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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

2387/2387 Abdullah An
Yukarıirşat köyün
de
Erciş

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Hakkındaki hapis cezasiyle, yeni baştan asker 
edilmesine mütedair olan fer’î cezanın, daimî maluliyetten bah- 
sile affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Firar suçun
dan 6 ay hapis yeni baştan asker edilme cezasına mahkûm edil
miş olan müstedinin hapis cezasının infazı hususunun aldığı ra
por mucibince dört ay müddetle tehir edildiği, diğer taraftan 
mumaileyh, askerî hastane sağlık kurulunca sakada ayrılmış 
olduğu cihetle yen: baştan asker edilme cezasının infazına ar
tık imkân kalmadığından terhis olunmuş bulunduğu bildiril
mektedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri mümessilleri huzuriyle 
icabeden tetkikat yapıldıktan ; onra gereği düşünüldü : Mev
cut raporlara nazaran akciğer veremine müptelâ olmuş ve 
aynı zamanda kalçasındaki ânzadan dalayı sakat kalmış bulu
nan dilekçinin durumu, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 42 nci 
maddesi şümulüne girmekte olduğundan Millî Müdafaa Vekâ
letince mumaileyh hakkında lâzımgelen inhanın istihsali sebep
lerinin istikmali için bu baptaki dosyanın müşarünileyh vekâ
lete tevdiine ve neticenin Dahilî Nizamnamenin muaddel 59 ncu 
maddesi mucibince encümene bildirilmesi ve mezkûr dosyanın 
da aynen iadesi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

940 26 . X I . 1958

2399/2390

2397/2397

Nijat Özön 
Bahçelievler Emekli 
Sandığı Evleri 60. 
ncı sokak No: 51 
Ankara
Yılmaz Yılmaz Çul
pan
Cami sokak No: 18 
Yenimahalle - Anka
ra

Dilekçiler : Ankara Garnizon Mahkemesince haklarında ve
rilmiş olan hapis cezalarının affını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Gizli komü
nist partisine girmekten maznun dilekçilerin muhtelif derece
lerde hapis cezasiyle mahkûmiyetlerine dair garnizon mahke
mesince verilen hükümlerin henüz katileşmediği bildirilmek
tedir.

Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri mümessilleri hazır ol
dukları halde icabeden tetkikat yapıldıktan sonra gereği düşü
nüldü :



2314/2314

Arzuhal
No.

Açlan Sayılgan 
Yenimahalle Cami 
sokak No: 33 
üst kat 
Ankara

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

---------------- <---------------------------------------------------------- -
Vekâlet cevabına göre affa mevzu teşkil edecek kesin bir 

ceza mevcudolmadığından dilekçiler tarafından ileriye sürü
len af talebinin bu sebepten halen tetkikine mahal olmadığına 
ve cezalarının kesinleşmesi takdirinde müstedilerin tekrar af ta
lebiyle müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

941 26 . X I . 1958

2041/2041 Şükrü Savaş 
Ceza Evinde 
Kapu mahallesi 
D. P. eliyle 
Giresun

Dilekçi : Hakkındaki hapis ve para cezasının, daimî mâlûli- 
yetten bahsile; affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hakkındaki 
hükmün kanun yolundan geçmek suretiyle katileştiği ve bu hü
kümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Adliye Vekâleti mümessili huzuriyle icabeden tetkikat yap£ 
dıktan sonra gereği düşünüldü :

Dilekçi daimî mâlûliyet iddia ve bu sebepten cezasının affını 
talebetmekte olduğuna göre Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 42 
nci maddesi veçhile bu bapta merciine müracaatte bulunması 
lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında bu sebepten encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

942 26 . X I .1958

2351/2351 
(S. No: 1)

2174/2174 
(S. No: 2)

2180/2180
(S. No: 3)

2398/2398 
(S. No: 4)

Bnb. Hamdi Evren
sel (939-5) 
istihkâm Okulunda 
öğretmen 
İstanbul 
Avni Özkan 
Ceza Evinde hü
kümlü
Toptaşı - İstanbul 
Hâmit Koçer 
Ceza Evinde hü
kümlü
Toptaşı - İstanbul 
İsmail Kuranoğlu 
6. Zırhlı Tugay 
Tank Tb. Ik. Sb. ı 
Tank Kd. Ütğm. 
Kandilli - Erzurum

Dilekçiler : istidalarında ileriye sürdükleri sebeplerden do
layı, haklarındaki hapis cezalariyle diğer fer’î cezaların affı ica- 
bedeceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi 
yazılarında : Dilekçiler hakkındaki hapis cezalariyle diğer fer’î 
cezaların usulen katileştiği ve bu baptaki hükümlerde her hangi 
bir yolsuzluk görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri mümessilleri de : Affı 
müstelzim* bir sebep göremediklerini ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin af talepleri dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden bu taleplerin zikredilen 
sebepten reddine; âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu, Hamdi öner 
ve Mithat Dayıoğlu’nun müstedilerden Hamdi Evrensol’e taal-



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

2944/2944 
(S. No: 5)

3083/3083 
(S. No: 6)

3223/3223 
(S. No: 7)

3260/3260 
(S. No: 8)

2145/2145 
(S. No: 9)

2376/2376 
(S. No: 10)

2382/2382 
(S. No: 11)

2501/2501 
(S. No: 12)

2516/2516 
(S. No: 13)

3014/3014- 
(S. No: 14)

Battal öztürk lûk eden muhalefetlerine karşı, mevcudun mutlak ekseriyeti ile
Ceza Evinde malı- karar verildi.
kûm . Karar No. Karar tarihi
Konya --------------  -----------------

Duran Bozlak 
Ceza Evinde mah
kûm
Aksaray - Niğde

Alâettin Yurdakul 
YİT. Kor. 12. Tüm. 
Pi. A. 6. Bl. K. P. 
ICd. Yzb.
Bitlis

^.lâettin Hoşgören 
Dz. Lv. Kd. Üsteğ
men 72 No. Dz. Tf. 
Krl. Başk. Mu. 
İstanbul

943 26. X I . 1958

Yusuf Aydm 
Eğriköy köyünde 
Yeşilhisar

Haşan Azmi Us 
Ceza Evinde mev
kuf
Ankara

Abdurrahman Kır- 
göz
Eeviler köyünde 
Dinar

Günaydın Akdoğan 
Çarkıfelek sokak 
No: 71
Büyükada - İstanbul

Ahmet Mocan 
830. sokak No: 3 
İzmir

Recep Haneci 
Ceza evinde mah
kûm 
Avgın

Dilekçiler : İstidalarında beyan ettikleri sebeplerden dolayı 
'haklarındaki hapis ve para cezalariyle tazminatın affını iste
mektedirler.

Adliye Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi yazıla
rında: Dilekçiler hakkındaki hükümlerin kanun yolundan geç
mek veya Temyiz edilmemek suretiyle katileşmiş olup bu hü
kümlerde her hangi bir hata veya yolsuzluk görülemediği bil
dirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len ve bu işlerin tetkiki sırasında hazır bulunan Adliye Vekâ
leti mümessili de: Affı müstelzim bir sebep göremediklerini ifa
de etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin hapis ve para cezalarına 
tallûk eden af talepleri dikkate alınacak değer ve mahiyette 
görülmediğinden mezkûr taleplerin bu sebepten reddine, âza- 
dan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun müstedilerden Hüseyin Azmi 
Us’a ait mahkûmiyet dosyasının celp ve tetkiki lâzımgeleceği 
noktasına inhisar eden muhalefetine karşı, mevcudun mutlak 
ekseriyeti ile ve hukuk mahkemesince Hazine zararı olmak 
üzere Yusuf Aydın’dan tahsiline hükmedilen para, müşarünileyh. 
Hâzinenin şahsi h?,klan cümlesinden olup, affa mevzu teşkil 
eden hususlardan bulunmadığı cihetle, bu kısma mâtuf talebin 
de zikredilen noktadan keza reddine ittifakla karar verildi.



4 -

3047/3047 
(S. No: 15)

Arzuhal
No.

3159/3159 
(S. No: 16)

3160/3160 
(S. No: 17)

Salâhattin Akay 
Ceza evinde hüküm
lü
Artvin

Hüseyin Kara 
Gazikemal mahalle
sinde 
Babaeski

Mustafa Sazkesen 
Gazikemal mahalle
sinde 
Babaeski

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalefet şerhi :
Ancak mahkûmiyet dosyasının celp ve tetkiki halinde 

müstedilerden Haşan Azmi Us’un af ve Meclisin atıfetine 
lâyık olup olmadığı anlaşılacağına göre dosyasının celp ve 
tetkik edildikten sonra bir karar verilmesi lâzımgeleceği 
reyindeyim.

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

944 26 . X I .1958

1620/1620 Mehmet Görgülü ve 
arkadaşları 
Oraklar köyünde 
Borlu - Gördes

Dilekçiler : Evlerinin Demirköprü- barajı istimlâk sahası 
içine alınmasında katî zaruret bulunduğunu beyanla, bu husu
su teminen 6541 sayılı Kanuna bir madde ilâvesini istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Nafıa Vekâletinden alınan cevapta, 
mezkûr tadilât için tetkikat yapılmakta olduğu ve halen mer’i 
mevzuat muvacehesinde isteğin yerine getirilmesine imkân gö
rülmediği bildirilmekte olmasına ve mezkûr istek yeni bir ka
nun teklifi mevzuu ile ilgili olmak hasebiyle encümenimizce de, 
nazara alınamıyacağına mebni, bu bapta zikredilen sebepten 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

945 26 . X I . 1958

1283/1283

1284/1284

Ali Beyli Köyü 
Muhtarı ve diğer 
köyler muhtarları 
Çarşamba - Samsun

Karaçalı Köyü Muh
tarı ve diğer köyler 
muharları 
Terme - Samsun

Dilekçiler : Bâzı kimseler tarafından köylerinde kasden 
yangın çıkarılmak suretiyle zarar ve felâkete mâruz bırakıldık
larını beyanla, bu halin bir an evvel önlenmesini istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Fail diye yakalanarak Adliyeye teslim 
edilen şahısların delil kifayetsizliğinden dolayı serbest bırakıl
dıkları ve mamafih vatandaşların malına karşı yöneltilen bu 
gibi tecavızlerin önlenmesi için mahallinde gerekli inzibati 
tedbirlerin alınmış olduğu, Dahiliye Vekâletinin bu baptaki 
cevabından anlaşılmakla, vâki talep hakkında encümenimizce 
başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

946 26 . XI . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1695/1695 Hüseyin Yakar 
Ceza evi 
lü.
Kuşadas

.Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

Dilekçi : Meşrutan tahliye hükümlerinden istifade ettiril-

-  5 -

Ceza evinde hüküm- meşini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevaba 
göre, dilekçinin meşrutan tahliyesi hakkmdaki 14 . VI . 1958 
tarihli karar mezkûr vekâletçe 17 . VI . 1958 tarihinde tas- 
vibedilerek keyfiyet mahalline tebliğ edilmiş olduğundan, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

947 26 . XI . 1958

3182/3182 İbrahim Tonyalı 
Şive köyünde 
Torul - Gümüşane

Dilekçi : Mâlûl aylığı bağlanmasını veya vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine mütaallik talebi yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili olup mâlûl aylığına mâtuf isteğinden dolayı da alâkalı 
makam veya mercie müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden 
her iki cihet hakknıda zikredilen sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

948 26 . XI . 1958

2752/2752 Ömer Kemal Ağar 
Lise; Tarih öğret
meni
Kastamonu

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâma göre maaşının 1957 
yılı Haziran ’ında 125 liraya çıkarılmış olması lâzımgeleceğini 
beyanla, gereğinin mezkûr ilâm ve 6273 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu maaşın, Şûra ilâmı ve 
6273 sayılı Kanun mucibince, 1 . III . 1954 tarihinden itiba
ren doksan liraya çıkarılarak, dilekçinin bu maaşta da iki yıl 
on ay kıdemli sayıldığı ve bu suretle mezkûr ilâm hükmünün 
infaz edildiği, Maarif Vekâletinden alman cevabi yazı ile icra 
kılınan tetkikattan anlaşılmasına ve mütaakıp terfi, normal bir 
terfi sayılacağı cihetle, sözü geçen ilâm ve kanunun şümulü 
dışında kalacağına binaen, vâki talep hakkında bu sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

949 26 . XI . 1958



1789/1789

Arzuhal
No.

1787/1787

3140/3140

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

Dilekçi : Mensubu bulunduğu taburda mevcut emir, tali
mat ve kanunlar hilâfına çalıştırılmakta olduğunu beyanla, bu 
halin önlenmesi lüzumunun ilgili makamlara tebliğini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alman ce
vapta dilekçinin kanun, emir ve talimat hilâfına ek görevle tav
zif edilmediği bildirilmekte olduğundan vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

950 26 . X I . 1958

Necati Bolum 
915. Uçs. Top. Tb. 
Motor Sb. Yzb.
65 nci Tümen Top. 
K.

İzzet Uzun ve arka
daşları
Medris mahallesinde 
Küre - Kastamonu

Dilekçiler : Kastamonu vilâyetinin Küre kazası hudutları 
içinde kâin Küre - Aşıköy Pirit madenlerini işleten şirketin fa
aliyet sahası dâhilinde kalan arazilerinin usulen istimlâk edil
mesi hususunun teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : 6309 sayılı Kanunun 124 ncü maddesi 
ve bu maddeye müsteniden yürürlüğe konulan talimatname hü
kümleri dairesinde lüzumlu vesikalarla talepte bulunulduğu 
takdirde sahipli arazi hakkında istimlâk kararı verilmesinin 
mümkün olduğu ve bu hususta (Bakır Pirit işletmeleri Anonim 
Şirketine) gereken tebliğatın yapıldığı;

Sanayi Vekâletinden alınan 12 . VII . 1958 gün ve Maden 
Dairesi Reisliği 27306 sayılı cevabi yazıda bildirilmekte oldu
ğundan, dilekçilerin bu yazı dairesinde hareket etmeleri lâzım- 
geleceğine ve bu bakımdan vâki talepleri hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

951 26 . X I . 1958

Ali Volkan Dilekçi : Adapazarı Lisesi öğrencilerinden mecburi ola-
Çıraeılar caddesi rak para toplanmakta bulunmasından dolayı bu yıl oğlunu okul- 
No: 32 dan aldığına ve geçen yıl durumu Maarif Vekâletine bildir«
Adapazarı diği halde bir cevap alamadığını beyanla, para alma usulüniîn

kaldırılmasını istemektedir.
Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : «Dilekçinin oğlunun 

Adapazarı Lisesine kaydı sırasında okul müdürlüğünce kont
rol karnesi için 100, matbu öğrenci dosyası için 35, matbu din 
dersi muvafakat kâğıdı için 5, matbu kayıt beyannamesi için 5,



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

dosya zarfı için 5 olmak üzere ceman (150) kuruş alındığı ve ki
tap bedellerinin 18 lira 15 kuruş tuttuğu, nakliye masrafı olarak 
da. (85) kuruş alındığı, okul spor yurdu için alman 2 liranın 
itiraz üzerine iade edildiği yapılan tetkikat neticesinde an
laşılmış ve muamelede her hangi bn* usulsüzlük görülememiş
tir.» denilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

952 26. X I . 1958

Dilekçi : Harb mâlûlü olduğunu beyanla, hakkında bu 
yolda muamele yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

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 ve müstedinin mezkûr 
mercie usulü dairesinde müracaatte muhtariyetine ittifakla 
karar verildi.

« Karar No. Karar tarihi

953 26 . X I . 1958

Dilekçi : Köylerine içme suyu getirilmesini, ilkokul binası
nın tamamlanmasını ve mevcut arazi ihtilâfının da lehlerinde 
halledilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin, muhtarı bulunduğu köyün 
ilkokul binasına ve içme suyuna olan ihtiyacından dolayı alâ
kalı idari makam ve mercilere tekrar müracaatte bulunması lâ- 
zımgeleceğiı^e ve arazi ihtilâfının mahkemece İncelenmekte ol
duğu da istidası münderecatından anlaşılmasına göre, vâki ta
lebi hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

954 26 . X I . 1958

Dilekçiler : İşledikleri suçlardan dolayı büyük bir nedamet 
duyduklarını ve salâhihal kesbettiklerini beyanla, bakiye ceza
larının affını rica etmektedirler.

Gereği düşünüldü : Umumi mahiyette bir af kanunu çıka
rılması talebini tazammun eden müracaat yeni bir tesis mevzuu

3626/3626 Şükrü Soyay ve ar
kadaşları
Ceza Evi mahkûm
larından 
Gazianteb

3591/3591 Mehmet Çınar 
Eski muhtar 
Saz köyünde 
Bozkurt - Çardak

3622/3622 Hilmi Erarslan
Cumhuriyet mahal
lesi Cinoğlıı sokak 

% No: 476
Akyazı - Sakarya



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kaı-an ve ne sebepten verildiği

ile ilgili bulunduğundan bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

955 2 6 .X I .1958

Dilekçi : Kendisine 6741 sayılı Kanuna tevfikan 9 . V I. 1955 
tarihinden itibaren bağlanan emekli maaşının, hizmet müddeti
nin fazlalığından bahsile artırılmasını ve mâlûliyet derecesinin 
tesbit edilmesini ve sözü geçen emekli maaşının mezkûr 9. V I . 
1955 tarihinden evvele, yani ilk defa tekaüde sevk edildiği ta
rihe ircamı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alman menfi ce
vaba ve dilekçinin beyan ve iddiasına göre taraflar arasında 
tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine aidoldu- 
ğundan bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

956 26 . X I . 1958

Dilekçi : Kocası müteveffa albay Nuri’nin bilfiil otuz (yıl
dan fazla hizmeti bulunduğundan bahsile, emeklilik ikramiye
sinin adı geçenin mirasçıları olan kendisine ve çocuklarına ve
rilmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa ve Maliye Vekâletlerin
den alman cevaplara göre, dilekçinin murisi albay Nuri’nin 
gerek 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesinden gerekse bu mad
deyi tadil eden 2936 numaralı Kanunun dördüncü maddesi 
hükmünden istifade ettirilerek mirasçılarına emeklilik ikrami
yesi verilmesine imkân bulunmamasına ve mahaza dilekçi bu 
ihtilâf dolayısiyle ayrıca kaza mercnne müracaatte muhtar ol
masına binaen,*vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

957 26. X I. 1958

1928/1928 Nat'i Sevgi Dilekçi : Murisinden kendisine intikal eden bir gayrimen-
B. Cami mahallesi kule kıymet takdiri münasebetiyle tutulan zabıt varakasında 
Çukur sokak No: 1 tahrifat yapıldığını, önce otuz bin lira olarak takdir edilen kıy- 
Bolu metin sonradan kırk bin liraya çıkarıldığını ve bu miktar üze

rinden de Veraset Vergisi tarhedildiğini beyanla, keyfiyetin 
tahkik edilerek mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

1921/1921 Fatma Mcdiha Tiizi 
Hacıbayram Gazian- 
teb sokak No: 22 
Ankara

2483/2483 Kadri Çelen
Yenimahalle 1. du
rak No: 40 
Ankara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki itirazının aidol- 
duğu komisyonca tetkik edilmekte olup henüz bir karara bağ
lanmadığı Maliye Vekâletinin cevabi yazısından anlaşıldığı ci
hetle vâki talep ve şikâyet hakkında encümeriimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin vergi itiraz komis
yonu kararma intizar etmesi lâzıgeleceğine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

958 26 . XI . 1958

2454/2454 Emin Eser 
Yörükselim mahal
lesi 54 ncü sokak 
No: 16/7 
Maraş

Dilekçi : Piyade teğmeni iken mahkeme karariyle haksız 
ve yersiz olarak ordudan ihracedildiğini beyanla, tekrar tav
zifini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Katileşen hüküm mucibince ordudan 
ihracedilerek âdi mâlûl muamelesine tâbi tutulmuş olan dilek
çinin tekrar tavzifi hakkındaki talebinin mezkûr hüküm mu
vacehesinde encümenimiz tarafından tetkikine imkân görüle
mediğinden bu hususta muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

959 26 . XI . 1958

2491/2491 Sıdıka Karabulut 
İstasyon mahallesi 
Tünel ağzı No: 48 
Kilimli

Dilekçi : Kocası Assubay Haşan Karabulut’un orduda bıra
kılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan 
cevapta, sıhhi durumundan dolayı âdi mâlûl muamelesine tâbi 
tutularak evrakı tekemmül ettirilmiş olan Haşan Karabulut’un 
orduda alıkonulmasına kanunen imkân görülemediği bildiril
mekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

960 26. XI . 1958

221/221 Nuri Bilen Dilekçi : Senelerden beri yetiştirdiği koruluğun tahribedil-
Kasaba halkından diğinden ve belediye reisinin bâzı suiistimalleri bulunduğun- 
Genezin - Nevşehir dan bahsile, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu bapta alâkalılar hakkında verilen

men’i muhakeme kararının vilâyet idare heyetince de tasdik 
olunduğu Dahiliye Vekâletinin cevabından anlaşıldığı cihetle 
vâki şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

961 26. XI . 1958
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2315/2:5Jf* Recep Gülbahar Dilekçi : Çiftehan istasyon büfesi müsteciri Veli Ercan’ın
rit'tehan - riukışla Devlet Demiryollarına ait sacları çaldığını bildirmekte ve adı 

geçen hakkında kanuni takibat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alman cevap
ta, büfe müsteciri Veli Ercan tarafından Devlet Demiryolları
na ait sacların çalınmamış olduğu beyan edilmekte olduğun
dan, vâki talep ve ihbar hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

962 26 . XI . 1958

2477/2477 İbrahim Gayret Dilekçi : Karadeniz Aygır deposunda kendisine harcırah
Kılıçdede mahallesi verilmesini icabettiren vazifelerde çalıştırıldığından ve bu hu-
Seına sokak N o: 9/A sustaki talebinin nazara alınmadığından bahsile, kanunî istih-
Samsun kakının ödenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alman cevapta, di
lekçinin harcırahı icabettiren bir işte kullanılmadığı ve bu iti
barla böyle bir istihkakın bahis mevzuu olamıyacağı bildiril
mekte olduğundan, vâki istek hakkında encümenimizce muame- 

© le tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

963 26 . X I . 1958

777/777 Gülseren Uçan Dilekçi Dumlupmar Denizaltısı şehitlerinden Hüseyin
Garnizon dahili Ukan’m eşi olduğunu, tazminat hakkında mahkemeden aldık-
No: 74 lan hüküm İstanbul Üçüncü icra Dairesine berayi infaz tevdi
Gölcük - İzmit edilmiş bulunduğu halde şimdiye kadar mahkumünbih tazmi

natın tahsil ve taraflarına teslim edilmediğini ve vekili vasıta- 
siyle bir garame cetvelinin hazırlanmasına teşebbüs edildiğini 
haber aldığını beyanla, bu cetvelin bir an evvel tanzim edilerek 
haklarının verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevaba gö
re, bahis mevzuu gareme cetveli hazırlanmış ve müstedinin ala
cağı paranın miktarı 954/4941 ve 956/1410 sayılı dosyalar 
üzerinde tesbit edilmiş olduğundan, dilekçinin bu bapta İstan
bul 3 ncü İcra Memurluğuna müracaat etmesi lâzımgeleceğine 
ve bu itibarla vâki talebi hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

964 26 . X I . 1958



1658/1658

Arzuhal
No.

2438/2438

2292/2292

Dilekçi : Nüfusa tescilini istemektedir.
Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaptan 

dilekçi ile diğer kardeşlerinin nüfusa kaydedildikleri anlaşıldı
ğından, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

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

965 26 . X I . 1958

Dilekçi : Manyas kazasına bağlı Kızıksa köyü Muhtarı An- 
tebli ve arkadaşları tarafından öldürülmek kasdiyle dövüldü
ğünden ve fiilin vukubulduğu 1942 senesine nazaran müruruza
man da hâsıl olmamış bulunduğundan bahsile, suçlular hakkın
da yazılı emir yoluyla âmme dâvası açılmasını ve maddi ve mâ
nevi tazminatın bunlardan alınarak kendisine verilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve iddiasından do
layı kanun yoluna müracaat etmesi icabedeceğinden bu husus
ta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

966 26 . X I . 1958

Şemsi Yıldabir 
Necatibey caddesi 
No: 163
Tophane - İstanbul

Zekeriya Gül 
Çoban köyünde 
Göle

Nurettin Arat 
Lâmia Arat Vekili 
Cevatpaşa mahallesi 
Ziraatbank sokak 
No: 5 
Diyarbakır

Dilekçi : Çinar kazası merkezinde bulunan arazilerinin fu- 
zulen istimlâk edildiği bilmuhakeme sabit olarak, bu gayri- 
menkullerin aynen kendilerine iadesi hakkında hüküm lâhik 
olmuş ve bu hüküm Temyizen de tasdik edilmek suretiyle ka
tileşmiş bulunmasına rağmen, mezkûr arazinin kısmen göç
men evlerinin ve kısmen de resmi binaların inşasına, tahsis 
edildiğini ve bu vaziyet karşısında bedelin ödenmesi için alâ
kalı makamlara müracaat edildiği halde bir semere elde ede
mediklerini beyanla, bu baptaki dosyanın Toprak ve iskân 
Umum Müdürlüğünden celbolunarak incelenmesini ve mağduri
yetlerinin önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin beyan ve iddiasına ve İmar 
ve iskân Vekâletinden bu hususta alman cevaba göre; tekev
vün eden ihtilâftan dolayı önce mezkûr vekâlete ve icabında 
da kaza merciine müracaat edilmesi lâzımgeleceğinden? vâki 
talebin bu bakımdan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

967 26 . X I . 1958



2378/2073 Dursun Parlak
Rizaiye mahallesi 
Hanlar sokak No: 3 
Kahveci 
Elâzığ

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

Dilekçi : Kasden çocuk düşüren ve zina eden karısı Âfet Par
lak ile diğer suçlular hakkında takibat yapılmadığından bahsi- 
le, kanuni iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevaba gö
re, kasden çocuk düşürme hakkında kâfi delil elde edilemedi
ğinden ademitakip kararı verilmiş ve zinadan suçlu olanlar 
hakkında ise asliye mahkemesinde âmme dâvası açılmış oldu
ğundan, vâki talebin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

968 2 6 .X I .1958

12821/11931 Muhtar ve arkadaş- 
952 lan

Kıırçik köyünde 
Mazg'irt

Dilekçiler : Mazgirt kaza merkezinin başka bir köye nak
lini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen kaza merkezinin başka bir 
köye naklinin birçok bakamlardan uygun görülmediği Dahiliye 
Vekâletinin bu baptaki cevabi yazısından anlaşıldığı ve esasen 
nakil keyfiyeti yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulun
duğu cihetle vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimiz 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

969 26 . X I .1958

Dilekçi : Müddetini doldurduğu hailde terfi ettirilmediğin- 
den bahsile, gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba 
göre, dilekçi 25 liradan otuz liraya terfi ettirilerek Demirköy 
kazası hususi muhasebe memurluğuna naklen tâyin olunmuş 
bulunduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

970 26 . X I . 1958

8701/9344 Hüseyin Eı-yiğit Dilekçi : Çiftçi mallannı koruma meclisi âzalarının vilâ-
951 Hükümet karşısında yetçe istifaya mecbur tutulduklanndan ve kiraladığı apartman

No: 91 dairesinden, kapı kilidi kmlmak suretiyle dışarı atıldığından
Manisa bahsile, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba 
göre, istifaya mecbur tutulma keyfiyeti varit bulunmamış ve 
sözü geçen apartman dairesi, sahipleri tarafından, bir başkası-

974/902 Haşan Candoğan
950 Hususi Muhasebe 

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

na kiralanmış olduğu için, boş bir halde müstecirine teslim edil
miş olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

971 26. X I. 1958

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borcunun bir yıl için teci
lini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tecilini istediği borcu Ziraat 
Bankası Manisa Şubesine tamamen ödediği Ziraat Vekâletinin 
bu baptaki cevabından anlaşılmasına binaen, ödenen bu borca 
taallûk eden talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

972 26 . X I . 1958

15625/14588 Mustafa Kübaş
952 Necati mahallesi

Borsa caddesi No: 3 
Manisa

17862/16632 Mehmet ölmez
953 arkadaşları

Karaseki köyünde 
Bucak - Burdur

Dilekçiler : Burdur vilâyetinin Bucak kazasının Melli nahi
yesine bağlı Karaseki köyünün Çmar mahallesinin başka bir kö
ye bağlanmamasını istemektedirler.

Gereğid üşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba gö
re bu husustaki muamele tekemmül etmiş ve mezkûr Çmar ma
hallesinin başka bir köye ilhakı hakkındaki karar tasdik olun
muş bulunduğundan vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

973 26 . X I . 1958

15189/14599 Yusuf Güldü
Karakoş köyünde 
Tirebolu

Dilekçi : Mâlûliyet gelirinin artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinden alman cevaba gö
re, dilekçiye son defa üç ayda bir peşin ödenmek üzere, 69 lira 
65 kuruş mâlûliyet geliri bağlanmış olduğundan, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

974 26 . X I . 1958

14859/14270 Hayrünnisa Kara bel 
14029/13443 Kavaklıdere 14 Ma-

952 yıs mahallesi Bora
zan sokak No: 11 
Ankara

Dilekçi : 14 Mayıs Kooperatifi inşaat plânında saçak yük
sekliği 6,5 metre olarak tesbit edilmiş olan dükkânların mebni 
bulunduğu arsalarm sonradan toprak ilâve edilmek suretiyle 
eski seviyelerinden üç metre daha yükseltilmiş olduğunu ve bu 
bakımdan mezkûr 6,5 metre irtifam bugünkü seviyeden itibaren
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

hesabedilemiyeceğini, edildiği takdirde ilâve inşaatın kendi evi
nin manzarasını kapatacağını ve aynı zamanda imar talimatna
mesinin 18 ve 26 ncı maddeleri hükümlerinin de ihlâl edilmiş 
olacağını ve bu duruma nazaran sözü geçen dükkânlar üzerine 
kat ilâvesine imkân bulunmadığını beyanla, gereğinin yapılma
sını istemektedir.

îmar ve iskân Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyet konusu 
olan hususlar hakkında dilekçi tarafından Devlet Şûrasında dâ
va ikâme edilmiş olduğundan bu bapta idareten yapılacak bir 
muamele bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin konusunu teşkil eden hususlar 
hakkındaki dâvanın Devlet Şûrasınca İncelenmekte olduğu ve
kâlet cevabından anlaşıldığı cihetle vâki talebin Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

975 26 . X I . 1958

2339/2339 Yusuf Şahin ve ar- Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini iste- 
kadaşları inektedirler.
Çiftçi
Akpmar - Adıyaman Gereğid üşünüldü : Ticaret Vekâletinden alman cevaba gö

re dilekçilerin bankaya olan borçlan 7052 sayılı Kanun mucibin
ce taksitlendirilmiş olduğundan vâki talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

976 26 . X I . 1958

Dilekçiler : Haksız ve yersiz olarak vazifeden uzaklaştırılmış 
olduklarını ve bilâhara muameleyi ıslah için kendilerinden zorla 
istifa dilekçesi alındığını ve Vize Belediyesinde bâzT yolsuzluk
ların da cereyan etmekte bulunduğunu beyanla, kanuni iktizası
nın yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba gö
re, dilekçilerin vazifeleriyle ilgili şikâyetleri Mülkiye Müfettiş- 
liğince tetkik ve tahkik edilerek bu bapta hazırlanan fezleke Vi
lâyet idare Heyetine tevdi olunmuş ve Vize Belediyesinde yol
suzluk bulunduğu yolundaki iddia da tamamen kavli mücerret-

13573/12993 Abdullah Borik ve 
arkadaşı Hüseyin 
Şükrü Torlak 
Belediye zabıta eski 
memurlarından 
Tire
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi . Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

te kalmış olduğundan, vâki müracaat hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

• Karar No. Karar tarihi
________ _______f____

977 26 . XI. .1958

Dilekçi: Kendisine son hizmet zammı şeklinde emekli aylığı 
bağlandığını, halbuki eski ve yeni hizmetlerinin birleştirilerek 
mecmuu üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunmak lâzımgeleceğini 
beyanla, iktizasının bu yolda yapılması hususunun teminini is
temektedir.

