâmil bulunduğu tabancanın düşüp -patla-
Balıkesir nıası ile Kahraman adındaki bir şahsın ölümüne sebebiyet ver

miş olduğu için Aydın Ağır ('eza Mahkemesince mahkûm edilip 
infaz olunmuş bulunan 20 ay hapis cezası yüzünden Askerî Ceza 
Km'unumıv 37 nci maddesine uyularak rütbesi geri alvnmak su-

9129/8909 Yakup Can
Olur bucağında 
Oltu



Arzuhal
No.

1640/1640

15 -

Bneümen kararı ve no sebepten verildiği

retiyle 20 yılı mütecaviz olan ordu hizmeti ile alâkası kesilerek 
mağdur, ailesi ve tahsilde olun 3 yavrusu ile birlikte perişan ve 
müşkil bir duruma düştüklerinden yavrularının istikballerini te
min edebilmesi için bu mahkûmiyetinin affı, rütbe ve meslekine 
iadesi taleplerinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bundan 
önce vâki olan af talebine taallûk eden 1 Kasım 1955 tarihli mü- 
racaati üzerine mesele mahiyetinin 4.IL1956 tarihli ve 3580 sa
yılı yazı ile bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bahis konusu talep hakkında af veya tahfif için bir sebep 
görülmediğinden 14.11.1956 tarihli bir kararla dikkate alınma
sına mahal olmadığına karar verilmiştir.

Müşarünileyh vekâletin zikrolunan 4.II.1956 tarihli yazıların
da ezcümle : 14.VI.1954 gecesi tedbirsizlik ve dikkatsizlikle Meh 
met Kahraman ’m ölümüne sebebiyet vermekten tahtı muhake 
meye alınıp neticei muhakemede; Türk Ceza Kanununun 455/1 
ve 59 ncu maddeleri gereğince 1 sene 8 ay müddetle hapis ve 208 
lira 30 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine dair verilen 
27.VI.1955 tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunarak kati
leşmiş bulunduğu bildirilmiştir.

Müstediye ait 7084 sayılı müracaat dosyası ile birlikte ince
lenip gereği düşünüldü :

Dosya münderecatına ve Adliye Vekâleti temsilcisinin alınan 
mütalâasına nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan 
yeni talep hakkında da keza bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal olmadığına, âzadan Nüzhet Ulusoy’un muhalif ve Sefer Er- 
onat’m müstenkif kalmalarına karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

813 28 . V . 1958

(Arzuhal hulâsası : .1957 seçimlerine iştirak maksadı ile isti
fa edip kazanamaması üzerim iadei memuriyet için yapmış oldu
ğu müracaatlere /İrant Vekâletince cevap verilmemesindeki mak
sat ve düşüncenin vt memuriyetinin iade edilmemesine kanuni 
bir sebep mevcut ise bunun da bildirilmesi talebinden ibarettir.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Giresun Bahçe Kültür
leri ve Küçük Ehli Hayvanlar İstasyonu Müdürü iken mebus ge
çimlerine iştirak etmek üzere istifaen vazifesinden ayrılan müs
tedinin mezkûr vazifesine daha önce başkasının tayini, muame
leye konulmuş olması ve kendisinin tafra teşkilâtında vazife al.

Ahmet Şener 
Küçük Esat Bağlan 
Naimbey durağı so
kak No: 9/3 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi



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

malt istememesi ve vekâlet merkez teşkilâtında da durumu ile 
mütenasip bir vazife bulunmaması sebebiyle yeniden tâyini ci
hetine gidilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet işarına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

814 28 . V .-1958

(Arzuhal hulâsası: Bir trafik kazası neticesinde öliime sebe
biyet vermekten Ankara .V ncil Asliye Ceza Mahkemesince mah
kûm edilmiş bulunduğu 1 sene S ay hapis re 208 lira ağır para 
cezasının; mezkûr hâdiseye mağdurun sebebiyet vermiş olduğu 
hakkındaki lehte şehudete rağmen bilirkişinin verdiği mesnetsiz 
bir rapora müstenit ve mağduriyetini mucip bulunmuş olması, 
17 yıllık bir ordu mensubu ve 5 nüfuslu bir aile reisi olduğu na
zarı itibara alınarak hususi af yolu ih kaldırılması talebinden 
ibarettir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : İdaresinde bu
lunan askeri ambülân3İa tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi 
Osman Sanoğlu ismindeki sivil bir şahsın ölümüne sebebiyet 
vermekten tahtı muhakemeye alınıp Ankara 3 ncü Asliye Ceza 
Mahkemesince 1 sene 8 ay hapse mahkûm edilen müstedi hak- 
kmdaki 19 . X I . 1957 tarihli kararın temyizen de tasdik oluna
rak katileştiği ve cezanın affını mucip bir sebep görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına, Adliye 
ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcilerinin alınan mütalâala
rına nazaran; kabule şayan bulunnuyau af talebi hakkında en
cümenimizce bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

815 28 . V . 1958

2069/2069 Suat Sönmez Dilekçi : Türk tabiiyetine alınmasını istemektedir.
(S. No: 1) Geuorge Akmentin 

Palas Otelinde 
Muğla

1592/1592 Faik Ünaldı
Salihpaşa mahallesi 
Alitekin sokak No:3 
Unkapanı - İstanbul



Arzuhal
No.

2065/2065
(S. No: 2)

2057/2057
(S. No: :*)

2054/2054 
(S. No: 4)

2051/2051 
(S. No: 5)

2047/2047
(S. N o: 6)

2031/2031 
(S. No: 7)

2025/2025 
(S. No: 8)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şevket Özbek 
DDY Sıhhat Me
muru 
Balıkesir

Mehmet özüyaman 
Akkapı mahallesi
4. sokak No: 405 
Adana

Şükrü Acar 
Yukarıpazar Kara
kolunda 8/21059 ya
ka sayılı Polis Me. 
Afyon

Davut İygi 
Şıhlı köyünde 
Lâdik - Samsun

Pervin Bali ve ar
kadaşları
Amavutköy tskelo 
caddesi Muhterem 
Çelikbaş Ap. Kat 2 
tstanbul

Hacı Yıldırım 
Kültür caddesinde 
Manifaturacı 
Ordu

Recep Taylan 
Mahallî özel îdare 
Gelir Memuru 
tmroz

—  ı t

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Maaş ve ikramiyelerinin noksan tahakkuk ettiri
lerek tediye olunduğunu beyanla, bu baptaki bordroların 
mâliyeye tetkik ettirilip noksanının kendisine verilmesi hu
susunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kendisine bir kamyon tahsisini istemektedir.

Dilekçi : Evinin Fethiye zelzelesinde hasara uğradığından 
bahsile 7010 sayılı Kanun mucibince icabeden yardımın bir 
an evvel yapılmasını istemektedir.

I

Dilekçi : Bir iş kazasında mâlûl kaldığım beyanla, nıâlû- 
liyet gelirinin 150 liraya çıkarılmasını veya kendisine 7 nü
fusa yetecek miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Seyhan Nehri kenarındaki tarlalarının alâka
sızlık yüzünden sular altında kaldığını beyanla, bu halin 
izalesi esbabının istikmalini istenmektedirler.

Dilekçi : Uzun vâdeli bir kredi mukabilinde motörlü na
kil vasıtası verilmesini istemektedir.

Dilekçi : On beş lira maaşta ikinci defa geçen üç yıllık 
müddet ile yirmi liralık kadroda 23 Ocak 1949 dan 30 Haziran 
1949 tarihine kadar geçen müddetin terfiine sayılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri hep* birinin ismi hizasında ayrı ayn gösterilmiş 
olan taleplerin, son karan vermeye yetkili idari makam ve
ya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâ- 
zımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, bu talep
ler hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ve müstedilerin usulüne tevfikan mezkûr makam 
veya mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

816 28. V . 1958



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

2049/2049 Ömer Deniz ve ar- 
(S. No: 9) kadaşları

Koeatepe mahallesi 
Kenar sokak No: 2 
Buea - İzmir

2046/2046 H. Fikret Alasya 
(S. No: 10) 60. sokak No: III 

D. :î
Bahçelievler - An
kara

2045/2045 Haşan (Jüner 
(S. No: 11) Pazar mahallesi 

Hastam' caddesi 
No: 50 
Samsun

2030/2030 Ahmet Aeaıı 
(S. No: 12) Fevzi Çakmak cad

desi No: 13/A 
Derince

2037/2037 İsmail özdağ 
(S. No: 13) Emekli Belediye 

Kâtibi 
Hendek

2029/2029 Abdullah Bozdemir 
(S. No: 14) Çifte Hamamı Kah

vecisi 
Trabzon

Dilekçiler : Mübadil ve muhacir sıfatiyle kendilerine tevzi 
ve tahsis edilip otuz seneden beri zilyed bulundukları gayri
menkullerin kadastroca mesahası neticesinde zuhur eden faz
lalığın Hazine namına tapuya geçirilmesinde isabet bulunma
dığını beyanla, mezkûr fazlanın da uhdelerinde ipka edilmesi
ni istemektedirler.

Dilekçi : Satın aldığı bir apartmanın dört dairesine beledi
yece takdir edilen kiraya razı olmıyarak Devlet Şûrasına itiraz 
ettiğini ve bu merciden sâdır olan karan da haksız ve tarafgi- 
rane bulduğunu beyanla, dosyasının tetkik olunarak hakkının 
korunmasını istemektedir.

Dilekçi : Hizmet müddetinin kendisine emekli maaşı bağla
nacak hadde vâsıl olduğundan bahsile, bu hususun teminini is
temektedir. ,

Dilekçi : Emekli maaşının tadiline, Emekli Sandığınca ya- 
naşılmamakta olduğundan bahsile, bu cihetin teminini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilen talep
ler adli ve idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlan
mış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk etmek
te olduğundan, bu taleplerin zikredilen sebeplerden Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimiz
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

817 28 . V . 1158

Dilekçi : 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel ve mül
ga maddesinden belediye memurlarının da istifade ettirilmesini 
teminen, Emekli Sandığı Kanunun lâyihasına yeni hükümler 
dercini istemektedir.

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında gösterilen taleplerin yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili oldukları anlaşıldığından mez
kûr talepler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığgma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1963/1963 Memduh Karaabalı 
(S. No: 15) Liman Han kat 5, 

No: 80 Avukat 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad ı, soyadı ve adresi

18*27/1827 Mustafa Uğurlu 
(S. No: 16) tııebeyli Köyü Muh

tarı
Karamürsel

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1822/1822 Süleyman Gürbüz 
(S. Nro : 37) ve arkadaşları 

Ovacık köyünde 
Bergama

1957/1957 Aziz Akın
S. No: 18) DDYollarında 

Şube Şefi 
Balıkesir

1954/1954 Abdullah Tiirkyıl- 
(S. No: 19) maz

58. Er Eğitim Tü
meni Mütaahhidi 
îsparta

1953/1953 Hayati özer 
(S. N o: 20) Atatürk caddesi 

Kale Ap. Daire 6 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Muhasebe işini kontrol ettiği bir iş yerin 
de icrai ticaret yaptığı hakkındaki yersiz ve asılsız bir ihbar üze
rine mesnetsiz olarak adına tarh olunan 15 000 liralık Kaçakçılık 
Yergisinin kaldırılması re vergi dairelerince yapılan takibatın 
durdurulması taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadim bir köy olan indikti köyii ile kom
şu olan Semt köyii arasındaki hudut; tapuda müseccel 80 yıllık 
bir hudut olup ortada hiçbir niza ve istek de bulunmadığı halde, 
kaymakamın gayrikununi ve tek taraflı hareketi ile İdare H eye
tince yeni bir hudutname tanzim olunarak 1 000 dönümlük mera 
ve tapulu arazilerinin (Tapulama Komisyonu tarafından) adı 
geçen köy hududu içerisine terk olunmuş bulunduğundan şikâyeti 
v< hu keyfî muamelenin mahallen tetkik ettirilmesi talebini mu- 
toza mmındır.)

(Arzuhal hulâsası : Iskânen kendilerim verilmiş olup 30 se
nedir tahtı tasarruflarında bulunan imar ve ihya etmiş ve kısmen 
uhdelerine temlik ve tescil olunan arazilerinin; bu kere yapılan 
tapu kadastrosunda zuhur eden fazla miktarlarının Hazine adına 
tescil olunduğundan ve bu tescil muamelesinin hilâfı kanun ka
dastro hâkimliğime bu yoldu tescil otunmuş bulunduğundan şikâ
yeti m utazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Orduda astsubay iken; 1076 sayılı Kanu
nun i ncii maddesi gereğince demiryolu yedek teğmeni olarak 
terhis olunu}) Devlet Demiryolları Yol Şubesine intisap ile, 21 se
nedir bu idareye hizmet etmekte ve Maarif Vekâletinin ilişik ya
zılan ile de teyidedUmiş bulunduğu halde kendisinin rütbe maa
şından faydalandırıl miyar ak mağdur edildiğinden şikâyeti ve zik 
rolunan maddei kanuniyeye tevfikan maaşında gerekli tashih at m 
yapılması ve farkı maaşlarının tediyesi talebinden ibarettir.)

(Arzııha hulâsası : 5 8  nci Er Eğitim Tümenine karşı 100 er 
tonluk 2 parti halinde 180 ve 225 kuruştan taahhüdetmiş bulun
duğu sığır eti fiyatında Ticaret Vekâletince ahiren alınan bir ka
rarla yapılan zam taahhüdünün feshi veya farklı fiyatın kabulü 
için (mezkûr kararnamenin tevlid&ttiği mücbir ahval d ala
yişiyle ) vâki müracaatine / aydır cevap verilmemesi yüzün
den taahhüdünü ifa edemiyecek bir duruma geldiğinden mağ
duriyetten vikaye olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 7 nci Kor Askerî Mahkemesince verilmiş 
olan 28 günlük hapis cezası yüzünden geri alman kıdeminin 
bütün ter filerine sirayet ettirilmek suretiyle' mağduriyeti te
madi etmekte teğmen rütbesindeki liyakatsizlik iddiası da\ 
müstakil vazifeye tâyin olunmak suretiyle idarece refsen iptal 
olunjnuş bulunduğundan; hiç olmazsa bundan sonra emsali ile 
birlikte terfi ettirilmesi esbabının temini talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı. soyadı ve adresi

1852/1852 Kadri Bentson 
(S. No: 21) 14 Mayıs mahallesi 

Refahiye sokak 
No: 13 
Samsun

1856/1856 Reeai özışık 
(S. No: 22) Galata - Ada Handa 

Kirkor yanında 
tstanbul

1868/1868 Mehmet Güleç 
(S. No: 23) Bengü köyünden 

Hambaryaıı mahal
lesinde
Bafra - Samsun

1893/1893 Mehmet Güleç 
1867/1867” Bengü köyünden 

(S. No: 24) Hamberyaıı mahal
lesinde 
Bafra

(Arzuhal hulâsası : • 15 yılı mütecaviz bir zamandır fera
gatla, ifa etmekte olduğu gümrük muhafaza memurluğundan 
acı bir ölüm haberi ve mezuniyet talebinin de is’a f olunmaması 
üzerine istifam ayrılıp vâki müracaatı üzerine iadei memuri
yet ettirilmesi hususu vekil tarafından tensip kılınmış ve hat
tâ kışın tâyin kılındığı Gürbulak’a gitmesi de kezaı yüksek 
tensiple tehir <dilmiş bulunulduğu halde; 3 yıldır iadei me
muriyet < ttirilmediğinthn şikâyeti mutazammfndrr.)

<Arzuhal hulâsası ; 13 yıllık muvaffak olmuş bir polis me
muru iken tedavisi sırasında gönderdiği raporlardan bir kıs
mının vekâlete ulaşmaması ve sağlık mezuniyetlerinde açık zu
hur etmesi sebebiyle müstafi addedilmiş ve mezkûr raporları 
bilâhetra ibraz edilmiş ve bu açığı kapatmış olduğu hakle, vak
tiyle münakaşa yüzünden 3 er aylık vâki mahkûmiyeti ( manii 
memuriyet derecede V( muhilli hay siy a t suçlardan mütevellit 
bulunmamasına rağmen) ileri sürülerek vazifesine iade olunma
dığı nda ıı şikâı ye t i m u t azam mı 11 d ır.)

(Arz)ihal hulâsası : Ceddindin müntekü bir kısım tarlaları
na. ait tapuları alamadığından verilmesi ve şergillerinden geri 
alınması talebinden ibarettir.)

Encümen karaıı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hakkuveraset iddiası ile tapulu olan gay
ri menkulleri üzerine ev yapmak suretiyle tecavüzde bulunanla
rın işbu tecavüzlerinin önlenmesi talebinden ibarettir.)/

Gereği düşünüldü : İhtiva ettiği hususlar yukarda hulasa
ten açıklanmış olan istidalardaki vâki talep ve şikâyetler; kaza 
mercilerince tetkik olunması lâzımgelen veya bu mercilerde İn
celenmekte veya incelenmiş ve karara bağlanmış olan hususata 
taallûk etmekte bulunduklarından Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

819 28 , V . 1958

1851/1851 Abdullah Ceylân ve 
(S. No: 25) arkadaşları

Ceza Evi mahkûm
ları
Giresun

1847/1847 Zekeriya Ergin 
(S. No: 26) Ceza Evi mahkûm

ları
Gazianteb

(Arzuhal hulâsası : Umumi af kanunu çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

■
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1948/1948 

(S. X ı , : 27)

Arzuhal
X  < •.

1950 1950 
< S X ( . :  2 8 )

! 9 5 6 / 1 9 5 6  
(S.  \ o :  2 9)

1 9 6 5 / 1 9 6 5  
IS. X t) ; '  :>())

1855/1855
! ş. Xo : 31 )

1860/1860 
(S. Xo: 32)

('emil Elmas 
Ceza Evinde mah
kûm
Emirdağ

Hasarı Kavcar 
Giirme İlkokulda 
Eğitmen
Fethiye - Muula

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ihsan Erbaş 
■Jandarma Santra
limle Eeıı Memuru 
Kırşehir

Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

Ahmet Gök 
('eza Evinde 
kûm 
Denizli

malı

(Arzuhal hulâsası : A V / v/ n  nahak' yen  geçirmiş oUiuğu tiö 
günlük mıvkufiyet müddetinim; l/atice ismindeki bir kızı vadi 
izdivaç İh yanımda alıkoymaktan 1'lmirdağ Asliye ('eza Mahke
mesince mahkûm t dilmiş bulunduğu .3 aylık hapis eczasından 
ma-hsubohmması talihinden ibarettir.) ı

(Arzuhal hulâsası : II yıldır Eğitinin alarak fcragatla mem
l e k e t e  lı iz m < I etmekte bulunduğundan bir parça terfih olunma
ları ve istikballerinin teminat altına alınması için diğer memul
lara veril mı ktt olan kanuni yurdun n  zamlardan faydalandırıl
maları n  mıtayyın zamanlarda h rfih rinin sağlanması lalelile
rinden ibrettir.)

(Arzuhal hulâsası : İdarei Hususiye telefon fen memuru iken 
!!).)() srmsinde tekaüde ayrılmış olup tekaütlük hizmetinin tesbi 
tindi ti,:') senelik jandarma tenulitli hizmetinin nazara alınma
ması tfüıünden emekli hal,kından mahrum kaldığından, ahiren 
yürürlüğı giren 6'981 sayılı Kanuna tevfikan mezkûr mühletin 
kabulü talibindin ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : fm um i af kanunu çıkarılması talebinden 
ibare tü r .)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettiği hususlar yukarıda hulâsa 
ten beyan olunan istidalardaki vâki talepler hakkında; yeni bir 
kanun teklifi ile ilgili bulunmaları itibariyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 15 nci maddesi muvacehesinde encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

820 28 . V . 1958

Ahmet Tok söz  
Emniyet Mutemedi 
K iitahva

M. Xiyazi Alpaslan
ve arkadaşı
T. M. O. Umum Md.
Merkez Muhasebe
Memuru
Ankara

(Arzuhal hulâsası : i çocuk babası ve 7 nüfuslu bir aile reisi 
nlup almakta olduğu 300 liranın 110 lirasını ev kirası su ve elekt
rik parası olarak .verdikten sonra geri kalan para ile yavrularını 
geçindirnu kten ve anların haklı arzularını isaf edememekten 
duyduğu ıstırabı ifade ile, kendisine yardımda bulunulması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Küçük bir işletme kurmak maksadı ile ta
sarruf ettiği bir miktar para ile edmıya teşebbüs ettiği yere ait 
muamele akim kalmış olduğundan, evcil hayvan yetiştirmek ve 
böylecc haiz olduğu ehliyetine binaen, şahsına ve memlekete fay  
dalı olmak üzere hâzineyi aidolup metruk ve hiçbir işe elverişli 
durumda olmıyan Ankara'nın Küçük Esat’la îmrahor köyü ara 
sında Lâfakos mevkiinde bulunan yerlerin; müzayedeye çıkarıl 
maksizm halihazır değeri üzerinden uzun vâde ve kredi ili kı lifli
lerine verilmişi esbabının temini talebinden ibarettir.)



1824/1824 
(S. .Yo: 3.3)

Arzuhal
No.

1843/]843 
(S. No: 34)

11)55 1955 
(S. No: 35)

1943/1943
(S. No: 36)

1942/1942 
(S. No: 37)

1945/1945 
(S. No: 38)

1879/1879
(S. No: 39)

22

Hulusi Gündüz 
Akköy halkından 
Yalova

Haşan Nizam ve ar
kadaşları
Deliyunııs Çiftliği 
Çatal ea

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Bilgin ve 
arkadaşları 
Halktan 
Beylikahır

(Arzuhal hulâsası : 17/18 sürü koyunu olan köylerinde, nıera- 
sızlık yüzünden zirai ve meyva mahsullerini hayvanlardan koni 
inak mümkün olamadığından bunun önlenmesi talebinden ıhar et 
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan mültecilerinden olup Çatal 
cıı kazasında kâin, parasını kısmen ödiyeıek sat inal mis oldukları 
Deliyunııs Çiftliğinin, bakiye borçlarını vaktinde »diyemedikleri 
için ellerindi n alınarak hükmen satılmasına karar verilmiş oldu 
ğundan; mezkûr Çiftlik üzerindeki emekleri ve 300 n ü f u s u. teşkil 
eden fiO hanı halkın sefaleti duçar olacakları göz önüne alınarak 
kn<H teinini veya her ne suretle olursa olsun kendileri tarafın
dan alınması esbabının istikmali tedebinelen ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Nahiyelerinde bulunan hâkimin salâhiye
tinin kaldırılması ve muhakemelerinin Mihalıççık kazasına nakl 
olunması ile müşkül duruma düştüklerinden, nahiyeye bir an ev
vel bir hâkim tâyin edilmesi talebinden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarıda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin son kararı almıya yetkili idari 
makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata taallûk 
etmekte buluumalanna ve müstedilerin bu makam ve mercilere 
müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

821 28 . V . 1958

Ömer Şen ve arka
daşları
Armağanlar köyün
de
Bergama

Mehmet Gezer 
25 hane birlikte 
Kırıkhan - Hatay 
Göndüz M.

Fevzi Karakelle 
Balıçekapı Mühi'ır- 
darzade Han No AV- 
İstanbul

Osman Erdoğan ve 
arkadaşları 
Ur vay köyünde 
Çankırı

Dilekçiler : Köylerinde ne içecek suları ve ne de, şehire 
inecek yollan ve tarlalarına gidecek köprüleri olmadığından 
ve köyleri halkı fakir bulunduğundan bahsile köylerine içecek 
suyun getirilmesini, yollarının ve köprülerinin Devletçe yaptı
rılmasını istemektedirler.

Dilekçi.: Topraksız çiftçi olup mağdur ve perişan bir du
rumda olduklarından bahsile toprak verilmesi için kazalanna 
toprak tevzi komisyonunun bir an evvel gönderilmesini iste
mektedirler.

48 sayılı sirkülerle demir tahsislerinin durdurulmuş oldu
ğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Köylerinin her türlü irtibatının daha kolay ve kı
sa olan Çankın vilâyet merkezine eskisi gibi bağlanması tale
binden ibarettir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
N<>. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 1 1e sebepten verildiği

1866/1866 Ali Bağrıyanık • 
(S. No: 40) Hertef köyünde 

Pasinler

1803/1803 Mustafa Sarıtaş 
(S, No: 41) Osman Köyü Muh

tarı 
Çivril

1853/1853 Hüseyin Sivrikaya 
(S. No: 42) Şerefiye mahallesi 

Düzce

1849/1849 İdris Delibaşı 
(S. No: 43) İbrikli köyünde 

Borçka

1821/1821 Hayri Güldoğaıı ve 
(S. No: 44) arkadaşları

Harbeto köyünde 
Ergani

1885/1885 Halil Şenyuva 
(S. No: 45) Denizcilik Bankası 

T. A. O. Yönetim 
Kurulu Odacısı 
Galata - îstanbul

1906/1906 Mehmet Gülova 
(S. No: 46) Cami arkası - Bri- 

ketçi
Taşlıtarla - İstanbul

1814/1814 Hüseyin Bozoflu 
(S. No: 47) Çukurceşme sokak 

No: 37
Taşlıtarla - İstanbul

1800/1800 Mustafa Görgün 
(S. No: 48) Briketçi, Balkan 

Bozahanesi karşısı 
Taşlıtarla - îstanbul

1799/1799 Mehmet Burdurlıı 
(S. No: 49) Briketçi, Cami Mey

danı - Taşlıtarla - İs
tanbul

Dilekçi : Köyleri halkı fakir ve topraksız olduğundan bah
sile toprak verilmek üzere toprak tevzi komisyonunun bir an 
evvel köylerine gönderilmesini istemektedir.

Çivril - Sandıklı kazaları arasında 86 pare köye aidolan yo
lun programa alınıp bir an evvel yaptırılması talebinden iba
rettir.

Düzce Sümerbank Müdürü köylülere kumaş vermediği gibi 
polis vasıtasiyle mağazadan dışarı çıkarmış ve tanıdığı maliye 
memurlarına kumaş satışı yapmış olduğundan şikâyeti muta- 
zammmdır.'

Dilekçi : Arazisizlik yüzünden efradı ailesinin geçimini te
min etmek imkânına sahibolmadığından bahsile her hangi bir 
yerden geçimini sağlayacak miktarda arazi verilmesini istemek 
tedir.

Dilekçiler : Çeşitli ziraatle iştigali etiklerinden ve süne ha
şeresi ve gerekse kuraklık ve dolu hasarı sebebiyle sermayele
rini kaybetmiş ve Ziraat Bankasına olan borçlarını ödemekten 
aciz bir durumda kalmış olduklarından ve saireden bahsile 
bankaya olan borçlarının beş senenin üstünde uzun vadeli tak
site bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : 21 senelik gecekondu evinin yıktırıldığından ve bu 
yüzden sefil bir duruma düşmüş olduğundan bahsile emsali mi- 
sillû kendisine de bir küçük arsa tahsis edilmesini veya yardım 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : İstanbul’da Briket imalâthanelerine evvelce 
tahsis edilen çimento tahsisleri bilâsebep tamamen kesilmiş ve 
fabrikalarının kanunsuz olarak şeddine sebebiyet verilmiş ve 
bu hal memleket iktisadiyatına ve adalet prensiplerine aykırı 
bulunmuş olduğundan ve saireden bahsile mağduriyetlerini mu- 
cibolan bu tahsis kesilme emrinin kaldırılmasını istemektedirler.



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1798/1798 Abdülkadir Bali 
(S. No: 50) Briketçi. Sig.

Hastanesi yanı Bah
riye caddesi 
Eyüp - Istanb ıl

1797/1797 Behçet Canhaz 
(S. No: 51) Cami Meydanı 

No: 6/1
Taşlıtarla - İstanbul

1796/1796 fsnıail Şenkal 
(S. No: 52) Gümüşsüyü Çerçine 

üstü Dörtyol 
Taşlıtarla - îstanbul

1832/1832 İsmail Kaynar 
(S. N o: 53) Gölbaşı mahallesin

de
îznik

1870/J 870 Ayşo Baş 
(S. No: 54) Mesudiye mahallesi 

Güneş sokak No: 18 
Germencik

1973/1973 Mehmet Nuri Sarı 
(S. No: 55) Dede mahallesi Pa

şalar sokak N o: 42 
Eskişehir

1941/1941 Ali Sevimay 
(S. No: 56) Bozkurt mahallesi 

Orta sokak No: 15 
Ankara

Dilekçiler : İstanbul’da Briket İmalâthanelerine evvelce 
tahsis edilen çimento tahsisleri bilâsebep tamamen kesilmiş ve 
fabrikalarının kanunsuz olarak şeddine sebebiyet verilmiş ve 
bu hal memleket iktisadiyatına ve adalet prensiplerine aykırı 
bulunmuş olduğundan ve saireden bahsile mağduriyetlerini mu- 
cibolan bu tahsis kesilme emrinin kaldırılmasını istemektedirler.

Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : İnşaat ustası olduğundan ve mahallerinde mü
hendis ve nafıa memuru bulunmadığından ve yalnız ehliyetli 
usta mevcudolup bunlar da inşaat projelerini tanzimde 
ürret almakta olduklarından bahsile 25 - 30 sene gibi uzun 
bir zamandan beri bu işte çalışan kendisine de plân ve proje 
yapmak ve fenni mesuliyet deruhde edebilecek imza yetkisi
nin verilmesini ve mağdur edilmemesini istemektedir.

Dilekçi : Ebeveyinlerinin küçük iken vefat etmesi ve kim
sesiz büyümesi yüzünden bir yuva kuramamış olduğundan 
bahsile Hâzineye ait arazilerden geçinecek kadar toprak ve
rilmesini istemektedir.

Eskişehir Vakıflar Dairesinde münhal bulunan kâtiplik 
ve veznedarlık kadrosuna tâyini için Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne vâki olan miiracaatine bu güne kadar müspet ve 
menfi bir cevap alamadığından şikâyeti mutazammındır.

Kok kömür müessesesincs yeni kontenjan açılmadığından 
ve üç senedir kok kömürü verilmediğinden şikâyeti muta- 
zammmdır.

1890/1890 
2899/2899 

(S. No: 57)

Mustafa Peten 
Kabe Mescit mahal 
lesi Halit sokak 
No: 9 
Tokad

Tokad sıtma bölgesinde halen münhal bulunan göreve nak
len tâyini için 1956 yılında vâki olan müracaatine müspet: 
veya menfi bir cevap alamadığından şikâyeti mutazammındır.

1872/1872 Hatice Yıldırım 
(S. No: 58) Bahadm köyünde 

Sorgun

Dilekçi : Köy okulu yapılması için istimlâk edilen ve be
delinin köy muhtarının zimmetinde bulunan tarlasına okul 
yapılmamış olduğundan bahsile bu tarlasının 5129 sayılı Ka
nun gereğince kendisine iade edilmesini istemektedir.



25
Arzuhal

No.
Arzuhal sahihinin

adh soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1902/1902 Mehmet Caııok 
(S. No: 59) Bacı köyünde 

Pa mu kova

179.5/1793 
(S. No: 60)

1910/1910
(S. No: 61)

1986/1986 
i S. No: 62)

2042/2042 
(S. No: 63)

1967/1967 
(S. No: 64)

1829/1820 
S. No: 65;

1857/1857
(S. No: 66)

1961/1961 
S. No: 67)

Muhittin Eşsiz 
Halk adına 
Eğil - Diyarbakır 
Esma İnce ve arka 
flaşları 
Aslan pasajı 
No: 61/4 
Adana
Ömer Mollasalih- 
oğlu
Sandık başkanı 
Yazıcı köyünde 
Of
Ahmet Aydın 
Maden Üstü Servi
sinde Kâtip
B. Maden 
Şükrü Kapıkaya 
Köprübaşı mahal
lesi No: 33 
Feke - Adana 
Abdullah Biltekiıı 
Sandık kurulları 
başkanı ve üyeleri 
adına
Elmalı - Sandıklı 
Bekir özaktan vo 
arkadaşları 
Bayat - Emirdağ 
Sefer Keser 
Çayırşeyhi köyünde 
Sivas

1960/1960 Ömer Şimşek 
(S. No: 68) Çayırşeyhi köyünde 

Şarkışla - Sivas 
1959/1959 Ömer Keser 

(S. No: 69) Çayırşeyhi köyündo 
Şarkışla - Sivas

1958/1958 Ahmet Kılıç 
(S. N o: 70) Çayırşeyhi köyünde 

Şarkışla - Sivas

Köyleri okul inşaatında ve köy su yolu tesislerinde ve da
ha birçok' işlerde yolsuzlukları görülen nahiye müdürü ve 
köyleri muhtarı haklarında kanuni takibatın yapilması tale
binden ibarettir.

Nahiye ve köyleri için büyük hizmeti olan ve kaldırılmış 
bulunan sulh hâkimliğinin tekrar tesis ve iade edilmesi talebin
den ibarettir.

Hastaların bahçelerine ve çocuklarının oyun sahasına dağıl
mamaları ve mikrop saçmamaları için Adana Verem Hastanesi 
di varlarının bir an evvel yaptırılması veya tel örgü çektirilme
si talebinden ibarettir.

Dilekçiler : 27 Ekim 1957 Milletvekili seçimlerinde vazife al
mış ve sandık başkanlığı yapmış olduklarından ve müracaatle- 
rine rağmen ücretlerinin verilmemiş bulunduğundan bahis ve şi
kâyetle mağdur edilmemeleri izin ücretlerinin biran evvel ve
rilmesine delâlet buyurulmasını istemektedirler.

27 Ekim 1957 seçimlerinde sandık başında' bulunan başkan 
ve üyelerin bazılarının ücretlerinin halen ödenmediğinden ve 
vâki müracaatlerine müspet ve menfi bir cevap verilmediğinden 
şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler : 1957 yılı içinde zuhur eden sel felâketinde evle
rinin tamamen imha edilmiş ve yardım görmemiş olduklarından 
ve fakir bulunduklarından ve .saireden bahsile hane temin ede
bilmeleri için 1500 - 2500 lira yardım parasının verilmesine emir 
buyurulmasını istemektedirler.



Arzuhal
No.

L846/1846
(S. No: 71)

2019/2019 
(S. No: 72)

1911/1911
(S. No: 73)

1792/1792
(S. No: 74)

2015/2015
2146/2146

(S. No: 75)

1936/1936 
(S. No: 76)

A mıha 1 sahihinin %

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafndan ileri sürülüp mahi
yetleri yukarda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından in-» 
celenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkttr 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 ayrıca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

822 28. V . 1058

—  26 —

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Mehmet Clöker ve
arkadaşları
D. P. îdare Heyeti
Gene

Askerî, idari, coğrafi ve her bakımdan vilâyete elve
rişli olan ve evvelce de vilâyet merkezi iken bilâhara kaza hali 
ne getirilmiş bulunan kazalarının vilâyet yapılması talebinden 
ibarettir.

İftihar Göknil
16 Eylfıl mahalle
sinde 
Çeşme

Emine Soydan 
Cihangir caddesi 
36/4, kat 1 
İstanbul

Dilekçi : İkinci defa evlendiği için şehit olan birinci kocasın 
dan bağlanan dul maaşı kesilmiş ve ikinci kocasından da boşan 
mış olduğundan bahsile ilk kocasından bağlanan dul maaşının 
tekrar tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Mevcut apartmandan aldığı kiralarla geçinemedi- 
ğinden ve sefalet içinde olduğundan ve asıl dar gelirli kendisi 
olduğundan bahsile yardım yapılmasını istemektedir.

İbrahim Altım ve 
arkadaşları 
Merkez Okul ö ğ 
retmeni 
Beytüşebap

Ali Aslan
Ceza Evi Gardiyanı 
Baskil

Şükrü Sarısoy 
Ayancık kazası 
Kaymakam Odacısı 
Sinob

1958 Maarif bütçe görüşmesinde öğretmenlere verilmesi dü
şünülen yıpranma zammı tasarısının tekrar Meclise sunulması 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : 18 senelik Baskil Cezaevi gardiyanı olup almış ol
duğu 95 lira aylık ücretle 6 nüfuslu efradı ailesini geçindireme- 
diğinden bahsile diğer Devlet dairelerindeki ücretli memurlar 
gibi ücretlerine gerekli zammın yapılmasını ve mesai harici taz
minatlarının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Dahiliye odacısı olup aldğı 100 lira aylık ücretle 
efradı ailesini geçindiremediğinden ve perişan bir durumda ol 
duğundan bahsile ücretinin artırılmasını, İktisadi Devlet Teşki
lâtında çalışan odacılara tanınan hakkın kendisine de teşmil edil
mesini, doğum, hastalık yardımı yapılmasını ve çocuk zammının 
verilmesini istemektedir.



27 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

NTo. adı, soyadı ve adresi

1880/1880 Mehmet Külâlıci- 
(S. No; 77) oğlu

Vaiz mahallesi 
No: 12 
Kilis

1830/1830 Dr. İhsan özgen 
(S. No: 78) Sivil Genel Emekli 

Derneği Şubesi Baş
kanı 
îzmir

1806/1800 Asiye Uzunca 
(S. No: 79) Zafer mahallesi Pı

narbaşı caddesi 
No: 32. kat 3 
Aydın

2034/2034 Nur Ilgın 
(S. No; 80) Kaynarca köyünde 

Yenice mahallesi 
Pmarhisar

2036/2036 Vehbi özel 
(S. No: 81) Kaynarca, Yenieami 

mahallesinde 
Pmarhisar

1996/1096 Şefik Demirel 
(S. No: 82) Arzuhalci 

tînye

1946/1946 Lâika Kuleli 
(S. No: 83) Karaburun kaza

sında merkezde 
îzmir

2012/2012 Hanefi Poyraz 
3033/3033 Zaferiye mahallesi 

(S. No: 84) Cumhuriyet caddesi 
Lâle sokak No ; 4 
Keşan

1992/1992 Fazıl Mutlugil 
(S. No: 85) Denizcilik Bankası 

T. A. O. Başacanta- 
lığıııda Konişmento 
Memuru N o: 21423 
İstanbul

Kncümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Emlâk ve arazi sahibi olmadığından ve bağlanmış 
olan ayda 50 lira mâlûl maaşı ile geçinemediğinden bahsile 
mezkûr mâlûl maaşının kendisine yeter derecede artırılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Hergün artmakta olan geçim zorluğu dolayısiyle 
üç ayda almış oldukları emekli maaşı ile geçinmek imkânı kal 
mamıs olduğundan bahsile emekli dul ve yetimlerin maaşlarının 
zamana göre ayarlanarak artırılmasını ve memurlara verilen 
ikramiye kadar ikramiye verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Üç ayda bir almış olduğu 260 lira dul maaşı ile geçi 
nemediğinden bahsile bu maaşının artırılmasını ve bir ev yap 
tırabilmesi için de miktarı kâfi yardım veya ikramiye verilmesi
ni istemektedir.

Dilekçiler : 1338 yılında Trakya Mücadelei Milliyesinde 
Mehmet Songur çetesinde ve jandarmalık görevinde sonuna ka 
dar çalışmış olduklarından bahsile gereken yardımın yapılmasr 
nı istemektedirler.

Dilekçi : Ufak bir arzuhalci olup kazancı pek az olduğun
dan bahsile kazalarda bulunan kendi gibi arzuhalcilerin 
Gelir Vergisinden muaf tutulmasını istemektedir.

Dilekçi : 1953 yılında zuhur eden zelzelede hasara uğra
yan evinin bankaca yaptırılmış olduğundan ve bankaya ba
kiye kalan üç bin lira borcunu da ödemek kuvvet ve kudre
tinde bulunmadığından bahsile Emlâk Kredi Bankasına olan 
bu ev borcunun Hükümet tarafından ödenmesini istemektedir.

Dilekçi : Yaş haddinden toptan ödeme yapılmak suretiy
le 13 . VII . 1952 tarihinde emekliye sevk edildiğinden bir 
geliri olmayıp sefalet içinde geçim zorluğu çekmekte bulun
duğundan bahsile emekli aylığı verilmesine delâlet buyurul- 
ma.sını istemektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanundaki, iştirakçi ve tevdiatçı hu
suslarının mevcudiyeti mağduriyetini mucip bulunmuş oldu
ğundan bahsile yeni çıkacak tadil kanunu hükümlerindeki iş
tirakçilik - tevdiatçılık hususlarının kaldırılmasını istemek
tedir.
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Arzuhal Arzuhal sahihinin
\o. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun tek 
lifi mevzu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığın
dan mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

823 28 . V . 1358

[{. is V.  M. M.

Ç o r u m  A nkarp. Ç a n a k k a l e  E r z u r u m

Hüseyin Ortaknoğlu Ffecr.p Dınç/in Ahmet Hamdi S<zoı .1 Fehmet Ej/iiboğlu

O r d ı ı  S a m s u n  S i i r d  Trabzon
Münir Eksi Süzhct Flusoy Fikri Şeneltir Osmrırı \uri Lermioğlu

Yozgad
Sefer  Ernnai

(Arzuhal sayısı : 120)

T. B. M. M. Matbaa*^



Devre : XI T. B. M. M. îctima : 2

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Sayı : 23 ü*

17 . X I . 1958 Pazartesi

A r z u h a l  A r z u h a l  s a h i b i n i n  

N o .  adı ,  s o y a d ı  ve  a d r e s i

1714/1714 Hilmi Atagün 
Merkez Cumhuriyet 
ilkokulu öğretmeni 
Giresun

Ahmet Kiper 
Delikliçinar İkoku 1 ıı 
öğretmeni 
Denizli

Hasaıı Kadıoğlu 
14 Mayıs İlkokulu 
öğretmeni 
Konya

1717/1717

1718/1718

1732/1732 Haşan uzgor
Lise Tarih - Coğraf
ya öğretmeni 
Çankırı

1735/1735 Zekeriya Eryılmaz 
Gazi Osmanpaşa 
Okulu öğretmeni 
Balıkesir

1907/1907 Hilmi Erdem
Cumhuriyet Okulu
öğretmeni
Bartın

1854/1854 Haydar Gürkan ' 
Maden ilkokulu Baş
öğretmeni 
Sarıyer - İstanbul

E nc üme n k a r a n  ve  ne s eb ep te n v e r i l d i ğ

(Arzuhaliarın hulâsası : 6'273 sayılı Kanun tatbikatında mük
tesep haklarının nazara alınmaması ve mağdur edilmeleri üzeri
ne Devlet Şurası nezdinde açmış oldukları idari dâvalar, ilişil 
olaral; takdim kılman ilâmlarda görvlcceyi üzere lehlerine neti
celenmiş ve maaşlarının bu yolda düzeltilmesi ve intibak ettirilme
sini âmir bulunmuş olmalarına rağmen vekâletçe kadrosuzluk se
bebiyle infazdan imtina olunduğundan şikâyeti ve infazı esbabı
nın istikmali ve bu mey anda mahrum kaldıkları maaş farkları 
ile kıdemlerinin hali hazır maaş derecelerinde nazara alınması v  
normal ter filerinde vâki gecikmelerin de bertaraf edilerek terfi- 
I erin in sağlan ması lal erde rin i m u la zam m ı n dır.)

Maarif Vekâletinin şikâyetlerle ilgili cevabi yazılarında : 
Müstedilerin aldıkları Şûra ilâmları gereğince filhakika
1.III.1954 tarihinde gerekli kanuni intibakları yapılmak sure
tiyle terfi ettirilmeleri ve belirtilen müddetler kıdemli sayılma
ları icabetmekte ise de bahis konusu Şûra ilâmlarının alındığı 
tarihte 1954 yılından elde münhal kadro bulunmaması sebebi 
ile infaz olunamıyarak kadrolarının müsait hale geldiği tarih
lerde haklarında 6273 sayılı mezkûr kanun ve Şûra kararı dai
resinde almakta oldukları aylıklardaki müktesep kıdemleri de 
nazara alınarak belirtildiği şekilde intibaklarının yapılabilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyalarla, bahis konusu ilâm
lar münderecatına nazaran; müstediler hakkında 6273 sayılı Ka
nun hükümlerine tevfikan bu kanunun meriyete girmesinden 
sonra, muhtelif tarihlerde yapılmış olan intibak muamelelerinin 
meriyet tarihi olan Mart 1954 e irca olunması ve mumaileyhi - 
manın bu tarihte almakta bulundukları maaşlardaki müktesep 
kıdemlerinin nazara alınması kanuni ve zaruri bulunmuş ve ak
sine müesses muamelelerin kâffesi sarahaten iptal olunmuştur, 
ilâmların ihtiva ettiği bu sarahati katiye muvacehesinde, velevki 
kadrosuzluk sebebi ile dahi olsa bu muamelelerin ıslahı ve infaz 
cihetine gidilmemesi gayrikabili izah bulunmuştur.



Bu bakımdan infazı teminen; 1954 yılma şâmil ve muzaf ol
mak üzere vekâletçe ihtiyaç hissedilen kadroların derakap alı
narak müstedilere tahsis olunması lüzumuna; kararlarda, belir
tilen husus dışında her hangi bir sarahat bulunmamasına, mü- 
taakıp derecelere vâki terfilcrdeki gecikmelerden doğan ve do
ğacak olan ihtilâfların da ayrı ayrı dâva konusu bulunmaları
na mebni bu hususlara mâtuf talepler hakkında vazife yönün
den tâyini muameleye mahal görülemediğine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

824 4 . V I . 1958

1565/1565 Rıfkı Baydur 
İmam - Hatip Okulu 
Tarilı öğretmeni 
Konya

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanun tatbikatında müktesep 
hakları verilmediği irin armış olduğu idari dâva neticesinde Dev
let Şûrası 5 nci Dairesinden almış olduğu 29. I I . 1955 tarihli ka
rarın vekâletçe kısmen infaz, kısmen de kıdem hakkı ve farkı 
maaşları verilmemek suretiyle infaz olunmadığından, keza 90 li
raya olan terfiinin de kadrosuzluk sebebiyle yapılmadığından şi
kâyeti ve 27 . I I I . 1957 den muteber olmak üzere mezkûr aylık 
derecesine yükseltilmesi talebini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aylığının 
6273 sayılı Kanun dairesinde ve o tarihte almakta olduğu ma
aşta geçen müktesep kıdemi de nazara almmak suretiyle 70 li
raya çıkarıldığı ve tanınan 2 sene 11 ay 4 günlük kıdemine gö
re 27 . I I I . 1957 tarihinde de 80 liraya terfi ettirilen mumailey
hin bütün haklarının verilmiş olduğu, 90 liraya terfiinin gecik
miş olması ise kadrosunun müsaidolmadığmdan ileri geldiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte almakta olduğu 60 lirada geçen müktesep kıde
minin nazara alınmasını derpiş eden ve başkaca bir sarahati 
muhtevi bulunmıyan baJhis konusu ilâm gereğince o tarihten 
muteber olmak üzere gerekli intibak muamelesi yapılmış oldu
ğuna göre ademünfaza mâtuf şikâyeti varit değildir.

90 liraya olan terfii ise normaj terfiden mâdudolup bu ko
nudaki ihtilâfın da kaza merciince incelenmesi icabetmektedir.

Vâki talep hakkında belirtilen sebeplere binaen vazife yö
nünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

825 4 . V I . 1958



A rzulıal
N o .

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi

1382/1382 Ali Yeşilbağ
C e z a  E v i n d e  1 u t u l d u  

Bolu

Kıı ı ve ne  s e b e p t e n  v e r i l d i ğ i

(Arzuhal hulâsası; Her hanyı bir silildi müsaadt almaksı
zın- atadın taharri yat endtt bulunmak iizerı tarlasına ve değirme
nim tecavüz (d<n Kâmil liilyihan adındaki salısın isbıı müdaha
lesini mâni ol mal; islediğinden kendisi ve oğlu alcı/hine tertip  
ve tasni ittiği bir süetten dolayı tevkif edilerek mağdur ve peri
şan. edildiğinden şikâyeti ve ketmedihn hukukunun- iadesi irin 
(Itrilen  muamele ve takibatın ifası talibini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : tera memuruna vazi-_ 
fe sırasında silâhla mukavemet etmekten diğer maznunlarla bir
likte tahtı muhakemeye alınmış olan miistedi hakkıdnaki du
ruşmaya devam edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Sanayi Vekâletinin cevabi yazısında : 11/2 sayılı işletme 
hakkı talepli linyit madeni arama ruhsatnamesi sahibi adı ge
çen Kâmil Bilgihan’m müstediye ait tarlanın da dâhil bulun
duğu 15 hektarlık arazinin istimlâkini talebetmesi üzerine Ma
den Kanununun tanıdığı yetkiye dayanılarak muvakkaten iş
gal kararı verilerek gereği yapılmak üzere valiliğe bildirildiği; 
arazi için ödenecek tazminat ve verilecek teminat ve yerin ma
denciye teslimi mevzularının tamamen mahallî sulh mahkeme
sine ait bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanun yollarına müracaat hakkı mah
fuz bulunan müstedinin vâki müracaatı üzerine vazife yönünden 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

826 4 . V I .1958

1987/1987 Hakla Yanık
Çağlar köyünde 
I ) evrek

Gereği düşünüldü : Müstedi aynı mevzu ile ilgili olarak 
daha önce de Yüksek Meclise müracaatte bulunmuş ve işbu 
müracaatı üzerine 5215 sayılı bir karar verilerek bu karar da 
kesinleşmiştir.

Mezkûr kararda da açıklandığı üzere ihtilâfın halli kazı 
merciine ait bulunmuş olması itibariyle encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılmıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi.

(A r z u h a l  h u lâ sa sı ; G e ç ir d iğ i  i.ş k a za sı n e t ic e s in d e  sa ğ  a y a ğ > 
k es ilm iş  v e  s o l  a y a ğ ı  d a  %  2 0  n is p e t in d e  sa ka t kedm ıs b u lu n 

m a sına  ra ğ m en  iş  v e r e n  ta ra fın d a n  h er  h a n g i b ir  y a r d ım d a  b u 

lu n m a d ığ ın  d  em ş ik â y e t i  m u ta z a m m ın d ır .)

8 2 7  4  . V I . 1 9 5 8
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Arzuhal Arzuhal .sahibinin
No. uvd, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Evvelce yapılan toptan ödeme karşılığı 
olarak iadeten tahsis olunan emekli aylağından kesilen paradan 
hakiye borcunun affedilmesi talebinden İbarettir.)

Gereği düşünüldü : Hukuku şahsiye ile ilgili bulunan mez
kûr alacağın hususi af yolu ile terkini mümkün bulunmadı
ğından vâki müracaat üzerine bu bakımından tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

828 4 . VI . 1958

(Arzuhal hulâsası : 1939 senesinde üsteğmen iken bulunduğu 
bir ziyafet sonunda, sarhoşluklu ordu şeref ve haysiyetini ren
cide edecek şekilde ağır sözler sarf eden alay hesap memu
runa mücerret şahsını istihdaf eden her hangi bir söz söyle-, 
memiş olmasına rağmen; (/erekli cevaplun vermiş olmasın
dan dolayı 5 nci Tümen Askerî Mahkemesince verilen î günlük ha
pis cezasının affı hususunda Yüksek Meclise yapmış olduğu mü
racaat üzerine ittihaz olunmuş bulunan kurar hak ve udi e 
uygun bulunmadığından, 5677 sayılı A f  Kanunu ve 1739 sa
yılı Meclis kararı ile ortadan kalkmış olduğu halde, bu huJ 
sustaki nıüracaatlennin gerek Millî ^Müdafaa gerekse Devlet* 
Şûrasınca kabul . edilmediğinden bu tarzı hareketinin takdirle 
karşılanması icabederken bir adli hata eseri olarak tecziyesi 
cihetine gidilmiş olmasından ve bu yüzden bütün ömrü bo
yunca maddeten mânen muztarip bırakıldığından şikâyetif 

ve daima takdirle geçen 28 senelik ordu hayatı nazara alınarak 
mezkûr mahkûmiyetinin hususi af yolu ile kaldırılması ve zı
yaa uğratılan bir yıllık kıdemri verilmek suretiyle nasbinin! 
düzeltilmesi, terfilerinin de emsalleri ile birlikte yürütülmesi, 
taleplerini mutazammmdır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Üste hakaret 
ve emre itaatsizlikten 4 gün hapis cezasına mahkûm edilmiş 
olan müstedinin daha önce vâki müracaatı dolayısiyle cezanın 
kaldırılmasını mucip bir cihet görülmediği baklandaki vâki 
işar ve mütalâaya inzimam edecek yeni bir sebep bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına, Millî 
Müdafaa ve Adliye vekâletleri temsilcilerinin vâki izahatları
na nazaran dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan af talebi- 
hakkında bu bakımdan tâyini mumeleye mahal olmadığına; 
müstedinin 5677 sayılı Kanun ve 1739 sayılı Yüksek Meclis

1823/1823 Abdi Arda
51 nci Tümen Topçu 
K. Muavini 
Tafta - Erzurum

2021/2021 M. Faik Aksal
Orman İşletmesi Dâ- 
vavekilliğindeıı 
emekli 
Acıpayam

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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kararı muvacehesindeki durumunun tetkiki ise vazifeli kaza 
merciine ait bulunduğundan bu bakımdan da talebin vazife 
yönünden encümenimizce tetkik mevzu yapılamayacağına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı Ve adresi Enr*ümeıı kararı ve nc sebepten verildiği

829 4. V I. 1958

1997/1997 İsmail Eskinazi 
2489/2489 197 - Mahamı 

Maaver 
Herzlis - İsrail

(Arzuhal hulâsası 
lebinden ibarettir.)

Türk vatandaşlığının iade olunması tu-

Gereği düşünüldü : Müstedinin; vatandaşlıktan ıskatı hak- 
kmdaki kararın kaldırılması ile ilgili olarak yapmış olduğu mü
racaat üzerine ittihaz olunan 4883 sayılı Kararda da açıklandığı 
üzere; evvelemirde bu hususta kati karar vermeye yetkili idari 
makam ve mercilere, kanuni bir hakkın muhtel kılındığı iddia 
olunduğu takdirde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatı lâzımgelmekte bulunmasına binaen; vâki talep hak
kında bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

830 4 . V I . 1958

1974/1974 Nuri Görgülü 
Fırat mahallesi 
1. sokak No: 20 
Malatya

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır'ın Beşnik Nahiyesi Miidürii 
iken, maiyetinde çok az bir müddet çalışmış olduğu Urfa Valisi
nin tamamen hissi ve Siverek ağalarının tesiri altında verdiği 
mesnetsiz bir mütalâaya müsteniden, mahrumiyet mıntakahırın
da geçen 22 küsur senelik nıesbuk hizmeti ve yaşının henüz 53 ol
duğuna ve bu durumuna göre çoluk çocuğu ile 7 yıl müddeti' 
emekli aylığından dahi mahrum kalacağı nazara alınmadan hak
sız olarak 0135 sayılı Kanuna tevfikan vekâlet emrine alındığın
dan, başka bir hizmet üe vazifeye dahi alınmasına mâni olundu
ğundan şikâyeti ve ilişik olarak takdim kılman belgeleri tetkik 
buyurulmak suretiyle mezkûr muamelenin iptali talebini muta 
zanlınındır. ı

Müstedinin aynı mevzu ile ilgili 1438 ve 429 sayılı müra 
caatleri ile ilgili dosyalan ile tevhiden yapılan inceleme so- 
nunda gereği düşünüldü : Evvelce ittihaz olunan 291 sayılı Ka. 
ranmızda belirtildiği üzere; mezkûr idari tasarrufta kanuna 
mugayeret ve takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik gö
rülemediğinden vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini mua 
meleye mahal olmadığına, müstedinin başka hizmetlere tâyini



Arzuhal
No.

1570/1576

i

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

hususunda alâkalı ve yetkili idare makamlarına, bu mevzuda 
kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia ettiği takdirde de 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatte muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

831 4. V I. 1958

İbrahim Saklavaeı 
Fatih mahallesi Rüs- 
ternağa sokak 
No: 544 
Ankara

Ahmet Ellidokuz 
Yenidoğan mahalle
si Kemalbey sokak 
N o: 52 
Ankara

Dilekçiler : Ankara Garnizon Kumandanlığı Askerî Mahke 
meşince bir adlî hata neticesi hapse mahkûm edildiklerini beyan 
la, cezalarının affını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 20 Temmuz
1955 tarihinde Ankara’nın Yenidoğan semtinde kumar oynıyan 
İsmail Doğan adındaki erin inzibat karakoluna gönderilmesine 
müstedilerin mâni olmak istedikleri ve bilâhara bu eri kurtar
mak maksadıyle inzibat karakoluna ve vazifeli inzibat memur 
lanna taarruz ettikleri askerî mahkemece sabit görülerek 
Türk Ceza Kanununun 258 nci maddesine tevfikan bunlardan 
Ahmet Ellidokuz ’un bir sene, İbrahim Saklavaeı’nın da altı ay 
müddetle hapislerine hükmedilmiş ve bu hükmün Askerî Tem
yiz Mahkemesince tasdik olunmak suretiyle katileşmiş bulundu 
ğu ve bilâhara suçlular tarafından vâki tashihi karar talebinin 
de aynı mahkemece reddedildiği bildirilmekte ve hususi af tale 
binin kabule şayan mütalâa edilmediği de ilâve olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak, bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa ve 
kâletleri temsilcileri de : Affı müstelzim bir sebep göremedikle^ 
rini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Celp ve tetkik edilen mahkeme dosyasın
da mevcut duruşma zabıtnamesi münderecatına nazaran yeminli 
olarak dinlenen ve muvacehe edilmiş olan şahitler, müstedilerin 
müsnet suçu işledikleri yolunda şehadet etmişlerdir. Mahkeme 
de bu şehadete ve edindiği kanaate binaen bunlar hakkında 
mahkûmiyet karan vermiş bulunmaktadır.

Kanun yolundan geçmek suretiyle katileşen mezkûr mahkû
miyet karannda, hususi affın unsurları arasında yer almış olan 
adlî hata gibi bir noksanlık görülememiştir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri de, affı müs 
telzim bir sebep göremediklerini ifade etmişlerdir.

Binaenaleyh, vâki af talebi yukarda beyan edilen hususlar 
dan dolayı dikkate alınacak mahiyette bulunmadığından, bu ta
lebin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

832 4 . VI . 1958
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Arzuhal sahihinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kurarı ve ne sebepten verildiği

1913/1913 Yusuf Boylu Dilekçi : Devlet Şûrası 6 nci Dairesinde açmış olduğu dâva
Göztepe Hatay ead- nın bir an evvel karara bağlanması hususunun sağlanmasını ia
desi No: 371/A 
İzmir

temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin îzmir Belediyesi aleyhine ika
me etmiş olduğu dâvanın yakında karara bağlanması kabil ola
cağı Devlet Şûrası Reisliğinin bu baptaki cevabından anlaşıldığı 
cihetle vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

833 4 . VI . 1958

'2153/215;; ITasan ibrişim
Perşembe caddesi
Y o :  36
Ordu

Dilekçi : Bir hâdisenin kendisini haksız yere mahkûmiyete 
sevk ettiğini beyanla, asıl suçluların meydana çıkarılması huşu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâkalı 
makama müracaatte bulunması lâzım geleceğinden bu bapta zik
redilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

834 4 . VI . 1958

412/412 Baha Kıvrak ve ar
kadaşları
9630 sayılı Tel. sa
hipleri 
Fethiye

Zelzele felâketinde evlerinin yalnız üst katları hasar gör
müş olduğu halde belediyece tamamının yıkılmasına karar ve
rilmiş olduğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 7010 sayılı Kanuna 
göre evvelce yapılan hasar tesbitlerinde üst kat ve alt kat ay
rı, ayrı tesbit edilmeyip binanın tamamının nazarı itibara alın
dığı ve hasar gören binaların alt katlarına yapılan müracaatler 
üzerine, muvakkat depo ve iskan için müsaade edilmiş ise de o 
zaman için istimlâke mâni olmıyacak şekil ve şartiyle geçici 
olarak müsaade edildiğinden bugün için bu hususta yapılacak 
başka bir muamele bulunmadığı ve keyfiyetin dilekçilere de 
tebliğ edildiği Muğla Valiliğinin yazısına atfen bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına gö
re vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine 
mahal olmadığıma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

835 4 . V I . 1958
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2163/2163 
(S. No: 1)

Arzuhal
No.

2162/2162 
(S. No: 2)

2158/2158 
(S. No: 3)

2133/2133 
(S. No: 4)

2128/2128 
2313/2313 

(S. No: 5)

2129/212i) 
(S. No: fi)

2119/2119 
(S. No: 7)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fehmi Kocabay 
Kadıköy Rıhtım 
caddesi No: 19 An
kara Oteli miisteoiri 
İstanbul

Ali Çelebi 
Kadıköy Hasanpaşa 
Mezarlık Dar sokak 
No: 35 
İstanbul

Hasaıı Aksan 
lğdire Baiklı Dervet 
köyünde I). 1*. Ocak 
Başkanı 
Zile

.Sıtkı Ünsal 
Sanayi Çarşısı Yeni- 
turan ıııahail leşi Ye- 
nicanıi sokak No: 35 
Ankara

Vah id Tanık ve ar
kadaşları
Yenibosııa köyünde 
Bakırköy - îstanbul

Ulvi Yelken 
İstasyon civarında 
Avukat 
Ti tv

Mehmet Başaran 
Oamiikebir mahal
lesinde 
Orhangazi

Jyıcümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Siird vilâyetinin 26 Nisan 1931 tarihinde hakkın
da vermiş olduğu tasfiye kararının ref’ini ve geçmiş senelerin, 
şeker fabrikasında çalıştığı müddete ilâvesini istemektedir.

Dilekçi : Kardeşini öldüren kimselerin delil kifayetsizliğin
den serbest bırakıldıklarını beyanla, bu baptaki tahkikatın yeni 
baştan esaslı bir şekilde yapılması ve derinleştirilmesi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Oğlu Mehmet Aksan’m tahliyesini istemektedir.

Dilekçi : Üçüncü Uçaksavar alanında makinist olarak ça
lışmakta iken kanunsuz bir şekilde görevine son verildiğini be
yanla, bu yoldaki muamelenin düzeltilmesini ve kanuni hakla
rının da verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köy merasına vâki müdahalenin meni hakkında, 
Kadastro mahkemesinde dâva açtıklarını beyanla, bu merada 
yapılmasına teşebbüs edilen fabrikanın, sözü geçen dâva neti
cesine kadar kurulmaması hususunun teminini istemektedirler.

Dilekçi : Adına gayrikanuni olarak G.3İir Vergisi tahakkuk 
ettirildiğinden bahsile, bu verginin kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Göçmen sıfatiyle kendisine tahsis edilmiş olan gay- 
rimenkullerin sonradan istirdadedildiğini beyanla, bu baptaki 
muamelenin ıslahını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafımdan ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında gösterilen talepler, adlî, ida
ri ve malî kaza mercilerince incelenerek karara bağlanmış ve
ya bağlanması lâzımgelnüş elan hususlara taallûk etmekte ol
duğundan, mezkûr taleplerin bu sebepten encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

836 4 . V I . 1958
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

2152/2152 Mustafa Yıldırım 
(S. No: 8) Kenasor köyünde 

fspi r

2139/2139 Şükrü Yağmur 
(S. No: 9) Çakallı Karakolu 

eliyle
Kavak - Minoz

2126/2126 M. Necati Güleç 
(S. No: 10) 742. sokak No: 66 

İzmir

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Birinci Cihan Savaşında ve istiklâl Mücadelesinde 
geçen hizmetlerine karşılık kendisine de emsalleri gibi maddi 
yardımda bulunulması icabedeceğini beyanla, iktizasının bu 
yolda yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Evlenme ve düğün masraflarının çokluğundan 
bahsile, bu israfın önlenmesini istemektedir.

Dilekçi : Elli yasında jandarma astsubaylığından emekliye 
ayrıldığını, bağlanan 160 küsur lira tekaüt maaşiyle ailesi e f
radını geçindirmesine ve çocuklarının tahsil masraflarını kar 
şılamasma imkân bulunmadığını beyanla, kendisine ya bir yar 
dım sağlanmasını yahut çocuklarının Devletçe okutturulmasın: 
istemektedir.

2127/2127 Necati Güleç 
(S. No: 11) 742. sokak No: 66 

İzmir

2122/2122 Osman Sakarya ve 
(S. No: 12) arkadaşları

Perl i köyiindo 
Perşembe

Dilekçi : Zelzeleden zarar gördüğünü beyanla, bedeli uzun 
zamanda ödenmek üzere kendisine bir ev verilmesini istemekte
dir.

Dilekçiler : 27 Ekim 1957 tarihinde yapılan mebus seçimin
de sandık âzası oldukları halde ücretlerinin bugüne kadar 
verilmediğini beyanla, tesviyesi hususunun teminini istemek
tedirler.

2124/2124 Yunus Nadi Şatır 
(S. No: 13) Barbaros mahallesi 

Papatya sokak 
No: 45 

, İskenderun

Dilekçi : Tekrar eski meslekine alınmasını, yahut 
sine emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

kendi-

2120/2120 Kâmil Doğrak 
(S. No: .14) ve arkadaşları 

Mükiis

Dilekçiler : Lâğvedilen mahkeme 
tekrar kurulmasını istemektedirler.

teşkilâtının nahiyelerinde

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen 
taleplerin, son karan almaya yetkili idari makam ve merci
lerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve müstedilerin usulüne tevfikan mezkûr makam 
ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

837 4 . V I . 1958



Arzuhal
No.

2.155/2155 
(S. No: 15)

2159/2159 
(S. No: 16)

2157/2157 
(S. No: 17)

2156/2156 
(S. No: 18)

2151/2151 
(S. No: 19)

2147/2147 
(S. No: 20)

2164/2164 
(S. No: 21)

2115/2115 
(S. No: 22)

10 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Halil özti'ırk ve ar
kadaşları
Orduç Köyü Muh
tarı
Yom ra - Trabzon

Mustafa Kömeıı 
Kân Köyü Muhtarı 
Yomra - Trabzon

Yusuf Şimşek ve 
arkadaşları 
D. P. Bucak Başkanı 
Yomra - Trabzon

Resul Sağlam 
Kahalı Köyü Muh
tarı
Yomra - Trabzon

Haşan Uzun 
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon

Halil Çelik ve arka
daşları
Ceza Evinde mah
kûm 
Denizli

Hayrettin Arkış 
Narlıtekke - Çifto- 
fırm sokak 
N o: 11/A 
Bursa

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında gösterilmiş olan talep
lerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğu an
laşıldığından mezkûr talepler hakkında bu sebepten encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

838 4 . V I .1958

Feyzullah Kaya ve 
arkadaşları 
Yavuz köyü 
Şavşat

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine ecdatlarından intihal etmiş 
olup kısmen tapulu kısmen imar ve ihya sebebi ile adlarına, 
kayıtlı bulunan arazileri hakkında Orman İdaresince açılan 
ve derdesti rüyet bulunan tapu iptal ve men ’i müdahale dâvala
rının neticelenmesinden önce mağduriyetlerinin önlenmesi ta
lebinden ibarettir.)