Gereği düşünüldü: 5434 sayılı Kanunun geçici 36 ncı mad
desi hükmüne tevfikan kendisine hizmeti ahire zammı namı al
tında maaş bağlanmış olduğu anlaşılan dilekçinin şimdiki talebi 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğundan mezkûr 
talep hakkında bu balamdan encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

978 26 . X I . 1958

900/900 Mehmet Kaif Barlas 
2503/2503 Taşlıtarla; Sarıgöl 
3115/3115 mahallesi Barlas so

kak No: 6 
Eyüp - İstanbul

1920/1920 Mustafa Turgut 
Çakırlar caddesi me
mur evleri No: 12 
Antalya

Dilekçi: 1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi mucibince ken
disine verilmesi lâzımgelen ikramiyenin bir an evvel itası husu
sunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Maliye Vekâletinden alınan cevapta: Di
lekçiye 1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi mucibince ikramiye 
verilip verilemiyeceği hususunun tetkik edilmekte olup nejtice- 
nin kendisine de bildirileceği beyan edilmekte olduğundan, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve icabında müstedinin bu bapta kaza merciine müraca- 
atte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

979 26 . X I . 1958

1619/1619 Kasım Ulus
Tahtaköprü halkın
dan 
İnegöl

Dilekçi : İnegöl kazasına bağlı Tahtaköprü nahiyesinde bu
lunan arsasının usulen istimlâk edilmeden yola kalbolunduğunu 
beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba 
göre dilekçinin arsası istimlâk edilmek suretiyle yola kalbedil-



miş olduğundan vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına ve mumaileyhin istimlâk bedeli 
hakkında usulü dairesinde kanuni merciine müracaatte muhta
riyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  16 —

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

980 2 6 .X I .1958

1874/1874 Ali Rıza Uygur Dilekçi : Meşrutan tahliyesini istemektedir.
Ceza evinde hüküm
lü Gereği düşünüldü : Dilekçinin meşrutan tahliyesi hakkında 
Mihallıççık mahalli mahkemesinde verilen karar, kanuni şartlan haiz olma

masından dolayı Adliye Vekâletince tasvibedilmiyerek önce 
müstedinin iş esası üzerine kurulan ceza evine nakline lüzum 
gösterilmiş bulunmasına göre, vâki talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

981 26 . X I . 1958

Dilekçi : Annesi Fethiye Keser’in 1 . VI . 1958 tarihinde ze
hirlenmek suretiyle öldürüldüğünden bahsile, suçlular hakkında 
kanuni takibat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevapta, 
müstedi Bekir Keser daha evvel Ali Dilber adındaki şahsm, aile
si efradını zehirlemek maksadiyle kira evinde kimyevi madde 
yaktığını iddia etmiş ise de bu hususta kâfi delil mevcudolma- 
masmdan dolayı adı geçen Ali Dilber hakkında mahallî C. miid- 
deiumumiliğince ademitakip karan verilerek bu kararın itiraz 
edilmemek suretiyle katileştiği ve dilekçinin muahharan vefat 
eden annesinin ise zehirlenerek öldürülmeyip ihtiyarlık sebebiy
le vefat ettiğinin Söke Belediye Tabipliğinin 1 . VI . 1958 gün 
ve 130 sayılı raporiyle tesbit edildiği ve şu izahata nazaran yapı
lan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülemedi
ği bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin annesi
ne taallûk eden talep ve iddiasında ısrar ettiği takdirde bundan 
dolayı kanuni merciine aynca müracaatte muhtariyetine ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karaı tarihi

2383/2383 Bekir Keser 
2813/2813 Kemalpaşa mahalle- 
3773/3773 si Ortaokul sokak 

No: 11 
Söke

982 26 . X I . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1306/1306 Haraza Süner
Ceza evinde mah
kûm 
Antakya

1457/1457 Bostan Süner
özsoğuksu köyünde 
Kırıkhan

—  17 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçilerden Hamza Süner, Ali Şükran ’nın öldürülmesi 
hâdisesiyle bir alâkası bulunmadığı halde haksız yere mahkûm 
edildiğini beyanla, şahitlerin dinlenerek mağduriyetten kurta
rılmasını istemekte,

Diğer dilekçi Bostan Süner de, mahallî C. müddeiumumisi 
ile jandarma kumtndanı ve hâkimin, gösterilen müdafaa şahit
lerinin ifadelerini almadıklarım ve oğlunun mâsum bulunması
na rağmen mahkâm edildiğini ileri sürerek kanuni iktizasının, 
yapılmasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedilerden Hamza Süner hakkındaki 
hükmün Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve Bos
tan Süner’in vâki iddiasından dolayı daha evvel yapılan tah
kikat sonunda delil bulunmaması hasebiyle muamele tâyinine 
mahal görülmediği ve mezkûr hükümle sair işlemlerde kanuna 
uymıyan bir cihete rastlanmadığı, Adliye Vekâletinin bu bap
taki cevabında beyan edilmekte olmasına binaen, ; dilekçilerin 
iddia ve şikâyetlerinin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ve kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde alâkalının 
iadei muhakeme yoluna ayrıca müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

983 26. X I . 1958

2456/2456 M. Akif Göksal 
Merkez İlk Tedrisat 
Müfettişi 
Kayseri

Dilekçi: Kendisine, 1 . III . 1955 tarihinde seksen liraya ter- 
fiini sağlıyacak şekilde kadro tahsis edilerek, 1 . V . 1956 tari
hinde (90) liraya çıkarılmasını ve maaş ve ikramiye farklarının 
da verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Maarif Vekâletinin bu baptaki cevabına 
ve evrak arasında mevcut Şûra ilâmına nazaran dilekçinin bu 
mevzudaki dâvası reddedilmiş olmasına göre vâki talebin encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

984 26 . X I . 1958

2465/2465 Nuri Aral
Sakarya İlkokul öğ
retmeni
Yozgad

Dilekçi: 6273 sayılı Kanuna göre Devlet Şûrasından almış 
olduğu ilâmın Maarif Vekâletince tamamen infaz edilmediğini 
beyanla, iktizasının yapılması hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Devlet Şurasından aldığı ka
rar mucibince durumu 6273 sayılı Kanun hükümleri dairesinde



—  18 —

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

tamamen düzeltilerek maaşının 1 . III . 1954 tarihinden itiba
ren 80 liraya yükseltildiği ve bu arada 5242 sayılı Kanundan 
da daha önce istifade etmiş olduğunun nazara alındığı Maarif 
Vekâletinin taleple ilgili cevabından anlaşılmasına binaen vâki 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

985 26 . X I . 1958

Dilekçi: Devlet Şûrasından aldığı ilâm mucibince maaşının 
26 . XII . 1955 tarihinde 80 liraya yükseltilebilmesi için kendi
sine mezkûr tarihten itibaren altmış liralık bir kadronun tahsisi 
lâzımgeleceğini beyanla, mezkûr ilâm hükmünün Maarif Vekâle
tince bu dairede infazı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkik edilen evrak münderecatına ve 
Maarif Vekâletinin cevabi yazısına nazaran, dilekçinin durumu 
Şûra ilâmı veçhile ve 6273 sayılı Kanun gereğince tamamen dü
zeltilerek kendisi mesleke avdet ettiği 26 . VII . 1954 tarihin
den itibaren yetmiş liraya yükseltilmiş ve bu maaşta da bir yıl 
yedi ay kıdemli sayılmış olmasına ve mütaakıp terfi, normal bir 
terfi olduğu cihetle, sözü geçen kanun ve ilâmın şümulü dışın
da kalmasına binaen, vâki talep hakkında zikredilen sebepler
den encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

986 26 . X I . 1958

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilâma göre maaşının 
30 . V . 1956 tarihinde (80) liraya yükseltilebilmesi için ken
disine mezkûr tarihten itibaren altmış liralık bir kadronun 
tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, mezkûr ilâm hükmünün Maarif 
Vekâletince bu dairede infazı hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen evrak münderecatına ve 
Maarif Vekâletinin cevabi yazısına nazaran, dilekçinin durumu 
Şûra ilâmı dairesinde ve 6273 sayılı Kanun gereğince* tama
men düzeltilerek kendisi mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 
1 . III . 1954 tarihinden itibaren 60 lira maaştan yetmiş liraya 
yükseltilmiş ve bu maaşta da dokuz ay bir gün kıdemli sayıl
mış olmasına ve mütaakıp terfi, normal bir terfi olduğu cihetle,

2363/2363 Zeki Akman
Ulus İlkokulu öğret
meni 
Ankara

2362/2362 M. Nami öktem 
Ulus ilkokulu öğ
retmeni 
Ankara
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sözü geçen kanım ve ilâmın şümulü dışmda kalmasma binaen, 
vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce 

ı muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

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

987 26 . XI . 1958

709/709 Hikmet Ekinci
Yusufpaşa mahalle
sinden, Hekimdede 
sokak No: 15 
Urfa

Dilekçi : Urfa Belediye Reisi Cemil Hacı Kâmiloğlu’nun 
bâzı usulsüz ve yolsuz muamelelere tevessül ettiğini beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Dilekçinin, 
istidasmda gösterdiği adreste bulunamamış olmasından nâmı 
müstear kullandığının anlaşıldığı ve Urfa Belediyesince usul 
süz olarak yapıldığı iddia edilen işlerde de bir yolsuzluk görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

988 26 . XI . 1958

Reis 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu

Mazbata Muharriri 
Samsun 

N. Ulusoy
Adana 

H.  öner
Bingöl 

M. N. Okcuoğlu

Bolu 
M. Dayıoğlu

Elâzığ 
M. Altmdoğan

Hatay 
t. Mursaloğlu

Konya 
S. Sayın

Niğde 
/. Güven

Yozgad 
M. Ataman

Yozgad 
S. Eronat

t



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

2316/2316 Mahmut Kaya
2323/2323 1. Ordu Müfettişli- 

(S. No: 18) ğinde
Harbiye - İstanbul

2317/2317 Mehmet Karaman
2347/2347 1. Ordu Müfettişli- 

(S. No: 19) ğinde
Harbiye - İstanbul

2319/2319 Nezir Cabuğ 
(S. No: 20) 1. Ordu Müfettişli

ğinde N o: 2089 
Harbiye - İstanbul

2320/2320 Şükrü Diker 
(S. No: 21) 1. Ordu Müfettişli

ğinde
Harbiye - İstanbul

2321/2321 Erdem Ergüı* ve ba-
2346/2346 bası Kâzım Ergüı*
2466/2466 1. Ordu Müfettişli- 

(S. No: 22) ğinde
Harbiye - İstanbul

2377/2377 Ahmet Salih Pulat- 
(S. No: 23) oğlu

3. Ordu Müfettişliği 
Karargâhı Merkez 
Başkanlığı 
Erzurum

2378/2378 Abdullah Güngör 
(S. No: 24) 3. Ordu Evrak Mü

dürlüğünde 
Erzurum

2406/2406 Aydın Şerbetçi 
(S. No: 25) 2. Ordu Karargâh 

Bölüğünde 
Konya

2407/2407 Oğuz Bozkurt Bengi 
(S. No: 26) 2. Ordu Karargâh

Bölüğünde
Konya

2408/2408 Ahmet İlhami Serin 
(S. No: 27) 2. Ordu Karargâh 

Bölüğünde 
Konya

Dilekçiler : 47. dönem Piyade ve Topçu Yedeksubay okul
ları ile 45. dönem Ulaştırma Yedeksubay kursu öğrencilerin
den olduklarını ve devre sonunda haksız yere çavuş çıkarıldık
larını beyanla, kendilerine bir imtihan hakkı daha verilmesini 
istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi 
yazılarında ezcümle : Dilekçilerin durumlarını inceliyen okul 
idaresinin İlmî ehliyet bakımından kendilerini kifayetsiz göre
rek, çavuş olarak lataya şevklerine ittifakla karar vermiş ve 
bu karann üst makamca da tasdik edilmiş olduğu ve yapılan 
işlemde kanun ve talimata aylan bir cihet görülemediği bildi
rilmektedir.

Vâki davet üzerine, Millî Müdafaa Vekâletinden mümessil 
olarak gönderilen Erkânı Harbiyei Umumiye Harekât Dairesi 
Başkanı General Mehmet Mete ile refakatindeki zatların bu 
hususta verdikleri izahat da dinlendikten sonra, gereği görüşü
lüp düşünüldü :

47. dönem Piyade ve Topçu Yedeksubay okulları ve 45. dö

nem Ulaştırma Yedeksubay kursu öğrencilerinden olan dilek
çilerin yapılan imtihanlarda bâzı derslerden başarı sağlıyama- 
mış olmalarından dolayı öğretmenler Kurulu karariyle çavuş 
olarak kıtaya sevk edildikleri bu baptaki kararm ittihazında 
siyasi, içtimai veya ahlâki mahiyette başkaca bir sebebin âmil 
olmamış bulunduğu; mümessil olarak dinlenen Erkânı Harbi
yei Umumiye Harekât Dairesi Başkanı General Mehmet Mete’
nin, Millî Müdafaa Vekâletinin müstedilere taallûk eden yazı
larını tavzihan vâki' beyanından anlaşılmıştır.

Yine mumaileyh temsilciye refakat eden yetkili zatların ver
dikleri malûmata nazaran da, geçmiş senelerde bâzı devre men
suplarına ikinci, hattâ bir üçüncü imtihan hakkı verilmiş bu
lunmaktadır.

Şu hale göre, bir kısım derslerin imtihanında başan eldeı 
edememiş olanlara yeni bir imtihan hakkı verilip verilmemesi 
keyfiyeti tamamen takdire bağlı bir husus olarak kabul edilmek 
lâzımgelmektedir. Esasen imtihan ve not atma talimatında da 
bu takdir hakkının istimalini önliyecek bir hüküm mevcut 
değildir.

Tahsil dereceleri bakımından Yedeksubay Okuluna kabul 
edilerek burada muayyen müddeti kanun ve nizamların kendi
lerine tahmil edildiği vecibelere riayet göstermek suretiyle ik
mal ettikleri ve ahlâki bakımdan da hiçbir şaibeleri bulunma
dığı tebeyyün eden dilekçilerin, muvaffak olamadıkları ders
lere münhasır olmak üzere, tekrar imtihana tâbi tutulmaları, 
kendilerini maddi ve mânevi bakımlardan şiddetle tazyik et
tiği aşikâr olan şimdiki ağır durumlarını devam ettirmekten



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

2442/2442 Nezihi Eke 
(S. No: 28) 3. Ordu Müfettişliği 

Karargâhı Assubay- 
lık yazıcısı 
Erzurum

2318/2318 Ali Yavaş
3088/3088 III. Kor. Kh. Birlik 

(S. No: 29) çavuşlarından
Hadımköy - İstanbul

2244/2244 Nezir Caner 
(S. No: 30) 8 .MotorBl.de 1130 

Yaka No. h 
Ankara

1150/1150 Mestan Kıdırgıç 
(S. No: 31) 3. Or. Personel Bşk.

Maliye Şubesinde 
Erzurum

2234/2234 Salâhattin Şeker- 
(S. No: 32) oğlu

Ayvansaray Külhan 
sokak No: 8 
İstanbul

2246/2246 Mustafa Yavaş 
(S. No: 33) Ilıca - Balya 

Balıkesir

2247/2247 Silviya Mitrani 
(S. No: 34) Karaka§ mahallesi 

Karakaşbey sokak 
No: 22 
Kırklareli

daha evlâ ve müreccah görülmüştür. Aynı zamanda bu halin, 
yani tekrar imtihana tâbi tutulma keyfiyetinin, içinde bulun- 
duklan ruh haletini daha müsait bir zemine irca etmelerine ve 
dolayısiyle nikbin ve daha faydalı birer uzuv halini tekrar ik- 
tisabeylemelerine kuvvetle saik olacağından da asla şüphe edi
lemez.

Binaenaleyh; müstedi Mahmut Kaya, Mehmet Karaman 
Nezir Cabuğo, Şükrü Diker, Erdem Ergür, Ahmet Salih Pulat 
oğlu, Abdullah Güngör, Aydın Şerbetçi, Oğuz Bozkurt Bengi 
Ahmet îlhami Serin, Nezihi Eke, Ali Yavaş, Nezir Caner, Mes 
tan Kıdırgıç, Salâhattin Şekeroğlu, Mustafa Ali Yavaş ve Sil 
viya Mitrani’ye de başan gösteremedikleri derslerden yeni bir 
imtihan hakkı daha verilmesi uygun görüldüğünden, Millî Mü
dafaa Vekâletinin bu husustaki salâhiyetini kullanarak gere
ğini müstacelen yapması lüzumuna, Reis Hüseyin Ortakcıoğlu 
ile âzadan Mahmut Ataman’m muhalif kalmalanna karşı mev
cudun mutlak ekseriyeti ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

989 3 . X II. 1958

İfceis Mazbata Muharriri Kâtip Âza
Çorum Samsun Çanakkale Adana

İH. Ortakcıoğlu N. Ulusoy A. H. Sezen H. öner

Adıyaman Antalya Diyarbakır Elâzığ
S. Ağar Y. Yazıcı K. Tayşi M. Altındoğan

Malatya Trabzon Yozgad Yozgad
M. Delikaya O. N. Lermioğlu M. Ataman S. Eronat

(Arzuhal sayısı: 95)
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Arzuhal
No.

£444/2444

Arzuhal .sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Kasftn Tiirk- 
sev
Yenimahalle Muhaç 
sokak No: 45 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1930 tarihinde emekliye ayrıldığını, o tarihte ken
disi mâlûlen tekaüt edilmesini istemiş olmasına rağmen bu* ci
hete hiç yanaşılmadığmı, hizmet müddetinin hesabında da yan
lışlık yapıldığını, tahsis edilen çok az bir maaşla maişetini te
mine imkân bulunmadığını beyanla, ya emekli aylığının tadi
lini veya otuz sene üzerinden emekli ikramiyesinin verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin gerek maaş tadiline, gerekse 
ikramiyeye mütaallik talebini önce aidolduğu vekâlete karşı 
dermeyan etmesi ve ihtilâf vukuu halinde de idari kaza mer
ciine müracaatle dâva açması lâzımgeleceğinden vâki isteği 
hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

990 26 . X I . 1958

,0055/2055 .Nefise Olcay Dilekçi : Müteveffa oğlunun Ziraat Bankasında ve diğer
Samanpazarı Yokuş- Devlet daire ve müesseselerinde geçen hizmeti, kendisine eytam
lu sokak No: 2 maaşı bağlanacak hadde vâsıl olduğunu beyanla, gereğinin bir an
Ankara evvel yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut şûra ilâmına 
nazaran bu konu mezkûr kaza merciinin tetkikinden geçmiş ol
masına ve diğer taraftan, Ticaret Vekâletinin cevabi yazısına 
göre de dilekçiye 6580 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan da 
aylık bağlanmasına imkân bulunmamasına binaen, vâki talep 
hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

991 26 . X I . 1958



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

1489/1480 Ahmet Taşman 
Tüccar - çiftçi 
Posta Cad. No: 20 
Bolu

Dilekçi : Bolu’nun en mûtena bir yerinde, Ankara - İstan
bul asfaltı üzerinde yirmi bin metre kare genişliğinde ve mera 
halindeki arazisinde Et ve Balık Kurumu ile müştereken besi 
çiftliği tesis ederek besicilik yapmak istediğini beyanla, bu işin 
kısa zamanda tahakkuk ettirilmesini rica etmektedir.

Gereği düşünüldü : Besi çiftlikleri tesis etme ve besicilik 
yapma işinin şimdilik Et ve Balık Kurumunun çalışmaları dı
şında kaldığı, ancak, hayvan besicisi ve müstahsilini teşvik ve 
takviye maksadı ile, kuruma kasaplık koyun ve sığır vermeyi 
taahhüdedenlere şartname icabı % 36 - 50 nispetinde faizsiz 
avans ve taahhüt primi verilmekte bulunduğu, Ticaret Vekâle
tinden alınan cevapta bildirilmekte olduğundan vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin bu cevaba göre hareket etmekte muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

992 26 . X I . 1958

2335/2335 Ahmet Scymenoğlıı 
İstiklâl caddesi N o: 
60
Tuhafiyeci Mustafa
eliyle
Kocaeli

Dilekçi : Haksız yere vekâlet emrine alındığını beyanla, bu 
baptaki muamele ve kararın kaldırılmasını ve, mezkûr muame
lenin tesisine âmil olan Kocoeli Valisi hakkında da kanuni işlem 
yapılmasını istemektedir.

Gereğ düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba gö
re dilekçi hakkındaki vekâlet emri muamelesi kaldırılarak mu
maileyh Uşak Nüfus Müdürlüğüne yeniden tâyin edilmiş bu
lunduğundan bu hususa mütaallik talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin va
liye mâtuf şikâyetinden dolayı ayrıca kanun yoluna müracaat- 
te muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

993 26 . X I . 1958

3041/3041 Eyüp Gündumaıı 
Ceza Evi Hesap 
Memuru 
Bolu

Dilekçi : Vekâlet emrinde kaldığı müddetçe kendisine dört
te bir nispetinde maaş verildiğini ve tekrar memuriyete tâyin 
edilmesi hasebiyle geri kalan dörtte üçün de tediyesi lâzımge- 
leceğini ve aynı zamanda vekâlet emrinde kaldığı müddetin ter
fi süresine sayılması icabedeceğini ileri sürerek, bu hususlar 
hakkında bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında tatbik edilmiş olan 
6435 sayılı Kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrası dairesin
de kendisine dörtte bir maaş verilmiş ve tekrar memuriyete



—  3 —

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

tâyin halinde yapılacak muameleler hakkında mezkûr kanunda 
bir kayıt ve sarahat bulunmamış olmasına ve bu bakımdan şi
kâyete mevzu teşkil eden vekâlet muamelesinde bir yolsuzluk 
görülememesine mebni, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele-tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

994 26 . X I . 1958

899/899 Hüseyin Teker ve Dilekçiler : Tekirdağ vilâyetinin Muratlı kazasına bağlı Ya-
arkadaşları vaşca köyü hudutlan içindeki Fatma Selma Koca Reşid’e ait
Yavaşça köyü Mulı- 41 bin dönüm arazinin, civar köylere satılmasına mâni oluna-
tarı rak, ya kendilerine satılmasını veya Toprak Kanunu hüküm-
Muratlı lerine göre istimlâk edilip dağıtılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Sahibi tarafından noter senediyle satıl
mış olan mezkûr arazinin Toprak Kanunu hükümlerine göre 
istimlâkinde bir fayda memul bulunmadığı İmar ve İskân Ve
kâletince icra ettirilen tetkikat neticesinde anlaşılarak müste
dilere de bu yolda tebligat yapılmış olmasına nazaran vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

995 26 . X I . 1958

2(^70/2070 M. Reşit Erkök Dilekçi : Cephe, kıt’a ve müteferrik hizmetlerinin toplamı
Çifte Merdiven ma- 47 seneye baliğ olmakta bulunduğundan bahsile, kendisine 
hailesi Saray sokak emekli ikramiyesi verilmesini istemektedir, 
çıkmazı No: 22 Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 14 . VII . 1936 tari-
Konya hinde yaş haddinden emekliye ayrılmış olan dilekçinin bu tarihe

kadar olan fiilî hizmetinin 26 sene, beş aydan ibaret bulunduğu 
ve mülga 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 58 nci maddesinde, bil
fiil otuz yıl hizmeti olanlara ikramiye verileceği yazılı olduğun
dan tekaüde sevkı tarihinde müstahak olmadığı için kendisine 
ikramiye verilemediği ve halen itibari zamlarının fiilî hizmetine 
ilâvesi suretiyle bu ikramiyenin tesviyesine kanunen imkân gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile vekâlet arasında bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine aidolduğundan vâki talep hakkında bu sebepten Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encüme
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

996 26 . X I . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi En.?ümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1053/1053 Mustafa Kurt Dilekçi : Cihanbeyli kazası merkez nahiyesinin însuyu köyü-
Yeni köyde ne bağlı Pınarbaşı Yaylasının bu köyden alınarak Yeniköye bağ-
Cihanbeyli - Konya lanmasmda isabet bulunmadığını beyanla bu baptaki kararın 

kaldırılmasını ve eski durumun iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu hususta yetkili Kurullarca verilen 
kararla, valiliğin açıklayıcı karar ve mütalâası Dahiliye Vekâ
letince yerinde ve binaenaleyh İl İdaresi Kanunu hükümlerine 
uygun görülerek 17 . VI . 1958 tarihinde onayı istihsal edilmiş 
bulunmasına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15188/14598 Mehmet Tığlı ve ar
kadaşları
Arama sokak No: 65 
Aydınlıkevleı- - An
kara

997 26 . X I . 1958

Dilekçiler : Hüseyingazi istikametinden gelip semtlerini teh- 
dideden sel sularının tevlidedebileceği her hangi bir felâketten 
korunabilmeleri için belediyece yol kanalı menfez ve saire dre
naj tertibatının yapılmasını ve bunların Esenboğa yolundan ge
çirilecek olan büyük menfezle birleştirilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi ya
zıda, bahis mevzuu mıntakada sel suları için bin metrelik büz 
ferşi ameliyesinin de diğer kanallar meyamnda mütaahhide iha
le edilmiş olduğundan işin sonunda müştekilerin ileriye sürdük
leri mahzurların ortadan kalkacağı bildirilmekte olmasına ve 
müşarünileyh vekâletin valilik vasıtasiyle mezkûr önemli işin 
matlup veçhile ikmal ve intacedilip edilmediğini takibederek ica
bında şikâyet sebebini tamamen bertaraf edecek mütemmim ted
birleri de ittihaz edeceği tabiî bulunmasına mebni vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

998 26 . X I . 1958

18147/16882 Hakkı Camcı ve Ali Dilekçiler : Sivas’ın İşhan köyündeki Hâzineye ait bir kısım 
Kızıltepe arazi hakkında Arut Yorulmaz tarafından açılan tescil dâvasına
İşhanı köyünde Mâliyenin de müdahale ettirilmesini ve bu suretle Hazine hu-
Sivas kukunun korunması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : İhbara mevzu teşkil 
eden 14 parça gayrimenkul hakkındaki mezkûr tescil dâvasının 
cereyan eden muhakemesi neticesinde bu gayrimenkullerin adı 
geçen Arut namına tesciline dair verilen hükmün Hâzinece 
temyiz edildiği ve bu durum karşısında idareten yapılacak bir
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muamele görülemediğinden neticeye intizar lâzımgeldiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

999 26 . X I . 1958

1736/1624 Seyfi Kalyoncu
Göldağı öğretmeni 
Ayancık

Gereği düşünüldü : Dilekçinin umum meyanında görülen 
idari lüzum üzerine nakledildiği ve tahakkuk ettirilen harcıra
hının ödendiği, ancak, geçmiş yıllara şâmil kadro nakline im
kân bulunmadığından iki aylık maaşının tesviye olunamadığı, 
Maarif Vekâletinin bu baptaki cevabi yazısında bildirilmekte 
olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin mezkûr iki aylık is
tihkakından dolayı aynca kanun yoluna müracaatte muhtari
yetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1000 26 . X I . 1958

Dilekçi : Gerze kazasının Mahmuttın Köyü Okulu öğretmeni 
iken Ayancık kazasının Göldağı Okuluna naklen tâyin edilmek 
suretiyle görev yerinin haksız yere değiştirildiğinden ve bir kı
sım istihkakının verilmediğinden bahsile, eski yerine iadesini 
ve bahis mevzuu istihkakın da ödenmesini ve müsebbipler hak
kında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

2448/2448 İsmail ve Emine öz- 
yılmaz
Osmaniye mahallesi 
Bulan sokak 
Giresun

Dilekçiler : İmar ve ihya ederek meyva bahçesi haline getir
dikleri 315 metre murabbaı arsanın şehir imar plânında yeşil 
saha içine alınmış olmasında asla isabet bulunmadığını, çünkü, 
bu civarda bulunan 50 - 60 evin belediyece istimlâk edilemiye- 
ceğini ve esasen mezkûr imar plânının senelerden beri tatbik 
mevkiine konulamadığını, arsaya nazaran içindeki ağaçların 
daha fazla kıymette olduğunu beyanla, mezkûr arsamn bugünkü 
rayiç üzerinden kendilerine temlikini ve imar plânındaki yeşil 
saha kaydının bu arsa üzerinden kaldırılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçile
rin vâki taleplerinden dolayı usulüne tevfikan kanun yoluna 
müracaatte muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1001 26. X I . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3032/3032 Hüseyin Pekova
Karahalil köyünde 
Babaeski
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Encümen kararı ve ne sebepten verüdiği

Dilekçi : Babaeski Hukuk Hâkiminin verdiği haksız bir ka
rarın Temyiz Mahkemesince tasdik edilmesi üzerine, öteden beri 
mutasarrıf ve zilyed bulunduğu tarlasının ve içindeki ay çiçek
lerinin, bunlarda hiçbir hakkı bulunmıyan bir kimseye teslim 
edilmesinin adalete aykırı düşeceğini ve hukuk hâkiminin öz 
kardeşinin aynı mahkemede avukatlık yaptığını, kazadaki tapu 
işlerinin de çok karışık olduğunu beyanla, bu hususların tahkiki 
için mahalline müfettiş gönderilmesini ve hakkının kendisine 
iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzu ettiği tarla ve 
mahsul hakkındaki mahkeme karan temyizen tasdik edilmiş ve 
diğer hususlara taallûk eden iddia ve şikâyeti de alâkalı vekâ- 
letlerce incelenmesi gereken meselelerden bulunmuş olmasına 
binaen vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ve müstedinin aynca kanun yoluna mü- 
racaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1002 26 . X I . 1958

2447/2447 Yahya Yayla Dilekçi: Bir gayrimenkul hakkında açtığı tescil dâvasının
Bayazit köyünde mahkemece haksız olarak reddedildiğini beyanla, kendisini mağ-
No: 7 dur duruma düşürenler aleyhinde tahkikat yapılmasını ve hak-
Görele kının gözetilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta daha evvel ileriye 
sürdüğü şikâyet Selef Komisyonca incelenerek 11 . XII . 1957 
tarihinde karara bağlanmış ve bu karar kendisine tebliğ edil
miştir.

Şimdiki isteği de kaza merciince hükme raptedilmiş olan 
mezkûr dâva ile ilgili bulunduğundan bu isteğin dahi Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümeni- 
mizce tetkik mevzuu yapılmasına imkân görülememiştir.

Diğer taraftan, müstedinin kendisini mağdur duruma dü
şürdüklerini iddia ettiği kimselere raci şikâyetini alâkalı ma
kam ve mercilere bildirmesi gerekir.

Yukarda beyan edilen sebeplerden dolayı mezkûr son müra
caat hakkında da muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1003 26. X I . 1958



3022/3022

Arzuhal
No.

2766/2766

2765/2765
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

Dr. Galip Yavaşça Dilekçi : Devlet Şûrasında ikame etmiş olduğu iadei muha-
Kilis keme dâvasının, alâkalı memurların ihmal, dikkatsizlik ve zühu

lünden dolayı redde mâruz kaldığını beyanla, ilk ve mütemmim 
istidalarım muhtevi 1765 ve 2511 sayılı dosyaların birleştirile
rek yeniden tetkika tâbi tutulmasına karar verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi sarahatine göre vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1004 26. X I . 1958

Nahsen Genç. Dilekçi: Arzuhal Encümenince, kendisine toprak verilmesi
Başpınar köyünde veya mâüûl maaşı bağlanması karara raptedilmiş olduğu halde 
Kırıkhan - Hatay muktezasının el’an yapılmamış bulunduğunu beyanla, mezkûr 

karar dairesinde muamele ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin ilk müracaatı hakkındaki ka
rar, kendisine toprak verilmesi veya mâlûl maaşı bağlanması gi
bi bir hümü mutazammın olmayıp, 9 . IV . 1958 gün ve 12 sa
yılı haftalık cetvelin 24 ncü sayfasında münderiç bulunan mez
kûr 439 numaralı Seflef Komisyon Kararına göre mumaileyhin 
bu bapta nihai kararı vermeye yetkili idari makam veya mer
cie müracaatte bulunması lâzımgeleceğine binaen, vâki son ta
lebi dolayısiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1005 26 . X I . 1958

Bekir Cin 
Aydoğdıı mahallesi 
Değirmen sokak 
No: 15 
Tekirdağ

Dilekçi : Daha evvelki müracaatı hakkındaki kararın kendi
sine tebliğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ana ve babasından ayrı ola
rak iskân edilmesi talebini muhtevi istidası selef encümence tet
kik edilerek kendisinin aidolduğu idari makama müracaatı lâ- 
zımgeleceğine karar verilmiş ve bu baptaki karar da tarafına 
tebliğ edilen 2 . IX . 1957 gün ve 99 sayılı cetvelin 27 nci sayfa
sında münderiç bulunmuş olmasına göre vâki talep hakkında 
başkaca muamele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1006 26. X I . 1958
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1587/1587 Mehmet Altmkılıç Dilekçi : Subaylığa geçirilmesini istemektedir.
Astsb. Üst. Çvş.
Lüleburgaz Gereği düşünüldü : Müstedinin Birinci Hava Knt. Gr. Lüle

burgaz Radar mevziinde görevli Astsubay olduğu ve 5802 sayılı 
Kanunun 28 nci maddesi gereğince kıdemli başçavuşluğunun 1 
ve 2 nci yıllarında subay olmak için müracaat ederse emsalleri 
arasında imtihana tâbi tutulabileceği ve halen subay sınıfına 
nakline imkân görülemediği Millî Müdafaa Vekâletinden bildi
rilmekte olduğundan vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1007 . 26 . X I . 1958

2496/2496 Ali Bilgi ve arka
daşları
Kesecik köyü İhti
yar Heyeti 
Karaman

Dilekçiler : Eski köy muhtarının köy halkından gizli olarak 
seçtiği bilirkişilerin hakikat hilâfına olarak ifade ve beyanda bu
lunmaları sebebiyle köy halkının birçok tapulu ve vergili yer
lerinin 70 numaralı Toprak Komisyonunca tevzie tâbi tutuldu
ğunu ileri sürerek, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir
ler. .