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

2091/2091 Mehmet Çuhacı 
2462/2462 Yeşil Şible İnce 

(S. No: 23) Aralık No: 35 
Bursa

2099/2099 Hüseyin Kayış 
(S. No: 24) Kayışdağ caddesi 

No: 101/2 
Göztepe - İstanbul

2107/2107 Halil Karabudak 
(S. No: 25) Çubuk köyünde 

Yıldızeli

2081/2081 Ahmet Fahri Kap- 
(S. No: 26) lanoğlu

Hapishanede 
. Denizli

2018/2018 İbrahim Halil Gey- 
(S. No: 27) lek

Yenipazar N o: 9 da
Tenekeci
Kars

1975/1975 Abbas Tandoğmuş 
(S. No: 28) Uluanak mahalle

sinde 
Sivas

1989/1989 Burhanettin Çetin- 
(S. No: 29) kaya

Neeatibey caddesi 
21/7
Yenişehir - Ankara

(Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele sırasında vâki maluliye
tine binaen kanunen müstahak bulunduğu maaş ve ikramiye
nin verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası ; Mâlûliy etine binaen vazifesinden ayril- 
mis olmasına rağmen tekaüt aylığından mahrum bırakıldığın
dan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Harb malûllerinden olup tedavisini mü- 
taakıp memleketine gönderildikten sonra mâlûliy et maaşı için 
vâki müracaatinin devam eden müharebat sebebiyle o tarihte in- 
tacolunamaması üzerine bilâhara yaptığı müracaatında rapo
runun zayi olduğundan bahsile kabul edilmediğinden vekâlette 
bulunan muameleli evrakının tetkiki ile mâlûliy et hakkının ta
nınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Tamamiyle bir tertip eseri olarak; hak 
kında Türk Ceza Kanununun 141 ve 15!) ncu maddelerine tevfi
kan Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde mevkuf en cereyan eden 
muhakemesinin durdurulması ve tahliye olunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrimenkulu üzerindeki zilyedlik hak
kı, 5917 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan mütecaviz aleyhine 
verilen bir karar ile tcyidolunmuş iken kanunun tecviz etmemiş 
bulunmasına rağmen aleyhine karar verilen mütecavizin vâki 
itirazı üzerine Kars idare makamlarınca ikinci bir kararla mez
kûr yer üzerinde mütecavize yol bırakıldığından ve böylece ka
nun hükmünün ve hakkının ihlâl olunmuş bulunduğundan şikâ
yeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Sivas'da Bostancıbaşı Mehmet ve Ahi 
Mehmet Paşa vakfı üzerindeki tevliyet dâvası 1944 - 1954 yıllan 
arasında devam etmiş, dolayısiyle bizzarure 10 yıl mütevellidiz gö
ründüğü için bilâhara lehine hüküm istihsal etmiş bulunmasına 
rağmen; Vakıflar idaresince mezkûr vakfa ait tevcih muamele
sinin adına yapılmadığından, bu kanuni ve zaruri müddetin Dev
let Şûrasınca dahi nazara alınmıyarak vakfın meşrut bulunduğu 
evlâdın mağdur edildiklerinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ingiltere'de vazifeli bulunduğu sırada 
kazancından tasarruf ettiği para ile satmahp beraberinde ge
tirdiği 89 isterlin kıymetindeki bir atted hesap makinasmm be
delsiz olarak ithali hususunda yaptığı nıütaaddit müracaatlerin 
bâzı şahısların aynı mahiyetteki talepleri yerine getirilmiş olma
sına rağmen, kambiyo müdürlüğünce meri mevzuat hilâfına is'af 
edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)



Amıhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1991/1991 Şevki özcan 
ıS. No: 30) Yıldırım Beyazıt 

Ortaokulu Fransız
ca öğretmeni 
Ankara

1994/1994 Kemal özaytaç 
CS. No: 31) Denizcilik Bankası 

Liman İş. Md. Emin
önü 15 No: lı Amb. 
Memuru S. 2513 
îstanbul

(Arzuhal hulâsası : Öğretmen olup 1956 yılında naklen An
kara’ya tâyin kılınmış ve kok kömürü istihkakının verilmesi için 
miiracaathrdc bulunmuş olduğu halde, bu muhik talebinin yeri
ne getirilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : MilTî Mücadelede geçen askeri hizmetinin 
emeklilik müddetinde nazara alınmadığından şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : Mündereoatı yukarda hulâsatan beyan 
olunan müracaatleri kaza mercilerince incelenmesi icabeden ve
ya İncelenmekte veya incelenerek (usul veya esastan) karara 
bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına bi
naen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvace
hesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

En *ümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

839 4. V I . 1958

2098/2098 Refik Rpmaeık 
(S. No: 32) Y. N. A. Bayır

No: 62 Kos. Vitza- 
vica
Yugoslavya

2101/2101 A. Fehmi Doğancı 
1:340/2340 Camii Cedit mahal- 
2932/2932 lesi No: 41 

(S. No: 33) Sapanca

2102/2102 Ömer Ülker 
2664/2664 Penbelik Köyii 

(S. No: 34) Muhtarı
Gündoğmuş

2084/2084 Aziz Şimşek 
(S. No: 35) Birvan köyünde 

Keban

(Arzuhal hulâsası : Yurda getirilmesine müzaheret buyurul 
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1956 yılında açmış olduğu bir tahliye 
dâvasının 1958 senesine kadar tehir edilmesinden, kendisine fiili 
müessir ika edip hakarette bulunan liasri oğlu Mustafa hakkında- 
ki dâvasını da kaybetmiş bulunmasından şikâyeti ve bir müfettiş 
■gönderilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 4081 sayılı Çiftçi mallarını koruma Ka
nununun köy ihtiyar meclisine tanıdığı hak ve yetkiye dayanarak 
ittihaz etmiş bulunduğu kararların Gündoğmuş kazası Murakabe 
Heyetince reddolunup köylerinin bu hak ve yetkilerinin tanınma
dığından ve adı geçen murakabe Heyetinin kendilerine mevdu 
vazaifi bu yokla suiistimal ettiklerinden; köylerine ait zirai mü
cadele mavzerinin de alınıp Ali Eren adındaki şahsa verilerek 
bu şahsın korucu olarak köylerine gönderilmesinden ve gayri ku- 
nıini hal ve hareketlerinden şikâyeti ve haklarında kanuni taki
batta bulunulması ve her hangi bir hâdisenin vukuuna mahal bi
ra k ılmaması ta lebin i mu taza mmmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 14 yıldır feragatle çalışmakta olduğu eğit
menlik vazifesine nihayet verilmekle mağfaır edilmiş bulundu
ğundan; vazifesine veyahut başka bir hizmete alınması talebin
den ibarettir.)
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ııe sebepten ver

2072/2072 Mustafa özdemir 
(S. No: 36) Kılıç mahallesi 

30/A da 
Kozlıı

2005/2005 Mustafa Albay 
(S. No: 37) Ceza Evinde mah

kûm
Aksaray - Niğde

1966/1966 Ali Güngören 
(S. No: 38) tsa Çayırı Çiftliği 

sahibi 
Kars

2112/2112 M. Ali Dağaşan 
(S. No: 39) Nüfus Kâtibi Hik

met Yurtsever eliyle 
Bingöl

2116/2116 NevciVan Topçu 
(S. No: 40) Baş köyünde 

Araç

(Arzuhal hulâsası : Ayağını kaybetmesiyle neticelenen bir iş 
kazasından dolayı bağlanmış olan aylık 53 lira gibi az bir maluli
yet aylığı ili yerim imkânsızlığına binaen artırılmak suretiyle 
terfihi re bir protez ayak temin olunduktan sonra durumuna uy- 
yun bir iş verilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bakıyı: hapis cezasının memleketi olan 
Pahlı Ceza Evinde infaz olunması için mezkur ceza evine naklo
lunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Layı kı ili kıymeti endir ilmediği mucip 
sebebine dayanılarak verilen bir sual takriri ile istimlâk vc tevzii 
istenilen Arpaçay’da kâin Isa Çayırını, kendileri haricen satın- 
alıp uzun senelerdir imar ve ihya etmek, üzerine 2 OOO hayvanı 
istiabedebilecek ahır ve mandıra ve kaşer imalâtı için tesisler 
yapmak ve kabili istif ade bir hale koymak suretiyle nuemlekı t 
hayvancılığının ıslahına■ ve iktisadiyatına hizmet için meydana 
getirdiği müessese ve bu teşebbüsün mesnetsiz olan böyle bir tak
rirle akim kalmasına mahal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vasisiz vc himayeye, muhtaç bir durum
da olduğundan kendisinin leyli bir mektebe veya kimsesizler yur
duna yerleştirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müdavimi bulunduğu Araç Ortaokulu 
mezuniyet imtihanında muvaffak olamadığı (i  dersin imtihanına 
hariçten girmesini müsaade edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve 
mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

840 4 . V I . 1958

2095/2095 Hulki Edin 
(S. No: 41) Aşirefendi caddesi 

No: 34 
İstanbul

2088/2088 Yaşar Boykır 
(S. No: 42) Ceza Evinde mah

kûm 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, 
tatbikatta iyi işlemeyen reddi hâkime mütaallik hükümlerinin ta
dil olunması talihini mutazammındır.)

\

(Adliye Encümenince n ehle dilmiş bulunan Umumi A f Kanu
nu teklifinin buna intizar eden 10 binlerce mahkumun muzta- 
rip hallen göz önüne alınarak Yüksek Meclisçe kabul vc tasvip 
buyurulması l< mermisinden ibarettir.)



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

2083/2083 Ali Gönültaş 
(S. No: 43) Ceza Evinde mah

kûm 
Yozgad

2077/2077 Mehmet Ali Yavuz 
(S. No: 44) ve arkadaşları

Kıt’ada J. Uz. On
başı
Balıkesir

1951/1951 Hikmet Naci 
(S. No: 45) Avukat

Bağarası - Söke

2017/2017 Fahri Kopuz 
(S. No: 46) Sıhhiye Serçe sokak 

32/2 Gün Ap. 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Yüksek Meclise sulnulmuş bulunan umu
mi af kanunu teklifinin kanuniyet kesbetmesi esbabının ihzarı 
talebinden baretir.)

<Arzuhal hulâsası : Kendilerine ağır vazifeler tahmil olunup 
karakol kumandanı olarak istihdam kılınan temditti erbaşların 
gerek maaş durumları (/erekse sair kanuni haklardan mahrum 
bulunmaları ile; vâki mağduriyetlerinin telâfisini teminen Per
sonel Kanununun müzakeresi sırasınla bu durumları nazara alı
narak terfihleri esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : llukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
(il nci maddesine tevfikan icrai vekâlet etmekte bulunan Arzu
halcilerin Gelir Vergisine tâbi tutulmaları iktiza edeceğinden bu
nu teminen: 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ncü mad
desinin tefsiri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Temmuz 194.9 da yaş haddinden emekliye 
ayrılmış olup; miilga Devlet Ekonomi Kurumlan Memurları 
Emekli Sandığınca harbde geçen müddetine ait itibari hizmet 
zammı nazara almmıyarak mağdur edilmiş bulunduğundan 
şikâyeti ve ahiren yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla tanı
nan bu haktan kenli durumlaarındakilerin de istifade ettril,me
leri esbabının istikmali talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, va
zife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

841 4 . V I . 1958

1816/1816 Mehmet Erensoy 
(S. No: 47) Maltepe Sağmalcı

lar köyü Akasya 
sokak No: 31 
Topkapı - İstanbul

2181/2181 Recep Solmaz 
(S. No: 48) Davutdede mahal

lesi Evires caddesi 
Barutluk sokak 
No: 11 
Bursa

Akıl hastalığından berayi tedavi İstanbul Akıl Hastanesinde 
bulunan amucası oğlu Galip Güldüren’e hastane başdoktoru 
tarafından eza ve cefa edildiğnden ve bakımsızlık hususunda 
hastanın ifadesinin bitaraf bir heyet tarafından alınması 
hakkında vâki müracaatının cevapsız kaldığından şikâyeti 
mutazammmıdr.

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında: 
Hasta Gaîip Güldüren’in Akıl Hastanesi sıhhi heyetince yapı
lan muayenesi neticesinde verilen 15 . V . 1958 tarih ve 
695/10508 sayılı raporda mahkeme karan ile 1949 tarihin
den beri (şerir piskopat) teşhisi ile muhafaza ve tedavisine 
devam edilen hastanın labil bir ruhi bünye üzerinde anti
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Arzuhal Arzuhal, sahibinin

N'o. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

sosyal reaksiyonları, mitomanyak ve reveadikatif arazları tar 
zmda devameden hastalığından dolayı kavli ve fiilî tasarrufa 
ehil bulunmadığı kanaatinde olduğu ve halen hastalığı de- 
vametmekte olan hastanın bu sebeple ifadesinin alınmasına da 
imkân görülemediği bildirilmetedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukanya alınan cevabi ya
zısına göre vâki talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

842 4. V I . 1958

2016/2016 Maslahat Köyü 
(S. No: 49) Muhtarı ve diğer 

arkadaşları 
Horasan

2044/2044 Mürüt Tam 
(S. No: 50) Elâmdar köyünde 

Almus

2004/2004 Haci Duran ve ar 
(S. No: 51) kadaşları

Poskoflu köyünde 
Afşin

2011/2011 Mustafa E k i c i  

(S. No: 52) Davul,dede mahal
lesi Kiremithane 
karşısı No: 230 
Bursa

2014/2014 H. Saniye Ünal 
(S. No: 53) îlyasca köyünde 

Bilecik

2024/2024 A. Rifat Atsa tan 
(S. No: 54) Doğancı mahallesi 

Efendi sokak 
No: 30 
İsparta

Köyleri ile Horasan kaza merkezi arasında bozuk olan 6 
kilometrelik yolun devletçe yaptınlması talebinden ibarettir.

Dilekçi - Hiç arazisi olmadığından ve perişan bir durumda 
bulunduğundan bahsile Niksann has yerlerde Hazîneye ait 
mera halindeki araziden nüfusuna göre toprak verilmesini 
istemektedir.

Dilekçiler : Köyleri hayvanlarının otlakiyesi için kötü 
niyetli şahısların görüş zaviyelerine uyularak mera tefrik 
edilmemiş ve bu yüzden mağdur ve perişan bir duruma dü
şürülmüş olduklarından bahsile köy halkının bu mağduriyeti
nin önlenmesi hususunda ve gerekli tedbirin alınması hakkında 
45 numaralı Toprak Tevzi Komisyonuna icabeden emrin veril
mesini istemektedirler.

Göçmen olup iskân hakkından feragat etmediği halde 
toprak ve iskân menuru tarafından tanzim ve zorla imza 
ettirilmek suretiyle toprak tevziinden sarfınazar ettirilmiş 
olduğundan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Şehit kocasından bağlanan ve 10 seneliğini toptan 
almak suretiyle alâkası kesilmiş bulunan maaşının son çıkan ka
nun gereğince tekrar maaş tahsis edilmesi hakkmdaki evraklar 
tekemmül ettirilmiş ve gönderilmiş olduğu halde henüz maaş 
bağlanmamış olduğundan bahsile maaş tahsis işinin bir an evvel 
yapılmasını ve maaş cüzdanının çıkanlıp gönderilmesini iste 
inektedir.

Dilekçi : Kıbns’taki ağır tahrik ve işkencelerden müteessir 
olduğunu ve Türk Bayrağının asıldığı yerde kimsenin alâkası 
olamıyacağını beyanla bu acıklı dunım hakkında Birleşmiş Mil
letlere başvurulmasını istemektedir.



Arzuhal
No.

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

2071/2071 Cuma Ali Boduk 
(S. No: 55) Cumhuriyet mahal

lesi Bakkal Meh
met Yardım eliyle 
Kozan

2092/2092 Leman Kızıldağ 
(S. No: 56) Foto

Akhisar

2149/2149 Abdullah Duman 
(S. No: 57) ve arkadaşları

Taşlık Köyü Muh
tarı
Karacabey

2135/2135 1lüseyin Ça kır 
(S. No: 58) 1. sokak No: 5 

Yıldız Tabya 
Kami - İstanbul

2114/2114
(S. No: 59)

2136/2136 
(S. No: 60)

2140/2140 
2558/2558 
3169/3169 

(S. No: 61

Bilâl Keçe 
Karakeş öneri i kö
yünde
Görele - Giresun

Mustafa Ata ve ar 
kadaşları
Aliplar K. Muzaffe 
riyc mahallesinde 
('} ey ve

Vehbi Topçu 
Ciııcirop köyünde 
Ardahan

2186/2186 Ali Köse 
(S. No: 62) Dodurga köyünde 

Kızılcahamam - Gü
vem

2188/2188 Fikri Özgün 
(S. No: 63) Kunduracılar içinde 

Refik Hastaoğlu 
eliyle N o: 26 
Sivas

Dilekçi : Ecdadından intikal eden sünnetçilik sanatına fenni 
şekilde vâkıf olduğu halde ruhsatname verilmediğinden bahsile 
bir heyet huzurunda deneme yapılarak ruhsatname verilmesi hu
susunda bir karar ittihaz buyurulmasını ve sefaletten kurtanl- 
masını istemektedir.

Dilekçi : Keyfi ve kanun hükümlerine aykırı bir şekilde evi
nin arandığından ve bir şey bulunmadığından bahsile şeref ve 
haysiyeti ile alâkalı olan bu durumun tahkiki için bir müfetti
şin gönderilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Kazalannda bulunan Orman Bölge Şefi Muhit
tin Kutlu’nun hizmetinden çok memnun olduklanndan bahsile 
bu memurun başka yere naklinin durdurulmasını istemektedir
ler.

Dilekçi : Göçmen olup askerlik yoklamasının nüfus cüzdanı
na askerlik şubesince işlenmemesi yüzünden bir işe giremediğin
den bahis ve şikâyetle bu durumun giderilmesi için alâkalı ma
kama emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Hastalığı sebebiyle 1951 yılından sonra hastaneden 
çıkmış ve hastalığı devam etmekte ve fakir bulunmakta oldu
ğundan bahsile muayenesinin yapılmasını istemektedir.

Köyleri hududu dâhilinde bulunan Acı elma suyundan içme 
sularının temin buyurulması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Mülâzim Özdemir ismindeki şahsı hile ve tertip 
yolu ile gazilik unvanını alarak tescil ettirmiş ve birikmi-ş 
olan paralan da almış ve halen de haksız yere aylık almakta 
bulunmuş olduğunu beyan ve ihbarla keyfiyetin yeniden vi
lâyetçe tetkik ve tahkikile ona göre muamele ifa edilmesini 
istemektedir.

Köylerinm yeni kurulacak olan Orta kazasına bağlanma
ması ve Kızılcahamam kazası hudutları içinde bırakılması ta
lebinden ibarettir.

Dilekçi : İlkokul mezunu olup askerliğini de yapmış ol
duğundan bali3İle Sivas Cer Atelyesi Lâstik Fabrikasında bir 
is verilmesini istemektedir.
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A r z u h a l

Nu.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi K ıcümeıı karan ve ne sebepten verildiği

2200/2200 Ha bil Kara 
(S. No: 154) Çerkeş Kartal kö

yünde 
Kskişelıir

2206/2200 Kinin Aslan 
(S. No: 05) Leıııas köyünde 

Erdemli

20J3 / 2 0 1 Sadık Kot;
(S. No: 60)* Muhtar

Y u k a r ı k ı z ı l e a

k ö y ü n d e
P a s i n l e r

2002/2002 Ali Yılmaz 
(S. No: 07) Çarşı Polis Karako

lu arkasında Kenisli 
Hancı eliyle 
Sivas

2020/2020 Halil ( ’inoğlıı 
(S. .No: (58) Kumtaş mahallesi 

N o: 4 
Gediz

2008/2008 Ali Akyüz 
(S. N o: 60) Sürmene Kıraatha

nesi Mehmet Ozkıln; 
eliyle
Kozlu - Zonguldak

2082/2082 Muzaffer Voğurtçu- 
(S. No: 70) oğlu ve arkadaşları 

Selimbev mahalle
sinde 
Van

2105/2105 İbrahim Topsa kal 
(S. No: 71) Kongre Başkanı 

Akçaabat

2161/2161 Mustafa Topçu 
ıS. No: 72) Küçükkırıştıraıı 

köyünde
Lüleburgaz - Klik
lerdi

Tapu ile mutasarrıf olduğu tarlasının ipotek yapılmak su
retiyle bankadan kredi temin buyurulması talebinden ibaret
tir.

Dilekçi: Kamyon sahiplerine tevzi edilmekte olan oto lâs
tikleri hak ve adalet dışında yapılmakta olduğundan bahis ve 
şikâyetle bedeli tarafından derhal ödenmek kaydı ile dört iç 
ve dış kamyon lâstiğinin verilmesini istemektedir.

Köylü olup gösterdiği tarla karşılığında Ziraat Bankası 
müdürünün kendisine kredi açmadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.

Dilekçi : Vatani vazifesini Kore’de yapmış, işsiz kalmış 7 
nüfuslü olup perişan bir durumda bulunmuş olduğundan bah
sile bir is verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Orman muhafaza memurluğuna tâyini hakkm- 
daki müraca itini particilik mülâhazasiyle Uçak Orman İşlet
me Müdürlüğü tarafından nazarı itibara alınmamış ve başka 
yere tâyin talebi de reddedilmiş olduğundan bahis ve şikâ
yetle Gazianteb ve Gediz Orman İşletmesi Müdürlüğü emrin
de bir yere tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Zonguldak Sağlık Teşkilâtı Asabiye Mütehassısı 
Doktor Orhan Beyin, kendisinden rüşvet aldığından ve yap
tığı iğne ve ilâçların vücuduna elverişli olmadığından ve ze
hirli olduğundan bahis ve şikâyetle mumaileyh doktor hak
kında kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Karayollarınca cüzi bir kıymet takdiri ile istimlâk edilen 
gayrimenkullerinin bankaya yatırılmış bulunan bedellerinin ve 
ağaç paralarının kendilerine verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Akçaabat C. Halk Partisinin ilce kongresinde Trab
zon Valisinin baskı yaptığından şikâyetle bu baskmıır durdurul
masını istemektedir.

Göçmen olup, iskân hakkının ikmali için kendisinin de evlen 
yapılacaklar meyanına alınması talebinden ibarettir.
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Ü154/21-54 
(S. No: 7)])

Arzuhal
No.

2142/2142
(S. No: 74)

2134/21.‘54 
(S. No: 75)

2111 /2111

2138/2138 
(S. No: 77)

Mehmet Topcıı
Küç.ülkkırı ' şt ıran

iköyünde
Lüleburgaz - Kıtık
la reli

İbrahim Sıdırgan ve 
arkadaşları 
Çıkrıkçı köyünde 
Akdağmndeni - Yoz- 
gad

Veysel Yalemkaya 
ve arkadaşları 
Yenicaıni mahalle
sinde
Lâdik - Samsun

Ali Vedat Dinçeı* 
Bozkurt Otelinde 
Lüleburgaz

Hasaıı Birol 
Tokmak köyünde 
Pazarören - Kavseri

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve a d resi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2192/2192 Mehmet İster 
(S. No: 78) Gündüz mahalle

sinde 
Kırıkhan

2167/2167 Dursun öztürk ve 
fS. No: 79) arkadaşları

Kavraz köyünde 
Fatsa

2195/2195 Nurettin Kılıç 
(S. No: 80; Halka Çavır kö

yünde Bakkal Ali 
Buluş eliyle 
Yıldızeli

2177/2177 Şekip Şenol 
(S. No: 81) Sarhöyük mahallesi 

sakinleri 
Eskişehir

Dilekçi : Göçmen olup emaneten oğlunun evinde oturmasın
dan dolayı Hükümetçe evi yaptırılmamış olduğundan bahsile 
durumunun bir kere daha tetkikiyle evleri yapılacaklar arasına 
alınmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kız kaçırma Suçundan mahkûm olan ve cezasını 
çekmiş bulunan polis memuru Ali Karayust ikide bir köylerine 
gelerek halkı tehdit ve rahatsız ettiğinden bahis ve şikâyetle b'i 
polis memurunun bütün bu suçları nazarı itibara alınarak vazi
fesine son verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : 1958 senesi milletvekili seçiminde sandık âzalığı 
vazifesini yaptıklarından ve altı aydır ücretlerinin verilmediğin 
den şikâyetle bu paralarının bir an evvel verilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi : Yetim ve kimsesiz olduğundan, hasta olup perişan 
ve mahrumiyet içinde bulunduğundan bahsile vardım yapılma 
sını istemektedir.

Dilekçi : Çiftçi olup toprağı bulunmadığından ve Hâzineye 
ait 15 dekar araziyi ekmesinden dolayı kaymakamlıkça mahke
meye verildiğinden bahsile ceza verilmemesini ve toprak komis
yonu gelinceye kadar mezkûr arazinin geçimi için ekip biçme 
sine emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Çiftçi olup askerde elmasından dolayı toprak tev
ziinden istifade edememiş bulunduğundan bahsile topraksız olan 
kendisine de toprak verilmesini istemektedir.

Fatsa - îlce yolu açılması dolayısiyle ekili olan arazilerinin 
istimlâk bedeli ödenmeden tahribedildiğinden şikâyeti muta- 
zammındır.

Geçimini sağlamak için bankaca zirai kredinin verilmesi ta
lebinden ibarettir.

Dilekçi : Eskişehir’in Sarıhöyük mahallesine bağlı iki soka
ğın belediyece kapatıldığından ve inşaat yaptırılmakta ve kona 
komşuların irtibatı kesildiğinden şikâyetle keyfiyetin önlenme 
sini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kararı alırnya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen ma
kam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

843 4 . V I . 1958

, Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2109/2109 İbrahim Çelikbilok
(S. \To : 82) ve arkadaşları

23 No. lı Toprak 
Komisyonu Başja- 
loneu

2123/2123 Idris Akyüz 
(S. No: 83) Jandarma Takip 

Müfreze Âmiri 
Malatya

2117/2117 Fuat A t ay 
(S. No: 84) Kavacık Subay Ev

leri Üçyıldız sokak 
No: 3/1 
Ankara

2160/2160 Osman Buçukoğhı
(S. NTo : 85) III cadde 130 No: 

Bahçelievler - An
kara

2137/2137 Hasaıı Kocel 
(S. No: 86) Çiftekavak köyünde 

Rize

2150/2150 
(S. No: 87

Ihsan Pere 
Uzun Hafız sokak 
NTo: 29
Kadıköy - İstanbul

2113/2113 Mehmet Bilgi»; 
3116/3116 Fenerli Cami tmaını 

(S. No: 88) Merzifon

Dilekçiler : Muvakkat memuriyetle arazi üzerinde yaptık
ları vazifeden dolayı harcırahlarının verilmediğinden bahis ve 
şikâyetle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinin 3 
ncü bendine ithal edilmek suretiyle haklarının korunması için 
mezkûr maddede değişiklik yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşısı olup yaş haddi 48 ola 
rak tahdidedilmiş ve bu müddet içinde 25 seneyi doldurmıya 
imkân bırakılmamış olduğundan ve saireden bahsile 14 Temmuz 
1958 tarihinden önce maaşlarının aslî maaşa bağlanmasını, yaş 
haddinin uzatılmasını çavuş rütbesinin verilmesini istemektedir.

Lise ve Harb okulundan sonra okunan iki senelik Tekniker 
okul tedrisatına muadil olan Fen Tatbikat mezunu istihkâm su
baylarının da fen memuru olarak tanınmasının çıkacak kanunun 
şümulü içine alınması talebinden ibarettir.

Millî Mücadelede bahriyedeki vatani hizmetinden dolayı ken 
dişine maaş bağlanması talebinden ibarettir.

Millî Mücadeledeki hizmetinden dolayı hidematı vataniye 
tertibinden maaş bağlanması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Hayrat hademesi olup yerine vekil bulunm'adıkça 
senelik izin hakkından vazgeçmek zorunda kalmakta olduğun
dan bahsile yeni bir kararla mevcut hükmün tadilini istemekte
dir.
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Xo.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eııeünıeıı kararı ve ııe sebepten verildiği

210G/2106 Fatma Ergüıı 
(S. No: 89) Tabakhanede Yap

rak mahallesi Pal t a 
sokak No: 30 
Gazianteb

/2104/2104 Ahmet Sekmaıı 
(S. No: 90) Akpınar mahallesi 

Yeni sokak No: 72 
Elâzığ

2079/2079 Mustafa Duru ve 
(S. No: 91) arkadaşları

Maarif Vekâleti
odacıları
Ankara

2198/2198 »Süleyman Bildik 
(S. No: 92) Barbaros köyünde 

Urla - İzmir

2190/2190 Nuri Tekin 
(S. No: 93) Ceza Evi Gardiyanı 

Manyas

2209/2209 Feyzi Çohadaı*
(S. No: 94) Ceza Evinde hü

kümlü 
Konya

'187/2187 Çöl Yıldırım 
(S. No: 95) Ceza Evi mahkum

lan
Trabzon

2210/2210 Osman Türkan ve 
(S. No: 90) arkadaşları

(.■eza Evi mahkûm
ları 
Of

Dilekçi : Kocası esrar satmak suçundan mahkûm edilmiş vc 
beş çocukla sefalet içinde kalmış olduğundan bahsile gündeme 
alındığını duyduğu umumi, nisbi ve hususi af tasarısının kocası 
gibi mahkûm olanlara da teşmil edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Beş sene hapis cezasına mahkûm edilmiş ve 19 ay 
hapis cezasını çekmiş ve duçar olduğu hastalıktan dolayı doktor 
raporu ile tahliye edilmiş olduğundan bahsile günlerini kalben 
ve vicdanen bir dereceye kadar müsterih geçirmesi için mü v 
baki cezasının affedilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Maarif Vekâleti odacıları olduklarından almış 
oldukları aylık ücretle geçinemediklerinden ve perişan bir 
durumda olduklarından ve diğer vekâlet odacılarına yemek 
verildiği halde kendilerine verilmediğinden bahsile aylık üc
retlerinin artırılmasını ve refaha kavuşturulmalarını istemekte
dirler.

Dilekçi : 15 seneden az hizmeti bulunduğundan mâlûlen 
tekaüde sevk edilmiş ve toptan ödeme yapılmış olduğundan 
bahsile 1950 yılından önce âdi mâlûllükle ve tazminatla emek
liye sevk edilen kendi gibilerin de 6580 ve 6741 sayılı Kanun 
hükümlerinden faydalandırmak suretiyle maaş tahsis edil
mesini istemektedir.

Dilekçi : 14 senelik ceza evi gardiyanı olup aldığ;ı 100 lira 
aylık ücretle geçinemediğinden bahsile her hangi bir yerdîe 
adalet mübaşirliğine tâyin edilmesini veya ücretinin artı- 
tınlmasını istemektedir

Ceza evi mahkûmlarından olup Af Kanununun bir an ev
vel çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup ma
hiyetleri yukarda gösterilen miiracaatlerin yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıl-* 
dığından mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encüme- 
nimizoe muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

844 4 . V I . 1958



845/1845 
CH. No: 07)

Am ilini
No.

1844/1844 
(S. NTo : 98)

-‘>V+İ

1970/1970
(S. No: 99ı

i 892/1892 
3080/3080 

(S. No: 100)

2032/2032 
(S. No: 101 )

2 1 3 0 / 2 1 3 0  
(S. No: 102)

2097/2097 
(S. No: 103)

2103/2103 
2969/2969 

(S. No: 104ı

Mehmet Karaday ve 
arkadaşı
Özen Palas Oteli
No: 227
Kars
İzzet Balyoz 
Samsam mahalle
sinde 
Soma

Arzuhal sahibinin
«adı, soyadı ve adresi

Hüsni.ve Çakmak 
Aktaşkurtlar kö
yünde 
(4erede

Mustafa Deniz 
T. (\ 1). D. Liman 
işletmosi Müdürlü
ğü işçilerinden
S. 39965 ,
Samsun

Mecit Ay<tın 
Poskoflu köyünde 
Afşin

Mehmet Ayhan 
D. D. Yollan 3. İs. 
Ambar Memuru
S. 31732 
tzmiı-

Etlıem Ayaydın 
Hüseyin kâhya ma
hallesi Yüksek so
kak N o: 32 
Kırıkkale
Mehmet Ateş 
Çıra Pazarında 
Haneı Hafız Os
man eliyle 
Tir«
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Kemerakçay Barajında işçi iken bir kaza ne
ticesi vefat eden oğullan Niyazi’den üçer aylık para veril
mek suretiyle alâkalan kesilmiş ise de bakacak kimseleri 
olmadığından kendilerine aylık maaş bağlanmasını istemek
tedirler.

Dilekçi : Harbi Umumide asker olup istiklâl Savaşına da 
iştirak etmiş ve sol elinden yaralanıp Yunanlılara esir düş
müş ve maaş bağlanması hakkında vâki müracaatının de se
meresiz kalmış olduğundan bahsile Milli Müdafaadaki dos
yasının celp ve tetkikiyle mâlûl maaşı bağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Babası Haşan ordu gerisinde asker iken Rus
ların ani taarruzu esnasında aldığı şarapnel yarasiyle şehit 
düşmüş ve maaş bağlanması hakkında Emekli Sandığına vâ
ki mıiracaatinin semeresiz kalmış olduğundan bahsile Emekli 
Sandığındaki dosyasının celp ve tetkikiyle babasından ken
disine şehit maaşı tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmeti müddetinin bugün
kü tekaüt müddetine sayılması hakkında vâki müracaatinin se
meresiz kalmış olduğundan bahsile mezkûr müddetin emekli sü
resine sayılmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendi parasiyle almış olduğu arazisinin 46 numa
ralı Toprak Tevzi Komisyonu tarafından gayrikanuni olarak 
elinden alınarak başkalanna verildiğinden bahsile mezkûr ara 
zisinin kendisine iade edilmesi için ilgili makama emir verilme' 
sini istemektedir.