Gereği düşünüldü : îmar ve İskân Vekâletinden alınan ce
vapta, şahıslara ait tapulu ve vergili yerlerin dağıtıma tâbi tu- 
tulmayıp kanun gereğince tevzi edilmesi icabeden arazinin hak 
sahiplerine verilerek namlarına tesçil kılınmış olduğu bildiril
mekte olmasına göre vâki talep ve şikâyet hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçilerin ta
lep ve iddialarında ısrar ettikleri takdirde usulüne tevfikan aid- 
olduğu kaza merciine aynca müracaatte muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1008 26 . X I . 1958

2067/2067 Nuri Yavuz ve ar
kadaşları 
Timme köyünde 
Cide - Kastamonu

Dilekçiler : Köylerine ait yalıya ve sair mahallere îshak 
Türcan adındaki şahıs tarafından vâki fuzuli müdahalenin ön
lenmesi hakkında 5917 sayılı Kanuna tevfikan kaymakamlığa 
yaptıkları müracaatın bir semere vermediğini ve lehlerindeki 
28 . II . 1958 tarihli raporun dosyasında bulunmadığını ve kay
makamın adı geçen Ishak Türcan’ı himaye ettiğini beyanla, 
icabedenler hakkında Memurin Muhakematı Kanununa tevfi
kan takibat yapılmasını ve bu meyanda haklarının korunma
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan 20.X.1958 
gün ve Vilâyetler idaresi Genel Müdürlüğü şube 3. 190-34/23364



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

sayılı cevabi yazıda; münazaalı yerler hakkmdaki ihtilâfın 
mahkemeye intikal etmiş ve şikâyette bahsi geçen raporun da 
bu husustaki dosya içinde mevcut bulunmuş olduğu ve ortada 
kaymakamlıkça tarafgirane yapılmış bir muamele bulunmadığı 
bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin kaza mer-

* ciine intikal eden hususları bu mercide takibetmeleri lâzımge-
leceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1009 26 . X I . 1958

Dilekçi : İstiklâl madalyasiyle taltifini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önde Millî Müda
faa Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki 
talep hakkında filhal encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1010 26 . X I . 1958

Dilekçi : Evvelki müracaatı hakkında Arzuhal Encümeni 
tarafından verilen karar mucibince lâzımgelen muamelenin ya
pılması hususunun aidolduğu resmî daireye tebliğini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tazminat talebini muhtevi 
ilk dilekçesi üzerine Selef Komisyonca verilen ve 2 . VI . 1958 
gün ve 16 sayılı haftalık cetvelde neşrolunan 594 sayılı Kara
ra göre muameileyhin aidolduğu makam veya mercie bizzat mü
racaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki son talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1011 26. X I. 1958

Dilekçi : Harb mâlûlü olduğunu beyanla, kendisine mâlû- 
liyet maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Aynı mealdeki ilk istidası üzerine veri
lip kendisine de tebliğ olunan 29 . I . 1958 gün ve 439 sayılı 
Kararda dâhi beyan edildiği üzere bu bapta mensubolduğu as- 
kerlik şubesi vasıtasiyle Millî Müdafaa Vekâletine müracaat

3013/3013 Nahsen Genç
Başpınar köyünde 
Kırıkhan

2767/2767 Süleyman Sözlü 
Topçular köyün d o 
Düzce

3050/3050 Mehmet Uğraş
Eyüpoğlu mahallesi 
Eğri sokak No: 6 
Gazianteb



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  10 -

Encümen kurarı ve ne sebepten verildiği

etmesi lâzımgeleceğinden vâki son talebi hakkında da encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1012 26. X I . 1958

Dilekçiler : Türkeli nahiyesinin kaza haline getirilmesini 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Mezkûr nahiyenin 7033 sayılı Kanunla 
kaza haline getirildiği ve dilekçede adlan yazılı köylerin de 
yine bu kazaya bağlı olarak kaldıklan Dahiliye Vekâletinin 
işanndan anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1013 26. X I . 1958

Dilekçi: Ziraat Bankasından istediği kredinin bir an evvel 
verilmesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiye açılması kararlaştırılan 3 600 
lira çevirme kredisinin adı geçen tarafından az görülerek kul
lanılmadığı Ziraat Vekâletinden bildirilmekte olduğundan vâ
ki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1014 26 . X I . 1958

3172/3172 Satılmış Esen Dilekçi: Zilyed bulunduğu arazinin tapuda mukayyet olma-
Kozluca köyünde masından dolayı elinden alınarak göçmenlere verildiğinden bah- 
Oorum sile, boş araziden bir kısmının ihtiyacı için kendisine tahsisini

istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâkalı 
toprak komisyonuna müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden 
bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11453/10644 Hafize Doğan 
Merkezde çiftçi 
Kelkit

21344/19836 Türkeli Nahiyesi 
köyleri muhtarlık
ları
Ayancık

1016 26. X I. 1958
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3176/3176

Arzuhal
No.

2066/2066

1886/1886

Dilekçi: Harb malûlü olduğunu, İstiklâl madalyasiyle taltif 
edildiğini beyanla, kendisine vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması için gereken kanun teklifinin yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta ya Vekiller Heye
tine veya mensubolduğu vilâyet mebuslarına müracaat etmesi 
lâzımgeleceğine ve encümenimiz kanun teklif etmek yetkisine 
sahip bulunmamasına mebni vâki talep hakkında bu sebepten 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1016 26. X I . 1958

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

Yusuf Düzenli Dilekçi : Elâzığ - Van hattı güzergâhına tesadüf eden evi-
Arçivank köyünde nin yıktırılacağından bahsile, buna mukabil ya başka bir arsa 
Muş yahut münasip bir bedel verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Zemini Hazine uhdesinde kayıtlı bulunan 
ve fuzulen inşa edildiği anlaşılan mezkûr evin yıktırılması mü
nasebetiyle dilekçiye bir bedel ödenmesine kanunen imkân olma
dığı ve ancak enkazının teslim edilebileceği Nafıa Vekâletinin 
cevabi yazısından anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1017 26 . X I . 1S58

Mehmet Duymaz Dilekçi : Belediyece istimlâkine karar verilen müşterek arsa-
Reşatbey mahallesi sına ait kıymet takdiri muamelesinin henüz yapılmadığını beyan- 
232 sokak No: 30 la, gereğinin müstacelen ifası hususunun teminini istemektedir. 
Adana Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu edilen

arsa üzerindeki ev ve dükkânların maili inhidam olmaları dola- 
yısiyle 2290 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine tevfikan belediye 
encümeni kararı ile yıktınldığı, halen mutasarrıflan elinde olup 
yola katılmamış bulunan bu arsanın istimlâkine lüzum hâsıl ol
duğu takdirde icabeden muamelenin yapılarak sahiplerine teb
ligat icra olunacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Salman Pâk 
Kuvayı Milliye mü
cahit ve malûllerin
den
Pazarcık - Maraş

1018 26. X I. 1958
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Arzuhal

No.

3099/3099 Muzaffer Alp ve 
arkadaşı
Sultanhanıam 2 ııcı 
Vakıf Han No: 27 
İstanbul

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

Dilekçiler : Tapu ile mutasarrıf oldukları arazi dâhiline bâzı 
kimseler tarafından fuzulen yaptırılan gece konduların hedmi 
hakkında belediye encümeninden aldıkları kararın hemen infa
zını ve bu suretle tasarruf haklarının tanınarak mezkûr arazinin 
kendilerine teslimini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin usulü dairesinde infaz mer
ciine ve icabında men’i müdahale talebiyle mahkemeye müraca
atte muhtar olmak üzere vâki istekleri hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1019 26 . X I . 1958

2488/2488 Abdülmecit Aksöz 
Arıkoğlu Pasajında 
Tüccar No: 6 
Adana

Dilekçi : Et ve Balık Kurumu tarafından aleyhinde açılan 
dâva üzerine Ankara 1 nci Ticaret Mahkemesinden verilen hü
kümle bu hükmün tasdikini mutazammm olarak Temyiz Ticaret 
Dairesinden sâdır olan kararda kanuni isabet bulunmadığını ve 
mezkûr hüküm ve kararın noksan tetkikat ve tahkikata müste
niden verilmiş olduğunu beyanla, dâva dosyasının Büyük Mil
let Meclisince incelenerek ve kendisinden de tahrirî ve şifahi 
izahat alınarak mevcut haksızlığın giderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkeme hüküm ve kararlarının isa
betsizliği iddiasının Büyük Millet Meclisince veya encümeni
mizce tahkik ve tetkika tâbi tutulmasına Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 54 ncü maddesiyle Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi mucibince cevaz ve mesağ bulunmamasına ve 
müstedinin bu iddiasından dolayı kanun yoluna müracaat etmesi 
lâzımgeleceğine ve nitekim tashih yoluna başvurduğu da isti
dası münderecatmdan anlaşılmasına binaen vâki talep hakkın
da zikredilen sebeplerden dolayı muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1020 26. X I . 1958

2758/2758 Macit Karadağlav 
Beyoğlu Kuoğlu ma
hallesi Kocaağa so
kak No : 12 Kat 6 
Daire 9
Beyoğlu - İstanbul

Dilekçi : Temyiz Mahkemesi İcra ve İflâs Dairesinde tetkik 
edilmekte olan tahliye kararı hakkındaki tehiri icra ilmühabe
rinin bir an evvel mahallî icra dairesine gönderilmesi hususu
nun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aidolduğu temyiz dairesine 
tekrar müracaatte muhtar qjmak üzere vâki isteği hakkında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1021 26 . X I . 1958

Dilekçi : Yugoslavya’da bulunan arazileri bedelinin Merkez 
Bankası Samsun şubesi vasıtasiyle kendisine gönderilmesi hu
susunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Hariciye Vekâ
letine müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinin mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1022 26 . X I . 1958

Dilekçi : Vukubulan heyelan sebebiyle köylerinin başka bir 
mahalle nakli için verilen 16 500 liralık tahsisatın sarf edilmi- 
yerek geri çevrildiğini ve bu yüzden yüz kadar nüfusun sefil 
ve perişan kaldıklarını beyanla, mezkûr nakil işinin bir an ev
vel tahakkuk ettirilmesini istemektedir.

îmar ve İskân Vekâletinden bu hususta alınan cevapta; key
fiyetin Van Valiliğine yeniden tetkik ettirilmekte olup alınacak 
malûmat dairesinde icabeden muamelenin yapılacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin sözü geçen nakil işi hakkın
da müşarünileyh vekâletle teması muhafaza ederek neticeyi bu 
vekâletten istihsal eylemesi lâzımgeleceğinden, vâki talep mü
nasebetiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1023 26 . X I . 1958

Dilekçi : Kendisine irsen intikal eden bir gayrimenkul his
sesi hakkında mahkeme kararına müsteniden almış olduğu tapu 
senedinin, sonradan övey.yengesi tarafından açılan dâva üzerine. 
Kadıköy Asliye İkinci Hukuk Mahkemesince iptal edilerek mez
kûr hissenin elinden alındığını ve ortada büyük bir haksızlık bu
lunduğunu beyanla, keyfiyetin tetkik edilerek sözü geçen gay
rimenkul hissesinin kendisine iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, kaza merciince incele
nerek hükme bağlanmış olan bir hâdiseye taallûk etmekte oldu-

2453/2453 Saadet Aldemiı-
M. Kemalpaşa cad
desi Azimkar sokak 
No: 3 Marmara Ap, 
Kat 6.
Aksaray - İstanbul

I» 1.7/1917 Ahmet Kılı»;
Y’eli Sarık köyünde 
Başkale

2760/2760 Ragıp Sipahi 
3440/3440 Adliye Geçidi 8 No: 

da İbrahim Cebeci 
eliyle 
Samsun
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ğundan, bu talebin Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1024 26 . X I . 1958

2437/2437 Ayşe Çın#.ı-
Mithatpaşa mahalle
si Hayribey sokak 
No: 8 

Zonguldak

Dilekçi : Kocası ile oğlunun Zonguldak maden ocaklarmda 
çalışırken kaza neticesi öldüklerini halen yetmiş üç yaşında olup 
kendisine bakacak kimsesi bulunmadığını, belediyenin yapmak
ta olduğu ayda sekiz lira yardımla hayatını idameye imkân gö
remediğini beyanla bu yardımın artırılmasını ve oturabileceği 

, bir oda temin edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre encümenimizce 
bu hususta muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
belediyeden başka Kızılay Cemiyeti gibi içtimai yardım mües- 
seselerinden birine de ayrı müracaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1025 26. X I . 1958

2441/2441 İsmail Eroğlu Dilekçi : 1944 - 1945 yıllan askerlik yoklamalarını Bursa
itfaiye eri merkez ve Çekirge şubelerinde yaptırdığı halde, Yenişehir şube-
Bursa sinin kendisinden icra marifetiyle on beşerden otuz lira para ce

zası aldığını ve Millî Müdafaa Vekâletine vâki müracaatına da 
bir cevap verilmediğini beyanla, hakkının korunmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
Millî Müdafaa Vekâletine tekrar müracaatte muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1026 26 . X I . 1958

2446/2446 İbrahim Ulukan 
Zincirli Ulya ma
hallesi No: 147 
Zile

Dilekçi : Yağmurdan harabolan evinin tamirine belediyece 
müsaade edilmediğinden şikâyet etmekte ve hiç değilse bu ev 
yerine bir baraka yapılmasına izin verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
usulüne tevfikan alâkalı üst makama müracaatte muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1027 26 . X I . 1958
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Arzuhal
No.

3018/3018
3081/3081
3234/3234

2482/2482

970/970

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

Dilekçi: Maraş Ağır Ceza Mahkemesince bozmadan sonra 
mahkûmiyetine mütedair olarak verilen hükmün mesnedini teş
kil eden muhakeme zabıtnamelerinin aleyhine değiştirilmiş ve 
Temyiz Mahkemesinin de bu değişik zabıtnamelere bakarak 
hükmü tasdik etmiş olduğunu beyanla, dosyasının celp ve tet
kik edilerek mağduriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin iddiası Adliye Vekâletince 
tahkik edilecek hususlardan olduğu cihetle bu bapta encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin usu
lüne tevfikan müşarünileyh Vekâlete ayrıca müracaatte muhta
riyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1028 26 . X I . 1958

Hayri Erdoğan Dilekçi: İstiklâl Savaşında sağ bacağından yaralanarak mâ-
Semereiler mahallesi lûl kaldığım, bu hususta Millî Müdafaa Vekâletine vesikaları 
Çıracılar sokak No: ile birlikte müracaat etmesi üzerine müşarünileyh Vekâletin 
48 mâlûliyet maaşı bağlanmasını tensibetmesine rağmen, Emekli
Adapazarı Sandığınca bu tensibe uyulmamakta ve binaenaleyh kendisine

mâlûl aylığı verilmemekte olduğunu beyanla, mâlûliyet maaşı 
tahsisi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin mâlûliyet iddiasını kanuni sü
re içinde serd etmediği için mâlûliyet durumunun tahkiki ciheti
ne gidilemediği, Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden alınan, 
cevabi yazıdan anlaşılmasına ve mamafih bu baptaki ihtilâfın 
tetkik ve halli teşriî uzva aidolmayıp salâhiyetli kaza merciinin 
vazifeleri cümlesinden bulunmasına binaen, müstedinin usulü 
dairesinde mezkûr mercie ayrıca müracaatte muhtar olmak üze
re, vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1029 26. X I . 1958

Dilekçi: Ciheti arkeriyede kira bedelinden 720 lira alacağı 
bulunduğundan bahsile, bu paranın ödenmesi hususunun temi
nini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Millî Müdafaa Vekâletinden alman ce
vabi yazıda, sözü geçen kira karşılığının tahsisat temin edildi
ğinde hemen ödeneceği bildirilmekte olduğundan, vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığı-

îsmail Us 
Hoşdere köyünde 
Büyükçekmeco - İs
tanbul

ökkeş Çomruk 
Ceza Evinde mah
kûm 
Maraş
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

na ve dilekçinin bu hususta mezkûr Vekâlete tekrar müracaat 
etmesi lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1030 26 . X I . 1958

2459/2459 Salih Keskin Dilekçi : Çocuklarını okutmak üzere iskân yerinden kısa
Şadiye köyünde bir müddet ayrılmış olmasına katı bir ayrılış mahiyeti izafe edi-
Tömek - Konya lerek Devletçe kendisine tahsis olunan gayrimenkullerin elin

den alındığını ve bu muamelenin tamamen yolsuz ve kanuna 
aykırı bulunduğunu beyanla, iskân hakkının tekrar verilmesini 
veya mezkûr gayrimenkuller üzerindeki yetişmiş mahsullerin 
tarafına teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve iddiasını usulen 
îmar ve tskân Vekâletine karşı dermeyan etmesi lâzımgelece- 
ğinden bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1031 26 . X I . 1958

2436/2436 Alâaddin Tuşgul 
Arzuhalci pul hâvi i 
Keşan

Dilekçi : Vakıf arsa üzerine inşa ettiği binanın, 6188 sayılı 
Kanun hükümlerine aykırı bir surette hedmine teşebbüs edil
diğinden bahsile, mezkûr arsanın bedeli mukabilinde kendisine 
terk edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince incelenerek hükme bağ
lanmış olan bir hâdise ile ilgili bulunduğu anlaşılan talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin arsaya taallûk eden talebini alâkalı üst makama karşı 
dermeyan etmekte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1032 26 . X I . 1958

3043/3043 Petlıi Cacar Dilekçi : Fiilî hizmeti otuz sene, on ay, iki günden ibaret
Halil liifat Paşa iken Sağlık Vekâletince 26 sene küsur ay üzerinden emekliye 
caddesi No: 315 sevk edildiğini ve bu sebepten ikramiyesini alamadığını, kanuni 
İzmir süreyi geçirdiği için vekâlet aleyhine dâva da açamadığını be

yanla, hakkının verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iddiası kaza merciince tetkik 
ve halli lâzımgelen meselelerden olmasına ve dâva süresinin 
geçirilmiş olması bu ihtilâfın teşriî organ tarafından incelen
mesini gerektirmiyeceğine binaen vâki talep hakkında Dahilî
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Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1033 26 . X I . 1958

Dilekçi : Mübadil olarak yurda geldiğini, önce kendisine 
tahsis edilen elli bin lira kıymetindeki köşklü bağın bilâhara 
elinden alınarak bunun yerine âzami iki bin lira değerinde on 
dönüm kadar bir tarla verildiğini ve bu tarladan ortakçı vasıta- 
siyle aldığı yarı mahsulün idaresini karşılamamakta olduğunu 
beyanla, daha bir miktar arazi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta İmar ve İskân 
Vekâletine de müracaat ettiği halde müşarünileyh vekâletten, 
istihkakına karşılık verilen on dönüm arazinin yeter derecede 
olduğu ve bu miktarın artırılmasına imkân görülemediği ken
disine tebliğ edilmiş bulunmasına göre, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1034 26 . X I . 1958

3166/3166 Arize Baykul
Cemaletin mahallesi
Basmacı
Tokad

2965/2965 Ali Özkan 
3527/3527 Karşıyaka Donaıı- 

macı mahallesi 1735 
sokak 22-B. No: 
İzmir

Dilekçi : Memuriyetten ihracına mütedair olan İnzibati ce
zanın 1739 sayılı Meclis Karan veya Devlet Demiryollan Me
murin ve Müstahdemin Talimatnamesinin 19 ncu maddesi mu
cibince affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 1739 numaralı Meclis Karan, bir ceza 
mahkûmiyeti ile birlikte tahmil olunan fer’i cezaların da 5677 
sayılı Af Kanununun birinci maddesi şumulüne gireceği mer
kezinde olup müstedinin memuriyetten ihracına mütaallik ka
rar ise bir ceza mahkûmiyetine istinaden değil, bir idari tah- 
kikat-neticesinde ittihaz edilmiş bulunduğundan mezkûr Af Ka
nununun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre bu kanunun ve 
dolayısiyle 1739 sayılı karann şumul ve ihatası dışında kalmak
tadır. t

Diğer taraftan, dilekçi hakkındaki ihraç karan, sözü ge
çen talimatnamenin muaddel 19 ncu maddesine istinaden Umum 
Müdürlükte tasdik edilmiş olduğu cihetle, bu maddeye göre 
valilikçe kullanılması icabeden bir af salâhiyetinin de mevcud- 
olmadıjı Münakalât Vekâletinin cevabi yazısından anlaşılmış
tır.

Yukarda beyan edilen sebeplerden dolayı dilekçinin vâki 
talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma-

ı
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dığına ve isteğinde ısrar ettiği takdirde ayrıca kaza merciine 
müracaatte muhtar bulunduğuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1035 26 . X I . 1958

1782/1782 Hacı Temizcr Dilekçi : Amcası oğlu Halil Temizer’in Şerefli Koçhisar za-
Cimşit köyünde bıtasınca yakalanarak nezarethaneye konulduğunu ve burada
Balâ dövülmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiğini iddia ve ih

bar etmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedir.
Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinin cevabi yazılarında : As

ker firarisi olduğundan şüphelenilerek Şerefli Koçhisar zabıta- 
sınca yakalanan ve Balâ zabıtasmca da telefonla asker firarisi 
olduğu bildirilen Halil Temizer’in zabıtaca nezarethaneye konul
duğu ve orada temin etmiş olduğu elektrik teli ile kendisini su 
borusuna asmak suretiyle intihar ettiği ve hâdise hakkında Şe
refli Koçhisar Cumhuriyet Müddeiumumiliğince gerekli hazır
lık tahkikatı ve bu meyanda cesedin adlî muayenesi icra edil
dikten sonra defnedildiğini ve bilâhara vukubulan ihbar do- 
layısiyle mezardan çıkarılan ceset-üzerinde otopsi yapıldığı ve 
verilen raporda cebir asarına tesadüf edilmediği beyan olundu
ğundan Müddeiumumilikçe takibat icrasına mahal olmadığına 
karar verildiği ve şikâyeti hakkında subut delili sorulan müs- 
tedinin, ihbarnameyi başkasının yazıp gönderdiğini ifade et
miş olduğu ve tahakkuk etmiyen şikâyetten dolayı müddeiumu
mi ile jandarma kumandam haklarında muamele tâyinine ma
hal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alâkalı ve mesul vekâletlerin yukarıya 
aynen alınmış olan cevaplarına göre vâki ihbar ve şikâyet hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1036 26 . X I . 1958

3119/3119 Baha Nayman
Açıkta belediye baş
kâtibi 
Tire

(Arzuhal hulâsası 
dınlmasına dair.)

Vekâlet emrine alınma muamelesinin kal-

Dilekçi : Hakkında 6435 sayılı Kanuna tevfikan yapılan mu
amelede isabet bulunmadığım beyanla, bu muamelenin bozulma
sını ve tekrar tavzifini veya kendisine emekli maaşı bağlanması 
hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında mevcut 29 . V . 1958 gün 
ve 1382/3847 sayılı Devlet Şûrası ilâmında, dilekçinin 6435 sa
yılı Kanun hükümlerine istinaden vekâlet emrine alınmış olma-



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

smda bir yolsuzluk ve kanunsuzluk bulunmadığı beyan edilmek
tedir. Bu beyandan, müstedinin sözü geçen kanunun kendisi hak
kında yersiz ve isabetsiz bir şekilde uygulandığı yolundaki iddi
asının da şûranın 5 nci dairesince tetkik edilerek yazılı şekilde 
reddolunduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan Dahiliye Vekâletinin cevabına göre, dilekçi
nin tekaüde tâbi hizmeti yirmi seneye baliğ olduğu için kendi
sine keseneklerinin iadesine imkân görülemeyip ancak 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin (d) fıkrası mucibince, altmış 
yaşını ikmal ettiğinde emekli maaşı bağlanabilecektir.

Müstedi, hizmet müddetinin iddiası veçhile 29 seneyi buldu
ğunu ve binaenaleyh tekaüt maaşına filhal müstahak olduğunu, 
bu bapta ayrıca ikame edeceği dâva üzerine kaza mercii nezdin- 
de ispatta muhtardır.

Zikredilen sebeplerden dolayı vâki talep hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1037 26. X I . 1958

3315/3315 Şükrü Gül 
Mahmudiye mahal
lesi 163 sokak 
No: 57 
Mersin

Dilekçi : Kendisine istiklâl madalyası verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta inha yetkisini haiz 
Millî Müdafaa Vekâletine müracaatte bulunması icabedeceğin- 
den vâki talebi hakkında bu sebepten ̂ ncümenimizce halen mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1038 26 . X I . 1958

3308/3308 Şahin Şentürk ve 
arkadaşları 
Camiiatik mahalle
sinde
Karamürsel

Dilekçiler : 1 Mart 1958 tarihinde vukubulan Üsküdar vapu
ru faciasında evlâtlarını kaybetmiş olduklarını beyanla, Hükü
metin kendilerine tazminat vermesini teminen bu bapta bir ka
nun çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesi sarahatine göre, her hangi bir mevzu hakkında kanun 
teklif etmek hakkı Vekiller Heyetine ve mebuslara aidolmasına 
binaen, dilekçilerin usulü dairesinde Hükümete müracaatte muh
tar olmak üzere, vâki talepleri hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1039 26. X I . 1958



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

Dilekçi : Üsküdar vapuru faciasında kocası ile bir kızını kay
bettiğini ve kimsesiz kaldığından yardıma şiddetle muhtaç bu
lunduğunu beyanla, gereğinin Büyük Millet Meclisince yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar 
için evvelâ bir kanun çıkarılmak icabedeceğine ve alelûmum ka
nun tekliflerinin ise Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci mad
desine göre Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması 
lâzımgeleceğine binaen dilekçinin usulü dairesinde Hükümete 
veya bulunduğu yerin mebuslarına müracaatte muhtar olmak 
üzere vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1040 26 . X I . 1958

Dilekçi: Hâzineye ait bir arsa üzerine inşa ettiği bina ile bu 
arsada vücuda getirdiği ağaçların belediyece hedim ve kal’i hak
kında verilen kararın Devlet Şûrasınca bozulduğunu, sonradan 
bâzı kimselerin bu arsaya tecavüzle gecekondu inşasına başla
maları üzerine tekrar mahkemeye müracaat ettiğini ve duruş
manın derdest olduğunu, fakat belediyenin bahis mevzuu gece
kondularla birlikte kendi evinin de yıkılması için yeniden teşeb
büse geçtiğini beyanla, bu teşebbüsün önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Hazine arsası üzerine inşa et
tiği binanın belediyece tekrar hedmine tevessül edilmiş olma
sından mütevellit şikâyetini kanuni merciine karşı yapmakta 
muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1041 26 . X I . 1958

3356/3356 Celâl Ceylân Dilekçi: Tahrirat kâtipliği vesaire gibi borçlanmaya tâbi bu-
Bolodiyc mutemedi lunan 25 senelik hizmetinin Emekli Sandığınca kabul edilmedi- 
Ycrköy ğinden bahsile, bu hizmetinin nazara alınarak iktizasının yapıl

ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Emekli Sandığı muamelesi aleyhinde di
lekçinin Maliye Vekâletine karşı itiraz etmesi ve icabında kaza 
merciine de müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki tale
bi hakkında zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3364/3364 Mustafa Akalın 
Döşeme mahallesi 
127 sokak 211 No: 
da
Adana

3323/3323 Şükrüye Bal
Hacı Ömer malı ai
lesinde 
Karamürsel

1042 26 . X I . 1958
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3343/3343

Arzuhal
No.

Şefika Şekeroğlu 
Yenişehir Lâle so
kak Ada Ap. 17/1 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Millî Mücadelede ve Cumhuriyetin kurulması sıra
sında maddeten ve manen büyük yardım ve fedakârlıkta bulun
muş olan Şekeroğlu İsmail’in kansı olduğunu ve halen muhtaç 
bir duruma düştüğünü beyanla, kendisine vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasını istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği, düşünüldü: Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanabilmek için, daha önce bu hususta serdedilecek tek
lifin Büyük Millet Meclisince kabul olunmak suretiyle kanun
laşması lâzımgeleceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 
nci maddesi sarahatine göre alelûmum kanun tekliflerinin ise 
Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icabedip 
encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif dermeyanına 
yetkili bulunmamasına binaen, vâki talep hakkında bu sebep
lerden muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1043 26 . X I . 1958

3048/3048 Hayri Ak 
Sümeı-bank Ateş 
Tuğla Fabrikası 
Atelye Şefi 
Filyos

Dilekçi: Ciheti askeriyede gümüş kaynak teli bedelinden 
8 000 lira alacaklı olduğundan bahsile, bu paranın bir an evvel 
kendisine ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vaba göre mezkûr bedel, 10 Eylül 1958 tarihinde tamamen müs- 
tediye ödenmiş olduğundan, vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1044 26 . X I . 1958

16970/15815 Zeki Sevindik ve 
arkadaşları 
Adalet Dairesi oda
cısı
Erzincan

Dilekçiler: Oturmakta oldukları paviyonlardan Erzincan Be
lediyesince çıkarılmakta olduklarından ve bu paviyonlann tev
ziatında yolsuzluk bulunduğundan bahsile, icabının yapılmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Bu hususta kusurlu görülen Belediye Re
isi ile arkadaşlarının, Devlet Şûrasınca ittihaz edilen karar üze
rine, mahkemeye sevk olundukları Dahiliye Vekâletinin cevabi 
yazısından anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1045 26. X I . 1958



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

2058/2058 Veysi Ertürk 
Sancak mahallesinde 
Birecik

Dilekçi: Ölü İsmail Zeren çocukları Şaban Zeren ve kardeş
lerinin Suriye Tebaası bulundukları halde kaçak ollarak Türki
ye’ye gelerek Sürüç’ün bir köyünde ikamet etmekte oldukları
nı ve bunların zararlı kimselerden olmak hasebiyle hudut dışı 
edilmeleri lâzımgeldiğini beyanla, kanuni iktizasının müstacelen 
yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
Lozan Muahedenamesinin yürürlüğe girdiği 6 . VIII . 1924 tari
hinde ölü İsmail Zeren’in memleketimizde mütemekkin bulundu
ğundan Sürüç Asliye Hukuk Mahkemesinin 123 - 54/1954 sayılı 
ilâmında adı geçen İsmail Zeren’in çocukları olduğu açıklanan 
Şaban ile kardeşlerinin de sözü geçen Anlaşmanın 36 ncı mad
desine göre babalan İsmail Zeren’e tebaan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduklarının anlaşıldığı ve keyfiyetin Urfa Valiliğine 
de yazıldığı bildirilmekte olduğu cihetle, vâki ihbar münasebe
tiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1046 26 . X I . 1958

2915/2915 Emin Koloğlu 
îsmetpaşa mahalle
sinde 
Bâlâ

Dilekçi : Balâ kazasında iki müstakil kadastro mahkemesi 
bulundurulması lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının bir an ev
vel yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevaba göre, 
Kırşehir’de vazife gören kadastro hâkimi Balâ’ya iade edilmiş 
ve ayrıca kazadaki hâkimlerden birinin de kadastro hâkimine 
yardım etmesi lüzumu mahalline bildirilmiş olduğundan, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1047 26 . X I . 1958

3114/3114 İsmail Arslanoğlu 
D. P. İkinci Azizi
ye Ocağı mensup
lan
Basmane - İzmir

Dilekçi : Kendisi ile diğer yirmi üç kişiye ait evlerin İzmir 
Belediyesince 6188 sayılı Kanunun 28 nci maddesine tevfikan 
hedmi hakkında ittihaz ve tebliğ edilen karar aleyhine Devlet 
Şûrasma müracaat olunduğunu beyanla, neticeye intizaren 
hedmin durdurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile diğer alâkalıların, icranın 
tehiri hakkında aidolduğu kaza merciinden karar istihsal et
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

meleri lâzımgeleceğinden, vâki talep münasebetiyle encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1048 26 . X I . 1958

3289/3289 Fatma Kalkız
Sivas caddesi Mutlu 
sokak No: 8 
Malatya

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta aidolduğu mah
kemeye veya müddeiumumiliğe müracaatte bulunması icabede- 
ceğinden vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1049 26 . X I . 1958

Dilekçi : Bir katil hâdisesinde methaldar addedilerek tevkif 
edilmiş olan oğlunun pantolonunda görülen bir lekenin mahi
yeti tesbit edilmek üzere mezkûr pantolonun adlî tıp müessese- 
sine gönderildiğini ve aradan hayli zaman geçtiği halde henüz 
bir netice alınamadığını beyanla, gereğinin bir an evvel yapıl
masını ve oğlunun tahliye edilmesini istemektedir.

3301/3301 Muhiddin Murteza- 
oğlu
Tophane mahalle
sinde 
Rize

Dilekçi : Rize Cumhuriyet Müddeiumumiliğince verilen ade- 
mitakip karan ile, bu karann itiraz üzerine tasdiki hakkında 
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince müttehaz diğer karann bo
zulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü 
maddesi hükmüne göre vâki talebin encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1050 26. X I . 1958

3277/3277 N asili Karakaş 
Halil Rifat Paşa 
caddesi 130 C No: 
Bornova - İzmir

Dilekçi : Hastalığı dolayısiyle kendisine vatani hizmet terti
binden maaş bağlanmasını veya bir defaya mahsus olmak üzere 
nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bir kimseye vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmak veya nakdî yardıma bulunulabilmek için daha 
önce Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesinde kendi
lerine yetki verilmiş olanlar tarafından bu hususta serd edilecek 
kanun teklifinin Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olması 
icabedeceğine ve dilekçinin aynı mealdeki ilk müracaati üzerine 
selef komisyonca ittihaz ve kendisine tebliğ edilen kararın da bu 
merkezde olduğu anlaşılmasına binaen, yeni bir kanun teklifi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin cı
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

mevzuu ile ilgili görülen son talep hakkında dahi zikredilen se
beplerden encümenimizce de muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1051 ' 2 6 .X I .1958

Dilekçi : İhbar ikramiyesinin Gümrük ve İnhisarlar.Vekâle
tince verilmemekte olduğunu beyanla, mezkûr ikramiyenin 3777 
sayılı Kanunun 60 nci maddesi mucibince tediyesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

* Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki ilk müracaati 
hakkında selef komisyon tarafından ittihaz edilen menfi karar 
usulen katileşmiş bulunmasına ve esasen bu gibi ihtilâflı mesele
lerin tetkiki kaza mercüne aidolmasma mebni, son talep hakkın
da da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1052 26 . X I . 1958

Dilekçi : Fettah Kaya ve Ahmet Kaya adındaki şahısların, 
kızı Bahar Kaya’yı döverek öldürdüklerinden bahsile, bunlann 
yakalanarak adalete teslim edilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevapta; 
her iki maznunun mevkufen Hakkâri Sorgu Hâkimliğince sor
guya tâbi tutulmuş oldukları bildirilmekte olduğundan, vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

'Karar No. Karar tarihi

1053 26. X I . 1958

3040/3040 Ali Gül Dilekçi :• Haksız yere hapse mahkûm edildiğini beyanla, dos-
3912/3912 Ceza Evinde hü- yasının Temyiz Mahkemesinden getirtilerek incelenmesini ve 

kümlü mağduriyetten kurtanlmasını istemektedir.
Samsun

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevaba göre 
esrar satmaktan maznun müstedinin hapis ve diğer fer’î cezalar
la mahkûmiyetine mütedair olan hüküm katileşmiş ve bu hüküm
de usul ve kanuna uymıyan bir cihete raslanmamış olmasına ve 
diğer taraftan, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi 
sarahatine nazaran da mahkeme kararlan her türlü müdahale-

2368/2368 M. Ali Hagigi
Rizaiye Kemir mey
danında kahveci 
Esat vasıtasiyle 
Rizaiye

3303/3303 Faik Salman
Cumhuriyet mahal
lesi İstiklâl caddesi 
No: 20 
Bafra
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

den mâsun bulunmasına binaen, vâki talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1054 26 . X I .1958

Dilekçi : ¿olu Ceza Evi Müdürü Celâl Derecegil ile /başgar
diyan Niyazi Yılmaz’ın vazifelerini suiistimal suretiyle menfaat 
temin ettiklerini beyanla, icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden, Ceza ve Tevkif 
Evleri Umum Müdürlüğü ifadesiyle alınan 17 . X . 1958 gün 
ve 27853 sayılı cevabi yazıda, vâki ihbar münasebetiyle icab- 
eden tahkikatın icrasına başlandığı ve fakat henüz intacedile- 
mediği bildirilmekte olmasına ve mezkûr tahkikatın vereceği 
neticeye göre kanuni iktizasının müşarünileyh vekâletçe yapı
lacağı tabiî bulunmasına binaen, bu hususta encümenimizce 
ayrıca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1055 26 . X I . 1958

Dilekçi : İsparta Merkez Ceza Evinde mevkufen bulunduğu 
ve tüberküloza müptelâ olduğu halde tedavi edilmediğini be
yanla, gereğinin yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden bu bapta alman 
cevabi yazıda, dilekçinin berayi tedavi 16 . IX . 1958 tarihin
de tekrar hastaneye yatırıldığı, vâki iddiasmın ise tamamen 
asılsız ve yersiz bulunduğu bildirilmekte olduğundan, bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1056 26 . X I . 1958

8252/3252 Mustafa Sarılar Dilekçi : Babasından kalma, umumun istifade ettiği kuyu-
Merkezde nun belediyece haksız olarak kapatıldığım ve bu kuyuya şid-
Çine detle ihtiyaçları bulunduğunu beyanla, mezkûr kuyunun açıl

masını ve taşının da üzerine konulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta, 
bahis mevzuu kuyunun çarşı ortasında kaldığından bir kazaya 
meydan vermemek üzere belediyece kapatıldığı, esasen yaz ay
larında suyun çekildiği, kış aylarında ise şehir suyunun halkın

3010/3010 Selim Turan
Ceza Evinde mah
kûm 
İsparta

2458/2458 Hayrettin Apaydın 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Bolu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ihtiyacını tamamen karşıladığından* kuyu sularına lüzum bu
lunmadığı bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1057 26 . X I . 1958

3425/3425

3475/3475

Ertuğrul Arşları 
Kızıl saray mahallesi 
Tahir Çıkmazı so
kak No: 10 
Antalya

Ataman Sönmez ve 
arkadaşları 
Bevrek köyü Muh
tarı 
Derik

Dilekçi : Otuz iki şişe kulüp rakısı bedelinin tazminine dair 
Diyarbakır Sulh Mahkemesinden verilen hükümde isabet bu
lunmadığını, çünkü, böyle bir rakı tesellüm etmediğini beyanla, 
kendisinden icra marifetiyle tahsil edilen paranın tarafına iade
si hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, Sulh Mahkemesinden veril
diğini beyan ettiği tazmin hükmü katileşmediği takdirde, ka
nun yoluna başvurması icabedeceğinden, vâki talebi hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1058 26 . X I . 1958

Dilekçiler : Derik kazasında mevcut iken sonradan lâğve
dilmiş olan Asliye Mahkemesi Teşkilâtının yeniden kurulmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta Adliye Vekâle
tine müracaatta bulunmaları icabedeceğinden vâki talepleri 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1059 26 . X I . 1958

3443/3443 îdris lııce
Güneysu Nahiyesi 
Gürgen köyünde 
Rize

Dilekçi : Rize Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı tescil dâ
vasında hâkimin hasım tarafı himaye ile, giyapta ve çok uzak 
bir mesafeden yaptığı keşfe müsteniden aleyhinde hüküm ver
diğini beyanla, bu hâkim hakkında kanuni takibat icrasını ve 
aynı zamanda hakkının korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki şikâyeti Adliye 
Vekâletine yapması icabedeceğinden vâki talebi hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1060 26 . X I . 1958



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

3446/3446 M. Doğan ve arka
daşları
Söğiitalan köyü 
Muhtan ve azalan 
Kırkağaç

Dilekçiler : Köylerine ait 1 numaralı menba suyunun, vi
lâyetin şifahi emri ile başka bir köye verildiğinden bahsile, bu 
suya müdahale olunmaması hususunun sağlanmasını istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu husustaki şikâyetleri 
önce, son idari kararı almaya yetkili Dahiliye Vekâletine ve 
ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine yapmaları lâzımgelece- 
ğinden, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1061 26 . X I . 1958

3471/3471 Orlıan Uygur 
Orhangazi Heyelan 
Şantiyesi Ambar 
Memura 
Yalova - İstanbul

Dilekçi : Çalınan eşyalannm Antalya Ambanna tazmin et
tirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Samsun Cumhuriyet Müddeiumumili- 
ğince verildiğinden bahsedilen ademitakip karan kabili itiraz 
olduğundan dilekçinin bu baptaki kanuni hakkını istimalde 
muhtar bulunduğu gibi hukuk mahkemesine müracaatle tazmin 
dâvası dâhi ikame edebileceğine göre vâki talebi hakkında en
cümenimizce zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1062 26 . X I . 1958

3026/3026 Mahmut İnanç Dilekçi : Binasının ihtiyati tedbir kararma rağmen, vilâyet
Tüccar ve belediyece yıktmlmakta olduğundan bahsile, hedmin ön-
Mardin lenmesini ve karar hükmünün yerine getirilmesini istemekte ve

belediye reisi ile validen de şikâyet etmektedir.

Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Vekâletinden alman ce
vaba göre bu baptaki ihtilâf Devlet Şurasına intikal etmiş ol
duğundan vâki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1063 26 . X I . 1958

3037/3037 Şemsettin Pavik Dilekçi : Bitlis Orman İşletmesine ait muhtelif depo ve istif
Taş mahallesinde mahallerine odun nakletmekten mütevellit istihkakının tam 
Bitlis olarak verilmediğini beyanla, tesviyesi hususunun sağlanmasını

istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alman cevabi ya-
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Arzuhal
No.

3175/3175

2750/2750

2110/2110

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

zıda, istihkakın noksan verildiği iddiasının varit olmadığı bil
dirilmekte olduğundan, bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine niahal bulunmadığına ve dilekçinin mezkûr iddiasında 
İsrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müracaatte muhtari
yetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1064 26 . X I . 1958

Edibe Kuzu Dilekçi : Nahiye Müdürü olan kocasının vazife başında dû-
Hamidiye mahallesi çar olduğu asabi buhran neticesi kendisini pencereden atmak
Fırın sokak No: I suretiyle vefat ettiğini beyanla, yetimlerine aylık bağlanmasını
Gemlik istemektedir.

Gereği düşünüldü : İntihar suretiyle vefat eden Ali Osman 
Kuzu’nun yetimlerine toptan ödeme yapıldığı ve bu sebeple va
zife mâlûllüğü esasına göre eytamına maaş bağlanmasına kanu
nen imkân görülemediği, Emekli Sandığından ahnan cevabi ya
zıda bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin isteğin
de İsrar ettiği takdirde usulen kaza merciine müracaatte muh
tariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1065 26 . X I . 1958

Selâhaddin Aydemir Dilekçi : Tekrar eski memuriyetine veya buna muadil diğer 
eski Boğazlıyan bir vazifeye tâyinini istemektedir.
Kaymakamı
Köyceğiz Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevabi

yazıda, dilekçinin Tunceli Hukuk işleri Müdürlüğüne yeniden 
tâyin edilerek keyfiyetin kendisine de tebliğ olunduğu bildiril
mekte olduğundan, bu bapta encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1066 26 . X I . 1958

Lütt'ullalı Kocabaş- Dilekçi : İstimlâk bedelinden mütevellit alacağının tarafına
oğlu ödenmesi hususunun teminini istemektedir.
Demirciler sokak
No: 4 Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevabi
Bartın yazıda, bahis mevzuu istimlâk bedelinin müstediye tamamen

ödenmiş olduğu bildirilmekte olduğu cihetle, bu bapta encüme
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1067 26 . X I . 1958
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1055/1055

Arzuhal
No.

İbrahim Yağcı \ e 
arkadaşları 
Devlet Hastanesi 
Veremli malıkûml ar 
Paviy onunda 
Tekirdai»'

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi İv cümcıı kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Tekirdağ’ındaki tüberkülozlu mahkûmların ba
kımsız bırakıldıklarından, tedavilerine ehemmiyet verilmediğin
den ve heyeti sıhhiye muayenesine sevk olunmadıklarından 
bahsile, iktizasının müstacelen yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevaba ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin müstedilere taallûk 
eden yazısına bağlı vilâyet tezkeresi münderecatına göre vâki 
şikâyet vârit bulunmamakta olduğundan bu hususta encümeni-“ 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1068 26 . X I . 1958

-----
180/1180 H ayri Olgay ve ar 

kadarları 
H alktan 
Kul]*

Dilekçiler: Kulp kazasındaki şehitliğe ihata duvarı yapılma
sını teıftinen bütçeye kâfi miktarda ödenek konulmasını istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden alman cevaba na
zaran sözü geçen ihata duvarının keşif bedeli olan 10 341,20 li
ranın belediyece teminine imkân görülememesine ve bu durum 
üzerine Vakıflar Müdürlüğünden yardım istenilmesi lüzumunun 
Diyarbakır Valiliğinden mezkûr kaza Kaymakamlığına bildiril
diği bu baptaki yazı münderecatmdan anlaşılmasına ve bütçeye 
ödenek konulması halikındaki talep ise, yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olup kanun tekliflerinin kimler tarafından ya
pılacağı da Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesin
de gösterilmiş bulunmasına mebni, vâki istek hakkında zikre

dilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1069 26 . X I . 1958

7544/6981 Bellice Oğuzcr 
Mi,sakı Millî mahal
lesi Dolanbat sokak 
No: 12 
Safranbolu .

Dilekçi: 1929 senesinde vefat eden kocası Nazım Nazmi 
Oğuzer’in hususi idarede geçen maaşlı hizmetlerine mukabil 

^kendisine dul aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Adı geçen Nazım Nazmi Oğuzer’in hizmet 
müddeti yalnız yedi seneden ibaret bulunduğu ve kendisinin 
1325 tarihli Kanunun meriyeti sırasında yani 1929 yılında vefat 
etmiş olması hasebiyle bu kanun hükümlerince yetimlerine ma
aş bağlanamayıp ancak üç maaş tutarında tazminat verilebildiği 
ve bu tazminattan başka bir yardım yapılmasına da kanunen 
imkân görülemediği; Dahiliye Vekâletinin bu baptaki cevabi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

yazısında bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1070 26 . X I . 1958

16142/15075 Derviş Koeaoğlu ve 
arkadaşları 
Süleymaniye Kanu
ni Medrese sokak 
No: 10/1 
İstanbul

Dilekçiler: İstanbul hamallar başının hamallar arasından se
çilmesi ve buna iki pay yerine bir pay verilmesi hususlarının 
teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
hamallar talimatnamesi tasarısının bir kere daha tetkik edilmek 
üzere ele alındığı ve bu sırada şikâyet mevzunnun da incelene
ceği bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1071 26 . X I . 1958

13461/12881 Kâmil I. Abduş
156 No: lu istiklâl 
Apartmanı K. 3 İs
tiklâl caddesi 
Beyiğlu - İstanbul

Dilekçi : Heybeliada’da kâin arsalarının tasarrufuna İstan
bul Belediyesi İmar Müdürlüğünce mümanaat edilmekte oldu
ğundan ve saireden bahsile, iktizasının müstacelen yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : imar ve iskân Vekâletinden alınan ceva
ba göre, programa alınmadığından dolayı şimdiye kadar istim
lâki cihetine gidilememiş olan gayrimenkul hakkında müstedi- 
nin Devlet Şûrasından istihsal etmiş olduğu ilâmın infazı için 
vilâyete gerekli talimat verilmiş bulunduğundan, vâki tfilep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1072 26 . X I . 1958

2144/2144 Mustafa Altan Dilekçi : 1930 yılında ölen Hatice adındaki kadınla kendisi-
Glirleicedid köyünde ne iskânca tahsis edilen gayrimenkullerin Hatice’ye ait hissesi 
Orhangazi Hâzineye kalmış olduğu halde, işin ehemmiyetle tahkik ve takib-

edilmemesi yüzünden Aziz Tunç ismindeki bir şahsın tek taraflı 
istihsal ettiği veraset ilâmına dayanarak bu hisse üzerinde hak 
iddia etmekte olduğunu beyanla, iktizasının müstacelen yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden alınan cevabi yazı
da ; iskân muamelesinin tetkiki için hâdisenin imar ve iskân Ve
kâletine intikal ettirildiği ve neticede müteveffa Hatice hakkın-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

daki iskân muamelesinde kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı
nın anlaşıldığı ve diğer taraftan, müteveffanın mirası bakımın
dan gerekli tetkikat icra edilmekte olup bu mirasın Hâzineye in-, 
tikali icabettiği takdirde, kanuni iktizasının ona göre yapılaca
ğı bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin netice
ye intizar etmesi lâzımgeleceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1073 26 . X I . 1958

2341/2341 Mehmet Sıtkı Malesen Dilekçi: Vazife mâlûlü olduğundan bahsile, kendisine maaş 
Yenimahalle 5 ııci bağlanmasını istemektedir.
Durak Cengizsokak
No: 126 Gereği düşünüldü: Münakalât Vekâletinden alınan cevapta,
Ankara PTT İdaresi Bakırköy merkezi yaya dağıtıcısı iken sıhhi duru

mundan dolayı 5434 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi mucibince 
âdi mâlûl olarak emekliye sevk edilerek hizmet müddeti 15 se
neden az olduğu için kendisine toptan ödeme yapılmış olan di
lekçi hakkında son defa verilen raporda mumaileyhin büro iş
lerinde çalışabileceği ve başkasının yardımına muhtacolmadığı 
belirtilmiş olduğu cihetle, 6741 sayılı Kanuna göre de âdi mâ- 

„ lûllük aylığı bağlanmasına imkân olmadığı bildirilmekte oldu
ğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ve müstedinin iddiasında İsrar ettiği tak
dirde usulü dairesinde kaza merciine müracaatte muhtariyetine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1074 . 2 6 .XI.  1958

3029/3029 Şevket Aksu
Karakoyunlu Baş
öğretmeni 
İncesu

Dilekçi : 1 . III . 1954 tarihinden, 1 . III . 1955 tarihine 
kadar yetmiş ve 1 . VII . 1956 dan 1 . III . 1957 ye kadar da 
seksen lira maaştaki farkların hesaplanarak kendisine ödenme
sini ve kıdeminin nazara alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin 1 . III . 1955 tarihinden iti
baren bir üst derece maaşa yükseltilmesi iktiza edeceğine müte
dair olan 4 . II . 1957 tarih ve 1817 numaralı Şûra ilâmının 
Maarif Vekâletince infaz edilmiş olduğu müşarünileyh Vekâle
tin cevabi yazısından ve ayrıca yapılan tetkikattan anlaşılma
sına ve mezkûr ilâmda maaş farklarına vesaireye dair bir kayıt 
ve sarahat görülemediğinden müstedinin bu hususta ayrıca dâ
va yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğine binaen, vâki talep 
hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1075 26 . X I . 1958
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3163/3163 İbrahim Coşkun
Kurtuluş mahallesi 
Sanlı sokak No: 2 
İsparta

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi

Dilekçi : Emekli ikramiyesinin verilmesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alman 
20 . X . 1958 gün ve Emekli Şubesi kısım 2. 4184/58 sayılı ce
vabi yazıda, dilekçinin orduda geçen hizmetlerinin 5434 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesi mucibince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğüne devredildiği ve bu bapta
ki cetvellerde gösterilen hizmetlere göre Sandıkça ikramiye 
muamelesinin yapılması icabedeceği bildirilmekte olduğundan, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve müstedinin ikramiyesini almak üzere mercii
ne müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1076 26 . X I . 1958

Reis M. M.
Çorum Samsun Adana Bingöl Bolu

II. Ortakcıoğlu N. TJlusoy II. Öner M. N. Okcuoğlu Dayıoğlu

Elâzığ Hatay Konya Niğde Yozgad Yozgad
M. Altmdoğan î. Mursaloğlu S. Sayın t. Giiven M. Ataman S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 92)

T. B. M. M. Matbaasi
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Arzuhal
No.

3071/3071

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Hulûsi Taylan 
Gureba, Hüseyinağa 
mahallesi Uzunyusuf 
sokak No: 20 
Aksaray - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: İstanbul E. T. T. Şişli Deposunda itfaiye 
nöbetçisi olarak söndürücüleri kontrol ettiği sırada; aldığı tertip
lerden hoşnut kalmadıkları için kendisine husumet besliyen bâzı 
sahi şiarın vâki hırsızlık iftira ve isnatları ve mahkemenin muhik 
olan müdafaalarını nazara almamış olması yüzünden suçsuz ol
d u ğ u  halde mahkûm edildiği 1 senelik ağır hapis cezasının; mem
lekete hayli hizmet etmiş, namuslu bir kimse ve baba olması ha
sebiyle af edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Hırsızlığa nakıs teşeb
büsten taltfı muhakemeye alınıp İstanbul 1 nci Ağır Ceza Mah
kemesince Türk Ceza Kanununun 493/2, 61, 525 ve 36 ncı mad
delerine tevfikan 1 sene ağır hapis ve bu kadar müddet Emni
yeti Umumiye nezareti altında bulundurulma cezalarına mah
kûm ediılen müstedi hakkmdaki 24 . X . 1957 tarihli hükmün 
Temyizen tasdik edilerek katileştiği ve vâki tashih talebinin de 
reddedilmiş olduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: incelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin beyanına nazaran; vâki af talebi hak
kında bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1077 26 . X I . 1958

2227/2227 Hüsnü Büyükkoc (Arzuhal hulâsası: Ticaret Lisesi mezunlarından olup mucd-
Merkez İlkokulu Um mektebini bitirme imtihanlarına girerek öğretmen olmak ka-
öğretmeni rarında bulunduğu için bu arzusuna muvaffak oluncaya kadar
Kuvucak - Aydın ” geçimine medar olmak üzere 3 000 lira sermaye ile açtığı bakka

liye dükkânında bulunan henüz faturası gelmemiş olan 36 aded 
yassı pilin, bedelini bilahara tahsil etmek üzere vâki satışında 
ihtikâr yaptığı iddia ve isnadolunarak; Millî Korunma ,Kanûnu- 
na göre 3 ay hapis ve 1 000 lira para cezasına mahkûm edilmiş



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

bulunduğundan, ihtikâr mevzuunu teşkil eden meblâğın 360 ku
ruştan ibaret ve hâdisede böyle bir kasdı olamıyacağı ve tecrübe
sizliğinin bunda başlıca âmil olduğu ve halen arzusunda muvaf
fak olarak öğretmenlik yapmakta ve dükkânını da başkasıyla dev
retmek suretiyle tasfiye etmek mecburiyetinde bulunduğu göz 
önüne alınarak cezasının affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: İhtikâr teşkil eden fi
yatla pil satmaktan maznun olarak tahtı muhakemeye alınıp 
neticei muhakemede Kuyucak Asliye Ceza Mahkemesince Millî 
Korunma Kanununun muaddel 31/2 nci maddesi delâletiyle 
57/4 ncü maddesi gereğince 3 ay hapis, 1 000 lira ağır para 
cezası ile 3 ay ticaretten men ve dükkânının kapatılması ce
zalarına mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 13 . 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 beyanına nazaran kabule şayan bu- 
lunmıyan af talebi hakkında; âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu, 
İnayet Mursaloğlu ve Mustafa Alltundoğan’ın muhalefetlerine 
karşılık encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet Şerhi 
Hâdise tarihinde suç konusu olan pillere ait faturaların 

mevcudolmadığı ve bilâhara gönderilerek ibraz edildiği ci
hetle bü cihetten beraetine karar verildiğine göre satışta 
kasıt mevcut değildir. Bu itibarla affa ve Meclisin âtıfeti- 
ne lâyık görmekteyiz.

Bingöl Mebusu Hatay Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu İnayet Mursaloğlu

Karar No. Karar tarihi

1078 26 . X I . 1958

3076/3076 Ali-Kıratlı 
Saray tlcesi 
Ayazpaşa mahal le
şinde 
Tekirdağ

(Arzuhal hulâsası : Bilâhara yapılan tahdide ait raporda dahi 
ormanla bir alâka ve münasebeti olmadığı belirtilmiş olan Saray 
ilçesinde kâin maliki bulunduğu ve kadimden beri kültür arazisi 
olarak tahtı ziraatinde bulunan arazisinin bir kısmını ormandan 
açmış olduğu iddia edilerek bu yer Sulh Ceza Mahkemesince; vâki 
müdafaası ve müdafaa şahitlerinin arz ettiği şekildeki beyanları 
nazara alınmadan mahkûm edildiği 5 ay 15 günlük hapis cezası
nın; tamamen yersiz ve mesnetsiz bulunmuş olmam itibariyle ef
radı ailesinin perişan olmasına mahal kalmadan affedilmesi tale
binden ibarettir.)



—  a  —

Arzuhal
No.

2416/2416

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

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa mu
halif hareket etmekten adı geçen yer Sulh Ceza Mahkemesince,
27 . V I I . 1957 ve 7 . VIII . 1957 tarihli iki ayn hükümle 3116 ve 
6831 sayılı kanunların 109, 17 ve 93/2 nci maddelerine tevfikan
1 ay ve 4 ay 15 gün hapis cezalarına mahkûm edilen müstedi 
hakkmdaki mezkûr hükümlerin temyizen de tasdik edilerek ka
tileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin beyanına nazaran; kabule şayan bulun- 
mıyan vâki af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1079 26. X I . 1958

M. Hatif Törün Arzuhal hulâsası : Eczahanesindc hazırlamış olduğu, 5 tertip
Saray Eczanesi sa- tngiliz tuzu tutarı karşılığı (beher tertip 65 kuruş üzerinden) 25 
hibi kuruş noksanı ile almış olduğu 300 kuruş satış bedeli ile ihtikâr
Saray - Tekirdağ yaptığı iddia ve isnadolunarak; ve bunda her hangi bir kasdLolma-

dığı velevki böyle bir iddiada bıdunulsa dahi; tababet ve şııabatı 
sanatlarının icrası hakkmdaki kanuna tevfikan kendisine usulen 
bir ihtarda bulunulması gerektiği yolundaki vâki müdafaaları 
nazara alınmadan Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesince • mahkûm 
edilmiş bıdunduğu 3 ay hapis ve 1 208 lira 50 kuruş para cezala
rının arz ettiği duruma ve 5 evlât sahibi bir aile reisi bulunuşu ve 
eczahanesinin Saray, Vize ve Çerkezköy kazalarının da ihtiyac.ına 
cevap veren yegâne eczane olması ve Millî Korunma cezasına mah
kûm bıdunmasının kendisi üzerinde yapacağı menfi tesire binaen; 
Yüksek Meclisçe affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İhtikâr teşkil eden 
fiyatla İngiliz tuzu satmaktan yapılan muhakemesi neticesinde 
adı geçen mahkemece Milli Korunma Kanununun muaddel 
31/2-A ve 57/4 ncü maddesi gereğince mahkûm edilen müstedi 
hakkmdaki 15 . X . 1957 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesince 
de tasdik edilerek katileştiği, vâki tashih talebinin de kabul edil
memiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran kabule şayan bu- 
lunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1080 26. X I . 1958



—  4  -

Arzuhal
No.

3562/3562
3054/3054

3566/3566
3052/3052

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

Dursun Tezel (Arzuhal hulâsası : Bir tertip neticesi olarak; sadece alkol al-
Küçükpazar Kan- nıış olmaktan ibaret olan hareketine tecaviizi sarhoşluk vasfı ve- 
tarcılar No: 42 - rilmek suretiyle İstanbul 2 nci Sulh Ceza Mahkemesince mah-
îstanbul kûm edildiği 5 aylık hapis cezasının; hayatında ilk defa alkol

alan bir kimse ve müştekinin de menfaat mukabili bilâhara dâ
vasından feragat etmek suretiyle geçim yolu temin eden ve gay
rimeşru hayat yaşıyan bir kadın olduğu, şahidolan polisin de 
bu kadının menfaat ortağı bulunduğu ve mahkûmiyetinin infazı 
halinde ailesinin ve küçük yavrusunun aç kalacakları nazarı mer
hamete alınarak af veya tecil edilmesi talebinden ibarettir J

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mütecaviz sarhoşluk 
ve söz atmaktan tahtı muhakemeye alınıp adıgeçen mahkemece 
Türk Ceza Kanununun 572 ilk ve 421 nci maddeleri gereğince 
iki ay hafif hapis ve 3 ay hapis cezalanna mahkûm edilen 
müstedi hakkmdaki 30 . 9 . 1957 tarihli hükmün Temyizen de 
tasdik edilerek katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik görüle 
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran; kabule şa
yan bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce 

rtâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1081 26 . X I . 1958

Haşan Erkan (Arzuhal hulâsası : 4,5 aylık hapis cezasının kalp hastalığına
Çeşmeli Zebir musap daimî tedavi altında bulunan 5 çocuk babası bir kimse
köyünde olarak merhameten af veya tecil edilmesi talebinden ibarettir.)
Cihanbeyli

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Köy merasına teca
vüz etmek ve yalan şahadetten tahtı muhakemeye alınıp Ci
hanbeyli Asliye Ceza Mahkemesince 12 . 4 . 1956 tarihli iki ayn 
hükümle Türk Ceza Kanununun mumas maddelerine tevfikan 
üç ay hapis ve 225 lira para cezasma ve gene 1 ay 15 gün hap
se mahkûm edilen müstedi hakkmdaki iki ilâmdan birinin Tem
yizen tasdik edilmek, diğerinin de kanun yoluna müracaat 
edilmemek suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran kabule şa
yan bulunmıyan af talebi hakkında; bu bakımdan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1082 26. X I . 1958



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2505/2505 Kayhan özçakırlar 
2311/2311 Ceza Evinde mah- . 

kûm 
Toptaşı

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bir cehalet eseri olarak işlemiş olduğu 
ve fail mevkiine düştüğü bir suçtan dolayı İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunduğu 6 sene 11 ay 26 gün
lük hapis cezasının bakiyesinin; aile efradının perişanlığına ma
hal kalmamak üzere duyduğu nedamet ve intibaha binaen affe
dilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmeye 
tam derecede teşebbüs etmekten tahtı muhakemeye alınıp adı- 
geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine 
tevfikan 6 sene 11 ay 26 gün ağır hapis sair fer’i cezalara 
mahkûm edilen müstedi hakkındaki 2 . 4 .  1955 tarihli hük
mün Temyiz Mahkemesince de tasdik edilerek katileşmiş ve 
vâki tashih talebinin de reddedilmiş olduğu ve hükümde bir 
isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran; kabule şa
yan bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümeni 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1083 26 . X I . 1958

2094/2094 Selçuk öztaşkent 
Dedeefendi sokak 
No: 15-6
Kurtuluş - Ankara

(Arzuhal hulâsası: Temmuz 1954 tarihinde II. M. ö. adındaki 
bir mütecaviz tarafından sert bir cisimle başına vurularak 3,5 
santimetre murabbalık bir çöküntü meydana getirerek, 38 gün 
iş ve gücünden kalacak derecede yaralanmasını intaceden bir 
hâdisede, nefis müdafaası için ve başkaca bir korunma imkânı 
dahi göremiyerek istimal ettiği tabancası ile adı geçeni 30 gün işi
ne mâni olacak şekilde yaralayıp zararı bertaraf etmiş bulundu
ğundan dolayı İstanbul 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 
verilen hükmün; esas ve tatbikat yönünden adlî hata ile muallel 
bulunması ezcümle: Hâdisenin vukubulduğu mahalle göre; 49 
ncu madde nazara alınması iktiza ederken 51/2 nci maddenin 
tatbik olunması, fiilin silâhla işlenmiş olması itibariyle teşdit ci
hetine gidildikten başka kendisinin şahsen satmalmış olduğu si
lâhın subaylık sıfatına bakılarak beylik mal addolunup cezanın 
tekrar artırılması, ağır tahrik kabul olunduğu halde tesbit olu
nan 32 aylık cezanın 2/3 nispetinde indirilmesi kanunun âmir 
hükmün iktizasından iken 1/2 indirme yapılarak cezasının 12 
ayın üstüne çıkarılması ve bu yüzden Askerî Ceza Kanununa 
tevfikan ordudan ihraç gibi ağır bir durumla karşı karşıya bıra
kılması sebeplerine binaen; düzeltilmesi ve böylece çok iyi derece 
ve vasıflan haiz olan kendisi gibi bir kurmay stajiyer yüzbaşının



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

subaylık vazifesine iadesi esbabının temini talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Hacı Mehmet Özbek’i 
yaralamaktan yapılan muhakemesi neticesinde Türk Ceza Ka
nununun 456/2, 457 ve 51/2 nci maddeleri gereğince 1 sene 6 
ay 20 gün hapse mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 
23 . II . 1957 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek kati
leşmiş olduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin beyanına nazaran kabule şayan bulun- 
mıyan talep hakkında; bu bakımdan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1084 2Ş . X I . 1958

1964/1964 Ilhan Dağlı istidanın hulâsası: Harita Umum Müdürlüğü Jeo Grupunda
3340/3340 Harita Umum Mü- Üsteğmen olarak Kırklareli vilâyetinde vazife görmekte iken ida- 

dürlüğü Geo Gr. re etmekte olduğu askerî pikapla, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna 
Üsteğmen çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiası ile adı geçen yer As-
Ankara liye Ceza Mahkemesince verilen 1 sene 8 ay hapis ezasına mü-

taallik hükmün adlî hata ile muallel bulunduğunu, ezcümle; as
kerî şahıs olarak askerî vazife esnasında işlenen suç; tamamen 
askerî mahiyeti haiz ve askerî mahkemece tetkik ve rüiyet olun
ması lâzımgeldiği halde, adlî mahkemece bu cihetin nazara alın
mamış bulunması, bilir kişi olarak teknik bilgiye sahip bir şahsın 
bilgisine müracaat olunmaması vek endisinin bu husustaki müda
faasının nazara alınmaması ve bilir kişi raporu ile dahi hâdisede 
mağdurenin % 60 kusuru olduğu ve kendisinin ancak % 30 ku
surlu bulunduğu tesbit edilmiş bulunmasına rağmen; hâdisenin 
müsebbibi üzerinde durulmaması ve müstakar tatbikat ve içtihat
lara göre bu hal kanuni tahfif sebebi addedilmesi iktiza ederken, 
takdiri tahfif sebebi kabul edilmesinin zikrolunan hatanın bârız 
delili olduğunu ifade ile; mezkûr cezanın kendisi için askerlikten 
ihraç ve infak ve ia-şeleri alacağı maaşa bakacak yaşlı valide ve 
pederi ile 3 kız kardeşinin fak.ru sefalete duçar olmaları gibi çok 
ağır ve telâfisi gayrikabü neticeler tevlidedeceğinden, bu bapta
ki 956/344 sayüı dosyasının celp ve tetkikile bu hatanın düzeltil
mesi ve mahkûmiyetinin bütün neticeleri ile birlikte affedilmesi 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten maznun olarak yapı
lan muhakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 
59 ncu maddeleri gereğince 1 sene 8 ay hapis ve 280 lira para



— 7 —
Arzuhal

No.