Dilekçi : Assubay iken, Devlet Demiryollanna intısabetmiş 
ve assubaylıktaki hizmetinin nazara alınmamış olduğundan bah 
sile idare meclisince kabul olunan 6 sene 4 ay kıdeminin üç se
nesi para verilmeden kıdemde nazara alınıp 3 sene 4 ay kıdemi 
üzerinde durulması ve bu müddetlerinin nazara alınması sure 
tiyle kıdeminin esas ittihaz olunması ve intibakının yapılarak 
maaş farklarının verilmesi hususuna emir buyurulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Demiryolları memuru iken 1937 aeıleainde sıhhi du
rumu yüzünden istifa ettiğini, 21 küsur hizmeti bulunduğnnu 
ve emeklilik hakkından mahram edildiğini beyanla emeklilik 
hakkının tanınmasını istemektedir.

Dilekçi : 50 dekar arazisi içerisinde üç tapu ile mutasarrıf 
olmaklığı lâzımgelirken yedine iki tapuluk bir yer tahsis edil
diğinden ve diğer tapusunun da verilmesi hakkında kaymakam
lığa ve Ziraat Müdürlüğüne vâki müracaatlerinüı reddedilmiş 
bulunduğundan bahsile masrafı kendisine aidolmak ve keşif ya*



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

2076/2076 Süleyman Eker 
(S. No: 105) Oaferli köyünde 

Erzincan

2197/2197 Mehmet Yalçın 
(S. No: 106) Kuşdili caddesi Mi- 

sak sokak No: 55 
Kadıköy - İstanbul

pılınak üzere bir müfettişin gönderilmesini ve şimdiye kadar 
sarf ettiği paraların haklı çıktığı takdirde müsebbibi bulunan 
memurlardan tahsiliyle kendisine verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstanbul Yumak Deri Sanat Fabrikasında kayıtlı 
işçi olarak çalışmakta iken sağ gözüne perde inmiş ve hastanede 
tedavi edilmiş ve üç ayda istirahat verilmiş ve bu yüzden mağ- 
dur ve perişan bir duruma düşmüş, fabrikaca hiçbir suretle yar 
dım yapılmamış olduğundan bahsile fabrika veya sigortaca ge
reken tazminatın verilmesini istemektedir.

Demir hurdacılığı ile iştigal etmekte iken, arsasını Gara’'** 
Bankasınca fuzulen ve hiçbir vesikaya istinadetmeksizin hak. 
yere işgal etmiş ve zarara duçar edilmiş bulunduğundan şikâ 
yeti mutazammmdır.

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yukarıya alınmış olan talep 
ve müracaatler kaza mercünce halli lâzımgelen hususlara taal 
lük etmekte olduğundan ve bu talep ve müracaatlerin zikredi
len sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

846 4 . VI . 1958

Reis
Konya Çanakkale Elâzığ Erzurum İçel

A. Fahri Ağaoğlu A. Ham di Sezen M. Alt ındoğan M. Eyiiboğlu Y. Karabulut

Samsun Trabzon Urlu Yozgad
N. Ulusoy O. Nuri Lennioğlu M. Yaşar Al kas »S*. Ernnai

(Arzuhal »ayısı : 184)

T, B, M. M. Matbaan



Devre : X I T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

'-$1 Sayı : 24 P*

İS .XI .1958 Çarşamba

A m i l i n i  A r z u h a l s a h ih in in
N o . atlı, s o y a d ı vo  a d r e s i  E n cü m e n  k a ra r ı vo no se b e p te n  v e r i ld iğ i

(ilil l(i(il Kem al A k s o y  Dilekçiler : 6273 sayılı Kanını mucibince haklarında ya-
tııcosu İ lk ok u l Ö ğ -  pılacak intibak muamelesinin hangi tarihten itibaren ııe 
retmeni yolda icra edileceğini gösteren Şura ilâmlarının Maarif Ve-
Ankara kâletince infaz edilmemekte olduğunu beyanla, gereğinin ya

pılması hususunun teminini istemektedirler.
20 28 /2 02 8  ( 'av idan  (! üvoıı

O nuııcuyıl  11 koku 
( ü r e t m e n i

Maarif Vekâletinin miistedilere taallûk eden cevabında: 
1954 yılından dilekçilere tahsis edilebilecek münhal kadro 

Orman Çiftliği - / n- kaıma(jığı ve bunlara ait maaş ve kıdemin 1 . III *1954 tarih- 
' ala ten itibaren yeniden ayarlanabilmesi için, emsalleriyle bir-

2053/205:} Hakkı Akkirpik likte geçmiş yıllara şâmil 1 olmak üzere kadro temini husu- 
İnönil Okulundan sunda bir kanun teklif edilmesine ait çalışmalara devamedtl- 
omekli mekte olup, tasarının en kısa zamanda Vekiller Heyetine
Aıılnkyn - H a l a y  sunulacağı bildirilmektedir.

20 48 /2 04 8  A h m e t  Oıı^uıı
Manı il Müdüılii- Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından alınmış olan
7, , Şûra ilâmları, Vekâletin cevabı yazısında da beyan edildiği

gibi, ancak makable şamil kadro temini suretiyle infaz edi
lebileceğine ve iktizasına da müşarünileyh Vekâletçe tevessül 
edilmiş bulunmasına binaen, bahis mevzuu kadronun istihsa
linden sonra hemen dilekçilere tahsisi lüzumuna ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

846 11. V I . 1958

2085 /2085  R ü ştü  O n a y  (A r z u h a l  h u lâsa sı : $ 2 7 3  sa y ılı  K a n u n  ta tb ik a tı  ile i lg ili

Şehit R ahm i İlk- o la ra k  D e v l e t  Ş û ra s ın d a n  le h le r in e  is tih sa l e l l i k l e r i  ilâ m lar*,ı  
okulu  ö ğ r e t m e n i  M a a r i f  V e k â le t in c e  in fa z  o lu n m ıy a r a k  m a ğ d u r  e d ild ik le r in d e ni
G önen  ş ik â y e t i  m u t aza n ın ım  d  i r .)

2100 /2100  R am azan  T epehaoı 
M erk ez  C u m h u riye t  
İ lkoku lu  ö ğ r e t m e n i  
M ala tya

/

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedilerin Devlet Şu
rasından aldıkları kararlar dairesinde, 1 . III . 1954 tarihinden 
muteberen maaşlarında yapılması lâzımgelen ayarlamanın ya
pılabilmesini teminen geçmiş yıllara şîâmil kadrolar alınmak

0



2089/2089 Nuri Eren
Fırat ilkokulu ö ğ 
retmenlerinden 
Malatya

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

üzere kanun tasarısı hazırlanmakta olup en kısa bir zamanda 
Vekiller Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkâr yıla sâri ve şâmil alınacak yeni 
kadroların müstedilere tahsisi sureti ile haklarındaki ilâm
ların geciktirilmeksizin infazı lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

847 11. V I . 1958

1762/1762 I. Hakkı (îüıı^ör Dilekçi : Erzincan Ceza Hâkimi iken 5434 sayılı Kanunun
1777/1777 Yenişehir Serçe so- muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk 
1778/1778 kak Özkan Ap. 34/3 edilmiş olmasının bir zuhul eseri olduğunu; çünkü böyle bir mu- 

Ankara ameleyi icabettiren hiçbir hal ve hareketi bulunmadığını beyan
la, mezkûr muamelenin iptalini ve buna imkân görülemediği 
takdirde, tekaütlüğünün başka bir memuriyete intisabına engel 
teşkil etmiyeceğinin karar altına alınmasını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin re’sen teka
üde şevkini icabettiren hal ve hareketleri etraflıca izah edilmek
te ve bunlardan dolayı 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre dilekçi hakkında 
tesis edilen muamelede bir yolsuzluk ve takdir hakkının istima
linde de isabetsizlik bulunnmadığından mumaileyhin bu baptaki 
talep ve şikâyetinin reddine ve diğer isteği hakkında karar itti
hazına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

848 11. V I .1958

1930/1930 İbrahim Zeren 
Eyüp Kurukavak 
caddesi Zeren Yazı 
Evi No: 33/1 
İstanbul

Dilekçi : 321 doğumlu, 28 senelik bir öğretmen olduğu ve 
seksen lira maaşa kadar yükseldiği ve re’sen tekaüde şevkini 
mtıcip bir hal ve hareketi bulunmadığı halde, Maarif Vekâletin
ce haksız ve mesnetsiz olarak, 5434 sayılı Kanunun muaddel 
39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığından 
bahsile, bu muamelenin kaldırılmasını ve tekrar mesleke alınma
sını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Ebüssuut İlkokulu 
ki öğretmeni İbrahim Zeren’in, Müdürler Komisyonunun 12 . rv  . 
1957 gün ve 89 sayılı Karan ile, 5434 sayılı Kanunun muaddel

\

es-
rv



t
Arzuhal

No.

1772/1772

-917/9J7

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

-  3 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Fikret, Sarıgöl 
Harita Umum Mü
dürlüğü XIV. Şube 
Cebeci - Ankara

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve incelenen sicil dos
yası münderecatına nazaran dilekçi hakkında tesis edilen mua
melede bir yolsuzluk ve takdir hakkının istimalinde de bir isa
betsizlik görülemediğinden mumaileyhin bu muameleye matuf 
şikâyetinin reddine, âzadan Mustafa Altındoğanin müstenkif 
kalmasına karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

849 11. V I .1958

Dilekçi : Üsteğmenlik nasbinin, emsallerinin nasıp tarihine 
götürülmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâleti ile dilekçi arasın
da bu cihete mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın halli idari 
kaza merciine aidolduğundan vâki talebin bu sebepten encüme 
nimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

850 11. V I . 1958

Ali ö ğ  retmeıı 
Kirmasti mahallesi 
Misvak sokak No: 11 
Fatih - îstanbul

Dilekçi : Kocaeli vilâyetinin Suadiye köyü başöğretmeni 
iken Maarif Vekâletince 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığını ve bu 
muamelede isabet bulunmadığını beyanla, zikredilen tasarrufun 
kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin köylüler 
arasında huzursuzluk yaratmış olmasından dolayı hakkında bir
çok şikâyetler vâki olduğu ve bu sebepten inzibat meclisi ka
ran ile başka yere nakledilmiş bulunmasına rağmen müteneb- 
bih olmadığından ve 25 hizmet yılını da doldurmuş bulundu
ğundan 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve incelenen sicil dos
yası münderecatına nazaran dilekçi hakkında tesis edilen mu
amelede bir yolsuzluk ve takdir hakkının istimalinde de bir 
isabetsizlik görülemediğinden mumaileyhin bu muameleye mâ- 
tuf şikâyetinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

851 11. V I . 1958



Arzuhal
No.

1001/1001

1540/.1540

1049/1949

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Seyfettin Acar 
Mühürdar caddesi 
Mühiirdarbağı so
kak Acar Ap.
No: 16/3
Kadıköy - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 6422 sayılı Kanunla değişti
rilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrası mucibince emekliye şevki 
hakkında yapılan muamelede isabet bulunmadığını beyanla, bu 
muamelenin kaldırılmasını istemektedir.

*
Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin ge

rek kadro mülâhazası, gerekse ilerisi için hizmetinden bir fay
da memul olmaması hasebiyle 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 
ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan, diğer beş amiral ve 14 
albay arasında emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve tetkik edilen sicil 
dosyası münderecatına göre tesis edilen muamelede bir yolsuz
luk ve takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik bulunma
dığından dilekçinin bu muameleye mâtuf talep ve şikâyetinin 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

852 11. V I .1958

Kemalettin Kaya 
Moran köyünde 
Denizli

Dilekçi : Askerliğini yaparken yaralanarak mâlûl kaldı
ğını ve ânzasmm devam etmekte olması sebebiyle tedavi etti-' 
rilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu hususun teminini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta, dilekçinin tedavi ettirilmesi lüzumunun Gülhane As
kerî Tıp Akademisi Kumandanlığına ve Denizli Askerlik 
Şubesi Reisliğine yazıldığı bildirilmekte olduğundan, vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tnvinine mahal bu
lunmadığına ve müstedinin usulü dairesinde Askerlik Şubesine 
veya Gülhane Tıb Akademisi Kumandanlığına müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

853 11. V I . 1958

Ferruh Gülten 
Yenimahalle Ragıp- 
tüziin caddesi 6 - 7 
durak arası 
No: 249/B 
Ankara

Dilekçi : Kocası Haşan Basri Gülten’in, Sayın Reisicum
huru koruma vazifesiyle tavzif edildiği bir sırada bindiği ota- 
mobilin devrilmesi neticesinde vefat ettiğini beyanla, ey
tamına şehit ailelerine olduğu gibi maaş bağlanmasını ve bun
ların diğer haklardan da istifade ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vazife mâlûlü addedilen mütevaffamn 
yetimlerine bu esas dairesinde aylık bağlanmış ve kendilerine 
harb mâlûlü dul ve yetim maaşı tahsisine imkân görüleme-



A rzuha 1
No.

1282/1282

2068/2068

miş olduğu Emekli Sandığı Umum Müdürlüğiindlen alman 
cevaptan anlaşılmasına binaen vâki talep hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
iddiasında ısrar ettiği takdirde usulüne tevfikan kaza merciine 
müracaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

854 11 . V I . 1958

—  5  —

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi K m û iın o n  kurarı vo m; sebepten verildiği

Osınaıı Ararat vo 
arkadaşları 
127. sokak No: 21 
Erzincan

Dilekçiler : Erzincan’da inşa ve tevzi edilmiş olan evlerin 
bedellerini peşinen ödiyenlere, 5243 ve 5594 sayılı kanunlar mu
cibince, (/f 6 iskonto yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mezkûr kanunlarda zikredilen iskonto 
hükümleri, Erzincan evleri borçlarına kabilitatbik görülmeme
sine ve Hâzineye ait alacaklardan her hangi bir iskonto yapıl
ması da yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına 
mebni, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

855 11. V I . 1958

Mehmet Kaymak Dilekçi : Bornova Bölge Ziraat Okulunda geçen hizmetinin
İkiçeşmelik 776 s<» kendisine emekli aylığı bağlanacak hadde vâsıl olduğunu be- 
kak : 22 yanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.
İzmir

Gereği düşünüldü : Mezkûr okulda bağ-cı ustası olarak çalış
tırılmakta iken 1954 yılında altmış beş yaşını ikmal etmi§ ol
masından dolayı emekliye ayrılan dilekçinin ücrette geçen on 
yıllık hizmetinden dolayı mütaaddit kanunlarla verilen mehil
lerden istifade etmek suretiyle borçlanmadığı ve bu sebepten 
kendisine emekli aylığı bağlanamadığı ve Devlet Şûrasında aç
mış olduğu dâvanın da bir karara bağlandığına dair tebligat ya
pılmadığı Ziraat Vekâletinin bu baptaki cevabından anlaşılma
sına göre, kaza merciine intikal etmiş bulunan bu meselenin 
Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

856 11. V I . 1958



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

202o/202:> M. S am i M eııgüe Dilekçi : Ziraat Vekâisti Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü
K u r tu lu ş  m ah a lles i emrinde Hayvan Sağlık Fen Memuru olarak vazife görmekte 
16. so k a k  N o : 70 iken tekaüde sevk edildiğini ve bu muamelenin haksız ve isabet 
N az illi siz bulunduğunu beyanla, tekrar tavzifini istemektedir.

/
Mumaileyhin sicil dosyasının celbine lüzum olmadığı ekse

riyetle kararlaştırıldıktan sonra,

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinin cevabi yazısına naza
ran dilekçi, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 6422 sayılı 
Kanunla değiştirilen (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edil
miş olmasına ve bu muamelenin tesisine, mumaileyhin gizli tez
kiye varakasında münderiç hal ve hareketlerinin âmil olduğa 
müşarünileyh vekâletin işarı cümlesinden bulunmasına ve bu 
itibarla görülen lüzuma isabetsizlik izafe olunamıyacağına bina
en, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına, âzadan Münir Ekşi ve Mustafa Altındoğan’ın mu
halefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

857 11. VI. 1958

2 9 8 /2 0 8  l la s a n  T u ııa l ı  Dilekçi : Cih&ti askeriyede ceman yedi senelik kira alacağı
H o ş d e r e  k ö y ü n d e  bulunduğundan bahsile, bu alacağının bir an evvel tesviyesi hu- 
B ü y ü k ç e k m e c c  - Is- susunun sağlanmasını istemektedir.
ta n b u l

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta, 1958 yılı kirasının dilekçiye ödenmek üzere 61 nci Tümen 
emrine gönderildiği ve geçmiş yıllara ait kira karşılığının da 
4353 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tesviyesi esbabının ha- 
zırlanmakta olduğu bildirilmekte olduğundan, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ve dilekçinin ilgili makama müracaat etmesi lüzumuna ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

858 11. VI. 1958

678 /678  Ö m er B a ğ  Dilekçi : Muhtarı bulunduğu Keskin köyü halkının 1956
K e sk in  K ö y ü  M ulı- yılında vukubulan zelzeleden son derece zarar gördüklerini
ta ı  ı ve bunlara ait evlerin oturulamıyacak kadar hasara /uğradığını
E sk işe h ir  beyanla, kendilerine yeniden ev yaptırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istidasına eklediği listede 
isimleri yazılı olan kimselerin harçtan çekinerek vaktiyle



beyanname vermedikleri gibi ev talebinde dahi bulunmadık
ları ve mamafih bu grubun mütaahhidinin de inşaatı ikmal 
etmek üzere olduğu; Nafıa Vekâletinin cevabi yazısından an
laşıldığı cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin alâkalı makama ay
rıca müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

859 11. V I . 1958

11713/11159 S a b r i K a ra m a n  
M erk ezd e  

. îk iz d e re

Dilekçi : Hidro - Elektrik santralı için istimlâk olunan gay
rimenkula dolayısiyle açtığı dâvanın husumet noktasından 
mahkemece reddedildiğini beyanla, mağduriyetinin Büyük Mil
let Meclisince önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen dâvanın bozma üzerine ye
niden rüyetine başlanmış olduğu Dâhiliye Vekâletinin bu 
baptaki cevabından anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

860 11. V I . 1958

539 /539  M usa Y alç ın
B oğaz K ö y ü  -Miıh - 
ta r ı ;  T ü c c a r  C um a 
E vse le  n eliyle • 
E rg a n i

Dilekçi : Bir jandarma müfrezesinin karısına sarkıntılık, 
kendisine de işkence yaptığından ve saireden bahsile, kanuni 
iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin tahkika müstenit 
cevabına göre dilekçinin ileriye sürdüğü iddia ve şikâyetler va
rit bulunmamış olduğundan bu bapta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

861 11. V I .1958

1159/1159 A yşe  K opgel -ve a r- 
2 3 5 0 /2 3 5 0 \ k a d a ş la r ı  
2572/2572  M u ra t  K o p g e l eşi

S e n k a y a  v  • -

1 7 0 8 / 1 7 0 8 N ih a t A k tu ııa  
E m n iy e t Ivom iserli- 
ğ in d e  44 /3793  y a k a  
sa y ılı P o lis  M em u ru  
E c e a b a t - Ç a n a k k a le

Dilekçiler : İstidalarında ileriye sürdükleri sebeplerden do 
layı cezalarının affı lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar 
ittihazını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilere taallûk 
eden hükümlerin kanun yollarından geçmek suretiyle katileştiği 
ve bu hükümlerde her hangi bir hata ve isabetsizlik görülemedi
ği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de : Affı 
müstelzim bir sebep bulunmadığını ifade etmiştir.



A rzuha l
No.

1713/1719

1757/1757

1802/1802

2035/2035

1664/1664

Sadık öztek 
Posta Kutusu 161 
Ankara

Haşan Hüseyin Ça
kal
Ceza Evinde hü
kümlü 
Balıkesir

Osman Aydemir 
Ceza Evinde mah
kûm 
Malkara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına, temsilcisinin encümen 
huzurunda vâki beyanına ve tetkik edilen ilâmlarla sair evrak 
münderecatına göre dilekçilerin af talepleri dikkate alınacak de
ğer ve mahiyette olmadığından bu taleplerin reddine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan vo ne sebepten verildiği

862 11. V I .1958

Saminıe Ergun 
Eski Sinanbey, Yeni 
Gazipaşa Okul ö ğ 
retmeni 
tnegöl

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından almış oldu
ğu karara göre maaşı 1 . III . 1954 tarihinde 50 liradan yetmiş 
liraya çıkanlarak bu maaşta bir sene on ay kıdemli sayıldığı ve 
bu itibarla durumunun 6273 sayılı Kanun gereğince tamamen 
düzeltilmiş olduğu Maarif Vekâletinin işarından «mlflyimflJHTm 
ve mütaakıp terfi, normal bir terfi olacağı cihetle, mezkûr ilâm 
ve kanunla ilgili görülmediğinden, dilekçi seksen liralık kadro
nun temin edilebildiği 1 . V . 1956 talihinde de seksen liraya 
yükseltilmiş bulunmasına ve bu işte ilâmın infazsız bırakılmış 
olduğu bahismevzun edilemiyeceğine binaen, vâki talep hakkın
da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

863 11. V I . 1958

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâm mucibince maaşının 
31 . V . 1954 tarihinde yetmiş ve 31. V . 1955 tarihinde de sek
sen liraya çıkarılmış olması lâamgeleceğini beyanla, bu yolda 
bir karar ittihazını ve bn suretle mezkûr ilâm hükmünün infazı 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Tevfik Yüce 
Beyazıt Bakırcılar 
Şekerahraetpaşa so
kak No: 16 
ÎRtanbul

Dilekçi : Kadıköy Sorgu Hâkimi iken İstanbul 2 nci Ağır 
Ceza Mahkemesi âzalığına salâhiyetle tâyin edildiğini, bu sıra
da 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfi
kan emekliye ayrıldığını, 29 yıllık mesleki hayatında feragat
le ve namuskârane çalıştığını, tekaüde şevkinden evvel yüz li
raya yükseltilmesi de son günlere kadar takdire lâyık bir mesai 
sarf etmiş olduğunun delil ve burhanını teşkil ettiğini mez
kûr (b) fıkrasında (görülen lüzum üzerine) ibaresinin mevcu
diyetinden, emekliye sevkın bir icap ve lüzuma dayanması ge
rekeceğini, kendisi hakkında böyle bir lüzum bahis mevzuu



olamayacağından tekaütlüğünün bir znhul eseri olarak icra 
edilmiş olması lâzımgeleceğini beyanla, bu zühulün giderilmesini 
teminen emeklilik muamelesinin kaldırılmasını ve tekrar tavzi 
fini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin mesleki 
kudret ve kabiliyeti itibariyle çok zayıf olup müşterek vazife
de dahi mesaisinden ve vücudundan istifade kabil olmadığı ve 
bu sebepten 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesinin 
(b) fıkrasına tevfikan tekaüde sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre dilekçi hakkında 
tesis edilen muamelede bir yolsuzluk ve takdir hakkının isti
malinde de bir isabetsizlik bulunmadığından mumaileyhin bu 
baptaki talep ve şikâyetinin reddine, âzadan Münir Ekşi’nin 
muhalif kalmasına karşı mevcudun mutlak ekseriyeti ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

864 11. V I . 1958

—  9 —

Arzuhal Arzuhal nah i bini u
No. adı, soyadı ve adresi fin ;ümen karan ve ııe sebepten verildiği

Dilekçi : 48 yasında olup maddi ve mânevi vasıflan itiba
riyle daha uzun yıllar vücudundan istifade edilebileceğini ve 
sicili tetkik edilmeden mücerret bir iftira üzerine tekaüt olun
masında isabet bulunmadığını beyanla, emeklilik muamelesi
nin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin înıroz hâ
kimi bulunduğu sırada meslekî ehliyeti ve durumu itibariyle 
hizmetinden artık istifade edilemiyeceği anlaşılmasından dolayı 
5434 sayılı Kanunun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla değiştiri
len 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk 
edildiği ve kendisine 445 lira 50 kuruş tekaüt maaşı bağlandığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre dilekçi hakkın
da tesis edilen muamelede bir yolsuzluk ve takdir hakkının is
timalinde de bir isabetsizlik bulunmadığından mumaileyhin bu 
bapta vâki talep ve şikâyetinin reddine, âzadan Münir Ekşi’nin 
muhalefetine karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1163/1163 Hamdi Arda
Hükümet caddesin- 
de Avukat 
Akhisar

866 11. V I . 1958



Arzuhal
No.

1595/1595

1092/1092

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

Dilekçi : Velisi bulunduğu Mehmet Ali Kaya’nın izin te
cavüzünden dolayı mahkûm edildiği hapis ve yeniden asker 
edilme cezalarında kanuni isabet bulunmadığını beyanla, 
mezkûr cezaların affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen 
Mehmet Ali Kaya’mn 28 Mart 1950 tarihinde üç ay müddetle 
izinli olarak memleketine gönderildiği ve bu müddetin hi
tamında, kadro fazlası olması dolayısiyle, niezkûr iznin üç ay 
daha uzatıldığı, zikredilen temdidin fiilî askerlikten sayıla
mayacağı için vekâletçe gösterilen lüzum üzerine adı geçene 
kıtasına iltihak etmesi şubesi vasıtasiyle 9 . IX . 1950 tarihin
de tebliğ olunduğu ve buna ittıba etmediğinden yakalanarak 
4 . 1 .  1951 tarihinde birliğine yollandığı ve askeri mahkemece 
de izin tecavüzü suçundan Askerî Ceza Kanununun 66 nci 
maddesinin (b) fıkrası mucibince 6 ay hapse ve yenibaştan 
asker edilme cezasına mahkûm edildiği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa 
vekâletleri temsilcileri de, affı müsVelzim bir sebep göreme
diklerini ifade etmişlerdir.

Mehmet Ali Kaya 
Velisi N. Reşit Erel 
119. Sey. J. Alayı 
Cizre

•Gerçği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve temsilcilerin en
cümen huzurunda vâki beyanlarına ve tetkik edilen mahkû
miyet dosyası münderecatına göre vâki af talebi dikkate ulı- 
nacak değer ve mahiyette bulunmadığından bu talebin red
dine ittifakla karar verildi.

Karar No. Ka^ar tarihi

866 11. V I . 1958

Ali Rıza Gökmen 
Bahçelievler 2. so
kak No: 7 üst kat 
Antalya

Dilekçi : Antalya’nın Gebiz nahiyesi müdürü iken 5434 
sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tev
fikan emekliye sevk edildiğini ve bu muamelede isabet bu
lunmadığını beyanla, mezkûr muamelenin kaldırılmasını ve 
tekrar tavzifini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin gerek 
bugünkü durumu itibariyle gerekse bundan sonraki çalışma
larında müspet bir faaliyet gösteremiyeceği yolunda tahassul 
eden kanaate binaen 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına tevfikan erkekliye ayrıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve tetkik edilen sicil 
dosyası münderecatına nazaran dilekçi hakkında tesis edilen



muamele ve istimal olunan takdir hakkında bir isabetsizlik ve 
yolsuzluk bulunmadığından mumaileyhin bu muameleye mâtuf 
talep ve şikâyetinin reddine ittifakla karar verildi.

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

867 11. V I . 1958

Dilekçi : Keçiören nahiyesine bağlı Karaköy halkının elin
de bulunan bir kısım Hazine arazisi hakkında açılmış olan dâ
vadan feragat edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen dâvadan feragate kanuni im
kân görülemediği Maliye Vekâletinin bu baptaki cevabından 
anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

868 11. V I . 1958

Dilekçi : 11.IX.1957 tarihinde vukua gelen sfel âfetinden za
rar gördüğü halde kendisine hiçbir yardım yapılmadığını beyan
la, gereken yardımın bir an evvel yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evinde, yardım yapılmasını 
icabettirecek bir hasara rastlanmadığı, Ankara Valiliğinin işa
rına atfen Dahiliye Vekâletinden bildirilmiş ve bu sebepten 
mumaileyhe yardımda bulunulmamış olmasına göre vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

869 11..V I. 1958

(Arzuhal hulâsası : Muhkeme zabıt kâtipliğinde /> yıl müddet
le çalışmış ve müktesep hakkı bulunmuş olması itibarinle, talebe! - 

iiği dâva vekilliği ruhsatının verilmediğinden şikâyeti ve kendisi 
için şahsi bir hak tanınması veya Avukatlık Kanununda r/erekli 
tadilâtın yapılması talebini mutazammmdır.)

2179/2179 Sabri Savaş
Yeni mahallede
Yazıeı
Araç

533/533 Şakir Duru kan
PTT Deposu Me
mura 
Ankara

1 2 7 8 /1 2 7 8  İsm a il D e m ir h a ıı
K a r a k ö y  h a lk ı n a 

m ın a  m u h ta r  
K e ç iö r e n  - A n k a r a

Gereği düşünüldü : Müstedi kanuni bir hakkının muhtel kı
lındığında musir bulunduğu takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

12

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Encümenimiz kanun teklifine d? yetkili bulunmadığından 
vâki müracaat üzerine vazife yönünden tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 7 0 4 /1 7 0 4 Ali Bayar 
Karşı köyünde 
Maradit - Borçka

870 11 V I. 1958

(Arzuhal hulâsası : 19 i l  yılımla Erzurum Askeri Mahkeme
since. mahkûm edilip A f  Kanunundan da kısmen istifade ettiril
mek suretiyle infaz olunmuş bulunan sürgün cezasının tekrar in
fazı cihetim gidilmek istenildiğinden mağduriyetini mahal kal
ma mal; üzen adı geren askeri mahkemeye ait hu haptaki dosya 
sının tetkik buyurulmuşı talebinden ibarettir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Casusluk su
çundan dolayı 15 yıl hapis ve 10 yıl emniyeti umumiye nezareti 
cezasına mahkûm edilip 1940 yılında tevkif olunarak 5677 sayılı 
Af Kanununun 511 nci maddesine istinaden tahliye edilen müs- 
tedinin 3 sene 14 ay müddetle emniyeti umumiye nszaretinde 
bulundurulması icabettiği Kastamonu Valiliğine bildirilmiş ve 
ahiren verilen bir tavzih kararı da bozulduktan sonra mumailey
hin serbest bırakıldığı; son defa bu müddetten ayrı olarak 3 
sene müddetle emniyeti umumiye nezareti altına alınması hak
kmdaki verilmiş olan kararın kanuna aykırı olduğu mütalâa 
olunduğundan itiraz yolu ile düzeltilmesi için talimat yazıldığı 
bildirilmektedir.

1978/1978 H. Basri Çantay 
Mimar Kemalettin 
mahallesi Deriııkıı- 
yu sokak No: 5 
Beyazıt - İstanbul

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın vazifeli 
mahkemece tetkiki icabetmekte bulunamsına bina-sn; talep hak
kında vazife yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

871 11. V I . 1958

(Arzuhal hulâsası : Düğünlerdeki israf atın son zamanlarda 
aşın bir denetip  yükselmek suretiyle içtimai re iktisadi bünye
mizi tahribctmıkte bulunmasına rağmen hükümleri mer'i bulunan 
;jj saydı Men'i Israfat Kanunu tatbikatının fiifen akim bir du
rumda bulunduğundan, mezkûr kanun tatbikatının temini talebin
den ibarettir.) ■>

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Düğünlerde örf en 
cari olan masraflarda itidali muhafaza etmek, bu suretle varlık
ları büyiik masrafları iktihama müsaidolmıyan aile yuvalarını 
zaruretten kurtarmak, onlann ahlâki, iktisadi ve ailevi salâhi
yetlerini teminde rolü olan kanun tatbikatına, yapılan masraf-

/
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1 ardan ziyade teşhir menedilmiş bulunmasına binaen; bu esaslar 
dairesinde itina olunmakta bulunulduğu, bununla beraber kanu
nu mercilerin, ulaşmak istenen maksada doğru şevkini celp ve 
arttırmak ve tatbikatı zinde tutmak üzere icabeden teyakkuzu 
göstermelerinin bir kere daha tamim olunduğu bildirilmektedir.

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

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hakkın
da aynca muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

872 11 . V I . 1958

1141/1141 Ahnıet Alevok Arzuhal hulâsası : 1951 yılı ticari muamelâtım teftiş iden mü-
Mithatpaşa caddesi fettişin verdiği bir raporla tesbit olunan 40 küsur bin liralık bir 
No: 10 matrah farkı üzerine. Iîaşdurak Vergi Dairesince adına 1 379 lira
İzmiı* vergi ile 41 376 lira kaçakçılık cezası tarh olunduğundan, halbuki

bu matrah farkının bu yıl ilk defa olarak bilanço tatbikatına baş
lamış olması sebebiyle işlediği hata ve kusur neticesi bulunduğu, 
nitekim bunun tesbitine de ibraz ettiği müsvedde defterleri ile 
kendisi âmil olmuş bulunmasının hüsnüniyetinin yegâne delili ol
duğu, keza hileli vergi kaçakçılığı isnadından yapılan muhake
mesi neticesinde de böyle bir maksadı olmadığı sabit görülerek be- 
raet etnıiş bulunduğu nazara alınmadan mezkûr cezalı vergi aley
hine vâki itirazının Devlet Şûrasınca dahi reddedilmesindeki isa
betsizlikten ve hu suretle her iki ilâm arasında bir tenakuz ve mit- 
bayenet mevcudolduğu ve bu mübayeneti giderecek, dolayısiyle 
mağduriyetini telâfi edecek başka bir merci bulunmadığından ka
vakçılık cezasının affı talep ve şikâyetini mutazammındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr vergi tarhiyatı 
ve buna vâki itiraz safahatı ve Vergi Usul Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden 5815 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesinin son 
paragrafında, ceza mahkemesinden sadır olacak kararlann ver
gi ve cezalan uygulayacak makamlann muamele ve kararlarına 
müessir olmıyacağı, bu makam ve mercilerce ittihaz olunacak 
kararlann keza ceza yargıcını bağlamıyacağı yazılı bulunduğu 
açıklandıktan sonra; malî ve idari kaza mercilerince karara bağ
lanmış olan ihtilâf üzerinde idarece yapılacak bir işlem olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihtilâfın tetkiki kaza merciine 
aidolup nitekim bu mercice de tetkik ve karara bağlanmıştır. 