2942/2942
2307/2307

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

cezası ile mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 7 . X . 1957 ta
rihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek katileşmiş bulundu
ğu vâki tashihi karar talebinin de kabul edilmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin beyanına nazaran dikkate alınacak 
mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında; bu bakımdan encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1085 26 . X I . 1958

(Arzuhal hulâsası : İbrahim Acar adındaki şahsın ölümü hâ
disesinin faili olarak nahak yere mahkûm edilmiş bulunduğun
dan ve delil olarak ele alınan üzerindeki kanlarla sol elindeki 
yaralar 1951 yılında boşamış olduğu adı geçenin kızı eski ailesi 
ile aralarında cereyan eden bir kavgadan olduğu halde kendisine 
muğber olan şahısların ifadelerine bakılarak ve yaptırılan mua
yenesine ait raporlar kendisine verilmiyerek; haksız ve mesnet
siz olarak aleyhine bu yolda bir hüküm tesis olunmasından şikâ
yeti ve hâdise ile hiçbirgilna alâkası bulunmadığından bu rapor
larla birlikte yeniden tetkikat icrası ve cezasının kaldırılması ta
lebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin bundan 
önce vâki müracaatı üzerine mesele mahiyetinin tetkik edilerek 
neticenin 21 . I . 1958 tarihli yazı ile cevaplandırılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Mezkûr yazıda ezcümle : Adam öldürmekten tahtı muha
kemeye alınıp Denizli Ağır Ceza Mahkemesince 18 sene ağır 
hapse mahkûm edilen müstedi hakkındaki 22 . XII . 1954 ta
rihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek katileştiği ve hüküm
de bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereğ düşünüldü : Müstedinin aynı hususa taallûk eden 
daha önce vâki iki müracaatı üzerine ittihaz olunan 258 ve 401 
sayılı kararlarla talebi kabule şayan görülmiyerek reddolun- 
muştur. Bu kere vâki talebi üzerine de keza aynı sebebe binaen 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Recep Külhan 
Ceza Evinde mah
kûm 
Denizli

1086 26. X I . 1958



Arzuhal
No.

3158/3158

2983/2983

Arif Güler 
Gazikemal mahalle
sinde 
Babaeski

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 6 nüfuslu efradı ailesini hamallık yapa
rak geçindiren bir kimse olup Ahmet Diker ismindeki bir şahsa 
ait 5 çuval ayçiçeğinin çalınması hâdisesinde hiçbirgûna alâ
kası olmadığı ve asıl fail olan adı geçenin şoförü Kâmil ile diğer 
suç ortakları beraet ettirildikleri halde; müdafaa şahitleri din
lenmeden ve kendini lâyık ı ile müdafaa edemediği için bir adlî 
hata neticesi olarak mahkûm edildiği hapis cezasının kaldırılması 
talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan tahtı 
muhakemeye alınıp Babaeski Asliye Ceza Mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 492/Son, 522 ve 525 nci maddelerine tevfikan
2 sene 6 ay hapis ve o kadar müddet Emniyeti Umumiye ne
zareti altında bulundurulma cezalarına mahkûm edilen müstedi 
hakkmdaki 2 . VII . 1958 tarihli hükmün Temyizen de tasdik 
edilerek katileştiği ve vâki iadei muhakeme talebinin de red- 
dolunmuş bulunduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenin dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran; kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1087 26. X I .1958

Mehmet Soğukpmar Arzuhal hulâsası : Kırklar eli 223 plâkalı otobüsle yağışlı bir 
Belediye Otobüs İş- havada 2 tarafı kamyonlar tarafından trafiğe kapanan şehir 
letmesi Şoförü içerisinde çok itinalı bir şekilde sefer yapmakta iken, karşıdan
No: 731 gelen ve âniden farlarını yakan taksiye çarpmamak maksadı ile
Bursa fren yapması üzerine kamyonlardan birinin kasasına arka taraf

tan hafifçe çarpması neticesinde bu kamyon ile burun buruna 
vermiş olan diğer bir kamyon arasında sıkışan Emin Ülkü’nün 
ayağının kırılmasına sebebiyet vermiş olduğundan bu yer Ceza 
Mahkemesince mahkûm edilmiş olduğu 2,5 aylık hapis cezasının; 
hâdisede en ufak bif kusurunun bulunmadığı bilkeşif sabit olmuş 
ve şikâyetin mücerret patronu olan şahıstan tazminat almıya 
mâtuf bulunduğu ve infaz halinde hâmile olan eşi ile askere git
mek üzere olan kardeşinin ailesi ve çocuklarının fakrii sefalete 

. duçar olacakları ve çalışmakta olduğu otobüs işletmesindeki işin
den olacağı ve bir daha iş bulamıyacağı nazara alınarak af veya 
tecil edilmesi taleplerinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle yaralanmaya sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye



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

alınıp neticei muhakemede Türk Ceza Kanununun 459/2 ve 59 
ncu maddeleri gereğince mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 
10 . IX . 1957 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek 
katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1088 26 . X I . 1958

2580/2580 Ahmet Sayar (Arzuhal hulâsası : Çankırı’nın İkiçam köyünden A fim e t Sa
lkımam köyünden yar’m faili gayrimuayyen bir surette öldürülmesinden dolayı, 
Çankırı 5 sene devam edeyi muhakeme neticesinde; keşif ve tıbbî adlî

raporunun ölüme sebep olan kuruşunun kendisine ait tabancadan 
çıkmadığını müeyyit bulunmasına ve hakiki fail olan Murat De
mir de beraat ettirilmiş olmasına rağmen; bu yer mahkemesince 
haksız ve mesnetsiz olarak kendisinin mahkûm edilmiş bulundu
ğundan şikâyeti ve hapis cezasını çekmiş olmakla beraber ânıme 
haklarından mahrumiyet ve tazminat ödemek gibi ayrıca mâruz 
ve muhatap tutulduğu cezalarlu birlikte mağdur edilmiş bulun
duğundan; bu baptaki dosyasının tetkik buyurularak hakkının 
meydana çıkarılması talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mehmet Ali Sayar’ı 
müstakil faili gayrimuayyen surette kasden öldürmekten tahtı 
muhakemeye alınıp Çankırı Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ce
za Kanununun 448, 463, 59, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 
7 sene 6 ay ağır hapis ve sair fer’î cezalara mahkûm edilen 
müstedi hakkmdaki 14 . X . 1957 tarihli hükmün Temyiz şartı 
yerine getirilmediğinden Temyiz talebi reddolunmak suretiyle 
katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve vekâlet temsilci
sinin beyanına nazaran kabule şayan bulunmıyan af talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

«Müstedinin açık olan yazılı emir yoluna müracaatte bulun
ması kaydının karar metnine derci» reyindeyiz.

Bingöl Yozgad
Mustafa Nuri Okcuoğlu Sefer Eronat

Karar No. Karar tarihi

1089 26. X I . 1958



Arzuhal
No.

2570/2570

3077/3077
2211/2211
3333/3333
3741/3741
3790/3790

10

Ali Tarhan
Ceza Evinde mev
kuf 
Aydın

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 1956 yılı Mayıs ayı içerisinde sevk ve idare 
etmekte olduğu at arabası ile; âniden önüne çıkan bir çocuğun 
ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı mahkûm edildiği 18 aylık 
hapis cezasının bakiyesinin; 3 çocuğu ile ailesinin, bakacak kim
seleri olmadığından yoksulluk içerisinde çırpınmakta oldukları 
ve kendisinin mâsum bulunduğu nazarı merhamete alınarak, affe
dilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alı
nıp bozmaya uyularak yapılan muhakemesi neticesinde Aydın 
Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edilen müstedi hakkındaki 
17. IV . 1957 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek kati
leştiği ve vâki tashihi karar talebinin de kabul edilmemiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran, kabule şayan bu- 
lunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1090 26 . X I . 1958

Mehmet Karabaş Arzuhal hulâsası : 18 . VIII . 1956 tarihinde kendisine taar-
Antarlı köyünde ruzda bulunan Enver Sıvacı ve arkadaşları ile aralarında çıkan
Arar kavgada dövmek ve bıçak çekmek iddia ve isnadı ile Araç Sulh

Ceza Mahkemesi tarafından; mütecavizlerin yakınlarının şahade
tine istinadolunmak ve müdafaa şahitlerinin ifadeleri nazara alın
mamak suretiyle mahkûm edildiği 3 aylık hapis cezası ile mağdur 
edilmiş bulunduğundan dosyasının tetkiki ile hakkının aranması 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiil ve kavga
da korkutmak maksadiyle bıçak çekmekten tahtı muhakemeye 
alınıp neticei muhakemede adı geçen yer mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 456/4, 466 ve 71 nci maddeleri gereğince üç ay 
hapis cezası ile mahkûm edilen müstedi hakkındaki 4 . X . 1957 
tarihli hükmün Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmek sure
tiyle katileştiği ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin beyanına nazaran kabule şayan bulun- 
mıyan talep hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1091 26 . X I . 1958

!
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Arzuhal
No.

2861/2861

3206/3206

Alberto Spalazzi 
Ceza Evinde mev
kuf
Sultanahmet - İstan
bul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal hulâsası : İtalya’dan memleketimize gelirken bura
daki bir şahsa verilmek üzere gönderilen emanet e§yadan dolayı 
kaçakçılık iddia ve isnadı ile İstanbul 9 ncu Asliye Ceza Mah
kemesince verilen 7 ay 15 gün hapis ve 640 Ura 67 kuruş ağır 
para ve 3 senelik sürgün cezalarının tâyin ve tesbitinde kendisi
nin bir ecnebi olarak mevzuata ve Türkçeye âşinâ bulunmaması 
ve hâdisede asla böyle bir maksadın olamıyacağı mahkemece dahi 
takdiri tahfif sebebi görüldüğü ve mezkûr cezalardan hapis ve 
para cezaları yerine getirilmiş olmakla kâfi derecede mütenebbih 
olmuş bulunduğu nazara alınarak; İtalya’da bulunan aile efra
dının fakrü sefaletine mahal kalmamak üzere bir eseri atıfet ola
rak; 3 yıllık sürgün cezasının affı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yurda kaçak eşya sok
maya teşebbüs etmekten tahtı muhakemeye alınıp mezkûr mah 
kemece 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 25/3. 
Son, 41 ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddelerine tevfikan 
mahkûm edilen müstedi hakkındaki 13 . II . 1958 tarihli hük
mün Temyizen de tasdik edilerek katileştiği ve hükümde bir 
isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin beyanına nazaran kabule şayan gö- 
rülmiyen af talebi hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1092 26 . X I . 1958

Eyüp Gürbüz 
Kurtuluş mahalle
sinde 
Salihli

(Arzuhal hulâsası : İlkokula devam eden çocuğunu mütaad- 
dit defalar yaptığı ihtarlara rağmen her gün döverek onun okula 
devamına mâni olup tahsilinin akım kalmasına sebebolan küçük 
Halil'e bir daha dövmemesi için attığı bir tokatla adı geçeni 20 
gün işinden kalacak derecede yaraladığı iddia olunarak Salihli 
Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunduğu 1 sene 8 
aylık hapis cezasının; bu hareketinde yaralamak gibi bir maksadı 
olmadığı ve kendisinin nedamet duymuş fakir ve namuskâr bir 
kimse olduğu, cezasının infazı halinde bütün aile efradının peri
şan olacağı nazara alınarak: affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiil ikamdan 
tahtı muhakemeye alınıp adı geçen mahkemece Türk Ceza Ka
nununun 456/2 ve 51/1 nci maddelerine tevfikan mahkûm edi
len müstedi hakkındaki 3 . X . 1957 tarihli hükmün Temyiz 
Mahkemesince de tasdik edilerek katileşmiş olduğu ve hüküm
de bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

2176/2176

—  12 —

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

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve ve
kâlet temsilcisinin beyanına nazaran; kabule şayan bulunmıyan 
af talebi hakkında, bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1093 26 . X I . 1958

(Arzuhal hulâsası : Hayvanlan ile tarlasındaki mezruatma 
zarar iras eden Elif adındaki kadını 21 gün işinden kalacak de
recede dövmüş olduğu iddia ve isnadı ile mahkûm edildiği 10 ay 
hapis cezasının; bu baptaki hükmün, tamamen şahadete müste
nit ve müdafaaları nazara alınmadan tesis olunmuş ve kendisi
nin tahsil cağında ve talebe bulunduğu ve bu yüzden istikbalinin 
söneceği göz önüne alınarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 21 . IV . 1951 tari
hinde Elif Hallac’ı 21 gün iş ve gücünden kalacak derecede 
dövmekten tahtı muhakemeye alınıp Kadirli Asliye Mahkeme
since yapılan muhakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 
456/2 ve 56 ncı maddeleri gereğince 10 ay hapis cezasına mah
kûm edilen müstedi hakkındaki 24 . VI . 1954 tarihli hükmün 
Temyizen de tasdik edilerek katileştiği ve hükümde bir isabet
sizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve vekâ
let temsilcisinin beyanına nazaran; âzadan Mustafa Nuri Ok- 
cuoğlu’nun muhalefetine karşılık kabule şayan bulunmıyan af 
talebi hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Müstedinin talebe olmasına ve hükmün tahsiline mâni 

ve müessir olacağına göre Meclisin atıfetine lâyık olduğu 
reyindeyim.

Bingöl 
Mustafa N uri %Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

1094 26 . X I . 1958

Halil Soy torun 
Yusuf izzettin kö
yünde 
Kadirli

3270/3270 Ahmet Aydın Dilekçi : Vaktiyle tahdide tâbi tutulmuş ve sonradan tahdit
(S. No: 1) Satmazlı köyünde dışı bırakılmış olan tarlaların sahipleri adına tapuya bağlanma- 

Şile sını istemektedir.
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Arzuhal

No.

3256/3256 
3268/3268 

(S. No: 2)

3293/3293 
(S. No: 3)

3299/3299 
(S. No: 4)

3306/3306 
(S. No: 5)

3341/3341 
(S. No: 6)

3357/3357 
(S. No: 7)

3454/3454 
(S. No: 8)

3445/3445 
(S. No: 9)

3438/3438 
(S. No: 10)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Memiş Akdemir 
Dülgeri i köyünde 
Karadere - Rize

Sefer Aknur 
Sinanağa mahallesi 
Kadıeesme sokak 
No: 114 
Fatih - İstanbul

Ab i t Alcu 
Defe köyünde 
Akçakale

Bekir Yılmaz 
Mamzalı köyünde 
Çekerek - Yozgad

Veli Sabri Onat 
Alaybcyi 1672 so
kak No: 15/A 
Karşıyaka - İzmir

Hamil Avcı 
TCDD Konya De
posunda 58738 S. 
No :lıı memur 
Konya
Ayşe Tokgüz ve 
Mustafa Ertürk 
Aslandoğmuş kö
yünde
Şarkikaraağaç
Mehmet özdemir 
PTT İdaresinde 
Ömer Vural eliyle 
Akyazı

Hediye Barış 
Yenimahalle 7. I)u 
rak Çoşkuıı sokak 
No: 162 de Hacer 
Bayır nezdinde 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Köyün orta malı olan (600) dönüm miktarındaki 
meranın, yine eskisi gibi köy halkına taksim edilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Kendisine de bir kamyonet tahsisi için alâkalı ma
kama müracaatte bulunduğunu beyanla, sırası geldiğinde bu 
kamyonetin behemehal verilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Askerlik yaparken attan düştüğünü ve neticede 
kolunun kesilmesiyle mâlûl kaldığını beyanla, kendisine ya mâ- 
lül maaşı bağlanmasını yahut ikramiye verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İlkokul imtihanını verdiği mektepçe kendisine dip
loma verilmemekte olduğunu beyanla, verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları îdare Meclisince ittihaz edilen 
24 . IX . 1957 gün ve 513 sayılı Kararın 5 nci maddesi hükmün
den kendisinin de istifade ettirilerek, mezkûr idareye intisabın
dan evvel Devlete geçen altı küsur senelik hizmetinin de kıdemi
ne eklenmesi ve bu suretle iki derece daha yükseltilmesi ve 
emekli maaşının da buna göre tadili icabedeceğini beyanla, ikti
zasının yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kendisine bir lojman verilmesini veya 6 ncı İşletme
de bir büro hizmetine tâyin edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Ziraat Bankasından ipotek karşılığı (25 000) lira
lık kredi sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Babasından kendisine intikal eden gayrimenkulle- 
rin uhdesine geçirilmesi hakkındaki müracaatinin, kadastro ve 
memurinin ve bilirkişilerin hissi ve indi hareketleri yüzünden 
müspet bir neticeye iktiran etmediğini ve kadastro memuru
nun aynı zamanda hakaret ve tehdidine mâruz kaldığını beyan
la, mezkûr gayrimenkullerin kadastroca namına kaydedilmesi
ni ve gayrikanuni hareketlerinden dolayı da gerek kadastro 
memurunun gerekse bilir kişilerin tecziyesini istemektedir.

Dilekçi : İskân yolu ile kendisine tahsis edilen gayrimenku- 
lün sonradan elinden alındığını beyanla, bu gayrimenkul yeri
ne ya bir başkasının verilmesini yahut bedelinin ödenmesini 
istemektedir.



Arzuhal
No:

3097/3097 
(S. No: 11)

3180/3180 
(S. No: 12)

3179/3179
(S. No: 13)

3170/3170 
i S. No: 14)

3167/3167 
(S. No: 15)

3168/3168 
(S. No: 16)

3106/3106 
(S. No-17)

3126/3126
(S. No: 18)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Ceylân ve 
arkadaşları 
26 Toprak Komis
yonu hizmetlileri 
Aksaray - Niğde

Naime Güleç 
Eyüboğlu mahallesi 
Kayacık caddesi 
No: 9 
(îazianteb

Cemile Geçkin 
Si’mıerbank Basma 
Fabrikası G. Ma
mul ambarında 
99/780 
Nazilli

Muzaffer Hurdolaş 
Dülgerli köyünde 
Karadere - Rize

Köy İhtiyar Heyeti 
Kirişçiler köyü 
Antalya

Aziz ikinci 
Beyleraşağı mahal
lesi No: 87 Har
manlar semti 
Yeşilhisar - Kayseri

Mehmet ince 
Dilbiyen köyünde 
Karaman

Müslüm Şahin 
Köseli köyünde 
Çiçekdağ

—  14 —

K cümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 26 numaralı Toprak Komisyonu hizmetlilerine 
yalnız filen arazide çalıştıkları müddete aidolmak üzere verilen 
% 30 nispetindeki tazminatın azlığından bahsile, bu miktarın 
artırılmasını istemektedirler.

Dilekçi . Baba ve kocasının şehiden vefat ettiğini, kimsesiz, 
ihtiyar ve çok muhtaç bir durumda olduğunu beyanlla, diğer 
şehit ailelerine olduğu gibi kendisine de bir ev arsası verilme
sini istemektedir.

Dilekçi : İşçi ve hasta olduğunu beyanla, Gelir Vergisinden 
muaf tutulmasını istemektedir.

Dilekçi : Köylerindeki meradan köy halkının yine eskisi gi
bi istifade etmeleri hususunun teminini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerinden alınarak müstakil muhtarlık ve bi
naenaleyh ayrı bir köy haline getirilen (Odabaşı) mahallesinin 
eski durumunun iadesi lâzım ve zaruri olduğundan bahsile, ge
reğinin müstacelen yapılması hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Ortaokul mezunu olduğunu, yaşının büyük olma
sından dolayı askerî liseye giremediğini, ana ve babadan da 
mahrum bulunduğunu beyanla, sivil liselerden birine parasız 
yatılı olarak kabul edilmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Başkalanndan satınalarak ziraat etmekte olduğu 
tarlalann 70 Numaralı Toprak Komisyonu tarafından elinden 
alınarak Hazine adına tescil edildiğini, ilhtiyacı olan arazinin 
verilmesi hkkında yaptığı müracaatin de ihtiyar heyetinin hi
lafı hakikat beyanına bakılarak mezkûr komisyonca is’af olun
madığını beyanla, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümleri 
dairesinde kendisine de toprak verilmesi hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi. Ziraat Bankasına olan borcunun tecilini istemektedir.

3001/3001 Mustafa Saçıkara Dilekçi: 1952 senesinden beri sürüncemede kalan iskân hak-
(S. No: 19) Saçıkara köyünde lannın bir an evvel verilmesini istemektedir.

Kadınhan
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Arzuhal
No.

3002/3002 
(S. No: 20)

3012/3012 
(S. No: 21)

3015/3015 
(S. No: 22)

3027/3027
(S. No: 23)

3028/3028 
(S. No: 24)

3271/3271
(S. No: 25)

3044/3044 
(S. No: 26)

3096/3096 
(S. No: 27)

2493/2493 
(S. No: 28)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sabri Sadıkoğlıı 
Ulu mahalle Doğan- 
bey caddesi No: 115 
Bursa

Alâettin Çağlar 
Avukat
H. Avni Ustaoğhı
eliyle
Osmancık

Fatma özmert 
Yalı mahallesi 
No: 11
Danca

Mehmet Haznedar 
ve arkadaşları 
Aybastı Muhtarlığı 
adına 
Aybastı

Zeynel Akçın ve 
arkadaşları 
Mollaarap mahalle
si Bahçe sokak 
Bursa

Hasaıı Demirkopça 
Esnaf Hastanesinde' 
Süleymaniye - De 
mirkapı 
İstanbul

Nuri Dönmez 
(r al atasaray K art a 1 
sokak No: 26 
tstanbul

Rahim Ekberzade 
Mercan Büvükvali- 
dehan No: 76 
tstanbul

Remzive Batıvbav- 
gü
15. sokak No: 12/6 
Bahçclievler - An
kara

Dilekçi : ürfa Gümrüğünde emanete alınan üç aded İngiliz 
atının ya aynen kendisine iadesini veya rayici üzerinden bede
linin verilmesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Yapı Enstitüsünden ve ehliyetli kalfa yetiştirme 
kursundan mezun olduğunu ve son defa neşredilen (fen adam
larının salâhiyetleri ve belediyelere karşı deruhde edecekleri 
mesuliyetlerin hudutlan) hakkındaki Talimatnamede kendi 
durumunda olanlann yetkilerinin daraltılmış bulunduğunu 
beyanla, bu talimatnamenin müktesep haklan ihlâl etmiyecek 
şekilde tadilini istemektedir.

Dilekçi : 1952 yılında ciheti askeriyece istimlâk edilen evi
nin maksada tahsis edilmediğini beyanla, bu bedeli mukabilin
de kendisine iadesini istemektedir.

Dilekçiler : Aybastı nahiyesi hâkimi aleyhinde bâzı kimse
ler tarafından ileriye sürülen şikâyetlerin hakikata aykın ol
duğunu beyanla, müştekiler hakkında kanuni takibat yapıl
masını ve hâkimin yerinde ipkasını istemektedirler.

Dilekçiler : Yugoslavya’dan serbest göçmen olarak geldik
lerini, Bursa ’nın dışında üç yüz nüfusun barınması için yap 
tırdıklan evlerin mahalli belediyesince yıktırılmasına teşeb
büs edildiğini beyanla, hedmin durdurulmasını istemektedir-

Dilekçi : Gecekondulannm yıktınlmamasını istemektedir.

Dilekçi . Toprak kayması neticesinde evinin tamamen ha 
rabolduğunu beyanla, gereken yardımın müstacelen yapılma
sını istemektedir.

Dilekçi : Evinin gayrikaöuni olarak yıktırıl dığmı beyanla, 
müsebbipler hakkında kanuni takibat yapılmasını istemekte 
dir.

Dilekçi : Çeşitli ihtiyaç maddelerine Hükümet eliyle konan 
zamlann, kendisi gibi dar gelirli aile reislerini çok müşkül bir 
duruma soktuğundan ve saireden bahsile, bu zamlann bir an 
evvel kaldınlması hususunun sağlanmasını istemektedir.
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Arzuhal

No.

2506/2506 
(S. No: 29)

2511/2511 
3911/3911 

(S. No: 30)

2512/2512 
(S. No: 31)

2666/266(5 
(S. No: 32)

2743/2743 
(S. No: 33)

2745/2745 
(S. No: 34)

2748/2748
(S. No: 35)

2753/2753 
3053/3053 

(S. No: 36)

2755/2755 
(S. No: 37)

2757/2757 
(S. No: 38)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Zeki Sak
Karaman Ovası İs
tasyon
Mandoson - Konya

Tcvfik Gümüş 
İlmen köyünde 
Höyük - Beyşehir

Fehmi Yazıcılar 
Eğe mahallesi Çallı 
sokak No: 21 
Balıkesir

Zümbül Kamber 
Fidan Lokantası 
Tlaydarbcy Ap.
No: 2/1 Daire 3 de 
Trabya - İstanbul

Abdiilahat Bozkıırt 
Akmcsçit mahallesi 
Karamanlar sokak 
No: 1 
Manisa

Abdiirrahman Gafur 
İmarette Bakkal 
Fahri eliyle 
Çankırı

Ahmet Pabuçlu 
Alabey 1869 sokak 
No: 6
Karşıyaka - İzmir

Osman Berber 
Akıl Hastanesinde 
34. serviste 
Bakırköy - İstanbul

Mustafa Bekçi 
îmariye mahallesi 
Ballıkuyu 1009 so
kak No: 5 
İzmir

Ekrem İşeri 
DDY 4. İşletme F. 
Marş Bürosu 
Sivas

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Herhangi bir işletmede makasçı veya ateşçi olarak 
kendisine bir iş verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Sakat olduğunu, altı nüfustan ibaret ailesi efradı
nın maişetlerini temin edemediğini beyanla, kendisine nakdî 

yardımda bulunulmasını istemektedir.

Dilekçi : Yugoslavya muhaciri olduğunu beyanla, bir an 
evvel Türk vatandaşlığına kabul edilerek nüfus cüzdanının ve
rilmesini istemektedir.

Dilekçi : Darülacezedeki işine haksız yere nihayet verildiği 
gibi burada bulunan küçük çocuğunu da görmesine müsaade 
edilmediğinden bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Almanya’dan Anayurda geldiğini, şimdiye kadar 
iskân hakkının verilmediğini beyanla, bu hakkın bir an evvel 
verilmesini ve kendisinin de müstacelen bir işe konulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Askerde bulunan oğlunun yaptığı bir kabahatten 
dolayı tabur kumandanı tarafından rum mahallesinde haysiyet 
ve şeref kırıcı bir şekilde cezalandırıldığını beyanla, bu tabur 
kumandanı hakkında kanuni muamele yapılmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü istemektedir.

Dilekçi : Askerde iken Bakırköy Akıl Hastanesine gönderil
diğini ve halen şifa bulmuş bir durumda olduğunu beyanla, ta
burcu edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Mülga - İzmir kasaba ve temdidi demiryolunda 
geçen hizmetine karşılık verilmesi lâzımgelen ikramiyenin Hü
kümetçe bir an evvel tediyesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresince verilen disiplin 
cezasına mütaallik itirazının reddi hakkındaki kararın kaldı
rılmasını istemektedir.
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Arzuhal

No.

2799/2799
(S..No: 39)

2897/2897 
(S. No: 40)

2901/2901 
(S. No: 41)

2914/2914 
(S. No: 42)

2954/2954 
(S. No:43)

2955/2955 
(S. No: 44)

2960/2960 
(S. No: 45)

2961/2961 
(S. No: 46)

2963/2963 
(S. No: 47)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Nuri Ulucan ve ar
kadaşları 
Haşan Çezek ya
nında 
İliç 

%
Haşan Demirköprii 
D. P. Ocak Baş
kanlığı eliyle 
Taşlıtarla - Dörtyol

Osman Yazıcı 
939 sokak No: 1 
İzmir

Mustafa Duruk 
Belediye garajı 
akar yakıt yerinde 
Toros Ticaret Ort. 
Konya

Cafer Polat 
Yenişehir Oteli 
Mehmet Erdönmez 
eliyle 
Erbaa

Nimet önem 
353868 îş Numaralı 
Kemalettin önem 
eşi
Kozlu Kömürleri 
Bölgesi Elektrik 
Santral Usta,başı sı 
Zonguldak

İbrahim Çelebi 
Muhtar
Kocabaş köyünde 
Denizli

Mustafa Çelik 
Dilbiyen köyünde 
Karaman

Mehmet Yılmaz 
Kadriye mahallesin
de 795 sokak No:52 
İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 61 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu tarafın
dan dağıtılan arazinin 1936 yılı tahrir kıymeti üzerinden borç
landırılmalarını istemektedirler.

Dilekçi : Tranvay hattının mmtakalarına kadar uzatılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Bir iş kazasında mâlûl kaldığından bahsile, malu
liyet gelirinin arttırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Elinde mevcut av derilerinin ihracı hususunun 
teminini istemektedir.

Dilekçi : Hazine topraklarından kendisine de verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Kocası Kemal Önem’in Kozlu Kömürleri Bölgesi 
Elektrik Santrali ustabaşısı iken beyin kanamasından vefat 
ettiğini beyanla, mirasçılarına kıdem tazminatı verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Denizli vilâyetinin Honaz nahiyesine bağlı Kocabaş 
köyündeki orman teşkilâtının başka yere kaldınlmıyarak yine 
mezkûr köyde bırakılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hâzinece elinden alman tarla yerine ayni köy 
dâhilinde başka bir tarla verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Yunanistan muhacirlerinden olduğunu beyanla, 
kendisinin de emsalleri gibi maaile nüfusa kayıt ve tescil edil
mesini istemektedir.
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2968/2968 
(S. No: 48)

Arzuhal
No.

2995/2995
(S. No: 49)

İbrahim Duru 
Urla Tuhaf fuzhancsi 
Başbahçıvanı 
Urla - İskele 
İzmir

Mehmet Sait Antebi 
Reşatbey mahallesi 
Orduevi caddesi Ke
reste tüccarı Faik 
Tunay yanında İb
rahim özgenç eliyle 
Adana

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Gelir Vergisine tâbi olmıyan tanm işçilerinden bu
lunduğu halde ücretinden mezkûr verginin kesilmesine devam 
edildiğini beyanla, muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Suriye tebaalı Türk olduğunu, karısı ile çocukları
nın Gaziantebde oturduklarını beyanla, kendisinin de bunların 
yanında ikamet etmesine müsaade olunmasını istemektedir.

2998/2998 Nezihe Yetkin 
(S. No: 50) Gaziler caddesi Ku

yumcu Muhlis Yet
kin yanında 
Gazianteb ^

2997/2997 Kâzım Arı 
(S. N o:51) Ceza Evinde hü

kümlü 
Ayaş

2999/2999 Seyyide Yılmaz 
(S. No: 52) Terakki mahallesi 

Cumhuriyet caddesi 
77/A da 
Zonguldak

12708/11811 Yunus öksüz ve 
(S. No: 53) arkadaşları

Arsenizir köyünde 
Trabzon

12118/11561 lîalil Bedi Fırat 
(S. No: 54) 223 sokak No: 7 

Karantina. - İzmir

Dilekçi: Suriye tebaasından olan kocası Said’in Türk vatan
daşlığına kabulünü istemektedir.

Dilekçi: İş esası üzerine müesses yeni ceza evlerinden birine 
naklini istemektedir.

Dilekçi: Hariçten bir trikotaj makinası getirmesine müsaa
de edilmesini istemektedir.

Dilekçiler: Borçlarının taksite bağlanmasını istemektedir
ler.

Dilekçi: İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı, İzmir 
Maarif Müdürü ile diğer bâzı öğretmen, müfettiş ve memurlar 
hakkında Maarif ve Dahiliye vekâletlerince tahkikat yaptırıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarda isimleri yazılı dilekçiler tara
fından ileriye sürülüp mahiyetleri her birinin adı hizasında 
ayn ayrı gösterilen talep ve şikâyetlerin, son karan almaya yet
kili idari makam ve mercilerce incelenerek kesin bir neticeye 
bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, 
mezkûr talep ve şikâyetler hakkında zikredilen sebepten Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin mez-
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Arzuhal

No.

3112/3112 
(S. No: 55)

3129/3129 
(S. No: 56)

3300/3300 
(S. No: 57)

3042/3042 
(S. No: 58)

3098/3098 
(S. No: 59)

2921/2921 
(S. No: 60)

2759/2759 
(S. No: 61)

2744/2744 
(S. No: 62)

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

kür makam veya mercilere usulüne tevfikan ayrıca müracaat
ta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1095 20 4 X I , 1998

Eyüp Leventer 
Emekli PTT Me
muru
Yenice - Çanakkale

Hayrettin Göncül 
Sarıyer Sular cad
desi No: 48/2K a t2 
İstanbul

ö. Lûtfi Süman 
Beşiktaş Kâğıt han o 
caddesi Şair Nâzım 
sokak No:3/3 
İstanbul

Yaşar Gökşingöl 
Emekli Mahkeme 
Başkâtibi 
Urla

Şakir Tosun ve ar
kadaşları
Motorcular Birliği
mensupları
Samsun

izzet Kaplan 
Kahrat köyünde 
Tire

Ömer ömrünolsun 
Liman Müdürlüğün
de Marangoz 
Samsun

Hilmi Eleri 
Hükümet karşısında 
Pul Bâyii 
Yerköy - Yozgad

Dilekçi
mektedir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını iste-

Dilekçi : 6570 sayılı Kanunun ya kaldırılmasını veya kira 
bedellerini arttıracak şekilde tadilini istemektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun vazife malûllerine taallûk eden 
55 nci maddesiyle, harb mâlûlleri hakkındaki 04 ncü maddede 
münderiç zam cetvellerinin tetkik edilerek her ikisi arasındaki 
gayriâdil nispetsizliğin giderilmesini, yani vazife malûllerinin de 
harb mâlûlleri derecesine yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçi : Bâzı kanun maddelerinin, istidasında beyan ettiği 
sebeplerden dolayı tefsiri zaruri bulunduğunu beyanla, gereği* 
nin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Samsun Liman inşaatının hitamında faaliyetleri 
sona erecek olan ve Samsun limanına kayıtlı bulunan yolcu mo
torlarının değer pahası ile satınalınmasını, hizmetlerinden isti
fade edilebilecek olan motor sahiplerine bu limanı işletecek olan 
müessesece birer iş verilmesini ve hizmet kabiliyetleri görülmi- 
yecek olanlara da tazminat itasını teminen ya müstakil veya ek 
bir kanun çıkarılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Ücrette geçen hizmetinden on yılının borçlanma 
yolu ile diğer fiilî hizmetlerine eklenmesi hakkında yaptığı mü
racaatın Emekli Sandığınca kanuni müddetin geçirilmiş olma
sından dolayı kabul edilmediğini beyanla, kendisine borçlanma 
imkânının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Halen Samsun Liman İşletmesinde sanatkâr olarak 
çalışmakta olduğunu beyanla, Millî Mücadelede geçen hizmeti
nin 788 sayılı Memurin Kanununun müzeyyel maddesi mucibince 
şimdiki fiilî hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi: 8981 sayılı Kanunun uzatmalı eski jandarma çavuş
larına da teşmilini istemektedir.



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

2514/2514 Fahri Tamuzun 
(S. No: 63) Saka işçilerinden 

137 No:
İzmit

2486/2486 Alımet Kalem 
(S. No: 64) Belediye Muhasebe 

Memuru 
Antalya

3608/3608 Ahmet Aydın 
(S. No: 65) Haeıhalil mahallesi 

No: 45 
Gebze

•‘5604/3604 Hakkı Bozkaya 
(S. No: 66) Yenimahallede

Emekli öğretmen 
Emirdağ

3421/3421 Rifat Mustafa Işıl 
(S. No: 67)- Dervişali mahallesi 

Mesçit sokak No: S 
Edirnekapı - İstan
bul

3472/3472 M. Cevdet Sayı» 
3567/3567 Ankara caddesi 

(S. No: 68) No: 117
Kartal - İstanbul

3476/3476 Hasaıı Ergiiç 
(S. No: 69) Dereboyu Cudi Bey 

sokak No: 19 
Ortaköy - İstanbul

3473/3473 Murat Şen 
(S. No: 70) Bellibol köyünde 

Yatağan - Kavaklı 
Muğla

3457/3457 Veli Eruraz 
(S. No: 71) IToç Kadem Sağlık 

sokak No: 9 Emokli 
öğretmen 
Bursa

' 3428/3428 Mehmet Sancak 
(S. No: 72) Uz. Onb. Doğancı 

Karakolu 
Erciş - Van

Dilekçi: Emekli maaşlarının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 
tarihinden önce emekliliğe tâbi bir hizmete girmiş olan müstah
demlerin de 788 sayılı Memurin Kanununun mülga müzeyyel 
maddesi hükmünden istifade ettirilmelerini istemektedir.

Dilekçi : Astsubayların maaş ve yaş hadleriyle ilgili ola
rak ahiren Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifinin 
bir an evvel kabulünü istemektedir.

Dilekçi : 6273 sayılı İntibak Kanununun, 5242 numaralı 
Kanunun neşrinden sonra meslekten ayrılan emekli öğretmen
lere de teşmilini istemektedir.

Dilekçi: Mâlûl yetimlerin evlenmeleri hallinde maaşlarının
kesilmemesini istemektedir.

Dilekçi: 1332 - 1340 tarihleri arasında Drama’da öğretmen
likte geçen hizmetinin de nazara alınarak kendisine kıdem zam
mı verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünün Yatağan kazasında da tatbik edilerek halka 
dilediğini tevkil etmesi imkânının verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Edirne ve İşkence’de öğretmenlikte geçen ceman 
on yıllık hizmetinin de nazara alınarak emekli maaşının bu dai
rede tadilini istemektedir.

Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşıları aylıklarının, bu
günkü hayat şartlarına muvazi şekilde artırılmasını istemekte
dir.



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

3455/3455 
i S. No: 73)

3458/3458 
(S. No: 74)

3467/3467 
(S. No: 75)

3474/3474 
(S. No: 76)

3482/3182 
(8. No: 77)

3483/3483 
(»S. No: 78)

3484/3484 
(.S. No: 7fl)

3485/3485 
(S. No: 80)

3486/3486 
(S. No: 81)

3487/3487 
(S. No: 82)

Dilekçiler : Trafik suçlarına da şâmil olmak üzere, umumi 
mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını istemektedirler.

Recep Ali Çilçil ve 
arkadaşları 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Rize

Ozeyir Yıldız 
Ceza Evinde mah
kûm 
Tokad

Şakir Ulusoy 
Sultanahmet Ceza 
Erinde mahkûm 
İstanbul

Iiasan Memiş ve ar
kadaşları
Ceza Evinde mah
kûm
Adıyaman

Recep Eıdağ 
Ceza Evi mahkum
lan 
Artvin

Alımet Atalay 
Ceza Evinde mah
kûm 
Artvin

Osman özdemir 
Ceza Evi mahkûm
ları 
Artvin

Mehmet Çoruh 
Ceza evi mahkûm
ları 
Artvin

Hilmi Kurtoğlu 
Ceza Evinde mah
kûm 
Artvin
Bekir Akça 
Ceza Evinde mah
kûm
Aksaray - Niğde

2> » t>

» » »

» » >

» » »

» 2 »

» j» y-

» x> »
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3490/3490 
(S. No: 83)

Arznîml
No.

3351/3351 
(S. No: 84)

3331/3331 
(S. No: 85)

3177/3177
(S. No: 86)

2662/2662 
(S. No: 87)

2515/2,515 
(S. No: 88)

2513/2513 
(S. No: 89)

2509/2509 
(S. No: 90)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Kargın 
Ceza Evinde mah
kûm
Aksaray - Niğde

Ahmet Sındıran 
Ceza Evinde mah
kûm
Eskişehir

Fahri Koksal 
Ceza Evinde mah
kûm
Nevşehir

Mustafa Altunbas 
Yergi Dairesi Mü
dür Yardımcısı 
Beyoğlu - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Trafik suçlarına da şâmil olmak üzere, umumi 
mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

» » » »

Dilekçi : 6724 sayılı Kanuna, ihtiyatta geçen hizmetlerin de 
terfi süresine eklenmesi hakkında bir fıkra ilâvesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı dilekçiler tara
fından ileriye sürülüp mahiyetleri her birinin adı hizasında ayrı 
ayrı gösterilen taleplerin yeni bir kanun veya tefsir teklifi 
mevzuu ile ilgili olduğu anlaşıldığından mezkûr talepler hak
kında zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifalda karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1096 26 . X I.1958

Hüseyin Kaplan 
ve Ömer Yıldız 
Peçenek köyünde 
Haruniye

Zakir Balkan 
Emekli Avukat
Uzunköprü

Adem Sekmen 
Çukurbağ Bahriye 
caddesi No: 2 
İzmit

Şehmus Şimşek 
Zeynep Şimşek vekili 
Rebet köyünde 
Derik - M araş

Dilekçiler: iki köy hududunun tashihi muamelesinde bâzı 
kimselerin hudutname üzerinde sahtekârlık yaptıklarını beyan
la, bunların cezalandırılmasını istemektedirler.

Dilekçi: Yaş haddinden dolayı tekaüde sevkedilerek kendi
sine toptan ödeme yapıldığını, halbuki kanun mucibince maaş 
bağlanmak lâzımgeleceğini beyanla, bu lüzumun yerine getiril
mesini istemektedir.

Dilekçi: Askerde hastalanarak çürüğe çıkarıldığını ve ma
lûl maaşı bağlanması hakkındaki talebinin de terviç edilmedi
ğini beyanla, kendisine vazife mâlûlü aylığı tahsisini istemek
tedir.

Dilekçi: Müvekilesiniıı tapulu arazisine Ömer Gökalp ve ar
kadaşları tarafından vâki müdahalenin önlenmesini istemekte
dir.
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2498/2498 
(S. Xo:!M s

Arzuha I
No.

2452/2452
i.S. No: 02)

1758/1758 
(S. No: ÎK>)

2485/2485 
(S. No: 94)

3100/3100 
(S. No: 05)

3031/3031 
(S. No: 96)

2917/2917 
f'S. No: 07)

2907/2007 
365-1/3654 

( S. \o  : 98 )

2906/2906 
i S. No: 90!

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Vusul' Ziya Afıî^aıı 
Turisl ikpalas Ol el i
Mo! sın

Osman Batıran
Ça rşı hası mahal ir-
sinde
Zara

Mehmet Ivoea^o .̂- 
og'hı
(¡eneali kö.viiın1 
Şenirkeııt

Cafer Tekin
Seliıııpaşa köyüme- 
Sİİİ\Tİ

Bayram Yüce ve 
Osman Yüce 
Atatürk mahalle
sinde
Sivaslı - Uşak

Zeynep Şimşek ve 
arkadaşları 
Rabat köyünde 
Derik - Mardin

Cavit Erdil 
Biiyiilc Kai'diealılıan 
Kat 2 N o: 42 
i zıni r

Mükerreıiı Al) i., y.
İki Çeşıııelil; il;,. ı 
Mehmet Camii V M 
sokak N o: 1 
İzmir

Salim Al patı 
karakaş mahalli •;
Zineirlikuyu sokak 
No: T 
Kırklareli

Dilekçi: Türk vatandaşlığından haksız yere ıskat edildiğin
den bahsile, bu baptaki kararın iptalini ve maddi ve mânevi za- 
r arının mezkûr ıskat kararını imzalıyanlardan tahsilini ve ma
den arama ve işletme haklarının da iadesini istemektedir.

Dilekçi: Kendisine mâlûl aylığı bağlanması hakkında Milli 
Müdafaa Vekâletince yapılan muamelenin Divanı Muhasebat 
tarafından kabul edilmiyerek reddolunmus bulunduğundan 
bahsile, Divanın bu kararının bozularak kendisine de emsalle
ri gibi mâlûl maaşı tahsisini istemektedir.

Dilekçi: Yedi parça gayri menkulünün tapulama ekiplerin
ce orman olduğu kabul edilerek namına tesbit olunmadığından 
şikâyet etmekte ve bahis mevzuu tesbit muamelesinin bir an ev
vel yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Annesinden kendisine intikal eden iki kıta tarlanın 
satışına, eski Maraş mebuslarından Remzi öksüz’ün mülkiyet 
iddiasiyle mâni olduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Öteden beri zilyed ve mutasarrıf bulundukları 
gayrimenkulleri başkaları tarafından haksız yere ellerinden 
alınmakta olduğunu beyanla, bu gayrimenkullerin yedlerinde 
ipkasını ve mütecavizler hakkında da takibat yapılmasını iste
mektedirler.

Dilekçiler ; Öteden beri tapu ile mutasarrıf olduklan tarla
ların Ömer Gökalp ve kardeşleri tarafından zorla ellerinden 
alındığını beyanla, bu gayrimenkullerin kendilerine iadesi husu
sunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Baremin 5 nci derecesi üzerinden emekliye sevkı 
ieabederken, Devlet Demiryolları idaresince 6 ncı derece üze
rinden tekaüd. edildiğini beyanla, muamelenin 5 nci derece üze
rinden düzeltilmesini ve 1952 senesinden itibaren noksan verilen 
emekli aylığı ile ikramiyesinin de tediyesini istemektedir.

Dlekçi : Eski zabıt kâtiplerinden olan müteveffa babasının 
hizmet müddeti 25 senenin üstünde olduğu halde on altı sene 
hesap edilerek kendisine toptan ödeme yapılmış bulunduğunu 
beyanla, mezkûr muamelenin düzeltilmesini ve 25 yıl üzerinden 
yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Namına tarhedilen cezalı verginin kaldırılmasını
veya, itiraz hakkının tanınmasını istemektedir.

Uncümen karan ve ne sebepten verildiği



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

2761/2761 Muzaffer Yardımcı 
(S. No: 100) Çiftepınar mahalle

sinde Mütaahhit 
Doğubeyazıt - Ağrı

2751/2751 Selman Aydoğmuş 
(i,. No: 101) îçlri Fabrikasında 

İşçi
Diyarbakır

2742/2742 Salim Çetin ve 
(S. No: 102) Afet Çetin

Kocahıdır mahallesi 
Paşaçeşme Yan so
kak No: 43 
Kırklareli

3426/3426 Mevlût Karaca 
(S. No: 103) Şıhalamanyahşi ma

hallesinde No: 38 
Konya

3448/3448 Reşat Gökmen 
(S.No: 104) Kd. Bnb. (935-29) 

Vilâyet J. K. Şube 
Müdürü 
Hatay

166/3466 Arif Zeki Utkugün 
(S. No: 105) 2. Hv. Kv. K. Ulş. Ş. 

Md.
Etimesgut

2741/2741 Hanıdi Başata 
(S. No: 106) Şamlı mahallesinde 

No: 1 
Aksaray

3469/3469 Mehmet Ali Yazar 
(S. No: 107) Çarşı mahallesinde 

Boğazlıyan

3307/3307 Hüseyin Yalcın 
(8. No: 108) Nebi köyünde 

Toka d

Dilekçi : Ciheti askeriyeye itasını taahhüdettiği eti, fiyat 
yükselmesinden dolayı ancak 45 gün kadar verebilip bundan 
sonra taahhüdünü yerine getiremediğim beyanla, irat kayde
dilen teminat akçasmın kendisine iadesini ve zarar ve ziyanının 
da Hâzineden tahsilim istemektedir.

Dilekçi : Oğlu hakkındaki icra takibatının 6742 sayılı Kanun 
mucibince durdurulması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : isim benzerliğinden dolayı tevkif edilen Haşan 
Çetin’in bir an evvel tahliyesi hususunun sağlanmasını istemek
tedirler.

Dilekçi : On beş sene ikinci derece üzerinden verilmiş olan 
mâlûliyet aylığının sonradan üçüncü dereceye indirilmesi kanun 
ve madelete mugayir olduğundan bahsile, mâlûliyet maaşının 
eskisi gibi ikinci derece üzerinden tediyesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

Dilekçi : Teğmenlikten itibaren bütün nasıplannın düzel
tilmesini istemektedir.

Dilekçi : Nasıp tarihinin bir sene ileriye alınmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Tapulu gayrimenkullerinin hile ile elinden alın
mak istendiğini beyanla, bu gayrimenkullerin yedinde ipkasını 
istemektedir.

Dilekçi : Yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildiğini, 
hizmet müddetine göre kendisine tekaüt maaşı bağlanması 
lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının bu yolda yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Oğlu Haşan Yalçın’m askerlik hizmetini yapar
ken Suriye hududunda kaçakçılar tarafından öldürüldüğünü, 
kendisine şehit oğlundan maaş bağlanması hakkındaki talebi
nin Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünce kanunsuz olarak red
dedildiğini beyanla, durumunun incelenerek hakkının korun
masını istemektedir.
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Ar/ıthal Arzuhal sahibinin

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

8263/3263 Nâzını Karakurt Dilekçi : Dedesinden kendisine ve diğer mirasçılara inti-
(S. No: 10!)) Lokantacı Osman kal eden ve halen fındıklık olan arazinin, Ahmet Karakurt

Canik eliyle adındaki şahıs tarafından fuzulen satılarak topraksız bırakıl-
Piraziz - (Ordu dığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

3279/327!) Ali Çelik Dilekçi : Zilyed bulunduğu tarlanın haksız bir hükümle
(S. No: 110) Tatlıpmar köyünde elinden alındığını beyanla, bu hükmün bozulmasını ve meni 

Keşrilik - Kırklareli müdahale dâvasının iadei muhakeme yolu ile tekrar rüiyet edi
lerek mezkûr tarlanın tarafına teslimini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı dilekçiler tara
fından ileriye sürülüp mahiyetleri her birinin adı hizasında 
ayrı ayrı gösterilmiş . olan talepler; adlî, idari ve malî kaza 
mercilerince incelenerek karar ve hükme bağlanması lâzımgelen 
hususlara veya kaza merciine intikal eden veyahut bu mercice 
karara rapdolunan hâdiselere taallûk etmekte bulunduğundan, 
mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1097 26 . X I . 1958

Ahmet Alan (A rzu h a l h u lâ sa sı: H am allık ve boyacılık yaparak efradı
(¡azikemal nıualıüe- ailesinin geçim in i teinin eden bir kimse olup A hm et D ik  er'e ait 
sinde 5 envai ay çiçeğinin  çalınm ası hâdisesinin fa ili  olduğu iddia-siy-
Babaeski le. B abaeski A sliye  Ceza M ahkemesince m ahkûm  ed ild iğ i 2 sene

t! aylık  hapis cezasının: hakiki fa ili m üştekinin  şoförü iti is tid a 
da adları yazd ı k işiler re hüküm  de bu sebeple adlî halaya m üs
ten it bulunnıuş olması itibariy le  dosyası te tk ik  buyurularak a ffı 
e ih d in e  gid ilm esi talebin i m u tazam m ın d ır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan tahtı 
muhakemeye alınıp Babaeski Asliye Ceza Mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 492 son, 522/1 ve 525 nci maddelerine tevfi
kan mahkûm edilen müstedi hakkındaki 2 . VII . 1958 tarihli 
hükmün Temyizen de tasdik edilmek sureti ile katileştiği; vâ
ki iadei muhakeme talebinin de kabul olunmadığı ve hükümde 
bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki beyanına nazaran dikkate alı
nacak mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1098 26 . X I . 1958

Reis M. M. Âza Âza
Çorum Samsun Adana Bingöl

TL Ortakcıoğlu N. TJlusoy H. öner M. N. Okcuoğlu

Âza Âza Âza Âza
Bolu Elâzığ Hatay Konya

M. Dayıoğlu M. Altındoğan 1. Mursaloğlu S. Sayın

Âza Âza Âza
Niğde Yozgad Yozgad

/. Güven M. Ataman 8. Eronat

(Arzuhal sayısı : 143)

T. B. M. M. Matbaan



Devre

Arzuhal
No.

2490/2490 
(S. No: J)

2550/2550 
(S. No: 2)

2500/2500 
(S. No: 3)

2510/2510 
(S. No: 4)

2548/2548 
(S. No: 5)

2533/2533 
(S. No: 6)

• ^  n n  m  m/r m /** içtima : 2T. B. M. M.
A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

- * 6  Sayı : 2 9  S*

2 1 . 1 .  1959 Çarşamba

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

Ahmet, Aslan Dilekçi : Bütün eş^a ve malzemelere ve seyrüseferlere zam
Al işar köyünde yapıldığı halde puğday, arpa ve emsaline zam yapılmamış ol-
Malatya duğundan ve saireden bahsile kalite itibariyle unluk, tohum

luk ve bulgurluk olanların fiyatlarının ayarlanması hakkında 
âdil bir karar verilmesini istemektedir.

İsmail Yılmaz ve Uzun yıllardan beri istifade ettikleri sularının kesil diğin-
arkadasları den şikâyeti mutazammındır.
Zir köyünde 
Boğalı - Görele

Ali Düşündüm Hayat pahalılığı nebebiyle işçi yevmiyelerinin 10 liraya
Koçarlı Karadul çıkarılması ve geçimlerinin ayarlanması ve yapılan zamların
köyünden Kemer indirilmesi talebinden ibarettir.
mahallesinde
Aydın

Cemil Birer Uzatmalı jandarmalıkta geçen hizmetinin borçlanmak su-
1. Ifv. Kvv. K. Mu- retiyle fiilî hizmetine 6981 sayılı Kanunla eklenmesi hakkında 
haseİK'si 2 ııei Mü- alâkalı mercilere baş vurduğu halde bugüne kadar borçlan- 
meyyizi > dınldığına dair bir malûmat verilmediğinden şikâyeti muta-
Eskişehir zammmdır.

Keziban (Vtiııkaya Dilekçi : 1938 senesinde Tunceli’nden Denizli’ye hükümet
Akhan köyünde tarafından nakli hane ettirildiğinden ve iskân haklarının ta-
Denizli mamlanmadığından verilen arazi çorak olması hasebiyle mah

sul alamadığından ve başkaca yardım yapılmadığından perişan 
bir durumda olduğundan bahis ve şikâyetle verimsiz olan tarla
sının değiştirilmesini ev yardımı yapılmasını ve ziraat alâtı ve
rilmesini istemektedir.

Mustafa Uğur ve Dilekçi : Topraksız çiftçi olduklarından ve evvelce toprak
arkadaşları tevzi komisyonunca kendilerine verilen ve tapuya bağlanan ara-
Kıravgaz köyünde zileri şimdi yeniden tevziat yapılacak, diye zeriyat yapılmadı- 
B urdnr ğmdan ve bu yüzden perişan bir durumda bulunduklarından

bahsile yerlerinin teslimi için komisyon başkanlığına emir ve
rilmesini veyahut bitaraf bir müfettiş marifetiyle yeniden tet- 
kikat yaptırılmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.



Arzuhal
No.

2519/2519 
(S. No: 7)

2532/2532 
(S. No: 8)

2551/2551 
(S. No: 9)

2546/2546 
2769/2769 

(S. No: 10)

2445/2445 
(S. No: 11)

2277/2277
(S. No: 12)

2352/2352 
(S. No: 13)

Selim Turan 
İğneler köyünde 
Çorlu

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şükrü Yıldız ve <ı 
kadasları 
Merkezde 
Göynücek

Mustafa Çelebi ve 
arkadaşları 
Mergehal köyü 
Muhtarı
Karayazı - Erzurıu

Mehmet özen 
Gevre köyü Muh
tarı 
Hafik

Bayram Ceylân 
Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri 
Cemiyeti vasıtasiylc 
Mersin -

Haşan Demir 
G. L. î. İşletmesin
de Bakkal Hasaıı 
Kaya eliyle 
Değirmisaz

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ali Ünal
Kızılkuyu köyünde 
Kâzimkarabekir - 
Karaman

Dilekçi : Çiftçi olup mahsullerinin şiddetli dolu vurması 
sebebiyle harabolduğundan traktör ve sair alâtı ziraiyenin ye
dek parçalarım fahiş bir fiyatla almış olduğundan ve bu yüz
den bakkala olan borçlarını ödiyemediğinden bahsile, buğday, 
arpa, mısır ve yulaf fiyatlarının masraf ve geçimini sağlıyacak 
bir şekilde artırılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Kazaları hâkimi Ali İhsan Demiroğlu’ndan 
memnun olduklarından bahsile mumaileyhin başka yere nakli 
emrinin iptali ile tekrar kazalarına tâyin edilmesini istemek
tedirler.

Dilekçiler : 35 hane ve 500 nüfuslu Rusya muhacirlerinden 
olduklarından ve şimdiye kadar köylerinde mevcut Hâzineye 
ait topraklardan arazi verilmemiş ve iskânları yapılmamış ve 
topraksız kalmış olduklarından bahsile diğer muhacirler mi- 
sillû iskân haklarının verilmesini ve köylerine bir an evvel 
toprak tevzi komisyonunun gönderilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Köylerinde hiçbir suretle içecek içme suyu bu
lunmadığından ve bu yüzden köy halkı müşkül bir durumda 
olduğundan bahsile krokisi çizilmiş olan Başıbiiyük ve Sofular 
köyü toprağında boşa giden sudan köylerinin içme suyunun 
temin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : İlişik vesikadan alaşılacağı veçhile iki sene müd
detle Kilis ve havalisindeki Millî küvetlerde vazifei vataniye 
ve milliye ifa etmiş olduğundan bahsile müstahak bulunduğu 
bir kat’a İstiklâl madalyasının verilmesine delâlet buyurulma- 
sını istemektedir.

Dilekçi : Köylerinde bulunan Yusuf Günaşdı ismindeki 
şahsın asker firarisi olduğunu 1950 - 1951 senelerinde Terme’de 
bir şahsın vurulmasında ve Ahmet kızı Meryemi boğarak öl
dürmesinde methaldar bulunduğunu ve Ahmet Kılınç’m oğlu
nu yaralamaktan 3 buçuk sene mahkûm olduğunu ve kendisini 
öldürmek kasdı ile arkasından silâh attığını ve bu hallerinden 
müsamaha gördüğünü jandarmaca hiçbir arama - tarama yapıl
madığını vesaireyi beyan ve şikâyetle bu caninin uygunsuz ha
reketlerine son verilmesini ve azabından kurtarılması için bir 
an evvel yakalanmasını istemektedir.

Dilekçi : Çiftçi olup toprağa muhtacolduğundan ve Toprak 
Tevzi Komisyonu emsaline arazi verdiği halde yalnız kendisine 
toprak verilmediğinden, perişan ve mağdur bir durumda bu
lunduğundan vesaireden bahis ve şikâyetle gereken tahkikatın 
icrasiyle muhtaç ve müstahak bulunduğu, toprağın verilmesi 
hususunda ilgililere kesin emrin verilmesini istemektedir.



— 3 —
Arzuhal

No.

2243/2243 
(S. No: 14)

2330/2330 
İS. No: 15)

2331/2331 
(S. No: lü)

2298/2208 
(S. No: 17)

2372/2372 
(S. No: İS)

2540/254!) 
(S. No: 1!»

2474/2174
(S. No: 20)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Kavini IH 
Topkapı Maltepe 
caddesi No: 21 
İstanbul

lliiseyin Çakır 
Bayındırlık mahal
lesi Ermeni Balâ 
sokak semtinde 
Manisa

Hayri Ak 
Sümerbank Ateş 
Tuğla Sanayii M'i- 
essesesi Atölyeler
Şei'i
Filyos

Abidiıı Baydur 
Nafıa Vekâleti Te
şdi iinı Memuru 
KırklaıvI i

Mehmet Toprak 
Esnaf Dernekleri 
Birliği Kızılay cad 
desi No: Şii 
Adana

.Mustafa Top vr>
arkadaşları 
(liizelyalı Poligon 
civarındaki mahalle 
halkı namına
Izıııir

(¡iindüzlii Köyii 
İ!ıti\ aı* Heyeti
Tekirdağ

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup iskân edildiği 
yerden Ziraat Bankasına olan borcunu ödemek gayesiyle fabri
kalarda çalışmak mecburiyetinde kalarak ayrılması yü
zünden birçok emek ve masraf yapmış olduğu gayrimenkulle- 
rinin hak ve adalete ve kanuna aykırı olarak elinden alındığını 
beyanla keyfiyetin tahkiki ile mağduriyetinin önlenmesini ev 
ve tarlalarının ve mahsullerinin kendisine iadesi hakkında ge
rekli kanuni muamelenin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Hâzineye ait metruk bir arsa üzerin« fenni bir şe
kilde yaptırdıği evinin belediyece yılctırılacağmaan bahsile bu 
binasının yıkılmaması hususunda ilgililere emir verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Fabrikalarda uzun zaman çalışan sanatkârların ec
nebi memleketlerde olduğu gibi mektupla ders almalarının te
mini ve tedrisat sonunda imtihana tâbi tutularak kazananlara 
gerekli haklarının verilmesi ve kültür seviyelerinin arttırılması 
talebinden ibarettir.

Dilekçi : 1339 tarihinde İstanbul Polis Müdüriyeti emrinde 
hizmeti bulunduğu gibi Devlet Demiryolları Malatya İşlet
mesinde ve Eskişehir Şeker Fabrikası İdare ve Pohıtılı Zirai 
kombinalarında depo memurluklarında bulunmuş ve halen 
9 seneden beri Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünde yevmi
yeli olarak çalışmakta ve aldığı ücretle geçinememekte oldu
ğundan bahsiİe durumunun nazara alınarak emsali misillû 
münasip bir kadroya geçirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kurulmuş olan Esnaf Kefalet Kooperatifi tara
fından kendisine para verilmediğinden büyük tacirlere ve 
Halk Farisi mensuplarına para verildiğinden ve her oturumda 
üyelere 25 şer lira ve başkana da 750 lira maaş verilmekte 
olduğundan ve kooperatifin kazancı olmayıp borçlu bulundu
ğundan bahis ve şikâyetle keyfiyetin bir müfettiş marifetiyle 
tetkik ettirilmesini istemektedir.

35 sene evvel bilmiyerek Hâzineye ait arsanlar üstüne yap 
mış oldukları evlerinin satıldığı takdirde bedeli mukabilinde 
ve münasip taksitle kendilerine verilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçiler : Topraksız olduklarından ve çıkan ihtilâf yüzün
den dört seneden beri devam eden mera dâvalarının intacedil- 
mediğinden ve perişan bir durumda olduklarından bahsile dâ
valarının bir an evvel neticelenmesi, için yetkili bir hâkimin



Arzuhal
No.

2517/2517 
(S. No: 21)

2463/2463 
(S. No: 22)

2396/2396 
(S. No: 23)

2400/2400 
(S. No: 24)

2469/2469 
(S. No: 25)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Nâbi Onay ve 
kad aşları 
D. P. Başkanı 
Orta

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Ahmet Şener 
Küçük Kabaca 
yünde 
Uluborlu

Aziz Yılmaz ve ar
kadaşları 
Tatar köyünde 
Turhal

Sayit Tuncer 
Behçet iye köyünde 
Söğüt

Muhiddin Ceylân 
Emekli Adliye Baş
kâtibi 
Tatvan

gönderilmesini veya burada bir hâkime yetki verilmesini iste
mektedirler.

Dilekçiler : Nahiyelerinde teşekkül eden adlî teşkilâtın hâ
kim gelinceye kadar memurlarının muvakkaten Çanları Adli- 
yesinde çalıştırılmakta ve bu hal nahiyeleri halkını müteessir 
etmekte olduğundan ve saireden bahsile nahiyelerine ait icra 
ve noter işlerine bakmak üzere mahkeme başkâtibinin ikinci 
bir emre kadar nahiyelerinde görevlendirilmesini hâkimin tâ
yin edilmesini veya yakın kazalardan salâhiyetli bir hâkimin 
gönderilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Seldz senelik Orman Muhafaza memuru iken hiçbir 
ihbar ve şikâyet olmadan ve tahkikat yapılmaksızın, sebepsiz 
olarak tensikata tâbi tutulmak suretiyle vazifesinden uzaklaş
tırılmış olduğundan ve geçimini temin edecek arazisi de bulun
madığından ve saireden bahis ve şikâyetle Acıpayam Orman 
İşletmesinde vazife görmesi mahzurlu ise Muğla Orman Baş
müdürlüğüne bağlı işletmelerden birisine bu da mümkün değil 
ise memleketine yakın Antalya bölgesinden birine tâyininin 
yapılması ve mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Fakir ve topraksız çiftçi olduklarından ve köy
lerinde Hâzineye ait arazi mevcüdolduğu halde bâzı mütegalli- 
belerin tesiri ile Hazine arazisi olmadığı ileri sürülerek kendi
lerine arazi verilmediğinden ve perişan bir durumda oldukla
rından bahis ve şikâyetle başka bir topraklı yere nakillerinin 
yapılmasını .veya bulundukları yerde Hazine arazisinden gerek 
borçlanma ve gerekse her ne suretle olursa olsun arazi veril
mesinin teminine delâlet buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçi : Bulgaristan ve Romanya göçmenlerinden olup Sö
ğüt’te iskân edilmiş ve Devletçe nüfus başına 45 - 105 dönüm 
arazi tevzi ve tapuları verilmiş ve 25 senedir tasarruf ve imar 
etmiş oldukları bu arazilerinin Toprak köylüleri tarafından 
köyleri mânevi şahsiyeti adına ellerinden alınmış ve tapuları
nın iptaline mahkemece karar verilmiş ve bu yüzden mağdur 
bir duruma düşmüş olduklarından ve saireden bahis ve şikâ
yetle kendilerine yeni bir yurt ve barınacak bir iskân mmtaka- 
smın verilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : 76 Numaralı Toprak Komisyonu tarafından çiftçi
likle alâkası olmıyanlara ve muhtarlıkça beyannameleri tasdik 
edilenlere 100 dönüm arazi verilmekte ve bu hal 4753 sayılı 
Toprak Kanununa aykırı bulunmakta olduğundan ve aldığı 
emekli maaşı ile geçinemediğinden ve saireden bahis ve şikâ
yetle kındicine de yeter miktarda toprak verilmesini ve ka
nunu yanlış tatbik eden ve ettirenler hakkında gerekli takiba
tın yapılmasını istemektedir.



Arzuhal
No.

2470/2470 
(S. No: 26)

2455/2455 
(S. No: 27)

2464/2464 
(S. No: 28)

2392/2392 
(S. N o:v29)

2394/2394 
(S. No: 30)

2417/2417 
4202/4202 

(S. No: 31)

2428/2428 
(S. No: 32)

2430/2430 
(S. No: 33)

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

Ahmet Şcnelli Dilekçi : Bir oğlunun askerde olduğundan ve kendisinin de
Muradiye Hoca (/a- ınâlûl olup fakir ve muhtacı muavenet bir durumda bulundu-
fer mahallesi Cami ğundan ve saireden bahsile tahsildeki iki çocuğu ile ailesi için
sokak No: 11 belediyece maaş tahsis edilmesine delâlet buyurulmasını iste-
Buı\sa mektedir.

Haydar Yaşar 
Oyuklu köyünden
Çat

Saadet Balcı 
Haliçfeneri Köroğlıı 
sokak No: 20 
İstanbul

Emine Teber 
Sarıyer Avazağa 
köyünde No: 26 
İstanbul

Kazım Akkuıtı 
Vaniki'y Camii Mü
ezzini
Vaniköy - İstanbul

Osman Kurtuluş 
Elektrik Fen Mo- 
nı uru V.
Abana - Kastamonu

Mustafa özdemir 
Tuğla Harmanı so
kağı No: 30/A 
Kozlu

İsmail Demiryürek 
Allak köyünde 
Ortaköy - Niğde

Dilekçi : Çal özel idare odacısı iken sebepsiz ve keyfî ola
rak vazifesine son verilmiş ve bu yüzden mağdur bir duruma 
düşmüş olduğundan bahsile gereken tahkikatın icrasiyle vazi
fesine iade edimesini istemektedir.