Her iki kaza merciine ait hükümlerde bir uyuşmazlık iddia-



Arzuhal
No.

1 8 6 4 /1 8 6 4
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Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

smda bulunulduğu takdirde bu cihetin tetkiki de uyuşmazlık 
mahkemesine ait bir keyfiyet bulunmaktadır.

Vergi, Hâzinenin hukuku şahsiyesine taallûk eden bir keyfi
yet bulunduğundan affı hususi mevzuu içerisinde tetkik olun
ması da gayrikabil bulunmaktadır.

Yukarda belirtilen hukuki sebeplere binaen vâki talep ve şi
kâyet üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğinde karar verildi..

Karar No. Karar tarihi

873 11. V I . 1958

(Arzuhal hulâsası: 1.936 yılından heri köy kâtipliği yapmak
ta olup, llyas köyü mnhtarıınn yaptığı f/ayrikanuni bir evlenme 
muamelesini okur - yazar o lm a d ığ ın ı  ileri siirerek kendisine atıf 
ve isnadetmesi yüzünden evlenen şahsın dahi hu muamelenin 
muhtar tarafından yapılılığını söylemiş olmasına rağmen, mah
kemece mücerret takdir hakkına dayanılarak mahkûm edildiği 
20 aylık hapis cezasının , hu muhtarın daha önce de böyle bir suç
lan mahkûm edilip cezasının tecil edildiği ve kendisinin 22 yıl
dır ifa ettiği bu hizmeti dürüstlükle ifa eden ve ilişik raporlar
da görüleceği üzere alil iki çncukla ihtiyar ve yatalak anne ve 
babasına bakmak zorunda ve nevresteniye musap bir kimse oldu
ğu Hazarı merhamete alınarak affedilmek sureli ile vâki adlî ha
tanın telâfisi talihinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Sahte evlenme vesi
kası tanzim etmekten tahtı muhakemeye alınıp Samsun Ağır 
Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi neticesinde, Türk Ce
za Kanununun 339, 342 ve 59 ncu maddelerine tevfikan 1 sene 
8 ay hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 18 . I I . 1958 ta
rihli hükmün temyizen de tasdik edilerek katileştiği ve hüküm
de bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasına nazaran kabule 
şayan bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

874 11. V I . 1958

Mustafa Kutlu 
Ceza Evinde mukim 
Samsun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve_ adresi

2208/2208 Ali Bir 
Berber 
Mersin

(Arzuhal- hulâsası: İstiklâl madalyası verilmesi hakkında 
Yüksek Meclise vâki müracaatı üzerine ittihaz olunan 28. X I I . 
1930 tarihli bir sureti ilişik kararla; kanunla muayyen m icraca-
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at m iııld e lin i g e ç ir m iş  o ld u ğ u n d a n  ta le b i  r ed d ed ilm iş  ise  d e  a h i  

ren  i tt ih a z  o lu n m u ş  b u lu n a n  M e c lis  k a r a n  m u v a c e h e s in d e  h a k 

k ı o la n  m a d a ly a n ın  v e r i lm e s i  h u su su n u n  b ir  ka ra ra  b a ğ la n m a sı  
la l f  b in d en  ib ı ı r e l t i r . )

Gereği düşünüldü : Müstedinin; bahis konusu Meclis kara
rından istifade edip edemiyeceğini tetkik ve bu hususta gere
ken muameleyi ifa ve katî kararı vermeye yetkili idare maka
mına ve kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi 
halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatte 
bulunması lâzımgelmekte olduğundan vâki talep hakkında va
zife yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

875 11. V I . 1958

2189/2189 Faik Şen gül 
Demiryolları Ambar 
Müdürü özdemir 
hanesinde 
Ankara

(A r z u h a l  h u lâsa sı : B ir in c i  C ih a n  H a r b in d e  v â k i  m a lu l iy e t in e  
b in a e n  a y l ık  b a ğ la n m a sı *için y a p m ış  o ld u ğ u  m ü ra ca a t ü z e r in e  
2.928 sa y ılı  b ir  K a r a r  v e r ilm iş  ise d e  E r z u r u m  is tilâ  g ö r m ü ş  o l 

m ası, r a p o r  ve k a y ıt la r ın ın  z iy a n  u ğ ra m ış  b u lu n m a sın d a  k e n d i
M

k u s u r u  o la m ıy a c a v m a  g ö r e ;  em sa li m isillû  m a aş ta h sis i esb a b ın ın  

te m in i  ta leb in d en  ib a r e t t ir . )

Gereği düşünüldü : Bu mevzuda gereken muameleyi ifa ve 
katî karar vermek yetkisi idari makama, doğacak ihtilâfın tet
kik ve halli de vazimli kaza merciine aittir. Müstedinin bu ma
kam ve mercilere müracaati lâzımgelmekte bulunduğundan vâ
ki müracaati üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

876 11. V I . 1958

2207/2207 Kadri Güneşi 
Öüsui Muhasebe Ge
lir Müdürlüğünden 
emekli 
Zonguldak

(A r z u h a l  h u lâsa sı : Z o n g u ld a k  î ş  M a h k e m e s in c e  v a z i f e  v e  sa 

lâ h iy e t  h a r ic i  i t t ih a z  o lu n m u ş  b u lu n a n  9 5 5 / 2 5 2  sa y ılı  K a r a r ın  
ip t a l  o lu n m a sı ta leb in d en  ib a r e t t i r . )

*
Ger.sği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 

maddesi muvacehesinde vâki talep hakkında encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

877 11. V I . 1958
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Amıh;»l Amilini sahibinin

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

(A r z u h a l  h u lâ sa sı : A s k e r l ik  h iz m e tin i  i f a  s ıra s ın d a  ayağın 
dan sa ka t k a lm ış  o ld u ğ u n d a n  k e n d is in e  m â lû l iy e t  m a aşı bağlan
m ası ta leb in d en  ib a r e t t i r . )

Gereği düşünüldü : Müstedinin, bu hususta gereken muame
leyi ifaya ve katî karar vermeye yetkili idare makamlarına, ih
tilâf vukuunda ve kanuni bir hakkın muhtel kılındığını iddia 
etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine mü
racaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan; vâki müracaat 
üzerine bu bakımdan encümenimizce «tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

878 11. V I . 1958

2203/2203 Muammer Eraslan 
Çoğun köyündo 
Kırşehir

1848/1848 Mehmet İlgin
Servetiye köyünde 
Bahçecik - İzmit

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vazife sırasında me
mura mukavemetten tahtı muhakemeye alınıp adı geçen yer 
mahkemesince yapılan muhakemesi neticeende, Tiirk Ceza Ka. 
nununun 258/1 ve 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilen 
müstedi hakkındaki 19 . XII . 1956 tarihli hükmün Temyizen 
de tasdik edilerek katileştiği vâki tashihi' karar ve iadei mu
hakeme taleplerinin de kabul edilmediği bildirilmektedir.

* (Arzuhal hulâsası : Kocaeli hudutları dâhilinde ve Gölcük 
hâkimliğinin kaza sahası dışında bulunan kendisine ait müna- 
zaalı bir yerin adı geçen yer hâkimliğinde salâhiyet harici ya
pılan keşfi sırasında dâvacıyı iltizam eden ve kendisine hasını 
bulunan şahitlerin hilâfı hakikat şahadetleri neticesinde Kara
mürsel Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği 5 aylık hapis 
ceza s ı a rz  e t t iğ i  s e b e p le r e  v e  adlî hataya binaen mağduriyetini 
m u c ip  bulunduğundan hakkının tecelli ettirilmesi esbabının 
t e m in i  talebinlen ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve 
Adliye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına , nazaran ka
bule şayan bulunmıyan talep hakkında, bu bakımdan encü
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

879 11. V I . 1958
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2194/2194 Süleyman Ceyhan 
Ceza Evi mevkuf
lan namma 
Çorum

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Umumi af kanunu (ulvini talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilğıli 
bulunan talep hakkında vazife yönünden encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

880 11. V I . 1958

2178/2178 Cemali Kaplan 
Ceza Evinde 
Niğde

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki şikâyetinden doayı; ge
rekli tetkikat ve tahkikat yapmıya ve kati karar ve muamele 
ifasına yetkili idare makamlanna müracaat etmesi lâzım geldi
ğinden müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

881 11 . V I . 1958

(Arzuhal hulâsası : Mevkuf bulunduğu Niğde Cezaevi İdaresi
nin yerli ve kendisi gibi hariçten gelen mahkumlar arasında fark 
gözeterek kendisine suimuamelede bulunduğundan, keyfî ve hak
sız hareket ettiğinden şikâyeti mut azaminindir.)

1909/1909 îsmet Orhanlı 
2538/2538 Belediye Reisi

Yeniköy - Orhangazi

(Arzuhal hulâsası : Hastalığı sebebiyle ruhsatını alamamış ol
duğu Millî Mücadele hâtırası olan mavzerinden dolayı, boşamış 
olduğu ailesi ve kayın pederinin vâki ihbarı üzerine mahkûm 
edilmiş bulunduğu 6 aylık hapis cezasının Millî Mücadelede ve 
memuriyet hizmetinde sebk eden yararlı dürüst hizmetlerine bi
naen affolunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ruhsatsız memnu silâh 
bulundurmaktan Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesinde tahtı mu 
hakemeye alınıp neticei muhakemede 6136 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesi gereğince 6 ay hapis ve 900 lira ağır para cezasiyle 
mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 17 . I . 1958 tarihli hük
mün Temyizen de tasdik edilerek katileştiği ve kararda bir isa 
betsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen.dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alman mütalâasına nazaran kabule şayan bulunmı 
yan talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini mua 
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

882 11. V I . 1958



Arzuhal
No.

559/559 (A r z u h a l  h u lâsa sı : 19 î *  - 1949 d ers  y ı l ın d a  m e r iy e te  y iv m iş  

olan  A n k a r a  İ n iv e r s i te s i  H u k u k  F a k ü l te s i  L isa n s  ve im tih a n  
) ö n e tm e liğ i  H e ; s ö m e s tr  usu lü  k a b u l ed ilm iş  b u lu n m a sın a  ra ğ m en  
ta tb ik a t ın ; bu ılsu le is tih d a f o lu n a n  m aksada m u g a y ir  b ir  ş e k ild e  
e k s e r i  fa k ü l te l e r d e  ta n ına n  Ş u b a t im tih a n  h a k k ı k a l d irilm ed i 
s u r e t iy le  n e s ım j s is te m i ve ne d e  a rz  o lu n a n  s ö m e s tr  s is te m i ile  
k a b ili  izah ve t e l i f  b u lu n m ıy a c a k  b ir  ş ek ild e  c e r e y a n  e tm e k te  b u 

lu n d u ğ u n d a n , d ola lı is iy le  ilişik  o la ra k  t  a d im  k ılın a n  y ö n e tm e lik  
te tk ik a tn id a n  a n la şıla ca ğ ı iizere  ç o k  a ğ ır  o la n  im tih a n  şa r tla r ı  
y ü z ü n d e n  m u v a f fa k iy e t  s iz liğ e  u ğ ra m ış  olan  ta le b e le r in  m a ğ d u r  
e d ild ik le r in d e n  ş ik â y e t i  ve m â ru z s e b e p le r e  b in a en , Y ü k s e k  M e c 

lisi;* em sa l m ü ra ca a ti  e r  ü zer in e  v e  bu  m a ğ d u r iy e t i  t e y i t  ve t e l â 

f i y e  m â tu f  m ü tteh a z  k u ra rla ra  m ü m a sil b ir  k a r a r la ; 1957 - 1958 
d e r s  y ılı  Ş u b a tın d a  s ın ı f ta  k a la n la r  iç in  b ir  im tih a n  a çılm a sı ta le 

b in i m u ta zu m m ın d ır .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısına bağlı ve talebe ile ilgili 
Hukuk Fakültesi Dekanlığı yazımda ezcümle :

Mezkûr istida da adları yazılı 153 talebe için de eski yönetmelik 
zamanında kaydolunmuş, bir kısmı Fakülte ile alâkasını kesmiş, 
mezun olmuş ve hiç imtihana girmemiş ve bu yıl kaydedilmiş 
olanlar bulunduğu ve 7 000 mevcutlu Fakültede sınıf sistemin 
den gayrimemnun olanların ancak % 2 yi bulduğu açıklandık 
tan sonra; mezkûr yönetmeliğin birinci maddesi ile müstedile
rin iddia ettikleri gibi sömestr usulü değil sınıf usulü tatbika
tının kabul edilmiş bulunduğu ve alelıtlak Garp üniversitele
rinde Şubat imtihanının mevcudolduğu hakkmdaki iddianın da 
vâridolmadığı, nitekim;. Paris Hukuk Fakültesinde ve diğer 
birçok Fransız fakültelerinde imtihanların yaz ve güz dönemi 
olarak yılda 2 defa yapılmakta bulunduğu, bundan başka güz 
döneminde muvaffak olamıyanların bir yıl bekletilmeleri key
fiyetinin yönetmeliğin müzakeresi sırasında uzun münakaşaları 
mucibolduğu, neticede iki imtihan döneminde basan göstere
memiş bir öğrencinin 3 ncü defa gireceği imtihana daha iyi ha
zırlanabilmesi için pedegojik bakımdan bu müddet zaruri görü
lerek maddenin kabul edildiği ve usulüne göre tanzim olunup 
meriyete konulan yönetmelik muvacehesinde muvaffak olamı- 
yan bâzı öğrencilerin müracaati üzerine bir defaya mahsus ol 
mak üzere atıfet olarak bir imtihan hakkı talebinin kabulü hu- 
kukan izah edilemiyeceği gibi fakültenin tedris ciddiyeti üze
rinde de menfi tesir yapacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cereyan eden tatbikat mevzuata uygun 
olup şikâyet vârit görülmediğinden vâki talep hakkında âzadan 
Münir Ekşi’nin müstenkif kalmasına karşı ekseriyetle tâyini 
muameleye ınahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  18 —
Arzuhal sahibinin —

adı, soyadı vo adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Fevzi Kartal ve ar
kadaşları 
Hukuk Fakültesi 
S. 3 
Ankara

883 11. V I . 1958



1742/1742

Arzuhal
No.

10275/9798

( A rz u h a l  h u lâ sa s ı: 1908 d o ğ u m lu  o lu p  İsta n bu l'd a - P T T  S e r v i 

si Ş e f i  b u lu n d u ğ u  s ıra d a  â m ir in in  şa h si iğ b ir a r  v e  g a r e z i  n e t i c e s i  
o la ra k  E m e k li  S a n d ığ ı K a n u n u n u n  39  n c u  m a d d es in e  t e v f ik a n  

re 'sen  tek a ü d e  s e v k  o lu n m a k  s u r e t i  ile  m a ğ d u r  ed ilm iş  b u lu n d u 

ğ u n d a n : 2 6  y ı l l ık  te r te m iz  s ic i l i  ve 6  ç o c u k  babası v e  d a h a  10  y ı l  
bu m e m le k e te  h iz m e t e d e b ile c e k  b ir  d u ru m d a  o ld u ğ u  n a z a ra  a lı

narak u ğ ra d ığ ı  bu h a ksız  m u a m elen in  ip ta li  ta le b in d e n  i b a r e t t i r . )

Müstedinin durumunun bildirilmesi ve sicil dosyalarının gön
derilmesi hakkındaki tezkereye karşılık Münakalât Vekâletin
den alman cevabi yazıda ezcümle: 6145 sayılı Kanunla PTT 
İdaresinin iktisadi Devlet Teşekkülü haline intikali dolayısiyle 
yapılan hazırlıklar sırasında hizmetlerin daha verimli ve rasyo
nel bir şekilde sağlanması maksadı ile yetişmiş elemanların iş 
başına getirilip hizmetlerinden istifade edilemiyecek olanların 
da emekliye sevk edildiği, bu arada son zamanlarda vazifesini 
benimsemeyip temarüz yollarına saptığı anlaşılan müstedinin 
de mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan re’sen emekliye sevk 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet işanna, celp ve incelenen sicil 
dosyaları mündericatına nazaran, mezkûr tasarrufta kanuna 
mugayeret ve takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik gö
rülmediğinden varit bulunmıyan şikâyet üzerine bu bakımdan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

—>19 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

884 11 . V I . 1958

Ahmet Sümer 
Yenimahalle Oğuz
lar sokak No: 102 
Ankara

Mina Yoleuoğlu 
Viktoıya Şekerleme 
Fabrikası sahibi 
Uzuııçarşı No: 7 
İstanbul

(A r z u h a l  h u lâ sa s ı: N e v ş e h ir ’d e  d o ğ u p , F a tih  B a ş h e k im liğ i  v e  
M e r y e m a n a  K ilis e s in in  ilişik  kaı/ıt s u r e t l e r in d e  g ö r ü le c e ğ i  ü ze 

r i ,  6  A ğ u s t o s  1928 ta r ih in d e  İs ta n b u l'd a  T o p k a p ı ’d a  v e fa t  ed en  
m ü v ek k ilin in  m u ris i  P a r a s ’ ın m a d d i b ir  h a ta  e s e r i  o la ra k  f i r a r i  

o ld u ğ u  k a b u l ed ilm e k  s u r e t i  i le  M u h te li t  M ü b a d e le  K o m is y o n u  
k a ra rı ih  B a k ır k ö y 'd e k i  ik i  p ıırça  arsa sın ın  A n k a r a  î t i lâ fn a m e -  
sin iıı 12 ve 2 8  n c i  m a d d e le r in e  te v f ik a n  H a z in e  n a m ın a  te s r ii  
o lu n m a sı n e t ic e s i  vâki m a ğ d u r iy e tle r im in  iza le s i  m a ksad ı i le  a ç 

tık la r ı  ip ta l  ve ta sh ih i k a y ıt  d â v a la rın ın  iliş ik  ilâm  ö r n e k le r in d e  
g ö r ü ld ü ğ ü  i i z e r ı :  M u h te li t  M ü b a d e le  K o m is y o n u  k a ra r la r ı  k a tî  
o lu p  kaza  m e r c iin c e  k a b ili  t e tk ik  b u lu n m a m a sı m u c ip  s e b e b i  i le  
r ed d ed ilm iş  o ld u ğ u n d a n , m ü v e k k il in in  adı g e ç e n  m u r is in in  e m v a 

lin e  d e  sa ir  f i r a r i  R u m la r ın k i  m isillû  H ü k ü m e tç e  v a z ıy e d  o lu n 

m a sın ı m u la za rn m ın  5 . I V  . 1 9 3 i  ta r ih  vc  8 5 / 6 9 0 6 5  s a y ıl ı  m ez-



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

k â r  K o m is y o n  k a ra r ın ın  k a ld ır ıla ra k  ih t i lâ f  m e v z u u  o la n  g a y r i-  
ın en k ıılte r in in  sa h ib i e v v e l i  a d ın a  k a y ı t  ve ta sh ih in e  k a ra r  v e r i l 

m esi ta leb in d i n i b a r e t t i r . )

İstidaya merbut Fatih Başhekimliği raporu ile, Balıklı Rum 
Kilisesi yazısı filhakika müstedinin beyanını müeeyyit bulun* 
muştur.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bakırköy tüccar soka
ğı 145 ada 5 ve 6 parselde kâin mezkûr gayrimenkullerinin 
Muhtelit Mübadele Komisyonunca 73 ncü cetvelin 8420 sırası 
ile Paraş Hacı Anastasoğullanndan metruken Hâzineye 
devredildiği ve adı geçen Komisyonca müttehaz 18 . X . 1934 
gün ve 109 sayılı Karar gereğince de, bu emval hakkında 
18 . X . 1935 tarihine kadar idari makamlara müracaat edilme
si lâzımgelmekte olup bu müddet içerisinde bir müracaat vâki 
olmadığından devrin katiyet kesbettiği. Müddeabih gayrimen- 
kullere Hâzinenin vâki müdahalesinin men’i hususunda açılmış 
olan idari dâvanın da muhtelif safhalar geçirdikten sonra; vâki 
tashih talebi üzerine 5 . VI . 1952 tarihinde Hazine lehine ne* 
ticelendiği gibi aynı iddia serd edilmek sureti ile Adliye mahke
melerinde açılan dâvanın da keza reddedilmiş olduğu ve böyle- 
ce kaza mercilerinden geçmiş olan müracaat hakkında yapılacak 
bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği * düşünüldü: Muhtelit Mübadele Komisyonu kararla* 
rinın mahiyetine ve Vekâlet işarına ve mahkeme kararlan 
mündericatma göre talep hakkında muamele tâyinine mahal gö
rülmediğine karar verild;.

Karar No. Karar tarihi

835 11 . V I . 1958

(A r z u h a l  h u lâsa sı : i s t id a d a  a rz  v e  izah o lu n a n  s e b e p le r e  b i

n aen  13 K a s ım  1917  ta r ih li  v e  3 / 6 5 5 2  s a y ıl ı  ü n iv e r s i t e l e r in  e y 

lem li ö ğ r e t im  ü y e le r in in  s e ç im le r i  h a lik ın d a k i T ü z ü ğ ü n  9 n cu  
m a d d es in in , i9 3 6  s a y ılı  Ü n iv e r s i t e l e r  K a n u n u n u n  72  n c i  m a d d e 

s in in  2  n c i  f ık r a s ın a  r e  d o ç e n t l ik  im tih a n  y ö n e tm e l iğ in e  n ıııga- 
y  e r  e t i  s e b e b i  ile T eşk ilâ tı  E sa s iy e  K a n u n u n u n  5 2  n c i  m a d d esin e  
te v f ik a n  te tk ik  i'i k a ld ır ılm a sı ta leb in d en  i b a r e t t i r . )

Maarif Vekâletinin cevabi yazışma bağlı İstanbul Üniversi
tesi Rektörlüğünün yazılannda ezcümle : Bahis konusu tüzü
ğün mezkûr maddesinin profesör namzetleri hakkında yapıla
cak lisan imtihanı usulünü göstermekte ve imtihanın ne suret
le icra edileceğini tesbit etmekte bulunduğu ve Üniversiteler 
Kanununun zikrolunan 72 nci maddesine aykm bir mahiyette

14000/13414 İsmail Yalçınlar
Doçent Dr. Edebi
yat Fakültesi Fizikî 
Coğrafya Kürsüsü 
tstanbul



olmadığı ve metinler arasında keza her hangi bir ahenksizlik 
bulunmadığı ve kaldırıldığı takdirde tatbikatta karışıklığa 
sebebiyet verileceği bildirilmektedir.

7. V . 1958 tarihli encümenimiz toplantısında mütalâası alın
mak üzere Teşkilâtı Esasiye Encümenine sunulan dosya hak
kında mezkûr encümenden gönderilen 4 . V I . 1958 tarih ve 3 sa
yılı kararda ezcümle : Dosya içerisinde bulunan İstanbul Üni
versitesi Rektörlüğünün mütalâasının musip ve muvafık oldu
ğu ve 4936 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yeterlik imtihanının ne şekilde yapılacağına dair hüküm bulun
madığı cihetle doçentlik imtihanının icra şekline uydurmaktan 
başka bir tarz ve şekil bulmaya imkân olmadığı ve kifayet hu
susunun yabancı bir dilde inceleme ve araştırmayı temin edecek 
kudret ve bilgiye sahibolmayı tazammun ettiği cihetle kanu
nun nizamnameye atıf, onun da talimatnameye izafe eylediği 
imtihan keyfiyetinde kanunun maksat ve gayesi itibariyle bir 
gûna münafât bulunmadığı belirtilmektedir.

~  *1 ~
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No, adı, soyadı ve adresi . Hneünıoıı kamın ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Encümeninin müta
lâalarına ve Rektörlük yazılarına nazaran varit görülmiyen si 
kâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

886 11. V I . 1958

994/994 Haşan Hasanbey- 
oğlu
Halil Tekeci Vekili 
Dere köyünde 
Devrekani

(Arzuhal hulâsası : Batapu müvekkili Ilalü Tehcci’nin tahtı 
tasarrufunda bulunan Devrekani'de kâin Yayla adı ile mâruf
2 850 metre karelik tarla içerisinde emeği ile yetiştirmiş olduğu 
çam ağaçlarından bir miktarını kesmek için orman idaresine vâki 
müracaatının is'af olunmaması üzerine ,adı geçen idare aleyhine 
açmış olduğu men'i müdahale dâvası kesbi katiyet etmiş olan ili
şik ilâmda görüleceği üzere, lehlerine neticelenmiş vc bu idare
nin burasının orman olduğundan bahsile vâki müdahalesinin 
nien’ine karar verilmekle aralarındaki ihtilâf böylecc katî ve ni
hai şekilde halledilmiş bulunmasına rağmen; mezkûr idarenin 
ilâmın infazına mâni olmaya devam ettiğinden şikâyeti mut azam
inindir.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu yer hak
kında orman idaresi tarafından tapu iptal dâvası açılmış olup 
balen derdesti tetkik bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Açılmış olan tapu iptal dâvası müstakil 
bir dâva bulunmuş olmasına ve mezkûr men’i müdahale kara-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi üncünsen karan ve 110 sebepten- verildi

2175/2175
2257/2257
2289/2289
2365/2365
2413/2413
2434/2434
2461/2461
2526/2526
2527/2527
2229/2229
2213/2213
2185/2185
2412/2412

>386/1386

nnm da usulü dairesinde icra dairelerince infazı lâzımgelmek* 
te bulunmasına binaen; vâki şikâyet üzerine bu bakımlardan 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

887 11. V I . 1958

M. Tevfik özıslak 
lhsaniye mahallesi 
51. sokak No: 11 
Bandırma

(Arzuhal hulâsası : Emekliliğe hak iktisabetmiş olduğu halde 
bu taleplerinin 61 nci Tümen Kumandanlığmca is*af olunmadı
ğından, kanuni haklarının istihsaline vc Devlet Şûrasına dâva ika 
meşine dc çeşitli baskılarla mâni olunduğundan ve hakkında iki 
aded deli raporu verdirdikleri halde istifasının dahi mcmnuiyctt.cn 
bahsile kabul edilmediğinden şikâyeti vc terhis muamelesinin ik
mali ikametgâhına gönderilmesi veyahut avdet harcırahının itan» 
esbabının istikmali taleplerini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, mezkûr talep ve şikâyetlerin
den dolayı evvel emirde katî ve nihai karan vermeye yetkili ma
fevk idare makamlarına, kanuni haklarının muhtel kılındığını 
iddia etmesi halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatte bulunması lâzımgelmekte olmasına binaen; vâki 
müraçaat üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

u .  V I. 1958

Münir Yılmaz 
PTT Başmemurtu
ğundan emekli 
Midyat

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır PTT Bitiğe Başmüdürlüğünde 
başmemur olarak vazife görmekte iken zatişlcri şefinin fena âma- 
line hizmet etmediğinden dolayı bunun vc başmüdürün Umum Mü 
dürlüğü iğfal ederek kendisini T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan nahak yere tekaüde 
sevk ettirmiş bulunduklarımdan şikâyeti ve 24 sene 9 küsur aylık 
müddet hizmeti boyunca en ufak bir fena sicil almadığı, hakkın
da ne adli ve ne de idari bir takibatta bulunulmayıp bilâkis 3 
takdirname ile taltif olunmuş, heniiz 43 yaşında 7 nüfuslu vc ço
cukları tahsilde bulunan bir memur ve aile reisi bulunduğu naza- \ #
ra alınmak suretiyle bit mesnetsiz muamelenin iptali üe iadei me
muriyet, ettirilmesi müterakim maaş ve diğer tazminat vc taksi 
şatlarının tediyesinin kurar altına alınması taleplerini mutazam- 
inindir.)

7 . V . 1958 tarihli toplantıda sicil dosyalarının celbi encü
mence tensip kılman müstedinin durumu ve istenilen dosyaların 
sunulduğu hakıandaki Münakalât Vekaleti yazılarında ezcümle:



SO .VKÂr

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı re adimi - Bnciimon karan vc nc sebepten verildiği

Mumaileyhin viicudünden istifade imkânı imlnmmış olduğu bit 
tetkik anlaşılması üzerine 31. V . 1955 tarihinde filhakika re’sen ’» 
emekliye sevk olunduğu bildirilmektedir

Gereği düşünüldü : Vekalet işarına, celp ve tetkik olunan si
cil dosyalan münderecatına nazaran; mezkûr muamelede bir 
gayrikanunilik ve takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik 
bulunmadığından bu bakımdan varit görülmiyen şikâyet üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

889 : 11. V I . 1958

2168/2168 Haşan Demirkapı (Arzuhal hulâsası : Eyübsultan'da kâin ve 2 yıldır tahtı ta
(S. NO: 1) Könbaş Sanayi Fab- sar,ruf unda bulunan keeekondusuna Salih Bostancı adındaki şa

likasında işçi his tarafından vâki müdahalenin men’i talebinden ibarettir.) 
İstanbul

2169/2169 Âtiye Sınanmış 
(S. No: 2) Hocaahmet mahal

lesi Ilgar sokak 
No: 13 
Diyarbakır -v

(Arzuhal hulâsası : Gedik A hmetpaşa vakfı üzerindeki hakkı 
tevliyetini ispat ve mahkeme neticesine kadar bu vakfın emaneten 
idaresi hususundaki müracaatine rağmen tevliyetin kendin ile 
aynı derecede evlâttan olan Nilüfer’c tevcih olımmasınlaki gayri- 
kanunilikten şikâyeti ve Vakıflar Kanununun 33 ncü maddesinin 
G fıkrası mucibince adı geçenin mütevellilikten azli ile tevliyetin 
kendi uhdesine tevcihi ve uzun senelerdir haksız olarak mahrum 
fdildiği kanuni hakkının iadesi taleplerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; kaza mercile- 
rince incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte bulunan veya 
incelenip karara bağlanan hususata taallûk etmekte bulunmala- 
n  itibariyle; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
karar verildi.-

Karar No. Karar tarihi

2214/2214 Reşat Neşe 
(S. No : 3) Fevzipaşfc caddesi 

Ocakli sokak No : 4 
Fatih, v  îstanbul

(Arzuhal hulâsası; 12 kıısür sene jandarma çavuşluğu yapmış 
olan kocasına ait müterakim emekli tevkif atının hilafı kanun ken
disine ödenmediğinden şikâyeti mutazammındır. )

890 11. V I. 1958



Arzuhal
No.

2228/2228 
(S. No: 4)

2171/2171
(S. No: 5)

2219/2219
(S. No: 6)

2221/2221 
(S . N o : 7)

2202/2202 
(S. No: 8)

2220/2220 
(S. No: 9)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Halil Erdoğan 
Yazırlı Tanm Kredi 
Kooperatifi 399 
No: lı ortağı 
Nazilli

Mustafa Çukuryer 
ve arkadaşları 
Aflak Köyü İhtiyar 
Heyeti
Ortaköy - Niğde

Sabit Şişman 
Aşağı Gamurder*' 
Çayırlı

Mehuıet Çelebi ve 
arkadaşları 
Karakilise köyünde 
Koeapınar

Mustafa Uzunkol 
Halitziya bulvarı 
Küçük Tuhafiye
ciler N o: 36 
İzmir

Arif Omav ve a r- 
kadaşları
Savutkapu mahal
lesinde 
Mardin

4

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

D ilekçi: Tanm kredi kooperatifi ortağı olup 1957 borçla* 
rının Hükümetçe tecil edildiğinden ve 1958 senesi için borçları
nı ödememesinden dolayı yeniden kredi verilmemekte olduğun
dan ve saireden bahsile 1958 senesi yardım kredi ihtiyacının 
aynen teminine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Kazalan bölük kumandan vekili başçavuş Mazhar Tekin’in 
rüşvet almak gayesiyle suçlu, suçsuz vatandaşlan her zaman 
sopa ile aşikâr olarak dövdüğünden ve kaymakamın da bu ha>- 
le iştirak ve aldınş etmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Kazalan varidat memuru Vehbi Tekin’in, mal mü
dürü Nurettin’in, üstçavuş Ziya’nın ve tapu memuru Kemal’in 
vatandaşlara eza ve cefa yaptıklarından ve fena muamelelerde 
bulunduklanndan şikâyet etmektedir.

Dilekçiler : Köylerinin ağası bulunan ve halk partili olan 
Sıddık Avcı Hâzineden satmaldıklan araziyi haksız yere zapt
etmiş ve başka köylülere hile ile satmakta ve kendilerini esir 
gibi çalıştırmakta ve arazi satışından mütevellit paralarını ver
memekte ve mumaileyhin devlet ve millet aleyhine hareket et
mekte bulunduğundan ve saireden bahis ve şikâyetle durumlar 
nnın tetkik ve tesbiti için bitaraf bir heyetin gönderilmesini is
temektedirler.