Dilekçi : Kendisi küçük iken ebebeyinleri ile İstanbul’a gel
miş ana ve babasının da Rusya’nın Batum şehri muhacirlerin
den bulunmuş ve mumaileyhlerin vefat etmeleri ile mirasları 
kendisine kalmış ve bunların Rusya’da 50 - 60 parçadan ibaret 
gayrimenkulleri bulunmuş olduğundan bahsile bu emval ve em
lâkinin Tapu Umum Müdürlüğünce tesbit ve meydana çıkarı
larak karşılığının Türkiye’de yüzde 10 veya 50 de bir nispetin
de kendisine gayrimenkul verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Sefil ve perişan bir durumda olduğundan bahsile 
Bahriye Nezareti İzmir Islahat Fabrikasında ve Reşitpaşa ge
misinde yüzbaşı rütbesiyle saraç ustabaşılığmdan emekli ölü 
kocası Mehmet Emin’den emsali misillû ve kendisine dul ma
aşının bir an evvel bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 26 senelik müezzin olup almış olduğu 100 lira 
maaşının az olduğundan ve mağdur bir durumda bulunduğun
dan bahsile emsali misillû maaşının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Elektrik tesislerinde çalıştığından ve almış ol
duğu 15 senelik hizmetinin dört senesinin mülga belediye uğ
runda heder edilmiş ve bu yüzden ikramiye faslından mahrum 
kalmış olduğundan bahsile durumunun göz önüne alınarak 
mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ereğli Kömür İşletme Müdürlüğü emrinde ma
kasçı olarak çalışmakta iken bir kaza neticesi sağ ayağının 
kesildiğini ve az maaşla emekliye ayrıldığım ve verilen bu 
maaşla geçimini sağlıyamadığı ve arazisi de bulunmadığım 
beyanla mezkûr İşletmede durumuna uygun ve hafif bir iş 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ziraat motorlarına yedek parçalarının temin 
edileceğine Ziraat Vekâletince vait buyurulmuş olduğu halde 
bugüne kadar verilmemiş ve makinaları boş yatmakta oldu
ğundan ve bu yüzden mağdur ve perişan bir duruma düşmüş 
bulunduğundan bahsile Devletçe mezkûr yedek parçaların te
min edilmesini istemektedir.



Arzuhal
No.

2443/2443 
(S. No: 34)

2495/2495 
(S. No: 35)

I
2497/2497 

(S. No: 36)

2356/2356 
(S. No: 37)

2467/2467 
(S. No; 38)

2451/2451 
(S. No: 39)

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

Dilekçiler : Karadeniz sahil vilâyetleri halkına Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından 30 kuruştan yemeklik buğday 
verildiği halde Kastamonu sahil kazaları halkına halen 44 
kuruş 48 santimden verilmiş olduğundan ve arazileri ve
rimsiz ve halkın .fakir bulunduğundan bahsile kendilerine de 
diğer vilâyetler gibi 30 kuruştan buğday verilmesini istemek
tedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı hulasaten gös
terilmiş olan talep ve şikâyetlerin son karan almıya yetkili 
idari makam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şi
kâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve miistedilerin usulü dairesinde sözü geçen makam 
ve mercilere ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1099 26 . X I. 1958

Hoca köyü İhtiyar 
Heyeti ve yirmi ye4- 
di köy muhtarlık
ları 
Mesel

Ali Galip öz 
Bakır İşletmesi İza
be teknisiyeni 
Maden

Fatma Birtanır 
Mimarkemal İlko
kulunda hademe 
Yenişehir - Ankara

Zehra Uluhatun 
Biiyükcami mahal
lesi
Mudurnu

Mustafa Serime;: 
ve arkadaşları 
Ceza Evinde 
Samsun

Tekin Duvukan 
Pazarkapu mahal
lesi Islâhane sokak 
No: 50 
Trabzon

Dilekçi : Ücrette geçen hizmetinin borçlanmış ve fiili hizme
tine eklenmiş ise de terfiine sayılmadığından ve mağdur bir 
duruma düştüğünden bahsile bu hizmetlerinin de terfünde na
zara alınması için gerekli teklifin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Yaş haddinden emekliye çıkarılacağından bahsile 
eski askerî fişek fabrikasında çalışmış olduğu 3 senelik hizme
tinin borçlanmak suretiyle emeklilik hakkına sayılmasını iste
mektedir.

Dilekçi ı Jandarma süvari çavuşluğundan 680 kuruş maaşla 
emekli kocası Hayta Salih 1 . III . 1931 tarihinde vefat etmiş 
elyevm yoksul vaziyette bulunmuş olduğundan bahsile emsali 
pek a zolan kendi gibilerine de diğer dul ve yetimler gibi maaş 
tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Samsun ceza evi mahkûmlarından olduklarını, 
Kıbrıs hakkındaki Meclis kararından dolayı memnun kaldıkla
rını beyanla ön safta kendilerine bir nebze yer verilmesini ve 
bakiye cezalarının da' zafer sonuna tecil edilmesini istemek
tedirler.

Dilekçi : Vefat eden babasının 24 sene 2 ay 9 günlük hizme
tinden dolayı ikramiyeden mahrum edilmiş olduğundan bahsile 
ölen memurların hizmet müddetlerine göre ikramiye almalan 
için Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâve edilmesine de
lâlet buyurulmasını istemektedir.



2402/2402 
(S. No: 40)

Arzuhal
No.

2460/2460 
(S. No: 41)

2494/249+ 
(S. No: 42)

2507/2507
(S. No: 43)

2487/2487 
('S. \ T<>: 44)

2537/2537 
(S. No: 45)

2644/2644 
(S. No: 46)

2645/2645 
S. No: 47)

2646/2646 
S. No: 48)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sabri Gümüş 
Çavkiimüş köyünde 
Şal pazarı - Vakfı
kebir
Ahmet Avcı ve 
arkadaşları 
Merkezde 
Yeniçağa - Gerede

Melmıe! Çakan 
Çay mahallesi Çeş 
mo sokak 98/1 
Balıkesir

Mehmet- Çetin ve 
arkadaşları 
Tiirkeli köyünde 
Menemen 
»Salim litiz^âr 
Cumhuriyet mahal
lesi sokak ¡5 No: 5

Lûti'i Esentan 
Yüksekkaldınııı 
Lüleci Hendek ma
hallesi Hoca Ali 
sokak Tramvay İlan 
No: 16/1 Daire 1 
Galata - İstanbul 
Mehmet Fincan 
ve arkadaşları 
Kız Ortaokul hade
mesi
Erzurum
Fazıl 1)uvan ve ar
kadaşları
Kız Enstitü hade
melerinden 
Erzurum 
Ali Yoncalık 
Erkek Sanat Ens
titüsü müstahdem
lerinden 
Erzurum

Eneürncn kararı vc ne sebepten verildiği

Dilekçi : Evinin yandığından ve Kızılaydan 200 lira yardım 
görmüş ise de halen müşkül bir durumda bulunduğundan bah
sile daimî olarak mümkün olan yardımın yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Gerede Ziraat Bankasına bağlı Yeniçağa, Ta
rım Kredi Kooperatifinden istikrazen borçlanmış oldukları 20 
bin lirayı ödemekten âciz bulundukları gibi satacak menkul em
valleri de olmadığından bahsile mezkûr borcun tamamının affe
dilmesini ve kayıtlarının terkin edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Millî Mücadelede muhtelif noktalarda hizmet etm,iş 
/e yaralanmak suretiyle mâlûl kalmış olduğundan ve halen 
76 yaşında olup gözleri görmez bir hale gelmiş bulunduğundan 
bahsile vatani hizmet tertibinden maaş tahsis edilmesini iste
mektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklanndan ve 
ellerindeki araziler geçimlerini temin etmediğinden ve müşkül 
bir durumda olduklarından bahsile Ziraat Bankasına olan 1 200 
er lira borçlannm affedilmesini istemektedirler.

Dilekçi : 1932 senesinden itibaren Jandarma Teşkilâtında 
çalışmış ve 1958 yılında yaş haddi dolayısiyle emekliye sevk 
edilmiş ne maaş ve ne de toptan bir ikramiye verilmemiş ve 
emekli hakkı da tanınmamış ve perişan bir duruma düşmüş ol
duğundan bahsile ya emeklilik hakkının tanınmasını veya top
tan ikramiye verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi nezdinde 
teşebbüse geçilmesini istemektedir.

Dilekçi : 1922 den 1945 senesine kadar tramvaycı olarak 
yevmiye ile geçen hizmetlerinin emekli süresine sayılması tale
binden ibarettir.

Dilekçiler : Erzurum Erkek ve Kız liseleri ve Sanat ensti
tüsü, Ortaokul ve İmam - Hatip okulu hademeleri oldukların
dan ve aldıkları 100 lira aylık ücretle geçinemediklerinden 
bahsile aylık maaşlarına bir miktar zam yapılmasını istemekte
dirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2647/2647 
(S. No: 49)

2654/2654 
(S. No: 50)

2663/2663 
(S. No: 51)

2972/2972 
(S. No: 52)

2973/2973 
(S. No: 53)

2974/2974 
(S. No: 54)

2975/2975 
(S. No: 55)

Şahit Tatlısu 
Lise müstahdemleri 
adına 
Erzurum

Ebamüslim Geşen
imam - Hatip Okulu
müstahdemleri
adına
Erzurum

Mevlût Sadeler 
Ticaret Lisesi müs
tahdemleri adına 
Erzurum

Mahmut Güneş 
55 No: lu Toprak 
Komisyonunda Ja- 
loncu 
Yozgad

Nurettin Dikici 
55 No: lu Toprak 
Komisyonunda Ja- 
loncu 
Yozgad

Asım Erdemir 
55 No: lu Toprak 
Komisyonunda Ja- 
loncu 
Yozgad
Hüsnü Solmaz 
55 No: lu Toprak 
Komisyonunda Ja- 
loncu 
Yozgad

Dilekçiler : Erzurum Erkek ve Kız liseleri ve Sanat Ensti
tüsü, Ortaokul ve îmam - Hatip Okulu hademeleri oldukların
dan ve aldıkları 100 lira aylık ücretle geçinemediklerinden 
bahsile aylık maaşlarına bir miktar zam yapılmasını istemek
tedirler.

> » » » » »
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Dilekçiler : 6245 sayıli Kanun gereğince Toprak Komis
yonu hizmetinde araziye çıktıkları müddetçe yevmiye veril
mekte iken bu sene Divanı Muhasebat kararma göre umumi 
hükümler dairesinde yevmiye verilmesi doğru olmayıp mezkûr 
kanunun 49 ncu maddesi uyarmca maaşlarının % 30 tutarında 
tazminat verilmesi Maliye Vekâletince büdirilmiş olmakta ve dört 
aydan beri tazminat olarak ödenen yevmiyelerinin ikinci bir 
tamim ile bu yevmiyenin, tazminat ve ne de yevmiye tuta
rında ödenmeyip yalnız araziye çıktıkları ve arazi üzerinde 
bilfül çalıştıkları müddete hasredilmiş ve maaşlarının % 30 
tutarında yevmiye almaları icabettiği bildirilmiş ve ücretleri 
olan 100 liradan günde bir lira gibi bir paranı» masraflarım 
karşılayamiyacağmdan ve mağdur bir duruma düşmüş olduk
larından bahsile adı geçen kanun hükümleri dairesinde hangi 
maddeye tâbi bulunduklarının tefsir edilerek 700 işçinin du
rumunun bir karara bağlanmasını istemektedirler.

» » » » » >

» » » » » »



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

2977/2977 Ahmet Kırbaç ve 
(S. No: 56) arkadaşları

4 No: lu Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Çumra

2922/2922 Dursun Çetin ve 
(S. No: 57) arkadaşları

39 No: lu Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri
Hacıbektaş

2936/2936 Niyazi Kozbck ve 
(S. No: 58) arkadaşları

27 No: lu Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Kırşehir

2948/2948 Ahmet Sevitnay ve 
(S. No: 59) arkadaşları

74 No: lu Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Develi

3003/3003 Veli Karadal ve 
(S. No: 60) arkadaşları

32 No: lu Toprak 
Tevzi Komisyonu 
hizmetlileri 
Karapınar - Konya

3009/3009 Salim Dikici ve ar- 
(S. No: 61) kadaşları

48 No: lu Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Yozgad

Dilekçiler : 6245 sayılı Kanun gereğince Toprak Komis
yonu hizmetinde araziye çıktıkları müddetçe yevmiye veril
mekte iken bu sene Divanı Muhasebat kararına göre umumi 
hükümler dairesinde yevmiye verilmesi doğru olmayıp mezkûr 
kanunun 49 ncu maddesi uyarınca maaşlarının % 30 tutarında 
tazminat verilmesi Maliye Vekâletince bildirilmiş olmakta ve 
dört aydan beri tazminat olarak ödenen yevmiyelerinin ikinci 
bir tamim ile bu yevmiyenin, tazminat ve ne de yevmiye tuta
rında ödenmeyip yalnız araziye çıktıkları ve arazi üzerinde 
bilfiil çalıştıkları müddete hasredilmiş ve maaşlarının % 30 
tutarında yevmiye almaları icabettiği bildirilmiş ve ücretleri 
olan 100 liradan günde bir lira gibi bir paramn masraflarım 
karşılayamıyacağından ve mağdur bir duruma düşmüş olduk
larından bahsile adı geçen kanun hükümleri dairesinde hangi 
maddeye tâbi bulunduklarının tefsir edilerek 700 işçinin du
rumunun bir karara bağlanmasını istemektedirler.

> » » » » »

» » » » » »

» » » » » »

» > » > » »

» » » » » »



Arztıhal
No.

3034/3034 
(S. No: 62)

3063/3063 
(S. No: 63)

2976/2976 
(S. No: 64)

2508/2508 
(S. No: 65)

2536/2536 
(S. No: 66)

Muzaffer Kozbek
ve arkadaşları 
72 No: İn Toprak 
Komisyonu hizmet*
lileri
Nevşehir

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

Mehmet Güney ve
arkadaşları
52 No: İn Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri
Uzunköprü

Hacı Erdemir ve 
arkadaşları
55 No: lıı Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Yozgad

Fatma Yazan 
Emekli Başkâtip 
Süreyya yanında 
Feke

İsmail Hakkı En-
mutlu
D. P. Üyesi 
Kadıköy - İstanbul

Dilekçiler : 6245 sayılı Kanun gereğince Toprak Komis
yonu hizmetinde araziye çıktıkları müddetçe yevmiye veril
mekte iken bu sene Divanı Muhasebat kararına göre umumi 
hükümler dairesinde yevmiye verilmesi doğru olmayıp mezkûr 
kanunun 49 ncu maddesi uyarınca maaşlarının % 30 tutarında 
tazminat verilmesi Maliye Vekâletince bildirilmiş olmakta ve dört 
aydan beri tazminat olarak ödenen yevmiyelerinin ikinci bir 
tamim ile bu yevmiyenin, tazminat ve ne de yevmiye tata
rında ödenmeyip yalnız araziys çıktıkları ve arazi üzerinde 
bilfiil çalıştıkları müddete hasredilmiş ve maaşlarının % 39 
tutarında yevmiye almaları icabettiği bildirilmiş ve ücretleri 
olan 100 liradan günde bir lira gibi bir paranın masraflarını 
karşılayamıyacağmdan ve mağdur bir duruma düşmüş olduk
larından bahsile adı geçen kanun hükümleri dairesinde hangi 
maddeye tâbi bulunduklarının tefsir edilerek 700 işçinin du
rumunun bir karara bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : 315 doğumlu oğlu Mustafa Miilli Mücadelede şe
hit düşmüş babası ve kocasına 100 kuruş maaş bağlanmış ve 10 
seneliği toptan verilmek suretiyle alâkası kesilmiş ve bilâhara 
da kocası'vefat etmiş olduğundan ve kendisi de 70 yaşında olup 
yardıma muhtaç bir vaziyette bulunduğundan bahsile şehit oğ
lundan kendisine maaş bağlanması hakkında kanun teklif edil
mesine delâlet buyurulmasın! istemektedir.

Dilekçi : 6333 sayılı Kanunun istihdaf ettiği gaye üç defa 
ilân etmek suretiyle gayrimenkul sahibinin veya mirasçısının 
zahire ihracı ve hakkını aramasını temin edebilmesine matuf 
olup 635 nci madde sarahati varken 639 ncu maddenin müsta
killen mütalâasiyle hükme varılması vatandaşların, şahısların 
mirasçılık haklarını ihlâl edeceğinden bahsile bu cihetin tetkik 
ve teemmülü ile tefsiri ve neticenin ilânına ve gereğinin ya
pılmasına delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi



Arzuhal 
No.

ve tefsir mevsim ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldı
ğından mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

K arar No. Karar ta r ih :

1100 2G . X I . 1053

— 11 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adi ı si i-hıcüınciı karan ve ne sebepten verildiği

2261/2201 Alâaddin Aydın.iğin Dilekçi: Köylerinde heyelan mevcudoîduğundan vilâyetçe
(S. No: 67) Kertene köyii m11h- iskânları hakkında asla ilgi görülmediğinden bahis ve şikx-

tarı yetle bin nüfuslu olan köyleri halkının hayatlarının korunm ı-
(hldır - İv,-irs sı için bir an evvel merkeze naklettirilmesini istemektedir.

İm ar ve İskan Vekâletinin cevabi yazısında: Hulâsaten; müs- 
tedinin köyleri dâhilinde yerleştirme yeri bulunmadığı gibi ya
pılan etüdler neticesinde tesbit edilen yerlere de toplu olarak 
nakilleri mümkün olmıyan Kertene köylülerinin bizzarure Kars 
vilâyeti dâhilinde toprakları da verilerek köylere serpiştiril
mek suretiyle nakillerinin yapılması cihetine gidilmiş olduğu ve 
113 haneden ibaret olan koyun 31 hanesinin Digor kazasında 
ve 22 hanesinin merkez kazasının Ardos, 41 hanesinin Sarıka
mış in  Karakilise, 18 hanesinin de Ali Sofu köyünde topraklan
dırmak suretiyle iskânlarının kararlaştırılm ış ve mezkûr köyün 
nakli için devamlı olarak imkânlar aranılmış ve tahsisatlarım n 
mahalline gönderilmiş ve inşaata başlanılmış olduğu bildiril
mektedir.

2003/2003 Ali Yanardağ Dilekçi : Babasını gece yarısı öldürüp parasını gaspettikls-
(S. No: 68) Arastada No: is rinden ve bir ay evvel de ihtiyar bir kadın boğulup soyulduğun-

Kavaf dan ve bir yıl önce de bir ana, kız zalimane bir şekilde şahsı
ödemiş meçhul caniler tarafından öldürülmüş bulunduğundan ve bu se

beple can ve mal emniyetinin kalmamış bulunduğundan ve bu
güne kadar faillerin hiçbirisinin bulunmadığından bahis ve ii- 
kâyetle bu insafsız hâdiseye acele çare bulunmasını istemekte
dir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin babası 
Osman Y anardağ’ı, Mukaddes Paksoy’u ve Cafer Demir’i öldür
mekten suçlu ve firarda bulunan Halil Kandemir, Ahmet Yö ı- 
den ve İzzet Benler’in yapılan sıkı takibat neticesi yakalanarak 
adliyeye teslim oldukları bildirilmektedir.

1704/1704 Osman Ze.vdan Dilekçi: Yüksekova Jandarm a Kumandanı ve Kaymaka a
(S. No: 60) Halldan vekilinin kaçakçılık yaptığından ve bu hususta yüksek makama

Yüksekova yaptığı müuacaatma alâka gösterilmediğinden şikâyeti mut ı-
zammındır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksekova Ka;;a 
Jandarm a Kumandanı Yüzbaşı Recep Öz tarafından 7 . IV . 19î>8 
günü postahaneye bir paket verildiği, yapılan ihbar üzerine p.ı-
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Arzuhal

No.

2808/2808 
(S. No: 70)

1815/1815 
(S. No: 71)

2166/2166 
(S. No: 72)

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

Süleyman Demiv 
ve arkadaşları 
Meııgirt köyünde 
Kelkit

Yaşar Çetin 
Kızı] kilise köyüııd 
Nar m an

İhsan Turgut 
PTT Memurları 
Erzurum

ketin açıldığı, içinde 8 metre kırmızı ve mavi kadife ile bir 
eşarp ve beş aded kulplu bardak çıktığı ve hâdiseye adlî ma
kamlarca el konulduğu bu eşyaların Irak Heyeti ile îmadiye ve 
Yüksekova’da yapılan mülâkatta âdet olduğu üzere yüzbaşının 
verdiği hediyeye karşılık mezkûr heyetler tarafından verildiği 
Gümrük İdare Memurluğunun 2093 sayılı yazılarından anla
şılmış olduğu ve Hakkâri Asliye Ceza Mahkemesince dâvanın 
görüldüğü bildirilmektedir.

Seyran kazası Sarıca köylülerinin ellerindeki ilâma göre bü
tün arazi ve evlerinin ellerinden alındıklarından şikâyeti muta- 
zammındır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Sanca köyü ile Men- 
güt köyü arasında uzun seneler devam eden yayla mülkiyeti 
ve intifa dâvası Sanca köylüleri lehine neticelenmiş ve Temyiz 
Mahkemesi tarafından tasdik edilen ilâm icraca mahallinde in
faz edilerek yayla, Sarıca köylülerine teslim edildiği ve bu hu
susta idarece yapılacak bir işlem bulunmadığı, ancak Mengüt 
köylülerinin toprak isteği taleplerinin de 79 numaralı Toprak 
Komisyonunca tetkika alındig-ı ve durumun müştekilere tebliği 
hususu da 19 . V III. 1958 tarih ve 8595 sayı ile Gümüşane Va
liliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi : Kocası Seyyit Çetin, yapılan işkenceyi şikâyet 
etmesi yüzünden jandarmalar tarafından kurşuna dizilmek su
retiyle öldürülmüş olduğundan bahsile bu hâdise hakkında ge
rekli tahkikatın yapılması için bir heyeti tahkikiyenin gönderil
mesini istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin kocası 
Seyyit Çetin’in tabanca ile tarlada çalışmakta olduğu ihbar ve 
şikâyet edilmesi üzerine Karakol Kumandanı tarafından ter- 
tibedilen üç kişilik bir jandarma devriyesinin tabancanın tes
lim edilmesinin bildirildiği, üzerini aratmak istemediği ve yak
laşmakta olan jandarmalara iki el ateş ederek kaçmaya başla
dığı, jandarmalann da korkutmk ve durdurmk maksadı ile ateş 
ettikleri ve jandarma eri İsmail Akdoğan in tüfeğinden çıkan 
bir kurşunla Seyyit Çetin’in yaralanıp bilâhara öldüğü hâdiseye
C. Müddeiumumilikçe el konulup Karakol Komutanı ve iki erin 
tevkif edildiği ve halen sorgu hâkimliğince ilk tahkikatın ya
pılmakta olduğu bildirilmektedir.

Dilekçi : PTT mensuplanndan inzibati ceza alanlara temettü 
ikramiyesinin verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

—a»
Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : PTT U. Müdür

lüğü tdare Meclisince bilâhara ittihaz olunan karara müsteni
den 1956 yılında PTT hizmetlerinin ifasına mütaallik hatalar
dan doğan suç ve kusurlardan dolayı verilen cezalar kaldırılmış 
ve bu kabîl cezalan almış olan personele de bahsedilen seneye
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Arzuhal

No.

2322/2322 
(S. No: 73'

1825/1825 
(»S. No: 74

ait ikramiyelerinin tediyesi temin edilerek keyfiyet 4 . V I. 1958 
tarih ve 3788 sayılı ek tamim ile tekrar mülhakata tebliğ edil
miş olduğu bildirilmektedir.

M evi iı t Kılıç Dilekçi : 15 - 20 kişi tarafından gece evini basarak kur-
) Al i vara köyünde şunla yaraladıklarını ve 16 yaşındaki kızını zorla kaçırdıklannı

Ünye beyanla kızının hayat ve mematı için ehemmiyet verilmesini
istemektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Miistedinin Akbaba 
köyünden Ali Kemal Şimşek ve altı arkadaşı tarafından gece
leyin evi basılmak suretiyle 16 yaşlarındaki kızı Kevser Kı 
lıç’m zorla kaçırıldığım iddia ve şikâyet etmesi üzerine, peşi 
takibedilen suçluların kısa bir zamanda yakalanarak hakla
rında tanzim edilen tahkikat evrakı ile adalete teslim ve sor
gularını mütaakıp tevkif edildikleri, mağdure Kevser’in de 
babası Mevlût Kılıç’a teslim edildiği bildirilmektedir.

Sedat Krbil ve ar- Dilekçiler : 1951 senesinde İskenderun'da icrayi faaliyet
ı kadaşı eden Candurlar fabrikasının vergi ve gümrük kaçakçılığı

Besir Talât. Özde- yaptığını ihbar ettiklerini, ihbarlarının tahakkuk ederek, ge- 
miroğlu Birinci Ya rekli vergi ve cezaların kazai mercilerce tasdik edilmek sure 
kıt* Uan No: 3-1 tiyle kesinleştiğini, buna rağmen 1905 sayılı Kanun gereğince
Bahcekapı - İstanbul verilmesi muktazi ikramiyenin kedilerine ödenmemekte oldu

ğunu beyanla, kaza mercii ilâm ve kararlarının infaz edilme
mesi sebebinin açıklanmasını istemektedirler.

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hulâsaten 1905 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin tefsirine taallûk eden 208 sayılı 
Büyük Millet Meclisi Karan ile tezahür eden görüş de bu mak
sadı açıkça ifade etmektedir. Mezkûr kararda, ikramiyenin 
ödenmesi mektumiyeti haber verilen mal veya haklan Hâzine
ye geçmiş olması vakıasına başlanmıştır. Hâzinenin eline geç 
memiş olan vergiler üzerinden ikramiye verilmesi mâruz ka
rarın ruhuna aykırılık teşkil etmektedir. Dilekçede mevzuba
his Nâzım Candur adına Mersin Maliyesince ceman 4 496 11C 
lira 42 kuruş vergi icra ve tarh olunmuş, tarhiyat kaza merci- 
lerinden geçerek kesinleşmiş ve bu miktardan 377 576 lira 54 
kuruş tahsil edilmiş ve mükellefin yurt dışma çıkmış olması 
ve memleketimizde menkul ve gayrimenkul emvali bulunma
ması sebebiyle bakiyesi tahsil edilememiş ve tah.sil edilen mik
tar üzerinden 35 682 lira 65 kuruş ikramiye tahakkuk ettiri
lerek muhbirlerine ödenmiş olduğu ve İstanbul Maliyesince 
aynı mükellef adına tahakkuk ettirilip kesinleşen ve tahsil 
edilen miktar üzerinden de 1 047 lira ikramiye tahakkuk etti
rilerek müstedilere tediye olunmuş ve Mersin Maliyesince 
tarh edilen vergilerden 4 158 533 lira 88 kuruş ve İstanbul 
Maliyesince de 114 387 lira 91 kuruş halen tahsil edilmemiş 
bulunmaktadır.

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

Devlet Şûrası karan, dilekçilerin ihbar işinde muhbir sa-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

yılacaklarını ve 1905 sayılı Kanun hükümlerine göre ikrami
yeye hak kazanacaklarını tazammun ve ifade etmekte olup ve
kâletçe de bu karara ittıba edilerek müracaat sahiplerini muh
bir olarak tanımış ve kendilerine muktazi ikramiye olan 36 729 
lira 91 kuruş vermiştir. Şu ¡hale göre mahkeme kararı müfa- 
dma uygun şekilde tatbik ve infaz edilmiş olup hilâfında sü 
riilen iddialar mesnetsiz ve gayrivârit bulunmuş, vergi ve ceza 
tahakkukatının bugünkü safhasında mahkeme kararma göre 
istihkak kesbettikleri ikramiyeleri almış bulunan mumaileyh 
lerin bundan sonra tahsili kabil hale gelen miktarlar üzerin
den icabeden ikramiyeleri almalan da tabiîdir ve bu itibarla 
bu mevzuda bugün için vekâletçe yapılacak bir muamele mev
cut bulunmadığı ve hâdisenin bundan ibaret olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn gösterilen talep 
ve şikâyetlerin mahiyetleri ve mezkûr talep ve şikâyetleri 
hakkında alâkalı vekâletlerden alman cevaplara göre bu hu
susta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1101 26 . X I. 1958

2524/2524 Cevat (¡iivenkay; 
(S. No: 75) Tüccar 

Fatsa

2539/2539 Servet Arıkoğlu 
(S. No: 76) Varlık mahallesi 

( ,'azlo.snıan paşa 
caddesi Yudıını 
sokak No: 2 
Ankara

2518/2518 Cemil Erjîun 
(S. No: 77) Hususi Muhasebe 

Memuru 
Düzce

Hayatlarını 20 sene müddetle sigorta ettiren iki oğlunun si
gortaya yatırdıkları paranın faiziyle birlikte 1 650 lira öden
mesi icabederken usulsüz ve adaletsiz olarak 650 lira bir para 
ödenmiş olduğundan şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Emniyet Umum Müdürlüğünde daktilograf olarak 
çalışmakta iken vazifenin verdiği mezahim dolayısiyle karaci
ğer hastalığına duçar olmuş ve 1943 tarihinden beri çalıştığı 
müddet nazara alınıp mâlûl maaşı bağlanmamış ve toptan öde
me ile emekliye sevk edilmiş, ufak bir işle iştigal edemez, pe
rişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile hastalığının mes
lekî hastalık addedilerek emsali misillû kendisine de mâlûl ma
aşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 1927 ve 1935 yılına kadar Düzce Tayyare Cemi
yeti Şubesi kâtipliğinde geçen hizmetinin 5434 sayılı Kanun ge
reğince borçlanmak suretiyle fiilî hizmetine sayılması hakkın
da Emekli Sancağına vâki müracaatının kabul edilmediğinden 
bahsile bu hizmetinin borçlanma yolu ile fiilî hizmetine eklen
mesini istemektedir.
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

2475/2475 Cuma Ali Çat alo.' 
(S. No: 78) lıı ve arkadaşlar] 

Tahtacı 
Dere köyünde 
İskenderun 

2473/247:1 Kâzım Bilgin 
(S. No: 7!)) Belediye biçkini-, 

<;isi 
Gayeli

24t>S/24(i8 Resul Karabiber 
3025/3025 Saydam raddem 

(S. No: 80) No: 24 te Ka i n , * -  

Osman Oğuz eiiyi 
Adana

2391/23!)I Tevfik <îiil 
(S. No: 81) Ziyaret köyünde 

Savsat - Art viıı

2250/2250 
(S. No: 82)

Hava Kaly< 
Çeşme önün 
kal Almıet Bili; 
eliyle
\ ’ak i'ıkehir

bak-

lieis 
Çorum 

11. Orlakcıoğlıı.

M. M. 
Samsun 

X. I lıısoıı

İv eümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

Orman nakliyecilerinden olup kanuni hak lan  olan odundan 
■ yüzde yüz ve keresteden ise yüzde 25 nakliye ücretlerinin or
man idaresince veriimediğindc-n şikâyeti mutazammıııdır.

Belediye elektrik işlerinde çalışırken bir kaza neticesi sağ 
gözünü kaybettiğinden ve belediyece hiçbir yardım yapılmadı
ğından ve hastane masraflarının da kendisinden alınmakta ol
duğundan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Tunus muhacirlerinden olup Yunan ve Fransız 
Harbinde yaralanmış ve bağlanan mâlûl maaşının askerlik şu
besince verilmediğinden ve oburmuş olduğu evin de bir Yahu- 
diye satıldığından bahis ve şikâyetle Adana Askerlik Şubesin
de toplanan maaşlarının kendisine verilmesini, aksi takdirde 
memleketine iade edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köyleri okulu için istimlâk edilen arazisinden uy
gulama bahçesine ayrılan kısmın haricinde bırakılan yerler Ken
disine iade edilmiş ise de ceviz ağacının başöğretmen tarafından 
haksız olarak çit içerisine alınmak suretiyle müdahale edilmiş 
olduğundan ve iadesi hakkında vekâlete vâki m ütaaddit müra- 
caatleriniıı semeresiz kalmış bulunduğundan bahsile istimlâk 
edilen kısmın haricinde kalmış bulunan ceviz ağacının bittahkik 
kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Dilekçi : 1330 tarihinde askere alman ve 49 ncu Alay erle
rinden bulunan kocasının vârisleri tarafından eceliyle öldüğüne 
dair hüküm almış ise de kocasının askerde âkibetiniıı meçhul 
kaldığından ve şehit tanınmadığından ve oğlu Ra tim 'in de 1935 
ve 1937 senelerinde vukubulan K ürt isyanında şehit düştüğün
den ve şehit maaşı bağlanması hakkında gerekli mazbatalarının 
Milli Müdafaa Vekâletine gönderilmiş olduğu halde bugüne ka
dar müspet veya menfi bir cevap alamadığından ve muhtacı 
muavenet bir durumda bulunduğundan bahsile keyfiyetin tah 
kikiyle şehit kocası ve oğlundan kendisine maaş bağlanmasın: 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hulasaları yakarıya alınmış, olan talep 
ve miiracatler, kaza merciince halli l;î simgelen hususlara taallûk 
etmekte olduğundan, bu talep ve miiracaatlerin zikredilen se
bepten ercümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1102 26 . X I .1958

Ada 
7. Ö i i/. .Y.()!.(• ııof/!ıı M. l)ı:ıııo<ılıi

Elâzığ Hatay Konya
M. A llındoyan  I. Mıırmıloğlıı S. Sayın

Niğde 
/. (riircıı

Yo/"/;.d 
M. A laman

Yoz-ad 
X. Er on a!