Dilekçi: Birinci Oihan Harbinde 1332 senesinde Kudüs’te ya
pılan harbde bir gözünü kaybetmiş ve üç defa ameliyat olmuş 
ve mâlûliyeti tahakkuk etmiş ve maaş bağlanması hakkında ev
rakları hazırlanıp gönderilmiş olduğu halde bugüne kadar bir 
cevap alamamış bulunduğundan bahsile evraklarının buldurul
madım ve mâlûliyet maaşının bağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler: Cetleri tarafından vakfedilen bir kısım akaara- 
tın 10 sene kadar mütevellisiz kalması sebebiyle Vakıflar Kanu
nunun 39 ncu maddesi uyannca mezkûr vakıflarının mazbute 
meyanına alınmış ve bir sürü ailelerinin perişanlığına sebebiyet 
verilmiş olduğundan vesaireden bahsile hiçbir gelirleri bulunmı- 
yan evlâdi vakfın durumları göz önünde bulundurularak daha 
fazla mağduriyetlerine mahal bırakılmaması için aklı başında 
ve mütevellilik yapabilecek mevcut evlâtlardan birisine veril
mek suretiyle vakıflarının kendilerine iadesine emir buyurul- 
masını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarda hulâsaten österilen talep ve şikâyetlerin son 
karan almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından in
celenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr talep vs şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin mu*



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

Üeis 
Konya 

A. Fahri Ağaoğlu

addel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyi 
nine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü ge
çen makam ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyetlerine it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

891 11 . VI U058

Mazbata Muharriri 
Çorum I

//. Ortakcıoğlu -1/. Altrndoğnn M. Eyüboğlu Y. Karabulut
Çorum I Elâzığ Krzurunı / İçel

O r d u  S an ısı m T ra b z o n
.)/. E k s i  X. l ’ h ıso y  O. V ur i Lt r m iriyi u

(Arzuhal sayısı : 79)
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Devre :

A r z u h a l
N o .

.1481/148J

2326/2326

X I _  .  -  _ ,  İçtima : 2T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

— Ö Sayı : 25 İS—

21' . X I .1958 Cuma

Arzuhal sahibinin
m lı, s o y a d ı  v e  a d r e s i  E n c ü m e n  k a ra r ı ve  ne s e b e p te n  v e r i ld iğ i

Edip Ergin Dilekçi : 6724 sayılı Kanunun tâyin ve tesbit ettiği şart-
Vali Muavini lan haiz bulunduğu halde yedek subay okulunda ve subaylıkta
Elâzığ geçirdiği müddetlerin son terfi süresine eklenmediğini beyanla,

ilâvesi hususunun teminini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin askerlik 
hizmetinin stajına sayıldığı ve bundan artan 3 ay on iki günlük 
kısmın ise 6724 sayılı Kanun uyarınca almakta bulunduğu ma
aştaki terfi suretine katıldığı ve askerlikte geçen müddetin ta
mamının terfi süresine eklenmesine imkân olmadığının kendisi
ne tebliği üzerine açtığı dâvanın Devlet Şûrasınca vârit görül- 
miyerek reddedilmiş bulunduğu ve Maliye Vekâletinin bu hu
susla ilgili tamiminin Dahiliye Vekâletinde ve diğer Vekâletler
de muttariden tatbik edilmekte olduğu ve aynı durumda olup 
da askerliğinin tamamından faydalandırılmış kimse bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile Vekâlet arasında bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâf idari kaza merciince in
celenerek yazılı şekilde karara bağlanmış olmasına ve mezkûr 
Vekâletin yukarıya alınmış olan cevabi yazısına göre vâki tale
bin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

892 18 . V I . 1958

Osman Köseler 
Sultanahmet Can
kurtaran Şadırvan 
sokak No: 49 
İstanbul

Dilekçi : Bir nafaka dâvasının görülmesi şırasında mahke
menin kendisini berayı muayene Cerrahpaşa Hastanesine sevk 
ettiğini, arızalı ve mâlûl olduğu halde buradaki doktorların har 
kikate uymıyan bir teşhisle sağlam olduğu yolunda rapor ver
diklerini ve bu sebepten dâvayı kaybettiğini, daha evvel bu hu-



susta Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaat üzerine Arzuhal 
Encümenince verilen kararda isabet göremediğini beyanla, işi
nin tekrar incelenmesini, 15 000 lira zararının müsebbip dok
torlardan alınmasını ve bunlar hakkında kanuni takibat yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu ilk müracaatı 
haklımdaki karar selef encümen tarafından verilmiş ve usulen 
katileşmiştir. Vazifelerini hakiriyle yapmadıkları iddia edilen 
doktorlar hakkında Vekâlet, kendi müfettişlerine ve İstanbul 
Valiliğine yaptırdığı tahkikat ve tetkikat neticesinde tâyini 
muameleye lüzum görmemiştir.

Müstedi, zarar ve ziyan talebinden dolayı aidolduğu mah
kemeye müracaatle dâva ikamesinde muhtardır.

Vâki son talep hakkında da yukarda beyan edilen sebepler
den dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  2 —
Arzuhal Arzuhal sahihinin

Xo. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

893 18 . V I . 1958

3 6 6 3 /3 6 5 6  îdris Karataş Dilekçi : Misis nahiyesine bağlı Ziyanlı ve Güvelioğlu köyle-
6 0 7 9 /6 0 6 8  Ziyanlı köyünde ri dâhilindeki bos arazinin kendi ihbarı üzerine şagillerinden 

Misis - A d a n a  alınarak Hazine namına tapuya tescil edildiğini ve diğer kısım
arazi halikındaki muhakemenin de derdest bulunduğunu ve bu 
ihbar münasebetiyle dört bin liraya yakın bir masraf ihtiyar et
tiğini beyanla, kendisine kanunen verilmesi lâzımgelen ikrami
yenin itası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : îdris Karataş’ın ihbarı
na konu teşkil eden gayrimenkullerden bir kısmı hakkmdaki 
hükmün Temyiz Mahkemesince tetkik edilmek üzere olup diğer
lerine ait muhakemenin devam etmekte bulunduğu ve verilecek 
karar dairesinde muamele ifa edileceğine g’öre idareteıı yapıla
cak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele ifasına mahal olmadığına ve dilekçinin ikra
miye talebinden dolayı aidolduğu makama müracaatta muhta
riyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

894 18 . V I . 1958



2353/2353

Arzuhal
No.

Cemal özcaıı 
İstiklâl İlkokulu 
öğretmenlerinden 
Nazilli

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

Dilekçi : Yedi senelik öğretmen vekilliği hizmetinin, 18 yıl
lık fiilî hizmetine eklenerek kıdeminin buna g’öre hesaplanması 
ve 6273 sayılı Kanundan da faydalandırılması hakkında bundan 
evvel Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaati muhtevi bulu
nan 357/89 sayılı Karar cetvelinde mezkûr müracaatta ilgili bir 
karara, rastlayamadığmı beyanla, evrakının bir daha incelene
rek talebi dairesinde bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ilk müracaati hakkındaki ka
rar, bahis mevzuu cetvelin 33 ncü sayfasında münderiç bulun
duğundan, bu bapta başkaca karar ittihazına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

895 18 . V I .1958

1771/1771 M e h m e t Sanlı 
2657/2657 v e  a r k a d a ş ı

A r m u t lu  k ö y ü n d e  
K e m a lp a ş a  - İzm ir

Dilekçiler : Kredi taleplerinin Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünce isaf edilerek gereğinin yapılması lüzumunun Ke 
nıalpaşa kazası Ziraat Bankası Şubesine bildirilmesi hususuıjun 
sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mezkûr umum müdürlükten Ticaret Ve
kâletine verilen cevapta; dilekçilere ödeme güçleri dâhilinde 
ve ziraat sahaları ile yetiştirdikleri mahsulün nevine göre gere 
ken çevirme kredisinin açıldığı, daha fazla kredi verilmesine 
durumlarının müsaidolmadığı cihetle yeniden vâki taleplerinin 
yerine getirilemediği bildirilmiş ve mumaileyhlere de bu yolda 
tebligat yapılmış olduğundan, ileriye sürülen istek hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

896 18 . V I . 1958

2033/2033 Faik Ergun 
Gazipaşa Okulu 
Başöğretmeni ve 
Maarif Memuru 
İnegöl

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâm hükmünün, maaşının 
31 . V . 1954 tarihinde seksen ve 31 . V . 1955 tarihinde de 
doksan liraya çıkarılmak ve farkları da ödenmek suretiyle in 
fazı hususunum karar altına alınmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet Şû
rasından aldığı 8 . XII . 1956 tarih ve 956/3435 sayılı karar 
gereğince, 6273 sayılı Kanunla maaş ve kıdeminin 1 . III . 
1954 tarihinden itibaren yeniden ayarlanabilmesi için, emsalleri 
ile birlikte geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro temini husu 
sunda bir kanun teklif edilmesine ait çalışmalara devam edil
mekte olup, tasarının en kısa zamanda Vekiller Heyetine sunu
lacağı bildirilmektedir.



Amılıal
No.

2 1 4 1 /2 1 4 1

2 0 5 2 /2 0 5 2

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından aldığı ilâm 
katileşerek muhkem kaziye halini iktisabetmiş olmasına ve bu 
ilâmın infazı, vekâlet tezkeresinde de beyan edildiği üzere an
cak makable şâmil kadro istihsal edilmesine mütevakkıf bulun
masına binaen, mezkûr kadronun alınarak müstediye tahsisi es
babının vekâletçe kısa zamanda istikmali ve bu suretle de bahis 
mevzuu ilâmın noksansız tenfizi lüzumuna ittifakla karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

—  4 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

897 18 . V I . 1958

Dilekçi : 6273 sayılı Kanuna ve Devlet Şûrasından istihsal 
ettiği karara göre 28 . VI . 1956 tarihinden itibaren (80) lira
ya çıkartılarak bu maaşta bir yıl sekiz ay, bir gün kıdemli sa
yılması ve buna müteferri haklarının verilmesi lâzımgeleceğinı 
beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet 
Şûrasından aldığı 15 . IV . 1957 gün ve 57/1210 sayılı karar 
gereğince 6273 sayılı Kanunla maaş ve kıdeminin 1 . III . 1954 
tarihinden itibaren yeniden ayarlanabilmesi için emsalleri ile 
birlikte geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro temini hususun
da bir kanun teklif edilmesine ait çalışmalara devam edilmekte 
olup, tasannın en kısa bir zamanda Vekiller Heyetine sunu
lacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından aldığı 
ilâm katileşerek muhkem kaziye halini iktisabetmiş olmasına 
ve bu ilâmın infazı, vekâlet tezkeresinde de beyan edildiği 
üzere ancak makable şâmil kadro istihsal edilmesine mütevak
kıf bulunmasına binaen, mezkûr kadronun alınarak müstediye 
tahsisi esbabının vekâletçe kısa zamanda istikmali ve bu suret
le de bahis mevzuu Şûra ilâmının noksansız tenfizi lüzumuna 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

898 18 . V I . 1958

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâma göre 1 . III . 1954 
tarihinde yetmiş lirada bir yıl, yedi ay kıdemli sayılması ve
1 . III . 1955 tarihinde de maaşının seksen liraya çıkarılması 
ve farklarının ödenmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir 
karar ittihazını istemektedir.

Rifat Oktay 
İlköğretim Müfet
tişi (Kız öğretmen 
Okulunda görevli 
Konya

T e v f ik  M e d e t^ il  

U z u n y u s u f  O k u lu  
ö ğ r e t m e n i  
F a t ih  - t s ta n b u l

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : 1 . III . 
1954 tarihinden itibaren kullanılmamış 60 liralık boş bir kadro-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

nun dilekçiye tahsisi mümkün olmadığından mumaileyhin Dev 
let Şûrasından aldığı karar üzerine maaşında her hangi bir 
değişiklik yapılmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından istihsal 
ettiği katileşmiş ilâma göre 6273 sayılı Kanun hükmünden 
1 . III . 1954 tarihinden itibaren istifade ettirilmesi ve mezkûr 
kanun mucibince yapılacak intibak ameliyesinin de bu dairede 
icrası lâzımgeleceğine ve 1954 yılından münhal kadro kalmamış 
olması, makable şâmil yeni bir kadro istihsal edilerek dilek
çiye tahsisine engel teşkil etmiyeceğine mebni, iktizasının 
Maarif Vekâletince bu yolda yapılması suretiyle sözü geçen 
Şûra ilâmının noksansız infaz edilmesi lüzumuna ittifakla ka 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

899 18 . V I . 1958

1170/1170 Kadir Şen ve arka
daşı
Çekenli muhal le
şinde N o: 22 
Tokad

Dilekçiler : Evvelce kapatılmış olan lâğımın tekrar açıldı
ğını ve bu suretle pis suların sebze bahçelerine akıtıldığını ileri 
sürerek bu halin önlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Tokad Valiliğinden Dahiliye Vekâle
tine yazılan 8 . V . 1958 gün ve 825 sayılı yazıya göre, evvelce 
büz döşenmek suretiyle kapatılmış olan lâğım ayaklarının meç
hul şahıslar'tarafından bozularak tekrar sebze bahçelerine akı
tıldığının görülmesi üzerine belediyece yeniden tamir ettirile
rek keyfiyet müstedilere de tebliğ olunmuş bulunduğundan, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

900 18. V I. 1958

2348/2348 Mustafa Bozcan 
Millî Kalkınma 
Partisi Başkanı 
Urfa

Dilekçi : ürfa Valisi hakkmdaki tahrik ve isnatların yersiz 
ve asılsız olduğunu, vilâyet halkının validen son derece mem 
nun bulunduklarını, memleketin imar faaliyetine fiilen katılan 
valinin vilâyetlerinde bırakılmasının âmme menfaatini Bağlı
yacağını beyanla, gereğinin bu yolda yapılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu müracaatini Dahiliye Ve
kâletine karşı yapması lâzımgeleceğinden bu bapta encümeni 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
/ * Karar No. Karar tarihi

901 1.8 . V I . 1958



Arzuhal
No.

2357/2357

2349/2349

Raif Yazar Dilekçi : Bir orman suçundan dolayı haksız yere hapse
Koca bey köyünde ve para cezasına mahkûm edildiğini beyanla, infazın tashihi ka- 
Şavşat rar neticesine kadar tehirini veya bu hususta yapılacak muame

lenin alâkalılara bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : îsteğin mahiyetine göre bu hususta en 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
usulü dairesinde infaz merciine müracaatte muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 6 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

902 18. V I. 1958

Hasaıı Türkmen!er Dilekçiler : Bundan evvel Büyük Millet Meclisine vâki
ve arkadaşı müracaatleri üzerine Arzuhal Encümenine ait 9 . IX . 1957
Saray mahallesinde gün ve 111 sayılı haftalık karar cetvelinin 47 nci sahifesine mez 
(fümiişhaeıköy kûr müracaatleri aynen dercedilmiş ise de buna ait karar bu

cetvelde mevcudolmadığından sözü geçen müracaatleri ile ilgili 
mahkeme dosyasının mahallinden getirtilerek tetkikini ve hak 
larmı koruyacak mahiyette bir karar ittihazını istemektedir 
ler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin ilk müracaati hakkmdalc 
karar, bahis mevzuu haftalık karar cetvelinin 50 ve 51 nci sahi- 
felerinde münderiç bulunduğundan, bu hususta başkaca karar 
ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

903 18. V I. 1958

Dursun Aygını 
Beşiktaş Yıldız 
caddesi No: 2 
îstanbul

Dilekçi : Kansı tarafından açılan nafaka dâvasına ait 
dosyanın, kendisinin ikame ettiği ihtar dâvası ile ilğili diğer 
dosya ile birlikte tetkik edilerek kanuni icabının yapılmasını 
ve mağduriyetinin önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre teşriî organın mahkemelerin vazife ve 
salâhiyetine müdahale hakkı bulunmamasına ve dilekçinin şi
kâyetini usulü dairesinde merciine karşı dermeyan etmesi lâ- 
zımgeleceğine mebni, vâki talep hakkında bu sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

904 18 . V I . 19b8
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2125/2125 l  Hayri Keçioğlu 
Merkez Ilkokıı) 
Başöğretmeni 
Karaisalı - A d a n a

Arztıhal Arzuhal sahibinin
\.ı. adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâma göre maaşının 
1 . VI . 1956 tarihinden itibaren seksen liraya çıkarılması lâ- 
zımgelirken, 30 . XI . 1957 tarihinde bu dereceye yükseltilmiş 
olduğunu beyanla, her iki tarih arasında geçen 1 yıl, 6 aylık 
müddetin seksen liradaki kıdemine eklenmesini, maaş ve tah
sisat farklarının da ödenmesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet Şû
rasından almış olduğu karar gereğince 6273 sayılı Kanuna 
göre durumu tamamen düzeltilerek 1 . III . 1954 tarihinden 
itibaren maaşı 70 liraya yükseltilmiş ve bu maaş derecesinde de 
dokuz ay kıdemli sayılmış olduğu ve her ne kadar bu kıde
me nazaran 1 . VI . 1956 tarihinde maaşının seksen liraya 
yükseltilmesi icabetînekte ise de o tarihte altmış liralık kadro 
bulunmadığından 4357 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi mucibin
ce tercih sebepleri de gözönünde tutulmak isuretivle sıraya alın
dığı ve sonradan altmış liralık kadronun temin edilmiş olması 
ve sırasının da gelmiş bulunması hasebiyle maaşının, 60 liralık 
kadronun tahsis edildiği 30 . XI . 1957 taririnden itibaren 
seksen liraya çıkarıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin Devlet Şûrasından aldığı 
ilâmın umumi hükümlere tevfikan icra Dairesince infazı müm
kün olmayıp ancak idarece hükmünün yerine getirilmesi ica- 
beden ilâmattan madut bulunduğu için encümenimiz, yalnız 
infaz muamelesinin yerinde cereyan edip etmediğini araştır
makla iktifa etmek durumundadır.

Dilekçi lehindeki Şûra ilâmı, Maarif Vekâletince yapılan 
intibak ameliyesine göre infaz edilmiş ve 2673 sayılı Kanunun 
açıkladığı esaslar dairesinde mumaileyhin müktesep hakla 
kendisine verilmiş bulunmaktadır.

İntibak ameliyesinin yapılmasından sonraki terfi, normal 
bir terfi olacağı cihetle, bu terfiin mezkûr ilâm ve kanunun 
şümulü içinde mütalâa edilmesine imkân yoktur.

Binaenaleyh, müstedi hakkmdaki Şûra ilâmı infaz edilmiş 
ve mütaakıp terfiin bu infazla bir ilgisi görülememiş olduğun
dan, vâki talep hakkında bu sebeplerden muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

905 18. V I. 1958

1 6 1 5 /1 6 1 5  Sabrı Mimaroğlu Dilekçi : Siird Kız Enstitüsü Biçki - Dikiş öğretmeni iken
Horhor caddesi Sey- mezunen İzmir’e gelen ve burada, hastalanan kızı Sıdıka Mi-
han Palas Ap. Da. 1 maroğlu’nun vaktinde vekâlete gönderilen Sağ;lık Kumlu rapo-
Fatih - İstanbul ru ile de müeyyedolduğu üzere Meslekî ve Teknik Öğretim



Arzuhal
No.

2074/2074

J 9 0 8 / 1 9 9 8

Umum Müdürü Ferit Saner tarafından keyfî bir şekilde müstafi 
sayıldığını; sonradan Sandıklı’ya tâyin edilmek üzere muvafa
kati sorulduğu ve telgTafla da müspet cevap verildiği halde 
bundan da bir netice çıkmadığını ve adı geçen umum müdürün 
bâzı zaıflan bulunduğımu beyanla, kızının meslekine' iadesini 
ve umum müdürün de vazifesinden uzaklaştırılmasını iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Sıdıka Mi
maroğlu’nun müfettiş tarafından verilen rapor üzerine Ağrı’ya 
tâyin edilerek vilâyet vasıtasiyle kendisine tebligat yapılmış 
olduğu halde Maaş Kanununun 2 îıci maddesinde tâyin edilen 
müddet içinde vazifesine gitmediği için müstafi sayıldığı ve bir 
müddet'sonra Sandıklı’ya tâyini düşünülerek keyfiyetin ken
disine tebliğ olunduğu ve alınan cevapta, müstafi addedilmesin
den dolayı alamadığı maaşlarının tediyesi şartiyle bu vazifeyi 
kabul edeceğini bildirmesi üzerine tâyininden vazgeçildiği, 
çünkü vazife görmiyen bir öğretmene maaş ve tahsisat verile- 
miyeceği, ancak Sıdıka Mimaroğlu ’nun Vekâlete karşı mecburi 
hizmet borcu olduğundan yeniden vazife talebettiği takdirde 
durumuna uygun bir okula tâyininin mümkün bulunduğu ve 
Umum Müdür Ferit Saner’in başka bir göreve nakledildiği bil
dirilmektedir.

—  8 —

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

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü şikâyet, kızı 
Sıdıka Mimaroğlu'nun Sağlık Kurulu raporuna rağmen müstafi 
sayılmasının kanun hükümlerine mugayir olduğu iddiasını mu- 
tazammın bulunduğu cihetle, alâkalının da böyle bir iddiada 
bulunduğu takdirde usulen kanun yoluna müracaat etmesi ge
rekeceğine ve diğer hususlara mütaallik Vekâlet cevabına göre 
vâki müracaat hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve yeni vazife talebinin Vekâlete karşı yapılma
sı icabedeceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

906 18 . V I . 1953

(A r z u h a l  h u lâsa sı : <>:İ7'S sa y ılı  K a n u n u n  h a k la r ın d a  y a n lış  
ta tb ik  o lu n m a sı ü zerine. D e v te i  Ş û ra s ın d a  ika m e e t t ik l e r i  d â v a la r  
n e t ic e s in d e  le h le r in e  v er ilm iş  olan  k a ra rla r ın  k a d ro  b u lu n m a d ığ ı  
i le r i  s ü r ü le r e k  in fa z  o lu n m a d ığ ın d a n , d o la y ıs iy le  m a ğ d u r iy e t l e r i 

n in  tem a d i e tm e k te  b u lu n d u ğ u n d a n  ş ik â y e t i  v e  in fa z  e sb a b ın ın  is - 
tik ,m ali v e  b ıı m e y  a n d  a m aaş v e  ta h sisa t fa r k la r ın ın  da ö d e n m e s i 

n in  te m in i  ta lep ler in i, m u ta za m m m d ır .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında : Mezkûr Şûra ka
rarla- •rr”;st?dilerir intibaklarının yapılabilmesini te.

Sırrı özbilgiıı 
Uzunyusuf Okulu 
öğretmeni 
Fatih - İstanbul

Şükriye özses 
Rağlarbaşı İlkokul
ö ğ r e t n ı  en i 

Ü s k ü d a r  - İ s ta n b u l
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Arzuhal
No.

2087/2087

2086/ 2U86-

İsmail Güner 
Ortaokul Müdür ve 
Tiirkoe öğretmeni 
Karaisalı

Müzeyyen Tav.şaıı- 
oğlu
Bâlipaşa ilkokul 
Başöğretmeni 
Eminönü - İstanbul

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

minen geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro alınması için ha
zırlanmaya çalışılan kanun lâyihasının en kısa bir zamanda Ve
killer Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuna mugayireti sebebiyle ilişik ilâm
larla sarahaten iptal olunan müstediler haklarındaki müesses 
muamelelerin bu kararlar dairesinde, geciktirilmeksizin ıslahı ve 
hükümlerin bu suretle yerine getirilmesi kanuni bir zaruret bu
lunduğundan; istihsal olunacak yeni kadroların bu şahıslara 
tahsisi suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi lüzumuna itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

907 18 . V I . 1958

(A r z u h a l  h u lâsa sı : U ğ ra d ığ ı h a k s ız lık la ra  ta h a m m ü l e d e m e d i

ğ in d en  5 a y lık  b a k iy e  ceza s ın ı ç e k in c e y e  k a d a r  v a ta n d a ş lık ta n  
ç ık a r ılm a  m u a m eles in in  y a p ılm a sı ta leb in d en  ib a r e t t ir . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin meşrutan 
tahliyesi hakkındaki talebinin reddine mütaallik olan karann 
yazılı emir yolu ile bozulup, bozma üzerine meşrutan tahliyesine 
karar verilerek vekâletçe tasvibolunan bu karar dairesinde 
tahliyesi için mahallî müddeiumumiliğe tebligatta bulunulduğu 
bildirilmektedir.

/
Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve vatandaşlıktan çı

karma kararının verilmesi de vazifeli ve yetkili idari mercilere 
ait bulunmasına göre; vâki müracaat üzerine encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

908 18 . V I . 1958

(A r z u h a l  h u lâ sa m : 5 a y lık  b ir  h a jn s ceza sı y ü z ü n d e n , hu c i 

lan ın  5 <j? 7 sa y ılı  A j  K a n u n u  ılı o r ta d a n  k a lk m ış  o lm a sın a  r a ğ 

m en k en d is in in  y e d ik  su b a y  y e t i ş t i r i l  m iy e r c k  e r  o la ra k  a sk ere  
ıd ıiım ası ü zer in e  1956 y  d n ida  a çm ış  o ld u ğ u  id a r i .d â va n ın  2  y ı l 

d ır  n e t i c e le n d ir i lm e m e s in d e n ; d â va  sa fa h a tı h a lk ın d a  m a lu m a t  
ta leb in i m u h te v i  m ü ra ca a tla r ın a  da c e v a p  v e r i lm e d iğ in d e n  ş ik â 

y e t i  v e  k e y f i y e t in  ta h k ik iy le  k en d is in i b ild ir ilm es i ta leb in i  m v ta -  
la m m m ıh r .)

Devlet Şûrası Reisliğinin cevabi yazılarında: 28 . III . 1956 
tarihli dâva arzuhaline ait cevabi lâyiha teatisi 30 . XI . 1956

1744/1744 Cevat Bakkal
Malımutbey nahiye 
öğretmeni 
Bakırköy - îstanbul

1042/1042 Hayri Aytekin
Ceza Evinde mah
kûm
Yeşilhisar



tarihinde ikmal olunup, geliş sırasına göre tetkik olunmakta 
bulunan bu dosya hakkında kanun sözcülüğü tarafından 
26 . V . 1958 tarihinde mütalâa verilmekle; karara bağlanmak 
üzere 6 nci Daireye tevdi olunduğu ve bu yıla aifc dosyalar ter
cihan tetkik edilmekte bulunduğundan yakında tetkik ve kara
ra bağlanacağı ve müstedinin cevaplandırılmadığını ifade ettiği 
20 - 2 ve 17 . VII . 1957 tarihli iki istidasına da İstanbul Mer
kez K. lığı vasıtasiyle cevap verildiği, son istidası için de kara
ra bağlanmak üzere olan dâva neticesinin beklenebilmekte oldu
ğu bildirilmektedir.

— 10 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü: Devlet Şûrası Reisliğinin yukarıya alman 
cevabi yazısına nazaran; müracaat üzerine encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

909 18 . V I . 1958

2 5 4 /2 5 4  S a b r i  K o ç a k
K ö s e o ğ lu  m a h a lle s i 
C u m h u r iy e t  c a d d e s i 

N o :  4 
Y o z g a d

(A r z u h a l  h u lâ sa s ı: B o ğ a z l ıy a »  K a za s ı K ö y  B ü ro su  m e m u r u  
ik en  1 . X  . 1951 ta r ih in d e ; M ec lis i  U m u m in in  25  s en es in i  d o l 

d u ra n  m erk ez  ö z e ! id a re  m em u rla r ı  ile k a za  ta h sila t m e m u r la r ı

n ın  a ç ığ a  ç ık a r ılm a la r ı h a k k m d a k i k a r a n  h ilâ fın a  k en d is in in  d e  
s ı r f  e/areze m ü s te n id en  v a lilik çe  a ç ığ a  ç ık a r ılıp  10 a y  a ç ık  m a a 

şı v e r i ld ik te n  so n ra , b u  ara d a  y a ş  h a d d in i d o ld u rm u ş  o ld u ğ u  iç in  
m e zk û r  a ç ık  m ü d d e tin in  a n ca k  5  a y ı f i i l î  h iz m e tte n  sa n ıla ra k  29  
s e n e  9 a y  13 e/iinlük m ü d d e t i  h izm et ü zer in d en  te k a ü tlü ğ ü  icra  
k ılın m a k  s u r e t iy le  e m e k li  ik r a m iy es in d en  m a hrum  b ır a k ıld ığ ın 

dan n  hu m evzu d a  D e v le t  Ş û ra s ın a  a çm ış o ld u ğ u  d âva  n e t i c e s in 

d e , a ç ığa  ç ık a r ılm a  m uam ele s in in  ip ta lin e  ve hu m ü d d et iç in  tam  
m aaş öd en m e s in e  k a ra r  v e r i ld iğ in i  ve a c ık  m a aşların ı tavı o la ra k  

a ld ığ ın a  y ö r e ;  hu m ü d d etin  f i i l î  h izm etin e  e k len m es i  m e v zu u n d a -  
k i ta vzih  ta leb in in  i s e ;  deîva a rzu h a lin d e  hu h u su sta  b ir  ta lep  d e  
b u lu n m a m ış  o ld u ğ u  m u c ip  s e b e b iy le  k a b u l e d ilm e d iğ i  açı kİ a n d ık - 
tein s o n r a ; m e z k û r  Ş û ra  ilâ m ı k a r ş ıs ın d a : 3 O y ı l l ık  h iz m e tin i  d o l 

d u r  m a d iğ i id d ia  o lu n a ])  ik ra m iiyed e .n  m a h ru m  b ıra k ılm a sı m u v a 

f ık  b u lu n m a d ığ ın d a n , zed i m u a m ele  ip ta l o lu n m u ş  b u lu n d u ğ u n a  

e jö re : h aksız  b ir  ta s a r r u f  n e t ic e s i  f i i l î  h iz m e tin e  k a td m ıy a n  5  a y 

lı!; etçik m ü d d etin in  d e f i i l î  hizm e tin e  e k le n e r e k  bıı s u r e t le  30  
h iz m e t s e n e s in i  tled du rm u ş ve ik r a m iy e y e  m ü sta h a k  b u lu n m u ş  o l 

d u ğ u n a  k a ra r  v e r i lm e s i  ta leb in d en  ib a r e t t ir .)

İstidaya merbut, bahis konusu 12 . XII . 1952 tarihli Şûra 
kararında: Mevzuu dâva; gayrikanuni olarak açığa çıkarıldı-
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ğmdan açık maaşlarının tam olarak verilmesi ve kanunun bah
şettiği hakların iadesidir.

Hüküm fıkrasında ise, kısaca; davacının kadro harici tutu
larak ol suretle muameleye tâbi tutulmasında mevzuat hükümle 
rine uyarlık bulunmadığından iptaline ve vakıada hizmet kusu
ru açık bulunduğundan, dâvacıya 1.X.1951 tarihinden itibarer 
ödenmekte olan açık maaşları ile memuriyet maaşı arasındaki 
farkın 25 liralık bir kadroya tâyin edilinceye kadar tazminat 
şeklinde ödenmesi lâzımgeleceği karar altına alınmıştır.

Tavzih-talebi ise filhakika; 8.X.1953 tarihli Kararla istidada 
münderiç sebepten reddolunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Mezkûr Şûra kararında bu müddetin emek
lilik hizmetine ilâvesi yolunda bir sarahat bulunmadığından ve 
5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (G) fıkrasında (Bakanlık 
emrinde, kadro dolayısiyle açıkta olanlardan kanunları gereğin
ce tam veya eksik aylığa müstahak olanların (.e) fıkrasında ya
zılı aylık veya ücretlerinin yarısı) emekli keseneği olarak tev
kif olunacağı ve aynı kanunun fiilî hizmet müddetlerini göste
ren 31 nci maddesinin son fıkrasında (15 nci maddenin (g) fık 
rasında yazılı olanların fiilî hizmet müddetlerinin yarım) he- 
sabedilmesi kabul edilmiş bulunduğundan mezkûr açık müdde- 
tince kendisinden yarım kesenek tevkif olunmuş bulunduğun 
dan tamamının fiilî hizmette nazara alınması mümkün bulun
madığı.

Müstedinin Sandıkça 41 nci maddeye göre kendisine bağla 
nan maaş hakkında usulün* tevfikan Maliye Vekâletine müra
caat etmediği ve bilâhara açtığı dâvanın da bu yönden (Mercii 
tecavüzünden) reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir sureti dosya arasında bulunan ilâm
la müstedinin mağduriyetini mucibolan idari muamele filhakika 
sarahaten iptal olunduğu gibi, mezkûr tasarrufta hizmet kusu 
runun mevcudiyeti de belirtilmiş ve bu itibarla açık maaşı ile 
memuriyet maaşı arasındaki farkın da tazminat şeklinde öden
mesi hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Emekli Sandığının açık müddeti zarfında mumaileyhten ya
rım tevkifat yapıldığı için bu müddetin emeklilik hesabında na
zara alınmıyacağı hakkındaki noktainazarı da ilâmın mahmul 
bulunduğu mâna ve sarahat muvacehesinde isabetsiz bulun
muştur.

Kaldı ki, idarenin hatası hükmen sâbit ve bu müddet zarfın
da tazminen yapılan ödemeden Sandığa tam aidat yatırılmaması 
da ilâmın noksan infaz olunmasından ibarettir.

Belirtilen bu sebeplere binaen noksan ödenen aidat tazminen 
Sandığa ödenip bahis konusu açık müddetinin müstedinin fiilî

Aı-zııhal - Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kncümeıı kararı ve ne sebepten verildiği
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Encümen karan vc ne sebepten verildiği

hizmetine ilâvesi suretiyle ilâmın Dahiliye Vekâleti ve Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğünce infazı lüzumuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

910 18 . V I . 1958

*2183/2183 Fevzi Şenö,
Cumhuriyet İlkokul 
öğretmeni 
Yoz g a d

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşının, 
aldığı Devlet Şûrası kararına uyularak 1 . III 1954 tarihinden 
itibaren 80 liraya çıkarılıp ve bu aylık derecesinde 1 yıl 8 ay 
kıdemli sayıldığı.

Aldığı bu kıdeme göre; 1 . VII . 1955 tarihinde 90 liraya 
yükseltilmesi icabetmekte ise de o tarihte elde mevcut 70 lira
lık kadro olmadığından ancak 22 . .VI . 1956 tarihinde bu ay- 
lığa yükseltilebildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Örneği dosya arasında bulunan bahis 
konusu ilâm; 1 . III . 1954 tarihinde 60 lira almakta olan 
müstedinin yapılacak intibakında bu aylık derecesindeki mükte 
sep kıdeminin nazara alınmasına mütedair olup intibaktan son
raki 90 liraya terfie mütaallik ne sarih, ne zımmi bir hüküm ih
tiva etmemektedir.

Vekâlet ise mezkûr karar dairesinde gerekli intibak mua
melesini yapmış bulunmaktadır. Bu bakımdan ademiinfaza mâ
tuf şikâyet varit görülmemiş ve mezkûr ihtilâfın halli ise kaza 
merciine ait bulunmuştur. Vâki müracaat üzerine belirtilen 
sebeplere binaen encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

911 18 . V I . 1958

(A r z u h a l  h u lâsa sı : C ü rü m  ta sn iin d en  m a h k û m  o lu p  h a k k ın • 
d  a k i  ta k ib a t u m u m i a f  k a n u n u  i le  o r ta d a n  k a lk m ış  o la n  A d a n a  
M eb u su  D r . N e v z a t  A rm a n  h a k k ın d a k i işb u  h ü k m ü n  m u m a ile y 

hin m e b u s lu ğ u n a  m a n i a h v a ld en  o lu p  o lm a d ığ ın ın  tâ y in i  ta le 

b in d en  ib a r e t t i r . )

19/10 Nejat Nalçacı
Kurtuluş Yiğitbaşı 
sokak N o: 55 
İstanbul

(A r z u h a l  h u lâ sa sı : D e v le t  Ş û ra s ın d a n  is tih sa l e tm iş  b u lu n 

d u ğ u  v e ;  1 . V I I  . 1955  ta r ih in d e  90  lir a y a  t e r f i  e t t ir i lm e s i  v e  
z ıy a a  u ğ ra tıla n  h a k la r ın ın  ta n ın m a sın a  m ü te d a ir  b u lu n a n  ö r n e ğ i  
iliş ik  ilâ m ın  M a a r i f  V e k â le t in c e  in fa z  o lu n m a d ığ ın d a n  ş ik â y e t i

m u ta za rm n rn d rr .)

A mıha! Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü : Bir şahsın mebusluk sıfatına itirazı mu- 
tazammın vâki müracaatın, Milletvekilleri seçimi Kanununda
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

derpiş ve tesbit olunan usul dairesinde ve bu ciheti tetkikle va
zifeli kurullara yapılması lâzımgelmekte bulunduğundan talep 
hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verilidi.

Karar No. Karar tarihi

912 18. VI. 1958

1 3 5 2 7 /1 2 9 4 7  M u sta fa  ö z e a ı ı  (A r z u h a l  h u lâsa sı : (i y ı l l ık  h nrb  za m m ı ile  b ir lik te  24  seııc  1

Ç ö m le k ç i le r  k ö -  eti/ -O g ü n lü k  D e r l e t  h iz v ıe t i  b u lu n d u ğ u  v e  bu a rad a  İn g il iz  işg a li

y ü n d e  s ır a s ın d a : va ta n ın  k u r tu lm a s ı u ğ ru n d a  y a r a r ! ık la n  s eb k  e tm iş

O a d a v  o lu p  n ık a z  a ltın d a  k a la ra k  so l d iz  k a p a ğ ı ile sol k u la ğ ın d a  a teş

y a ra la r ın ın  b ır a k tığ ı  â m â d a n  b u g ü n  ç a h şa m ıy a ca k  d e r e c e d e  mâ 
Ifd k a lm ış  o ld u ğ u  h a ld e ; i lk  te d a v i  g ö r d ü ğ ü  İp lik h a n e  H a s ta n e  
s in d en  a ld ığ ı v esa ik i z ıy a a  u ğ r a t t ığ ı  ve 134 sa y  ıh T ü r k iy e  C u m 

h u r iy e t i  E m e k li  S a n d ığ ı K a n u n u n u n  m e r iy e te  g ir d iğ i  ta r ih ti  
m em u r b u lu n m a d ığ ı için  k en d is in i m aaş b a ğ la n m a d ığ ın d a n  şikâ - 
y e t i  ve, vâk i m a ğ d u r iy e t in in  te lâ f is i  z ım n ın d a  e m e k li  v ey a  m â lû -  
liıyet a y l ığ ı  b a ğ la n m a sı esb a b ın ın  is tik m a l b u y u ru lm u ş ) ta l ib in d in  
ib a ret t i r . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1331 den 1337 yılına 
kadar Ordu hizmetinde çalışıp 1338 yılında birinci uzatmalı 
onbaşı olarak jandarmaya intisabetmiş bulunan müstedinin; 
1934 yılında 3 ııcü uzatma süresi sonunda sınıf başçavuşu rüt 
besi ile terhis edildiği; gedikli erbaş olmadığı için 5434 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin B fıkrasından istifade edemediği 
ve müddeti hizmeti 20 seneden az olduğu için mükâfattan da 
faydalanamadığı ve kendisine verilecek kanuni bir hak ve jan 
darmaya intisabından Önceki mâlûliyetine ait Jandarma Umum 
Müdürlüğünde herhangi bir rapor ve kayıt bulunmadığı bildi 
rilmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
Ankara Mevki Hastanesinde yaptırılan muayenesine ait 11 . 
IX . 1957 tarihli raponmda yazılı sakatlığı, 551 sayılı Kanun 
daki eınraz cetvelinde yazılı 6 dereceden hiçbirine girmediğin
den mâlûliyet üzerinden maaş bağlanmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin yukarıya alman cevabi ya
zılarına ve müstedinin bu durumuna rağmen kanuni bir hak
kının nıuhtel kılındığını iddia etmesi halinde de bu ciheti tet
kikle vazifeli kazîÇ merciine müracaatte bulunması lâzımgelmek- 
te olduğuna göre; vâki talep hakkında vazife yönünden encü
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

913 18 . V I . 1958



2000/2000

Arzuha I
No.

558/558

14

^evki Aksoy 
Mimarkemal Orta
okulu Matematik 
Öğretmeni 
Ankara

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

(A r z u h a l  h u lâsa sı : 6 2 7 3  sa y ılı  K a v u n u n  h a k k ın d a  y a n lış  ta t 

b ik  o lu n m a sı ü z e r in e  a çm ış  o ld u ğ u  id a ri d â va  n e t ic e s in d e  D e r l e t  
Ş û ra s ın d a n  leh in e  is tih sa l e tm iş  b u lu n d u ğ u  ilâ m ın  in fa z  o lu n m ı  
y a r a k  m e zk û r  k a n u n d a n  fa y d a la n d ır ılm a m ış  o ld u ğ u n d a n  ş ik â y e t i  

m u ta zu m m ın d ır .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkmdaki 
bidayet muamelenin, aldığı Devlet Şûrası karan gereğince; mük
tesep kıdemi de nazara alınmak suretiyle 1 . III . 1954 tarihin
den itibaren 60 lira maaşta 2 sene 9 ay 10 gün kıdemli sayılarak 
ıslah olunduğu. Bu kıdemine göre 60 liradaki terfiini her ne ka
dar 21 . V . 1954 tarihinde doldurmuş ve 70 liraya terfi ettiril
mesi iktiza etmekte ise de 40 lık kadroyu işgal etmekte bulun
ması itibariyle mezkûr maaşa, ancak 50 liralık kadronun tahsis 
edilebildiği 30 . VII , 1956 tarihinde yükseltilebildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Örneği dosya arasında bulunan Şûra ilâ
mı ; kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 60 lira alana müstedi hak
kmdaki intibak muamelesinin müktesep kıdemi de nazara alın
mak suretiyle bu maaş derecesi üzerinden yapılmasını âmir bu
lunmuş ve müstedi hakkmdaki müesses muamelede vekâlet ce
vabına göre 1 . III . 1954 tarihinden muteber olmak üzere bu 
yolda düzeltilmiş bulunmaktadır.

Bu duruma göre ademiinfaza matuf şikâyet varit değildir. 
Müstedinin 60 liradaki maaş derecesinden sonraki terfii hakkın 
da ise ilâmda her hangi bir sarahat bulunmamakta ve bu mev-. 
zudaki ihtilâf da ayn bir dâva konusu teşkil etmektedir.

Belirtilen sebeplere binaen; vâki müracaat üzerine encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

914 18 . V I . 1958

Ahmet Necati Ay
han
Divanyolu Binbir- 
direk meydanı so
kak No: 10, knt I 
No: 10
Sultanahmet - İstan
bul

(A r z u h a l  h u lâsa sı : M ü s e c c e t  ta p u  h a r ita s ın d a  e v s a f  re  h u d u t 

ları g ö s te r i le n  m ü v e k k il le r in e  a it, B e y o ğ lu  H a c ıa h m et m a h a lle 

s in d e  b u lu n a n  arsa n ın  y a p ıla n  l a h n r , te s b it  re  ta h d it le r  ve (/ör

d ü ğ ü  te d a v ü lle r i< h a kk ı ta s a r r u fla r ı  a ş ik â r  b u lu n m u ş  ik e n ;  adı 
g e ç e n  y e r  k a d a s tro  k o m is y o n u n c a  m ü d ü r  M u h a rrem 'in  ta m a m en  
k e y f î  h a r e k e t i  n e t i c e s i  o la ra k  m e z k û r  g a y r im e n k u lü n ü n  D o ğ u  k ıs 

m ın ın  a y r ı  b ir  ada re  p a rse l a d d o lu n a r a k ; 2 6 1 3  sa y ılı  K a n u n u n  
2 2  n c i  m a d d esin in  H  fık r a s ın a  is tin a d en  H a z in e  ad ın a  k a y ı t  vc  
te s c il  ed ilm iş  ve vâk i m ü ra ca a ti e r i  ü zer in e  d e  h er  n e  k a d a r  h â d ise  
b ir  ta h k ik  k on u su  y a p ılm ış  ise  d e y a p ıla n  bu  k a n u n su z  m u a m e le 

n in  ıs la h ı c ih e t in e  g id ilm e d iğ in d e n  ş ik â y e t i  ve ta s a r r u f  h a k la r ın ın



Arzuhal
No.

9 7 1 1 /9 3 8 3

'  id a m e ve h ü m ü m u h a fa z a s ı  y o lu n d a  g e r e k e n  a lâ k a n ın  g ö s t e r i lm e n  
ve m e z k û r  k o m is y o n  k a ra r ın ın  ta d ili  c ih e t in e  g id ilm e s i  h u su su n d a  
ic a b e d e n le r e  em ir  bu yu ru / m a sı ta le b in i  m u ta za m in in d ir .)

Devlet Vekaletinin cevabi yazılarında : Yaptırılan tahkikat 
neticesinde müfettiş tarafından verilen rapora uyularak şikâyet 
konusu olan mezkûr komisyon kararının ıslahı cihetine gidilmesi 
için mahalline gerekli direktifin verildiği, kararın bu komisyon
ca vanlan kanaat ve mütalâa mahsulü olması ve diğer hak sahi
binin de Maliye Hâzinesi bulunmuş olması muvacehesinde Komis
yon Reisi ve âzalarının haksız bir menfaat temin etmek gibi bir 
suç işlemelerinin bahis mevzuu olmadığı ve bu durum karşısında 
şikâyetçilerin hukukunu muhtel bir durumda bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve alâkalıların kanun 
yollarına müracaat hakkı mahfuz bulunmuş olmasın^ göre; vâki 
talep hakkında vazife yönünden encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 15 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve m1 sebepten verildiği

915 28 . V I . 1958

( A r z u h a l  h u lâsa sı : ts tid a d ıı b e r ta fs i l  a ç ık la n a n  k a n u n a  m ü -  
n a fi  hal ve h a r e k e t le r i  ile  k en d is in in  m a hkâ m  iye tine seb eb o la n  

ve k e z a ; U tiza m i h a rek ı İ le r in d en  d oğa n  v a z ife  ih m a ller in d en  <h>- 
Ia y ı e sk i A d l iy e  V ek ili  O sm an  Şe v k i Ç iç e k d a ğ  ili eu lla n  ya z ılı  
T e m y z  l n cü  ( 'e z a  D a ir e s i  R e is  ve a z a la n  h a k la rın d a  T eşk ila tı  
E sa s iy e  K a n u n u n u n  ( i l .  (i(i ve T iirl, ( 'e z a  K a n u n u n u n  2 3 0  ncu  
m a d d e le r in e  te v fik a n  ta h k ik a t ve ta k ib a tla  b u lu n u lm a sın ı terni- 
nen D iva n ı Â H  te ş k il i  ta le b in i  m ut-azam m iT uhr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Millet Partisi şahsi
yeti hükmiyesi aleyhine Ankara 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesin
de ikame olunmuş buhınan dâvanın 22 . X . 1953 tarihli celse
sinde mahkemece müdafaa hududu dışında hâkimliğe karşı sarf 
edilen sözlerden dolayı oturumdan çıkarılmalarına ve sahte 
olarak zabıtnameye dereolunduğu iddia edilen ibareleri ihtiva, 
eden 3 sayfanın tasdikli bir örneği ile birlikte yapılacak tah
kikata göre hâkim veya hâkime vazife sırasında hakaret eden 
Nurettin Ardıçoğlu ve Boyacıgiller haklarında kanuni gereği 
yapılmak üzere dosyanın müddeiumumiliğe tevdiine karar ve
rilmesi üzerine; iddiaların tahakkuk etmemesi sebebiyle hâkim 
hakkında bir muamele tâyin olunmadığı ve müstedi hakkında 
takibat icrasına mezuniyet verildiği ve Ankara Asliye 3 ncü 
Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme neticesinde de Türk 
Ceza Kanununun 268/1, 59, 89 ve 94 ncü maddelerine tevfikan

A b d ü r r a h m a n  B o 

y a r ı  g i l le r  
A v u k a t ,  A ı ıa fa r t a -  
la r  c a d d e s i  K ö k lü  
H an  k a t  3. D a . 16 
A p k a r a



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

2073/207;*

564/564

5 ay hapis cezası verilip cezasının tecil edilmiş bulunduğu hü
kümde ve hüküm zımnında yapılan kazai muamelelerde mua- 
hazeyi mucip bir yolsuzluk bulunmadığı ve ilgililer hakkında 
mezkur şikâyetten dolayı muamele ifasına mahal görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâkimler Kanununun tanıdığı yetki ve 
takdir hakkına müstenit bulunan Vekâlet işarına ve kendisin
den şikâyet olunan vekilin vefat etmiş bulunmasına göre; vâki 
talep ve şikâyet üzerine encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

916 18 . V I . 1058

Mehmet Çinar (A r z u h a l  h u lâ sa sı : 1957 m eb u s  s e ç im le r in d e  seçim  sa n d ık la r ı

Saray mahallesinde b a şın d a  i fa  •l ü k l e r i  h iz m e tte n  d o la y ı a la ca k lı b u lu n d u k la r ı  
Ergani 2 9 2 3 0  lira n ın  b ir  an  ö n c e  ö d e n m e s in i  t< m in en  r/erekli ta h sisa tın

v e r i lm e s i  ta leb in d en  ib a r e t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bütçedeki tahsisatın 
kifayetsizliği sebebiyle lüzum ve ihtiyaç hâsıl olan 13 mil
yon liralık munzam tahsisatın alınması için Maliye \*.3kâleti 
ile muhabere edilmekte olup tahsisat alınır alınmaz ijtihkak 
sahiplerinin alacaklarına tekabül eden miktarın derhal ma
halline gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği dü ünüldii : Vekâlet cevabına göre; vâki müracaat 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

917 18 . V I .1958

Mehmet Kurt ve ar
kadaşları 
Foto Güven eliyle 
►Sofular köyü işçileri 
Başveraıı - Ereğli

(A r z u h a l  h u lâ sa sı :  K ö y le r in in  K a n d ill i  b ö lg e s in e  y a k ın l ığ ı  

s e b e b iy le  A r m u tç u k  o ca ğ ın d a  ça lışm a k ta la r  iken  o r ta d a  h iç b ir  
s e b e p te  b u lu r .m a d iğ i h a ld e ; Z o n g u ld a k  o ca k la r ın a  n a k le d i ld ik 

le r in d e n  ş ik â y e t i  m u ta za m m ın d ır .)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce de Kozlu 
bölgesinde çalışmış olan bu işçilerin Havzadaki işçi noksan
lığını gidermek maksadı ile bütün kanuni haklan tanınmak-
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

suretiyle devredilmiş ve halen de burada çalışmakta bu
lundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep ve 
şikâyet üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

918 18 . V I . 1958

(A r z u h a l  h u lâ sa s ı: 1 6 8 3  sa y ılı  K a n u n  h ü k ü m le r in e  t e v f ik a n :  
80  Hra m aaş ü ze r in d in  a lm a k la  b u lu n d u ğ u  em e k li  a y l ığ ın ın  b ir  

dûn  d e r e c e y i  in d ir i lm iş in d en  vı b u n a  a il m u h ik  ş ik â y e t l e r in in  
ıh alâka lı idari m a k a m la rım  a re D e v le t  Ş û ra s m ca  ( m ü ru rm iıd -  
d e t t m )  H ü y iil ; M ille t  M ec lis in ce  dı id a ri d â va n n ı r ed d ed ilm iş  

b u lu n d u ğ u  muci]> s e b e b iy le  nazara  a lın m a d ığ ın d a n  ş ik â y e t i  v e  t e 

k a ü tlü ğ ü n d e n  ön er  m aaşlı o la ra k  R e j i  id a r is in e  g eçm iş  o lm a sı  
ve bu  m aaş d e r e c e s in in  k en d is i  iç in  b ir  h akkı m ü k te s e p  teşk il  
i b n e s i  it ib a r ijr ’ ı E m e k li  S a n d ığ ı K a n u n u n d a  y a p ıla c a k  ta d ilâ t s ı

ra sın da  lı ıı m a ğ d u r iy e t in in  te lâ f is i  t al < b in d en  ib a ret t i r .)

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin cevabi yazısında: Mumai
leyhin mağduriyetinin telâfisinin ancak; 2921, 3656, 3659, 4805, 
4988 ve 5434 sayılı kanunların alâkalı madde ve hükümlerinin 
kamilen, tadili ile mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talebin yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili ve kanun tatbikatına matuf şikâyet ve ihtilâfın tetkik 
ve halli de k- za merciine ait bulunmasına binaen; vâki müra
caat üzerine ’ azife yönünden encümenimizce tâyini muameleye 
mnhal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

919 18 . VI . 1958

:>32/'5:>2 L ü t fü  10vre ıı ( A r z u h a l h u lâ sa s ı: 25 . V I . 1956 ta r ih li  vc 10125 sa y d ı  m ii-

D u u tc p e  G ö r g ü lü  ra ca u ti ü zer im  ittih a z  id ilm iş  bu lu n a n  l i  . I V  . 1957 ta r ih li  v e

s o k a k  N o :  8 /6  tâ y in i  v ıu a m el y e  m ahal o lm a d ığ ın a  d a ir  olan  e n c ü m e n  k a ra r ın d a

' : ‘ •o.-'i tem a s ed ilen  k en d is i  h a k k m d a k i A d l iy i  V e k â le t i  y a z ıs ın d a n  b ir

‘ su re tin in  rt ri- ıM si t ah b in d en  ib a re t  l i r . )

Gereği düşünüldü : Bahis konusu Vekâlet yazısı Arzuhal 
Encümenine taallfik etmekte olup bu yazıların a*ıl veya sure-

2 4 7 2 /2 4 7 2  A z iz  A k ın c a n  
1976/197(5  Z e y t in l ik  T ü r k ç ü  

s o k a k  N o :  -> 
I .a k ır k ö y  - İ s ta n b u l

Arzuhal Arzuhal sahibinin
Xo. adı. soyadı ve adresi



Arzuhal
No.

15776/147:^1

2007/2007

Arzuhal sahibinin
adı. sovadı ve adresi

18

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tinin talep vukuunda müstedilere verilmesi de mûtat ve Dahilî 
Nizamnamede de böyle bir hüküm bulunmadığından vâki mü- 
racaatin bu bakımlardan is’afı mümkün görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

920 18 . V I . 1958

M u t e b e r  O ltııİn  
K a s ım p a şa  < >rta 
m e k te p  s o k a k  
.Yo: 33 
İs ta n b u l

(A r z u h a l  h u lâsa sı : M u h ta r  <ıskcr a ile s i  o ld u ğ u  hald i y a r d ım '  
y a p ıh n a d ığ n id a n  v< ya rd ım  y a p ılm a s ın ı tem in en  vâki m ü ra ca a t • 
s ıra sın d a  k a ym a k a m ın  k e n d is in e  bâzı u y g u n su z  s ö z le r  s a r f  i t t iğ in 

d en  ş ik â y e t i  m u ta z a m m ın d ır .)

Gereği düşünüldü : Yardım talebi; 4109 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde incelenip karara bağlanmış bulunduğu anla
şılmasına ve bu kararlann kati ve nihai mahiyeti haiz ve kay
makam hakkındaki vâki iddianın da gayrivârit bulunduğa Dn 
hiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısından anlaşılmış 
olmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encu- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

921 18 . V I .1958

M u s ta fa  G iin a y  
Z  a f  e r iy e  m a h a lle 
s in d e  A h m e t  B o y a  
lık  e v in d e  
K eşa n

(A r z u h a l  h u lâsa sı : B u lg a r is ta n  m u h a c ir le r in d e n  o lu p  k em ik  
v erem in i m u s a p  b u lu n m a sı s e b ıb iy h  ça lışa m a z ve m u a v en e ti  muh  
ta e b ir  d u ru m d a  b u lu n d u ğ u n d a n  is le n ilen  tâ b iiy e t  h a rcın d a n  m u 

a f  tu l u tm ası ta leb in d en  ıb n  t i i r . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İsmine râstlanamı 
yan bu şahsın hüviyet ve tâbiiyet durumları ile vatandaşlık ta
lebi üzerine ne işlem yapıldığının ve hakkında muhabere cere 
yan edip etmediğinin tesbit için Edirne Valiliğine yazıldığı ve 
muamelesinin takip edileceği, cevap alındığında kanuni gereği 
yapılarak kendisine de bildirileceği.

Ahiren alınan ek bir yazı ile de, mumaileyhin vatandaşlığa 
kabulünün icra Vekilleri Heyeti kararına iktiran etmiş ve nü 
fusa tescili hususunun da adı geçen valiliğ-e yazılmış bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

922 18 . V I . 1958
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

a<lı, soyadı ve adresi

2 0 9 0 /2 0 9 0  M ü ııir  Ç e le n k
H a y a t s o k a ğ ı  N o :  I-'» 

İk in c i k a t 
S a r ıy e r  - İs ta n b u l

Encümen kararı ve ne- sebeplen verildiği

(A r z u h a l  h ulâsa sı : J a n d a rm a  U m um  K u m a n d a n lığ ı  te ş k ilâ 

tın d a  k ıd em li b in b a şı o la ra k  razife- ı/örm ekti iken  k ır ıd i is teğ i  
ili O ca k  19:18 ta r ih in d i tek a ü d e s i r k  o lu n m u ş  b u lu n d u ğ u n u  b i 

t i r t e r e k :  « in a l ;  aradan  (/eren i ,5 a y  i ç ir iş in d e , k en d is in in  .V/ s e 

n elik  a s k e r i  b ir  te r b iy e  iç e r is in i !< y e t iş m iş  b ir  k in ısr oh ıra k  siv il  
h a y a ta  in tib a k  ed ip  mu r a f  fa k  o lm a sın a , < fen d i  itiliş in in  hal tu 
is tik b a lle r in i  tem in e  m u k te d ir  o lu m ın a ca ğ ın ı re  bu s e b e p le  b o z u 

lan  m ora lin in  y in e  ş e r e f l i  o rd u  s a fla r ın d a  d ü z e le c e ğ in i  a n la m ış  

o ld u ğ u n d a n , m e zk û r  em ek lilik  u ıu a m ries in in  ip ta li  ile , d er in  b ir  
id eııl ili b a ğ lı b u lu n d u ğ u  v a z ife s in e  iade' ed ilm e s i ta leb in d en  ib a 

r e t t i r . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir örneği ilişik 
olarak takdim kılman 28.X.1957 tarihli istidası ile emekliye şev
kini istemiş olan müstedinin yedek sınıfa geçirilmiş olması se
bebiyle 1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi muvacehesinde tek
rar muvazzaf subaylığa geçirilmesine imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, vâki müracaat 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

923 18 . V I . 1958

(A r z u h a l  h u lâsa sı : f 'e y lâ n p ın a r  D e v le t  İ r i tm i  Ç i ft l iğ i  Mü

d ü rü  V ed a t A k y a lç ın 'ın  is tid a d a  b e l ir t i ld iğ i  ş ek ild ek i vâki y o > 
su zlu k h ır ın d a n  d o la y ı b ir  m ü fe t t i ş  izam ı ile k en d is i  u za k la ş tır ıl 

m ak s u n  t iy le  h a k k ın d a  ı/izheı ta h k ik a t ifa s ı ta lip  ve bu y o ls u z 

lu k la rın  ih ba rın d a )i ib a r e t t ir . )

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 6 madde halinde te
barüz ettirilen ihbar konuları hakkında yegân yegân açıklama
da bulunulduktan sonra, hilâfı hakikat olduğu neticesine varılan 
mezkûr ihbarın çiftlikten haksız arazi talepleri is’af olunmıyan, 
koyun sürüleri çiftlik merasına sckulmıyan ve yapılan tecavüz 
lerin önlenmesi gibi hâdiseler sebebiyle çiftlik idaresine muğber 
olan kimselerin tahriki ve teşviki ile yapıldığı bildirilmektedir.

1 4 2 2 /1 4 2 2  S a lih  I l ık
Tilâvar köyünde 
Sum atar - TTrfa

Gereği düşünüldü : Muhbir zaman ve hâdise zikretmek su 
retiyle iddia ve isnatlarda bulunduğuna göre; bunlar hakkında 
mücerret tetkikatla iktifa olunup mütalâa beyan olunması mu 
vafık ve musip görülmediğinden, mezkûr hususatm usulüne tev
fikan tahkik konusu yapılıp, vazifeli kurullardan geçirilmek su-
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Aızııhal
No.

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

1353/1353 Esat Şeraıı 
2364/2364 Burhaniye mahalle 

14791/14202 sinde No: 160 
1937/1937 İslâhiye 
2982/2082

1558/1558 Hüseyin Karadeniz 
° 131/2131 Alikamer köyünde 

İğdır

retiyle bir neticeye bağlanması lüzumuna ittifakla karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

924 18 . V I .1958

( A r z u h a l  h u lâsa sı :  G a z ia n teb  S a ğ lık  M ü d ü r lü ğ ü  k â t ib i  ik a n ;  

7 ,5  y ı l l ık  v â k i m a h k û m iy e t i ,  u m u m i a f la  v e  m e m n u  h a k la r ın  
ia d es i  y o lu  i le  o r ta d a n  k a lk m ış  o ld u ğ u  h a ld e : b ilim tih a n  tâ y in  
k ıl ın d ığ ı  bu  v a z i f e y e  h u  k a n u n i d u r u m u n a  ra ğ m en  n ih a y e t  
v e r i ld iğ in d e n  ş ik â y e t i  ve h u k u k u n u n  a ra n ılm a sı  6' n ü fu s lu  e fr a d ı  
a ile s in in  s e fa le t in e  n ih a y e t  v e r i lm e k  ü z e n ,  G ü m rü k  M u h a fa za  tes -  

k liâ tm d a  v e y a  h e r  n e r e d e  o lu rsa  o lsu n  k en d is in e  b ir  m e m u r iy e t  
v e r i lm e s i  ta le b in i  m u ta z a m m ın d ır .)

Gereği düşünüldü : 5677 sayılı A f Kanunu ve memnu hak
ların iadesi hakkında istihsal olunan ilâm muvacehesinde me
muriyet hukukunun avdet edip etmiyeceği mevzuu üzerinde 
müstedi ile idare arasında tahaddüs den ihtilâfın tetkik ve 
halli idari kaza merciine tallûk etmekte ve bir vazifeye tâyin 
keyfiyeti de keza yetkili makama ait bulunmasına binaen; vâki 
müracaat üzerine; Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

925 18 . V I . 1958

( A r z u h a l  h u lâsa sı : 1947 y ı l ın d a  a s k e r lik  h iz m e tin i  i fa  e t  

n ıc k te  ik e n  a ld ığ ı em ir  ü zer in e  B u lg a r  h u d u d u n u  g e ç e r e k  o  ta 

r ih te  B u lg a r is ta n  is tih b a r a tın d a  ça lışan  K r is ta  v e  O sm a n  a d la 

r ın d a k i  ik i  ca su su  y a k d la m iy a  m u v a ffa k  o ld u ğ u  h a ld e k e n d i 

sin e  v a d o lu n a n  m ü k â fa tın  v e r i lm e d iğ in d e n  ş ik â y e t i  m u ta za m m ın  
d ı r . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Tezkerede açıklandığı 
üzere, adı geçeni yakalamak için vazifelendirilenlerle birlikte 
bu hizmeti ifa etmiş olan mumaileyhe 100 lira nakdî mükafat 
ve şahsına aynca da bir kol saati verilmek ve bir buçuk ay 
izinli gönderilmek sureti ile taltif edilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

926 18 . V I . 1958
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8070/7978

Arzuhal
No.

1638/1638

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

A l i  İh s a n  B a r ış m a n  
S iih u le t  n a k li  v a t ı

Eiı.'ümen karai-J ve ne sebeplen verildiği

(A r z u h a l  h u lâ sa sı : O to  n  y e d e k  p a rça la r ın ın  tev z iin  d e el'u n  
a k sa k lık la r  b u lu n d u ğ u n u  i z n i m l e ;  bu m a d d e le r in  b ir  tü r lü  h a 

k ik i ih tiy a r  sa h ip li r in in  e lin e  <p n n  e d iğ i , n ite k im  S i ir d 'd e  
b ir  valundftsi): ta hsis  y o lu  ile a ld ığ ı 3  to n lu k  b ir  k a m y o n u  I n e -  

y ö l 'd r  S d â h a l  Un F id a n  ism in d e b ir in i sa tm ış  o ld u ğ u n u  i f a ■ 
dt i l i ;  h a k ik i ih tiy a t_ s a h ip le r in in  t< sitili h u su su n d a  g e r e k e n  

h a ssa s iy e tin  y ö s le  ritm e s-i v< y o ls u z lu k la  ren o r ta d a n  k a ld ır ılm a sı  
ta lep  v < sik a ıp  tin i y n u ta z a m m ın d ır .)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Siird Şoförler Cemi
yeti Balkanı Lûtfi Sönmez "e tahsis olunup filhakika adı ge
çen tarafından Selâhattin Fidan’a satılmış olduğu ve bilâ
hare de başkalarına satıldığı anlaşılan bir adbd Austin mar
kalı „ kamyondan dolayı mumaileyh hakkında Siird Asliye 
Ceza Mahkemesinde cereyan eden muhakeme neticesinde Milli 
Korunma Kanununa muhalefeti sabit görülmediğinden beraet 
kararı verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin, tatbikatla ilgili idari makam
ları alâkalandırmakta bulunmasına ve vekâlet işarına göre; 
müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

927 1 8 .V I .1958

A l i  K a lk a n  
K ır k ıs r a k  k ö y ü n d e  
S a r ız  - K av .seri

( A r z u h a l  h u lâsa sı : A m ca s ı o ğ lu  IIasan  A k s u 'y u  ö ld ü r m e k te n  
m ahkû m  o lu p  ecza s ın ın  in fa z ı  s ıra s ın d a  f  ira r  e d e r e k  b u  l, e r e  
a m ca za d es i  M e l in i t i  K a lk a n ’ ı ö ld ü r e n , M u s ta fa  A r y n n ’ u k a tıl  
kasd ı ile y a r a la y a n , ev , h arm an  ve o lu n u  ya k a n  K ır k ı s r a k  k ö 

y ü n d e n  M e h m e t  D i r e k ç i ’ n in  H ariz m ın ta k a s ın ın  h u z u r  vc< a sa 

y iş in i  d a im i teh d it  a ltın d a  b u lu n d u r d u ğ u n d a n , bu  y ü zd e n  adı 

tfcçcn  k ö y d e k i  25  a ile y u v a s ın ın  y ık ılm a k  iiz en  o ld u ğ u n d a n ;  
m al ve ran  « m n i y e t i  e r in in  k a lm a d ığ ın d a n  vc b ü tü n  m ü ra ca a t-  
l.erine ra ğ m en  bu  f ir a r in in  eV a n  y a  k a la n »  ia d ığ ın  ekin ş ik â y e t i1' 
m ııta za m m ın d ır . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 10 . IX . 1956 ta
rihinde ceza evinden kaçmış olan ve filhakika muhtelif ta 
rihlerde 4 muhtelif suç işlemiş olan adı geçenin yakalanması 
için bir müfreze tarafından takibedilmekte olduğu, tezkere
de adı yazılı şahsın yanında barındığı hakkındaki haber üze
rine de gerek!-! tertibatın alınmış alduğu bildirilmektedir.



Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında < 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

— sa —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

928 18. V I . 1958

(Arzuhal, hulâsası : Kocasının askere alınması üzerine muave 
nete muhtaç bir duruma düşmekle Ankara Belediyesi Asker A ile
lerine Yardım Bürosuna ve diğer makamlara yaptığı müracaatten 
bir netice alamadığından Cicilen yardım yapılmasının temini tale
binden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye Encümeni
nin 7 . III . 1958 tarihli bir kararı ile; kocasının askere sevkı ta
rihi olan 25 . II . 1957 tarihinden muteber olmak üzere müstedi 
ve çocuğuna ayda 55 lira yardımda bulunulduğu istihkaklarının 
tamamının da ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi,

Karar No. Karar tarihi

929 18 . V I . 1958

------------------ ?----------------------------------------- - “ —
(Arzuhal hulâsası : Vakfa aidolup üzerine gecekondu yaptır

mak suretiyle tahtı tasarrufunda bulundurduğu 287 metrekarelik 
arsasından 78 metrekaresinin kendisine nazaran çok varlıklı olan 
komşusu GürseVe verilmesinden şikâyeti ve mezkûr yerin kendi 
tapusuna ithali talebini mutazammındır.)

Başvekâletin cevabi yazısında : Bezmıâlem Valide Sultan 
vakfından olup binlerce gecekondu yapılarak işgal olunmuş bu
lunan bu yerlerin 6188 sayılı Kanuna tevfikan yapılan imar ha
ritalarına göre ada parsellere ayrıldığı ve müstediye ait 1805 
ada ve 15 parselin 183 m2 olduğu ve bunun tamamını işgal etme
miş olmasına rağmen müstakil parsel olması itibariyle tamamı
nın kendisine temlik olunduğu, imar tatbikatından önce etrafını 
çevirdiği yerlerin verilmesi ise imar haritalarına aykın düştüğü 
cihetle mümkün olamadığı ve mezkûr kanuna tevfikan yapılan 
temlik muamelesinde kanuna aykın bir cihet bulunmadığı bil
dirilmektedir.

3066/3059 Ferdane öztürk 
Nuripaşa mahalle
si 62 sokak N o: 11 
Zeytinbumu - İstan
bul

1224/1224 Necla Güner
Karaahmet sokak 
No: 42/A
Aydınlıkevler - An
kara



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

2118/2118 
(S. No: n

2039/2039 
2665/2665 
(S. No: 2)

2038/2038 
(S. No: 3)

1 8 7 1 /1 8 7 1

3187/3187 
(S. No: 4)

2312/2312 
(S. No: 5)

2337/2337 
(S. No: 6)

Gereği düşünüldü : Başvekâletin şikâyetle ilgili yazılarına
ve müstedinin kanun yollarına müracaat hakkı mahfuz bulun
muş olmasına göre; vâki talep hakkında vazife yönünden encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

930 18 . V I . 1958

Mehmet Asri Coş
kun
Kayhan mahallesin
de mukim \ 
Gemlik

Kezban Horasan 
Saitbey mahallesi 
Ruşen sokak No: 51 
►Samsun

Sırma Çöııdül 
Saitbey mahallesi 
Ruşen sokak No: 34 
Samsun

Ömer Avcı 
Eğridere köyünde 
1). P. Ocak Başkanı 
Bornova

Dilekçiçler: Haküarmaki cezaların, hukuki neticelere de sâri 
ve şâmil surette affını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstediler hakkında 
muhtelif mahkemelerden verilip kanun yollarından geçmek su
retiyle katileşen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet temsilcisi de: Affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü: Tetkik edilen evrak münderecatına, Ad
liye Vekâletinin cevabına ve mümessilinin encümen huzurun
da vâki beyanına göre, dilekçilerin af talepleri dikkate alına
cak değer ve mahiyette bulunmadığından, mezkûr taleplerin bu 
sebepten reddine, müstedilerden Sırma Çöndül ve Kezban Ho
rasan haklarında âzadan Ordu Mebusu Münir Ekşi’nin müsten
kif kalmasına karşı ekseriyet ve diğerleri hakkında ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

931 18 . V I . 1958

Hayriye özder 
Tepecik mahalle
sinde Atıf Birol 
eliyle 
Bodrum

Osman Fatih Selek
ler
Bahçelievler Kışla 
mahallesi Hapishane 
caddesi N o: 5 
Antalya

Dilekçi: îki erkek kardeşinin Birinci Cihan Savaşında gehit
düştüklerini ve kendisinin dul, fakir ve çok yaşlı olduğunu be
yanla, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi: 6557 ve 6611 sayılı Kanunlardan istifade ettirilerek 
naspları tashih olunan yarbayların emekli aylıklarının albaylık 
maaşı üzerinden bağlanması hususunun bir tefsir veya ek bir 
kanunla sağlanmasını istemektedir.



Arzuhal
No.

2354/2354 
(S. No: 7)

2379/2379 
(S. No: 8)

2381/2381 
(S. No: 9)

2367/2367 
(S. No: 10)

2332/2332 
(S. No: 11)

2329/2329 
(S. No: 12)

2342/2342 
(S. No: 13)

24

Ekrem Ozan 
Maliye Vergi Me
muru 
Maden

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Haşan Baş ve arka
daşları
Ceza Evinde mev
kuf
Giresun

Hikmet Özbek 
Kuruköprü mahal- 
si 32. sokak N o: 40 
Adana

Dilekçi: Bugünkü hayat şartlan karşısında, küçük memur
ların almakta olduklan pek az bir maaşla kendilerinin ve aile
leri efradının maişetlerini teminden âciz kaldıklannı, 4598 sayılı 
Kanunun mer’iyet mevkiine konulduğu tarihteki iktisadi vazi
yet ile şimdiki ekonomik durum arasında büyük farklar husule 
geldiğini, az maaşlı memurların idamei hayat edebilmelerini 
sağlamak için bunlann terfih edilmesi gerekeceğini beyanla, 
iktizasının müstacelen ifasını istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Emdimen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi
inektedir.

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste-

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
taleplerin, yeni bir tefsir ve kanun teklifi mevzuu ile ilgili bu
lunduğu anlaşıldığından, bu talepler hakkında zikredilen sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

932 18 . V I .1958

M. Ertuğrul Akbay 
158. sokak No: 40 
Şirinyer - İzmir

Mahmut özer 
öngüzek köyünde 
Tortum

Nurettin Veli ()/.- 
zorlu
Ceza Evinde hü
kümlü 
Samsun
İsmail Demirkol 
Damladol sokak ' 
N o: 55/1 de 
Yenimahalle - An
kara

Dilekçi : 4620 sayılı Kanun mucibince bir sene evvel tashih 
edilen intıbalana göre emekli maaşının 300 lira üzerinden bağ
lanması lâzım gelirken bir alt derece üzerinden tahsis edildiğini, 
buna da Temyiz Mahkemesince verilen bir tevhidi içtihat kara
rının sebebolduğunıı beyanla, hakkının gözetilmesini istemekte
dir.

Dilekçi : Tahakkuk eden (4 500) lira zarar ve ziyanı ile ha 
sara uğratılan ağaç bedellerinin Karayollan Umum Müdürlü
ğünden alınarak kendisine verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Hakkmdaki mahkûmiyet kararının tashih yoliyle 
kaldınlmasmı istemektedir.

Dilekçi : Beş sayfalık istidasında beyan ettiği hal ve sebep
lerden dolayı, 1 Mayıs 1932 dön 1 Mart 1955 tarihine kadar ge
çen hizmetinin de nazara alınarak emeklilil? maaşının buna göre 
hesabedilmesi lâzımgeleceğini iddia etmekte ve gereğinin müs
tacelen yapılmasını istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
taleplerin, adlı ve idari kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımg'elmiş bulunan hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığıntian, bu isteklerin Dahili Nizamname
nin muaddel r3 ncü maddesine tevfikan encümeıdmizce tetkik 
mevrnu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A r z u h a l  Arzuhal sahibinin
xt0< adı, soyadı ve adresi Mneiinıen karar! ve m sebeb •• ' ■ riMiği

933 18. V I. 1958

2 3 2 7 /2 3 2 7  M u h it t in  G e z e r  v e  
2 4 8 4 /2 4 8 4  a r k a d a ş la r ı

Vo: 14) D e ııiz b a n k  L im a n  
İş le tm e s i Y ü k le ,, , , .  

B o ş a ltm a  S e rv is i  
İ ş ç i le r i  n a m ın a  

İs ta n b u l

2 3 4 5 /2 3 4 5  D u r su n  S u n a  ve  

(S . N o :  15) M e h m e t  A l i  Ü n a l 
K i r t a n o s 'k ö y ü n d e  

N ik s a r

Dilekçiler : Durumlarının esaslı surette incelenerek, içinde 
bulundukları müşkül şartların bertaraf edilmesini ve kendile
rine devamlı olarak yevmiye veri im er-:i hususun m teminini is
temektedir., er.

Dilekçiler : Senelerden beri imar ve ihya ederek ııizasız 
ve fasılasız tasarruf etmekte oldukları arazinin bu kere köy 
enstitüsü mezunu öğretmenlere verilmesinin 448G sayılı Kanun 
hükümlerine tamamen aykırı bulunduğundan bahsile, mağduri
yetlerinin önlenmesini ve sözü geçen toprakların köy halkına 
iadesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayr: gösterilmiş 
olan taleplerin, son kararı a'mıya yetkili idari makam ve mer
cilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, bu tıueplor hakkında 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi- 
lerin mezkûr makam veya mercilere usulü dairesinde ayrıca 
müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9 34 18 . V I . 1958

2 2 8 4 /2 2 8 4  H a k k ı  A k ın  v e  ar- 

S. N o :  1 6 ) k a d a ş ı
U z a r t ık  k ö y ü n d e  
Ç im e li  - A k s a r a y  
N iğ d e

Dilekçiler : İkametleri için köylerinin havadar bir yerinde 
ev yaptırmak istedikleri halde belediyece müsaade edilmediğin
den ve perişan bir durumda olduklarından bahsile evlerinin 
ya hükümet tarafından yaptırılması aksi halde kendileri tara
fından evlerinin yapılmasına müsaade edilmesini istemek
tedirler.



2338/2338 Ahmet Er 
(S. No: 17) Hürriyet mahallesi

19. sokak No: 267 
Bursa

2282/2282 İbrahim Gül ve ar- 
(S. No: 18) kadaşları

Kuruçeşme Tramvay 
caddesi No: 3 
Boğaziçi - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2256/2256 Hasaıı Şanlı ve ar- 
(S. No: 19) kadaşları

Köselerli köyünde 
Tarsus

2296/2296 İsmail İğci 
(S. No: 20) Birinci İcra Me

muru 
Kocaeli

2294/2294 Abbas Algül 
(S. No: 21) Kısabekir köyünde 

Bakırmaden - Elâzığ

2268/2268 Halil Çağlıyan 
(S. No: 22) Fırın sokak No: 25 

Erenköy - İstanbul

2295/2295 Rıza Sipahi ve ar- 
(S. No: 23) kadaşları

İcadiye caddesi 
No: 36
Kuzguncuk - İstan
bul

2291/2291 Ercan Er gül 
(S. No: 24) DSİ 4. Bölge Md.

Merkez Atel. İş 
Maliyet Memuru 
Konya

2260/2260 Asker Yıldırım 
(S. No: 25) Muhtar

Koşar - Köle

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Batı Almanya’da 29 . V III . 1958 tarihinde top
lanacak olan 43 ncü Beynelmilel Lisan Kongresine gideceğin
den bahsile mümkün mertebe lâzımgelen dövizin teminine mü
saade buyurulmasını istemektdir.

Dilkçiler : Giresun vilâyetine bağlı 47 numaralı Toprak 
Tevzi Komisyonu kanunu vazifesini gereği gibi yapmamakta 
vc tesbit işlerini üç gün gibi kısa bir zamanda baştanbaşa} 
hatalı olarak yapmakta olduğundan ve saireden bahis ve şika
yetle yenilenmesi ve vazifesini ihmal ve suiistimal etmiş olan 
muhtâr hakkında da gerekli kanuni takibatın yapılmasını iste
mektedirler.

Göçmen olup 1934 - 1936 senelerinde iskân edildikleri ma
halde kendilerine iskânca verilmiş olan ev yerlerinin bugü
ne kadar tapularının verilmediğinden şikâyeti mutazmmmdır.

Dilekçi : 25 senelik icra memuru olup 40 liralık kad
ro bulunmaması sebebiyle 60 lira maaşa terfi edemediğinden 
bahsile Adliye Vekâletince Büyük Millet Meclisine verildi» 
ğini öğrendiği kadro cetvelinin tasvibiyle terfiinin sağlan
masına delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Cerrahpaşa Hastanesinde gözlerinden ameliyat 
olmuş ise de iyi bir iletice alamamış ve gözleri görmez birj 
hale gelmiş kimsesiz ve fakir bulunmuş olduğundan bahsile 
münasip yardımın yapılmasına delâlet buyurulmasını iste
mektedir-

Dilekçi : Memlekette kîendisini idare edecek arazisi ol
madığından bahsile geçimini temin için arazi verilmesini ve 
yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Yugoslavya göçmenlerinden olup ev kiraları
nın yüksekliği yüzünden müşkül bir durumda olduklarından 
bahsile cüzi bir bedel mukabilinde İstanbul - Üsküdar ve her 
hangi bir yerde milli emlâke ait araziden parsellenerek ken
dilerine dağıtılmasını istemektedirler.

DSÎ. 4 ncü Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştığından ve 
yevmiyesinin azlığından şikâyet etmetke ve hakkı olan yev
miyesinin takdir buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Şenkaya kazasındaki imar faaliyetinin fu
zuli olduğundan bahsile bu hususun tetkiki için itimadâdi- 
lecek bir şahsın gönderilmesini ve şimdilik bu imar ve in
şaatın durdurulmasını istemektedir.



2259/2259 
(S. No,: 26)

2248/2248 
(S No: 27)

Arzuhal
No.

2370/2370 
(S. No: 28)

2374/2374 
(S No: 29)

2385/2385 
(S. No: 30)

2389/2389
(S. No: 31)

Nevin Kmoğlu
Eczacı
Mersin

Tosun Rızaoğlu 
Büyükbahçebaşı 
Egemenlik sokak 
No: 22 de 
Kayseri

Sabir Karaozan 
Süleymannazif ma
hallesi Saitpaşa so
kak N o: 9 
Diyarbakır

Bilâl Akkuş 
örün köyünde 
Karaisalı - Çaıalan 
Adana

Şevki özdemir 
Zafer Meydanı 
Gürsu *

îsmail Doğrugün ve 
arkadaşları 
Bakırpınarı kö
yünde 
Bafra

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

Vilâyetleri eczane ve hastanelerinde antibiotik hiç kal
madığından acele bu ilacın teminine delâlet buyurulması tale
binden ibarettir.

Dilekçi : Babasından ayrılmış ve topraksız kalmış oldu- 
ğndan bahsile köylerindeki 1000 dekarlık boş araziden em
sali misillû kendisine de toprak verilmesitfi istemektedir.

Dilekçi : Süne, çekirge, sel ve dolunun verdiği hasar ve 
zararlar sebebiyle bankaya olan borcunu ödiyemediğinden ve 
çok müşkül bir durumda bulunduğundan bahsiıle Ziraat Banka
sına olan borcunun beş sene müddetle tecil edilmesini istemek
tedir.

Orta sınıf çiftçi olup zirai motoruna yedek parça teminine 
delâlet buyurulması talebinden ibarettir.

Vatandaşların muhakeme işlerinin yüzüstü kalmaması ve 
çektikleri ıstıraba son verilmesi için nahiyeleri hâkiminin bir 
an evvel tâyin ve gönderilmesi talebinden ibarettir.

Göçmen olup iskân mıntakasından ayrılan göçmenlere olan 
kefaletlerinin kaldırılması ve bu şahıslara ait arazilerinin ban
kaca satılmaması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri yukarda hulâsaten gösterilen talep ve şikâyetlerin son 
karan almıya yetkili idari makam ve merciler tarafından ince
lenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mez
kûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü ge
çen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

935 18 . V I . 1958

2258/2258 Sakine Kırgız 
(S. No: 32) Gölbaşı nahiyesi 

Merkezde No: 35 
Gölbaşı - Ankara

Dilekçi : 1912 senesinde Kafkas Cephesinde ve Orduda Türk 
kadınına yakışır her hizmeti vataniyeyi yaptığından ve halen 
65 yaşında bulunduğundan ve saireden bahsile yaptığı kahra
manlıklar nazara alınarak hidematı vataniye tertibinden maaş 
bağlanmasını istemektedir.
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Araıh* I
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kncümeiı karan \ e ne .sebepten verildiği

2 2 4 2 /2 2 4 2  S e y it  M e h m e t  Ö z 
(S . N o :  3 3 )  Ç a r ş ıb a ş m d a  B a k 

k a l  
G e b z e

2 1 7 3 /2 1 7 3  A b d u r r a h m a ıı  G ö k -  

(S . N o :  3 4 )  a lp
A lt ın t a ş  m a h a lle s i  
Y a y ı k  s o k a k  3 4 /D  
A n k a r a

2 2 3 6 /2 2 3 0  E m in  G ü le r  
(S . N o :  3 5 )  Ü a m iik e b ir  m a h a l

le s in d e  
G e r m e n c ik

2 3 7 1 /2 3 7 1  M u s t a fa  G ir  g e ç  
(S . N o :  3 6 )  Ç a y l ıd a n  H a c ıy a - 

k u b o ğ u l la r m d a n  

D ö r t y o l

2 2 9 7 /2 2 9 7  S e lâ lıa t t in  K u ş c u lu -  

(S . N o :  3 7 )  o ğ lu
T a p u  S ic i l  M e m u ru  

K ir a z

2 3 0 5 /2 3 0 5  H ü s e y in  Y ı lm a z  

(S . N o :  3 8 )  D D Y o l l a n  D e p o 
s u n d a  
K a r k a n u ş

2 3 0 9 /2 3 0 9  M u h it t in  ö z d e m ir  
(S . N o :  39) ve a r k a d a ş la r ı

M e r k e z  k a z a s ı h a l

k ın d a n  
F e th iy e

2 3 6 6 /2 3 6 6  R e c e p  Y a v u z  
(S . N o :  4 0 )  ö z e l  İ d a r e  M e r k e z  

E v r a k  K a le m i M u 
k a y y id i  
İ z m ir

2 3 9 0 /2 3 9 0  H . İ b r a h im  K a t ır c ı  

(S . N o :  4 1 )  D o m a n iç  n a h iy e  
m e r k e z in d e  

T a v ş a n lı

Her vatandaş güvendiği ve dilediği kimseyi vekil tutarak 
serbest bırakılması ve az zaman ve masrafla dâvalarının gö 
rülmesi için avukatlık ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun 59 ncu maddesini, müteakip Baro Teşkilâtının kökünden 
kaldırılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Seyyar arzuhalcilik yapmakta ve va r ati günde 3 - 4 
liradan fazla kazanç temin edememekte olduklanndan bahsile 
t n. a c ık l ı  halleri nazarı merhamete alınarak lıic olmazsa kendi
le r in in  d e  taksi sahibi gibi vergi d ış ı  bırakıîmaklıkları için ge
l i r  vergisine bir ek ilâvesi suretiyle bu geçim azabından kur
tarılması hususuna delâlet buyurulmasını istemektedir.

Arzuhallere yapıştırılan pulların 16 kuruş yerine 20 kuruş 
yapıştırılmakta olduğundan bu pulun ya 15 kuruşa indirilmesi
veyahut da 20 kuruşa yükseltilmesi hakkında gerekli kanunun 
müsiacelen çıkarılması talebinden ibarettir.

Dilekçi kesir aile sahibi olup fakir ve muhtacı muavenet bir 
durumda bulunduğundan bahsile 1335 senesinde Kuvayi Milli 
yede milis zabiti olarak yaptığı hizmetlerine mukabil maaş 
bağlanmasını istemektedir.

Hiçbir sunû ve taksiri olmadan 4532 sayılı Kanunla zaman aşı
mına uğrıyan vergi zimmetinin affedilmesi hususunun temin 
buyurulması talebinden ibarettir.

Dilekçi : 1950 senesinden sonra gene bir af kanunu ile siyasi 
mücrimler dâhil bilumum suçlular affedildiği halda idari ceza
lar bunun dışında kalmış olduğundan bahsile kendisi gibi ma
sum vatandaş ve meslek ehlinin idari cezalarının da yeni çıka
cak olan af kanununa dâhil edilmesine delâlet buyurulmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Emlâk Kredi Bankasından ipotek mukabili al 
mış oldukları paralar ile yaptırmış oldukları evleri vukubulaıı 
zelzelede tamamen yıkılmış ve bu yüzden banka bcrçlannı öde 
m e y e  iktidarları kalmamış bulunduğundan bahsile Emlak Ban
kasına olan borçlarının faizleri ile birlikte tamamen affedilme 
sini istemektedirler.

Dilekçi : İstiklâl Savaşına iştirak ettiğini, üç yerinden yara 
landığmı İstiklâl Madalyası aldığını ve halen 15 lira asli maaş 
la çalıştığını ve bu maaşla 6 nüfusunu geçindirmekte müşkül?f 
çektiğini beyanla çocuklarının sünnet masraflarına medar ol 
inak üzere Devletçe nakdi yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : 1328 senesinde askere alının birinci Cihan Harbine 
ve İstiklâl Mücadelesine iştirak ettiğini, yaralandığını, esir diiş 
tüğünii hastanelerde tedavi gördüğünü ve halen 6G yasında olun 
hiçbir yardım görmediğini beyanla emsali misillû kendisine de 
vatani hizn et tertibinden maaş bağlanmasını istemektedir.



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

2 2 6 3 /2 2 6 3  E m in e  Ş en o l 
(S . N o :  4 2 )  Ivüz k ö y ü n d e  

E lm a lı

2 2 6 6 /2 2 6 6  D u r a n  H u y  
(8 . N o :  4 3 ) F a d ı l  k ö y ü n d e  

K a rn isa lı

2 3 2 4 /2 3 2 4  O sm a n  B u d a k  

(S  N o :  4 4 ) G ü r le s i  C e d it  k ö  
y ü n d e  

O r h a n g a z i

2 3 0 2 /2 3 0 2  İ z z e t  B a h a r  

N o :  4 5 )  E r g a n i  ilç e s i K ü 

m e liy e  m a h a lle s i 
D iy a r b a k ır

2 2 7 1 /2 2 7 1  Ş e r e f  E r d e m  
(S . N o : 4 6 ) E m e k li 

T e r ca n

2334/2334 Halim Kıdık 
CS. No: 47) Çarlaklı köyü Şal- 

pazannda 
Beşikdiizü

Yaş haddini doldnrmıyan erkek evlâtlarla ana ve babalara 
iadeten yetim aylıklarının bağlanmasına dair olan kanun tasarı
sının bir an evvel çıkarılması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarıda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara talluk ettiği anlaşıldığından mez
kûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

936 18. V I. 1958

Dilekçi : 40 dönümlük gayrimen külüne Mevlüt Kâhya ve ar
kadaşları tarafından fuzuli olarak işgal ve tecavüz etmiş olduk

larından bahsile 23 yıllık 1 .150 şer lira ecri mislinin tahsilini ve 
arazisinin kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Taneloğlu Artin’in oğlu Tanel iken kırk beş sene ev
vel ihtida etmek suretiyle Müslüman olmuş ve halen Türk va
tandaşı olup baba ve dedesinden bir ev ve muhtelif gayrimen
kula mevcut bulunmuş olduğundan bahsile bu gayrimenkuller- 
deki miras hak ve hissesinin namına intikal ve tescil muamele
sinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : İcra memuru iken hastalığı hakkında gönderilen ra
porlar iltifata şayan görülmiyerek müstafi addedilmiş ve bilâha- 
ra 1 200 lira ikramiye verilmek suretiyle emekliye çıkarılmış ve 
15 seneden fazla Devlet hizmeti bulunmuş olduğundan bahsile 
verilen ikramiyenin bağlanacak maaşından dörtte birinin kesil
mesi şartiyle 613 sayılı Memurin Kanununun geçici birinci mad
desinin 2 nci bendi gereğince maaş bağlanması suretiyle tekaüt 
edilmesini ve meşru haklanın verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İskân yoliyle kendisine verilen ve 20 senedir tahtı 
tasarrufunda bulunan arazinin dönüm fazlası var diye en iyi 
kısmına toprak tevzi komisyonu tarafından el konulmuş ve 
muhtaç çiftçiye verilmesine tevessül edilmiş ve bu hal iskân 
mevzuatına muhalif bulunmuş olduğundan ve saireden bahsile 
mezkûr komisyon tarafından yapılan bu haksızlığın izalesine 
emir buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Zonguldak kömür teşkilâtında senelerce işçi olarak 
çalışmış ve işçi iken hastalanmış ve barapor istirahat ve hava 
değişimi verilmiş ve bilâhara da işinden ihracedilmiş ve İşçi Si
gortalarınca haklarının verilmemiş olduğundan bahis' ve şikâ
yetle durumunun göz önüne alınarak haklarının meydana çıka
rılmasını istemektedir.



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

2336/2336 Kaptan Ayturan 
(S. No: 48) Hünerli mahallesi 

Çanakkale Geçidi 
No: 12/A 
Samsun

2275/2275 İbrahim Savrun 
(S. No: 49) Dere mahallesinde 

Kadirli

2249/2249 Ali Karatütük
(S. N o: 50) Yedek Subay Okulu 

1 nci Tb. Kd. lığı
1 nci Bl. Kd. 
Ankara

2281/2281 Ahmet özdemir 
(S. No: 51) Süleymaniye kö

yünde
Uzunköprü .

Karadeniz Aygır Deposu Elektrik Santralinde beş ay çalış
tığı halde ücretinin ödenmediğinden şikâyeti mutazammmdır.

Tapu ile mutasarrıf olduğu gayrimenkulüne, Kadirli Kay/ 
makamlığı tarafından usulsüz ittihaz edilen meni kararının 
kaldırılması ve kanunsuz muamele yapanların tecziyesi ve du
rumun bir müfettiş tarafından tahkik edilmesi talebinden iba
rettir.

Dilekçi : 47 nci Dönem Yedeksubay Okulunda savunma 
dersi imtihanında muvaffak olamaması sebebiyle çavuş çıkarıl
mış olduğundan bahsile yeniden bir imtihan hakkı daha veril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Uzun zamandan beri maden işleri ile meşgul oldu
ğundan ve haksız olarak kaza idare heyetince bu işten men’i- 
ne karar verilmiş ve ruhsatnamesinin elinden alınmış ve 30 ton 
kömürünün zayi edilmek üzere bulunmuş olduğundan bahis ve 
şikâyetle daha fazla mağduriyetine meydan verilmeksizin kanu
ni hakkının kendisine iadesine emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hulâsaları yuknya alınmış olan talep 
ve müracaatler, kaza merciince halli lâzımgelen hususlara taal
lûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlerin zikredilen 
sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacâğına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

937 18 . V I . 1058

2264/2264 Hüseyin Kaya ve 
(S. No: 52) arkadaşları

Yeni mahalle No: 
Yerköy

2199/2199 Faik Kebelioğlu 
(S. No: 53) Nahiye Müdürü 

Boğazkala - Sun
gurlu

Dilekçiler: Toprak Mahsulleri Yerköy Ofisindeki suiistimal
de methaldar olanlar ceza görmeyip kendileri haksız yere beşer 
sene üçer ay hapse mahkûm edilmiş ve bu karar Temyiz edilmiş 
ise de Temyizce de bu karann tasdik edilmesi hakkında faali
yete geçilmiş olduğundan bahsile bu yolsuzluğun meydana çı
karılması için salâhiyetli bir müfettiş tarafından 1958/53 sayılı 
Sulh Ceza Mahkemesi Kararının tetkik edilmesini istemektedir
ler.

Dilekçi: 20 lira asli maaşla nahiye müdürlüğüne tâyin edil
miş ve astsubaylıkta geçen 30 liralık maaş derecesinin nazara 
alınmamış ve bu bapta Dahiliye Vekâletine vâki olan talebinin 
ve Devlet Şûrasına açmış olduğu dâvasının kabul edilmemiş ol
duğundan bahsile eski astsubaylık maaş derecesinin verilmesini 
istemektedir,
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No.

2386/2386 
(S. No: 54)

1751/1751
(S. No: 55)

1903/1903 
(S. No: 56)

Mehmet Cengiz 
Kızıksa köyünde 
Bekçibaşı Abdıır- 
rahman eliyle 
Manyas

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

Bir ev satmalmak maksadı ile Kürse köyüne gittiğini ve ta
nımadığı köy ahalisinin baskısına uğradığını ve üzerindeki pa
raların yengesi Ayşe ve kardeşi Habil’in ellerinde kaldığını ve 
öldürülmek üzere kaçarken arkasından silâh atıldığını ve key
fiyet C. Müddeiumumiliğine intikal ettirilmiş ise de aleyhine 
neticelenmiş olduğunu beyan ve şikâyetle gereğinin yapılması
nı istemektedir.

Öereği düşünüldü: Yukarda isimleri yazılı kimseler tarafın
dan vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösterilmiş 
bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağlan
mış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı merci
lerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğundan, 
mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzu yapılamı- 
yacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

938 18 . V I . 1958

Ahmet Döker 
Bahçelievler 24. 
kak No: 10 
Ankara

Dilekçi : 11 . IX . 1957 tarihinde Ankara’da zuhur eden sel 
so- felâketinde Mamak’ta bulunan Pik Boru Fabrikasının tamamen 

yıkılmış ve hiçbir şey kurtaramamış ve 650 bin lira zarara du
çar olmuş ve hükümet tarafından bir yardım yapılmamış, De- 
mirbank’a ve diğer şahsi borçlarının tazyiki karşısında şaşırmış 
bir vaziyette kalmış ve resmî makamlara bu bapta yaptığı mü- 
racaatlerine hiçbir cevap verilmemiş olduğundan ve saireden ba
his ve şikâyetle zararının tesbit edilerek faydalı bir duruma gel
mesi için âcil yardımın yapılmasına tavassut buyurulmasını iste
mektedir.

Ahmet Alkaral 
Kaptanpaşa Köyü 
Muhtarı 
Rize

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye ait Saime 
Kadın Mamak caddesinde Pik Boru Fabrikasının 650 bin lira 
zararına karşılık şimdilik yardım ve bir muamele yapılmasına 
imkân görülmediği, ancak felâketzedelerle ilgili Nafıa Vekâle
tince Büyük Millet Meclisine sunulduğu anlaşılan kanun teklifi 
çıktığında gereğinin düşünüleceği Ankara Valiliğinin işarına at
fen bildirilmektedir.

15 yaşında ateşli hasta olan kızına Devlet Hastanesinde has
tabakıcısı Yusuf tarafından tecavüz edildiğinden şikâyeti muta- 
zammındır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Bize Devlet Hastanesi
nin Kulak servisinde yatmakta olan müstedinin kızı 18 yaşlarında 
Hikmet Kasar’m 28 . IV . 1958 gece yansı ırana geçmeye te
şebbüsten maznun hastabakıcı Yusuf Yazıcı hakkında C. Müd
deiumumiliğine^ tahkikat yapılarak adı geçen maznunun Sulh
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No.
Arzıılıal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

1 4 4 8 /1 4 4 8
(S . N o :  5 7 )

Sabri Tokmuş
11 âıııa namına 
Katihpaşa mahallesi 
Bıyıklı Mehmet parça 
sokak N o :  40
1 Mvarbakır

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hâkimliğince 30 . IV . 1958 tarihinde tevkif edilmekle beraber
2 . V . 1958 tarihli talepname ile Sorgu hâkimliğine âmme 
dâvası açıldığı ve ilk tahkikatın halen devametmekte ve ya
pılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görül
mediği bildirilmektedir.

Dilekçi : Her iki gözden ama olduklarından ve her suretle 
muhtacı muavenet bulunduklarından ve maaş bağlanması hak
kında Vakıflar Müdürlüğüne yaptıkları müracaata kadronun 
dolmuş olmasından maaş tahsisi cihetine gidilmediği cevabı 
verilmiş olmasını anlıyamadıklarmdan ve saireden bahsile bu 
hususun ariz ve amik tetkik ve tahkikiyle emsali misillû kendi
lerine de maaş tahsisini istemektedir.

Başvekâletin cevabi yazısında : Vakıflar Umum Müdürlüğü, 
muhtaç ve amaların maaşları için bütçesine koyduğu tahsi
satı muayyen kadrolara bağlamış olup, g’eçen sene Diyarbakır, 
Urfa, Gazianteb, Malatya, ve bilhassa Adıyaman’dan amâ maaşı 
tahsis talebiyle ehemmiyetli miktarda vukubulan müracaatler 
karşısında pek muhdut sayıdaki münhal kadrolar dâhilinde 
dahi evvel müracaat edip tahkikat evrakı tekemmül etmiş bu- 
I-unan amalara maaş tahsis edilmiş olup 1958 yılı bütçesine 
mevzu, muhtaç ve körlerin maaşlarına ait tahsisat da geçen 
seneki kadardır, netice itibariyle, muhtaç ve körlerin maaşla
rına mütaallik hususat ile takyidolunan amâ kadrosunun 
dolmuş bulunması sebebiyle dilekçe sahiplerinin kendilerine 
amâ maaşı tahsisi hususundaki isteklerinin yerine g'etirileme- 
diği ve emsallerinin de sıra beklediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri yukarıda hulasaten gösterilen talep ve şikâyetlerin 
mahiyetlerine ve mezkûr talep ve şikâyetler hakkında alâkalı 
vekâletlerden alman cevaplara göre bu hususta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar vrildi.

Karar No. Karar tarihi

939 18 . V I . 1958

R eis  

K o n y a  
A. F. Ağaoğhı

K â tip  
A n t a ly a  

Y . Y a z ıc ı

A n k a ra  B o lu  E rz u ru m
R. Denr/in M. Dfbyınçjlu M. Eynboğlu

O r d u  T r a b z o n
M . E k s i  O . N . L e r m io ğ h t

(Arzuhal sayısı : 110)
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İçel 
Y . K a r a b u lu t

T. B. M. M. Matbaası