3508/3508

Arzuhal
No.

13130/12229
14001/13038

3127/3127

-  16 —

Halil Demir 
Kübacık köyünde 
Sümatar - Urfa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzuhal hulâsası : 5 - 6 nü fuslu  aile efradının perişan bir 
durum da bulunması itibariyle kendisine yardım  yapılması hak
kında Yüksek Meclise yapmış olduğu müracaatten bir netice 
alınamadığından bahistir.)

Gereği düşünüldü : İttihaz olunan 670 sayılı bir Kararla, 
vâki talebinden dolayı müstedinin yetkili idari makamlara baş
vurması lüzumu belirtilmiş bulunmaktadır.

Bahis konusu müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1103 3 . X II . 1958

Vasfiye Şengür (A rzu h a l hulâsası : K ocası tarafından  aleyhine ikam e olunup
Yokuşbaşı Çeşme neticelenm iş bulunan boşanma dâvasında vek il olarak tu ttu ğ u  
sokağı No: 12 A v u k a t M elâhat A ka lın  davacı ile birleşerek haklanın ziya m a
Merzifon sebeb iyet verm iş olduğundan şik â ye ti ve bu baptak i dosyasının

te tk ik i ta leb in i m utazam m ındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr şikâyet üze
rine yapılan tahkikat neticesinde adı geçen avukat hakkında 
cezai yönden muameleyi mucip bir hal görülmediği ve inzibati 
yönden gereği yapılması için Çorum Barosuna intikal ettirilen 
müracaat üzerine de keza Avukatlık Kanununun 86 ncı madde
sine tevfikan tahkikat açılmasına mahal olmadığına karar ve
rilip bu kararın kesinleşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine gereken kanuni mua
melenin yapılmış ve hükme iktiran eden veya edecek olan bir 
hususun da ncümenimizce tetkiki gayrimümkün bulunmuş olma
sına binaen vâki müracaat üzerine vazife yönünden encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1104 3 . X II . 1958

Dursun Yaman (A rzuhal hulâsası : M ehmet ön er adındaki şahsı öldürmek
Ceza Evinde malı- suçundan Sakarya A ğ ır  Ceza Mahkemesince 18 sene ağır hapis 
kûm cezasına mahkûm edilmiş olup mezkûr ölüm hâdisesinin; müdafai
Sakarya ncfs için a ttığı tabanca kurşunlarından birinin maktule isabet

etmesi ile vukubulm uş ve atılan kum unlardan maktule ait taban- 
cadan çıkanlarla kendisine aidolan tabancadan çıkan çekirdek ve 
boş kovanlar tamamen ayrı karakterde bulunmuş oldukları halde; 
m aktulün karısı taarfından A d lî T ıp Müessesesi Silâh Teknisi- 
yeni F ikre t Özcan’a maddi fedakârlıklarda ve tesirde bulunul
mak suretiyle m um aileyh tarafından tanzim  olunan asılsız bir



Arzuhal Aızııhal sahibinin
No. adı, soyadı \ru adresi

— 17 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1116/1116

3057/3057

rapor yüzünden m ağdur edilm iş ve bu idd ia sın ı tey ide  m edar 
delilleri de bunda m evcu t ve m ahfuz bu lunduğundan 959/219  
sayıl t, m ahkûm iyet dosyasın ın  gönderilecek b ir m üfettişe  acilen 
tahkik ve te tk ik  ettirilm esi talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin bu hususta evvelemirde ge
rekli muameleyi ifa ve kati karan vermeye yetkili idare ma
kamlarına, hüküm aleyhine vâki itirazından dolayı da kanun 
yollarına müracaat hakkı mahfuz bulunmuş olmasına binaen; 
vâki talep lıaklanda encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1105 3 . X II . 1958

Ahmet Konser (A rzuhal hulâsası - H aydarpaşa istasyon  büfelerinde en ba-
Necatibey caddesi sil ih iiyaç m addi li rin in  dahi bulunm am asından istifade eden 
Karadeniz Otelinde y e <•<■ hekçih ri. ve bunların tem in  e ttiğ i 10 - 15 serseri şahsın, Ana- 
Galata - İstanbul d o lu ’ya gidecek olan yolculum  fahiş fiya tla r la  ih tiyaç  m addeleri

salmalc.rıııa ııı it sama ha olıınduğtu halde; ken disi m eşru had dâhi
linde faııilâ salısı, yaparken  yakaM m p karakola g etirild iğ in den  
re kara',olda bulunan kom iser m uavin i O sm an’a kendisine yapılan  
bu muunnU nin kanunsuzluğundan bahsetm esi üzerine adı geçen 
tarafındım  dövüld¡'iğimden şikâyeti m utazam m ındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen komiser 
muavini hakkında tanzim olunan evrakı tahkikiye üzerine ida
re heyetinin 19 . VI . 1958 tarihli kararı ile menimuhakeme ka
rarı verilmiş olduğu ve adresinde bulunamayan müştekiye ilânen 
tebligat için tahsisat celbine tevessül edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : icabı kanunisi yapıldığı anlaşılan şikâ
yet üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1106 3 . X II . 1958

Şakir Kaya (A rzu h al hulâsası : Yanm ış olan evinin  yerine yeniden yapa-
Sarayeık mahal]'1- cağı bina için vâki ih tiyaç ta leb i üzerine 1957 y ılın d a  muaimelesi
sinde Baba köyümle ikm al vı ihzar edilm iş olan ağaçlardan kayın  tom rukların ın  nak-
Saraycık mahallesi liıu m itsaaıh < d ilm ediğinden  şikâyeti ve âcil ih tiyacına binaen
Ayancık - Sinob ihtiyaç» olan Ivr/'slenin verilm esi ta lebin i m ufazam ınandır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : 1957 yılında kesüip 
teslim ve tesellüm muamelesi dahi papılmış olan ağaçlardan



— 18 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

zamanında kaldırılmıyan kayın tomruklarının müracaat yapıl
dığında verileceği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1107 3 . XII. 1958

(A rzu h al hulâsası : M üdavim i bulunduğu A n kara  Teknik ö ğ 
retm en O kulundan M aarif V ekâletin in  b ir kararı ile tardolunm uş 
bulunduğundan yarım  kalan tahsilin i tam am hyabihnek üzere bu 
cezasının a ffı talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Mezkûr ceza inzibati mahiyeti haiz bu
lunmuş olması itibariyle hususi af mevzuu içerisinde encümeni
mizce tetkiki mümkün bulunmadığından, talep hakkında bu ba
kımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1108 3 . XII. 1058

(A rzu h al hulâsası : Sam sun - (¡elemen Ç iftliğ in in  resvıî ara
balarının müdürün kayınpederine ait, apartm an sakin lerin i ve 
apartm anın  inşası sırasında da malzeme,i insaiye taşım ış olduğun
dan gereken tahkikatın  ifası, m üdürün tecziyesi ve H azine zararı
nın tazm in e ttirilm esi ta leplerinden  ib a re ttir .)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçe muhtevasının 
tetkik ettirilip yapılan araştırmalara rağmen yazılı adresin ve 
bu namda bir kimsenin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vaki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1109 3 . XII. 1958

(A rzu h al hulâsası : B eled iye n ezareti a ltın da  m eskenine ilâve  
olarak yapm ış olduğu odaların helalarında rezervar olm adığından  
dolayı para  cezası alınm ası halikındaki 11 . 1 . 1957 ta rih li bele
d iye  encüm eni kararı İzm ir 3  ncü Su lh  Ceza Ilâk im liğ in ce ip ta l

2419/2419 Sıdıka Burgaz
1301 sokak No: 43 
îzmir •

2857/2857 Celâlettiıı Ersan 
Ulugazi mahallesi 
No: 23 
Samsun

3518/3518 Kadir Çakar
Yenimahalle Esoıı- 
tepe Ufak sokak 
50/A 
Ankara



19 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı \re adresi E ıcümcn kararı ve ne sebepten verildiği

olunmuş ve 1 . 1 .  1957 den beri p iyasada  rezcrvar bulunm adığı 
belediyece tabip lik lere de tam im  edilm iş bulunm asına rağm en; 
m ücerret bir f ik risa b it eseri olarak ikinci defa  para cezasına m u
hatap tu tu lu p  bu baptaki encümen kararm a vâki itirazın ın  da 
mahkemece 57/110  say ılı b ir kararla redded ilm iş olması şayan,) 
dikkat bulunduğundan; m em leketin tanınm ış sinem a ve birçok 
binalarında dahi r  ezer var olm adığı halde kendisi hakkında böyle 
keyfî bir muamele ta tb ik  edilm esinden ve usulün 343 ncü m adde
sine yöre A d a le t Vekâletine y a p tığ ı m üracaatın cevapsız b ırakıl
dığından şikâyeti ve bu şekilde sa lâh iyet ve vazifelerin i suiistim al 
eden m em urların cezalandırılm ası ve kesilen para cezasının iadesi 
hd< illerin i m utazam m m dır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr iptal kararma 
rağmen revervar takmadığı için ikinci ve 3 ncü defa para cezası 
ile teçziyesine mütedair ittihaz olunmuş bulunan belediye encü
meni kararlarına vâki itirazların da reddedilmiş olduğu ve yapı
lan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin kaza merciinin kararma ikti
ran eden bir hususa taallûk etmesine ve yazılı emre taallûk eden 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 ncü maddesinin tat
biki ise Adliye Vekilinin takdirine taallûk eden bir keyfiyet bu 
lunmasına binaen, vâki talep hakkında bu bakımlardan tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1110 3 . X I I . 1958

3513/3513 Ali Türk,soy (A rzuhal hulâsası : A rzuhal Encüm eninin 10 sayılı h a f t ah!.
Frankfurt/M aili karar cetvelinde ■ n ıündıriç  bulunan (i91 sayılı m üraeaati üzerim'
Eich\valdstr/73 ittihaz olunacak kararın b ild irilm esi ve isim yanlışlığın ın  diiz< I-
Almanya tihnesi talebinden ibare ttir .)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu müracaat mezkûr cetvelin
49 ncu sayfasında 379 numara altında karara bağlanmış bulun
maktadır.

Talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi. {

Karar No. Karar tarihi

1111 3 . X II. 1958



Arzuhal
No.

3507/3507

13139/12238

7801/7232

20 -

Mehmet Kokar 
Mollaarap mahalle
si Bahçe sokak 
No: 3 
Bursa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzu h a l hulâsası : M üddeti kanunisi içerisinde müraca- 
utte bulunm adığı için  kendisinden isten ilen  800 lira  tâb iiye t har
cından m uaf tu tu lm ası halikındaki 11129 say ılı müracaat i n e ti
cesine in tiza r en verg i takip  dosyasının' durduru lm ası talebinden  
ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Mezkûr müracaat; 88 sayılı haftalık 
karar cetvelinin 31 nci sayfasında 4671 sayı altında karara bağ
lanmış bulunmaktadır.

Mezkûr kararda belirtilen sebebe binaen vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No% Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1112 3 . X I I . 1958

Bahadır köyü ve ( is tid a n ın  hulâsası : ik tisa d i, coğrafi ve sair bakım lardan
diğer köyler ihti- elverişli durum da bulunan Banaz bucağının kaza haline getiril- 
yar heyetleri nıesi talebinden ib a re ttir .)
Uşak - Kütahya

Gereği düşünüldü : 6129 sayılı Kanunla yerine getirilmiş 
olan talep hakkında bu balamdan encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1113 3 . X I I . 1958

(A rzu h a l hu lâsası: M ütem ekkin  bulundukları Y enim ahalle’
nin bağlı olduğu H acılar köyünden  ayrılarak m üstakil bir m uh
tarlık  haline getirilm esi m evzuundaki teşebbüsün isabetsizliğ in 
den şikâyeti ve durum un yeniden inceletilm esi talebinden iba
re ttir .)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin taleple ilgili yazı
larına nazaran adı geçen Hacılar köyünde, Kargın köyünün de 
birleşmesi ile belediye teşkil edildiği ve mezkûr talep ve iddia
dan vazgeçilmiş olduğu bildirilmesine se işin idare makamla
rının yetkisi cümlesinden bulunmasına binaen vâki müracaat 
üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Osman Kaplan ve
arkadaşları
Muhtar
Hacılar köyünde 
Haruniye - Bahçe 
Seyhan

1114 3 . X II. 1958



— 21 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

12083/11891 Hüseyin Batum ve 
arkadaşları 
Belediye ve D. 1*. 
Başkanı 
Arhavi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A rzuhal hulâsası : H er bakım dan m üsait im kânlara sahibo- 
lan A rh a v i bucağının kaza haline getirilm esi talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : 6324 sayılı Kanunla adı geçen nahiye
de de kaza teşkil edilmiş bulunduğu anlaşıldığından yerine ge
tirilmiş olan talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1115 3 . X II . 1958

(A rzu h al hulâsası : H ayvan cılık la  geçinm ekte olan köylerinin  
m erkezi b ir yerin de kurduğu p eyn ir  im alâthanesi ile sü tlerin i 
satın a lıp  halka büyük kolaylık  ve ra f alı sağlıyan  İzm irli A hm et 
K aşar firm asına ait bu im alâthanenin fa a liye tin e  valilikçe m üm a
naat olunm aması talebinden ib re ttir .)  ı

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Hıfzıssahha Kanunu
nun 268 ve mütaakıp maddeleri gereğince ruhsat almadan ima
lâthane tesis ve valiliğin vilâyet hududlan dışına peynir ihra
cını müsaadeye tâbi tutan emri hilâfına hareket ettiği anla
şılan adı geçenin Adliyeye verilmiş olduğu bildirilmektedir..

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre mevzuun kaza 
merciinde İncelenmekte olan bir hususa taallûk etmekte bulun
masına binaen vâki talep üzerine vazife yönünden encümsni- 
mizce muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1630/1630 Şeydi Temiz ve ar
kadaşları
Ortaviran köyünde 
Pirinçlik - Diyarba
kır

1116 3 . X I I . 1958

2534/2534 Hüseyin Kuman A rzu h al hulâsası : 1937 y ılın d a  mesleki in tisabetm iş o lu p  bu
Vâsıf Çınar Okulu tarih ten  beri m üst em ir ren vazife förm ekte okluğu ve kendisin - 
öğretmeni den  bir y ıl  sonra mezun olmuş istid a d a  ad la n  yazılı bulunan bâzı
İzmir . \arkadaşlan  dahi 6273 sayılı K anundan istifade e ttirilerek  70 -

80 liraya  te r fi etm iş bulundukları halde, kendisinin halen 60 
lira m a a ş  alm akta olduğundan şik â ye ti ve maaş durum unun ar
kadaşlarının seviyesine çıkarılm ası talebin i m utazam m ındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1938 yılından önceki 
hizmetinin tutarı ancak 9 ay 13 günden ibaret olan müstedinin 
zikrolunan kanunun birinci maddesinin (a) fıkrasına göre; ma
aşında her hangi bir yükseltme yapılmıyarak 1.III.1954 tarihinde
4 ay 1 gün almakta olduğu 50 liradaki müktesep kıdemi ile bu ma
aşta 1 yıl 1 ay 14 gün kıdemli sayıldığı ve 3 yıllık kıdem süre-
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Arzuhal

No.

14805/14216

2581/2581

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

sini ikmal ettiği tarihte de 60 liraya terfi ettirilmiş olduğn is
tidada adları yazılı arkadaşlarının kanunun meriyete girdiği 
tarihte almakta oldukları ve müktesep hak müddetleri ayrı 
olduğu için bunların durumu ile müstedi arasında bir mutaba
kat teminine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kanuni 
haklarının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde, bu cihetin 
tetkik ve halli vazifeli kaza ̂ merciine ait bulunmuş olmasına 
göre vâki şikâyet ve talep üzerine vazife yönünden encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1117 3 . X I I . 1958

(A rzuhal hulâsası : 22 . I V . 1957 tarih inde vukubulan ze l
zelede az ve orta derecede hasar gördü kleri tesb it olunan m es
kenlerinin tem elleri sağlam bulunduğundan tam am ının y ık ıl- 

» masından sarfınazar olunması talebinden ibare ttir .)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin taleple
rinin; bu kere Fethiye Deprem inşaat Kontrol Şefliğince 
bizzat tetkik edilerek yerine getirilmiş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1118 3 . XII . 1958

(A rzu h a l hulâsası : F uzülen salındığı tahakkuk e ttiğ i halde 
kanun icabı tahsiline tevessül olunan 1750 lira  verg i borcu 
ili 385 lira  cezanın; D evle t Şûrasına ya p tığ ı m üracaat dahi 
m erci tecavüzünden redded ilm iş bu lunduğundan; Yüksek Mec
lîsçe a f huyurulma-sı talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Hazine hukuku şahsiyesi ile ilgli ver
gi borç ve cezalarının hujusi af mevzuu içerisinde tetkik ve 
mütalâası mümkün bulunmadığından vâki talep hakkında 
bu yenden encümsnimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1119 3 . X II. 1958

Nihat Rüştü Meriç- 
elli
Toprak Mahsulleri 
Ofisi İnşaat Şubesi 
Mühendisi 
Ankara

İsmail Derici ve 
arkadaşları 
Fethiye kazasında 
Muğla
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2652/2652 Mümin Topuz
Yukanpazar Sırrı 
Paşa Yokuşu No: 10 
İzmit

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

(A rzu h al hulâsası : K anuni iskân hakkından mahrum vc 
m uavenete m uhtar b ir durum da kaldığından bu hakkına veya  
M illi M ücadelede sebk eden yardım larına m ukabil va tan i h iz
an t tertib in den  kendisine aylık  ve b ir mesken ver ilm iş i ta lebin
den ıb a rc itir .)  y

Gereği düşünüldü : Kanuni iskân hakkının verilmemesin
den dolayı usulüne tevfikan bu ciheti tetkikle vazifeli kaz;\ 
merciine müracaat olunması lâzımdır.

Vatani hizmet tertibinden aylık veya her hangi bir yar
dım yapılabilmesi ise bir kanunu mahsusla mümkün olup 
encümenimiz kanun teklif etmeğe yetkili bulunmamaktadır.

Vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini 
nıuameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1120 3 . X II . 1958

2937/2937 Münevver Uçar
Sümer Yeni mahal
lesi 4. cadde No: M 
Kavsevi

(A rzu h al hulâsası: '193(1 senesinden beri K a y se r i üüm erbank  
Pam uklu  S anayii m iicsseseshıde, işçi olarak çalışm akta  iken te
kaütlük hakkını kazanm asına 3 ay kala vefat e tm iş olan kocası 
N uri U çardan  kendisine ve yetim lerine kıdem  tazm inatı ödene
bilm esi için buna■ m âni teşkil e ttiğ i bildirilen kanun hükmüne bir 
fık ra  ilâvesi ve yavru ların ın  tahsillerin i ikm al e ttin n eeye  kadar 
kendisine yardım da bulunulm ası talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Yeni bir kanun teklifine taallûk eden 
talep hakkında encümenimizin kanun teklifine yetkili bulun
maması bakımından, yardım talebi ise alâkalı idari makamları
na taallûk eden bir husus bulunmasına binaen; vâki müracaat 
üzerine encümenimizce bu bakımlardan tâyini muamelöye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1121 3 . X I I . 1958

1552/1552 K üst cm Köseoğlu 
Köseoğulları adına 
Amada - Hamda 
köyünde 
Rcvhanlı

(A rzuhal hulâsası : 1913 yılında Ti ey hanlı Devlet Üretm e
Çiftliği- için istim lâk edilen 1 OOO dönümlük a>-azı ve zeytin liğ in in
bedeli buyııne kadar ödenm ediği yitti, Suriye tehaah bir sahsa v<
ı i!dininden ve bâzı eslıasa ait aıını şekilde islınılâl; olunan terazi- i» . . . "  . . .  . . .
I<r iade ed ild iğ i halde 100 nüfuslu bir a iley i geçindiren kendi
arazi re zeytinliğinim, iade olunmadığından sikâ ı/tli mutazaneneın
d ır .)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında: ilişik Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararında görü
leceği üzere, 1941 yılında istimlâk edilen bu arazinin bilâhara
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idareten kendilerine terk edilmiş ve Suriyeli eşhas tarafından 
açılan dâvalar da mülga kurum aleyhine neticelenmiş bulundu
ğu ve 1953 senesinde çiftliğin yeniden ihyası hususunda Vekil
ler Heyetinden sâdır olan 30 . IV . 1953 tarihli Kararname ge
reğince 2 nci defa yapılmış olan istimlâk muamelesinin de bilâ- 
hara 4/4896 sayılı Kararname ile iptal olunması üzerine Suri
yelilere ait arazilerin alâkalılara iade edildiği, Türk asıllı bu
lunan müstedilerin cüzi maliyetteki evvelce fülen kendilerine 
terk edilen arazilerin tapularının da verilmesi kararlaştırılarak 
mahalline de bu yolda talimat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili cevabi yazıla
rına ve müstedi kanuni bir hakkının muhtel kılındığında musir 
bulunduğu takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine 
müracaatte bulunması icabetmekte olduğuna göre; vâki talep 
hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1122 3 . X I I . 1958

3544/3544 Fethi Tükenmez (A rzu h a l hulâsası : D en izli E r  E ğ itim  T ugayına m ukavele ile
Merzeci geçidi taahhüt etm iş ve teslim  elm iş bulunduğu etlerden  f iya tla r ın
No: 3/B T icaret Vekâletince a r tır ılıp  dondurulm ası yü zü n den  250 bin
Denizli lira zarar görm üş olduğundan ş ik â y e ti ve fa rk ı f iy a tın  zama

n ında ödenm em esinden ile r i gelen bu m ağdu riyetin in  te lâ fin  
ve m ezkûr m eblâğa m ukabil verilecek olan 63 bin lira  f iy a t  
fark ın ın  b ir an evvel ödenm esi veya  50 bin lira  avans ted iyes i  
ta lep lerin i m utazam m ındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelemirde bu hususta 
katî karar vermiye yetkili idare makamlarına, ihtilâfın de
vamı halinde de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza mercüne mü
racaat etmesi lâzımdır.

Vâki talep ve şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1123 3 . X I I . 1958

3151/3151 Dursun Yıldırım (A rzu h a l hulâsası : IHftgöl - Muş D evle t K arayo lu  iç in  Sol-
Merkezde halktan han’da yap ılan  istim lâk te H âzineye d it 20 055 lira  değerindeki 
Solhan bir yer in ; M uhiddin  oğulları E krem  ve> A y d ın  tarafından  is

tim lâk sa h a s ı. dışında bulunan tapu lu  gayrim enku lleri yerine  
ikam e olunmak ve böylece haksız b ir bedeli istim lâk  a lın 
m ak su retiy le  yapılan  su iistim alden  do layı vâk i ihbarın ın ; bu 
yolsuzlukla  alâkalı H nci bölgeye tahkik ettirilm esinden  şikâyeti
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ve; elinde bu idd iasın ı tey ide  m edar başkaca vesikaları dahi 
mevcut bulunduğundan ihbarının ciddî bir tetkika tâbi tu tu l  
masının tem ini talebini m utazam m ındır.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : istimlâk memur lan- 
nın yaptıkları muamelenin kanun ve talimatnamelere uygun 
bulunduğu, keyfiyetten haberdar edilen Hazine temsilcisi 
olan Solhan Malmüdürlüğünden ahnan cevapta da Hâzinenin 
bu parsellerde hiçbir hakkı olmadığı, istidanın bir örneği 
Maliye Vekâletine dahi gönderilmiş olduğu halde müşarün
ileyh Vekâletçe de bugüne kadar duruma itiraz edilmemiş 
bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1124 3 . X I I . 1958

13895/13311 Mahmut (¡en<* ve (A rzu h a l hulâsası : M alik re m u tasarrıf bu lundukları ve
arkadaşları ayn,ı zamanda evvelce sığır yolu olarak istim lâk olunduğu içhı
O gaz köyünde açlıkları idari dâva nt lieesınde leh lenne hüküm istihsal et-
Acıpayam iniş bu lundukları yerlerin in ; bu kere de AeijMiyam B eled iye

since sabık dâvâlı K vkare köyü (halen Çam lık M ahallesi) için 
yine aynı m aksatla istim lâk ve bu baptak i kararın tasdik  
olunm asındaki gayrikanunilikten  şikâyeti m utazam m ındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediyenin bu 
tasarrufunun 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 14 ncü 
fıkrası ile tesbit olunan vazaifi cümlesinden bulunduğu, tas
dik keyfiyetinde de keza kanuna aykırı bir cihet olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Belediye encümeninin mezkûr kararı 
ile yeni bir idari ihtilâf tekevvün etmiş ve bu da ayn biı* 
dâva konusu bulunmaktadır.

Bu bakımdan vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1125 3 . X I I . 1958

1990/1990 Münirc Kıvılcımlı (A rzu h al hulâsası : T evk if edilen oğlu Dr. l l ik m e t K ı n l c m ’-
Müftü Ali Müfta tn  köyden  bulunduğu Sultanahm et ceza evinden  harbiye askeri
Han sokak No: 52 hücresine nakledilerek işkenccyc tâbi tu tu lu p  öldürülm ek istcnil-
Patih - İstanbul diğinden  şikâyeti m utazam m ındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 29 . X . 1954 tarihinde
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Arzuhal
No.

2053/2653

2233/2233

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

memleket dâhilinde sosyal bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde 
tahakkümünü temine ve sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya 
ve memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal nizamları devir
meye matuf «Vatan Partisi» adı ile cemiyet kurmaktan hakla
rında âmme dâvası açılmış olan adı geçen ve arkadaşlarına ait 
yapılmakta olan ilk tahkikatın devam etmekte olduğu, Sultan
ahmet ceza evinin müsaadesizliği sebebiyle askerî hücrede mu
hafaza edilmekte bulundukları işkence iddiasının vârit olmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre talep ve şikâyet 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1126 3 . X II. 1958

(A rzuhal hulâsası : 20 seneyi m ütecaviz D evlet hizm etine 
m ukabil teka iidiye veya tazm inat itası talebinden ib a re ttir .)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Durumu 5434 
sayılı Kanunun muvakkat 28 nci maddesine tevafuk eden müs- 
tedi için 4 192 küsur lira toptan ödeme tahakkuk ettirilip Di 
vanın tescilinden de geçirilerek İzmir emvalinden tediye edil
mek üzere evrakının Maliye Vekâleti Emekli işleri Müdürlüğü
ne gönderildiği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1127 3 . XII. 1958

A rzuhal hulâsası : A rzuhalde açıklanan k ey fî hal ve hare
ketlerinden  do layı hakkında usulü dairesinde tahkikat icrası lâ- 
zımgelen Uluborlu kaym akam ı M ehm et Can hakkında vâki şikâ
yetlerin in  her nedense bir tü rlü  tahkik konusu yapılm adığından  
şikâyeti, kanun ve adalet karşısında hesap verm ekten  içtihab- 
e.den zih n iyete  mahal bırakılm adan m um aileyh hakkında gereken 
tahkikatın  ifeısı tele,bini m u tazam m ın d ır.)

Halil Ustaoğlu 
Ortaokul Fransızca 
öğretmeni 
Marmaris - Muğla

Dr. Osman Nuri 
Emsun
Mit.hatpa.sa caddesi 
Güzel yalı 1030 No: 
Taksim 1 de 
tzmir

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aynı konudaki şi
kâyetin adı geçen kazada teftiş yapmakta olan mülkiye müfet
tişine intikal ettirilip yapılan tetkikat neticesinde tanzim olu
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nan sorüşturma raporunda iddiaların varit bulunmadığı ve ka
nuni takibata mahal görülmediği belirtildiğinden kaymakam 
hakkında vekâletçe ayrıca muamele tâyinine mahal görülme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâ
yet üzerine bu balamdan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahihinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kaı-arı ve ne sebepten verildiği

1128 3 . X I I . 1958

10889/10336 Mehmet Yeşilova ve 
arkadaşları 
Davııtdede m ahal
lesi (Hilee. caddem 
Xo: 31/A  
Bursa

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  : l lJil i  ı j ı t m d a  i n ü f u s  < j ra d ı  a i l e s i  i ç in

V u n a n i s l a n ' d a n  A n a g u r d a  g ı l i p  g e r l e ş l i ğ i  r ı  » l ü t u n d d i l  mür ı ı -  

e n a l l ı r d ı  b u l u n d u ğ u  h a l d e ,  ı l ' a n  ı ı ü f us  h ü v i g e t  c ü z d a n l a r ı n ı n  

ver i l i n i  m i s  b u l a n ı l u f / ı ı n d a n  ve ha g ü z d e n  m ü ş k ü l  d u r u ı n a  k o n u l 

du/ ,  lıı rı Hilem s ı k â g t  lı m u I ı r .nm mı  ı td ı r . )

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yunan tebaasından 
olan nıüstedi ve aile efradına ait evrakın Emniyet Umum Mü
dürlüğünde tetkik sefhasında olduğu, neticesi alındığında ka
nuni gereği yapılarak mumaileyhe b'lgi verileceği belirtilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekalet cevabına göre vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ve 
müstedinin aynca kaza merciine miiracaatte muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1129 3 . X I I . 1958

2262/2262 Mehmet Polal 
3274/3274 Ayvalı köyünde 

Kozaıı

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  : ¡75:1 s ağ ı l ı  K a n u n  h ü k ü m l ı  r inı  t e v f i 

kan k e n d i s i n i  t a h s i s  vı  t a p u s u  v e r i l i p  i e r a ı n  t e s l i m < d i l m i ş  

b u l u n a n  20  d ü n ü n d ü k  a r a z i s i n i  f u z u l i  ş a g i l h  rıı ı i ı ı  d e v a m l ı  t e 

cavüz l e r i .  v< a ç l ı k l a r ı  t a p u  ¡¡ılııi d â v a s ı  g i i z ü n d t u  h ı r  t ü r l ü  

' l a s a h u p  t d e m e m e k l e  b u l u n d u ğ u n d a n  ş i k â g ı h  ve v u z k â r  k an  una  

bu y o l d a k i  l ı ı ın ke t l i  r i  i h ı U g i e i  c ı z a  i m u d ı l e U r  k o n u l m a s ı  v< i ç 

sel  lünı  e s b a b ı n ı n  i s l i k m a l ı  l al ı  nh  r ı n i  m u l u ' i ı m m ı n d ı r . )

Gereği düşünüldü : Açılmış olan iptal dâvası zımmmda 
mezkûr ihtilâfa kaza merciince rüyet olunmakta bulunulma
sına, kanun teklifini iktiza ettiren zikorlunan kanunlara lık- 
rai hükmiye ilâvesi hususunda he encümenimizin yetkili bu
lunmamasına binaen; vâki müracaat üzerine vazife yönünden



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

encümenimizce tâyini’muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 28 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1130 3 . XII. 1958

3381/3381 Turgut Pögün (A rzu h a l hulâsası : İliş ik  olurak sunduğu D evle t Şûrası
345. sokak No: 44 ilâm ı gereğince kendisin in  1 . I I I  . 1954 tarih inde 90 liralık  
Karat aş - İzmir bir kadro tahsisi su retiy le  125 lira  maaşa in tibak  e ttirilm esi

icabettiğ i halde kadro bulunm adığı beyanı ile m ağdur ed il
m iş bulunduğundan; ilâm ın  in fazı ve teraküm  eden fa rk ı maaş
ların ın  ted iyes i esbabının istik  m ali talebinden ib a re ttir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müktesep kıdemi 
ile birlikte 8 sene 1 güne baliğ olan hizmet müddetine göre' 
müstedinin maaşının 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 90 liraya 
yükseltilip bu aylıkta 2 sene 10 ay kıdemli sayıldığı. 100 liraya 
yapılan terfiinde kadrosuzluk sebebi ile vâki gecikmede de 
bir kanunsuzluk olmadığının mezkûr hükümle karara bağ
lanmış olduğu Devlet Şûrasının kararma göre yapılacak baş
ka bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir sureti istidaya bağlı mezkûr ilâm
la; müstedinin 100 liraya terfi tarihinin evvele almması hak* 
kındaki talebin reddedilmiş ve vekâlet cevâbına nazaran; 
müktesep kıdemi de nazara alınmak sureti ile 1 . III . 1954 
tarihinde 90 liraya terfi ettirilip intibak muamelesinin ya
pılmış olduğu anlaşılmış bulunmasına göre; âdemiinfaza ma
tuf şikâyet vârit görülmemiştir.

Vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

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

1131 3 . XII. 1958

3144/3144 O. Zeki Alemdar- 
oğıdları
Zühtiipaşa İlkokulu 
Başöğretmeni 
Kadıköy - İstanbul

(A rzu h al hulâsası : 1 . V . 1955 tarihinde 90 liraya  te r fi  
e ttirilm esi ik tiza  ederken D ev le t Şûrasından istihsal etm iş bu  
lunduğu ilişik  ilâm  h ilâfına terfiin in  1 . V  , 1956 tarih inde ya  
pilm iş olm asından şikâ ye ti ve kararın  in fazı esbabının istikm ali 
talebin i m utazam m m ındtr.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasının ba
his konusu karan gereğince mumaileyhin maaşının; mükte 
sep hakkı da tanınmak suretiyle 1 . III . 1954 tarihinden iti
baren 80 liraya yükseltilmek suretiyle tamamen düzeltilmiş 
ve kendisinin bu aylık derecesinde 1 sene 10 ay kıdemli sa 
yılmış olduğu.

Aldığı bu kıdemle birlikte maaşı 1 . III . 1955 tarihinde
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

90 liraya yükseltilmesi icabetmekte ise de kadrosuzluk se 
bebiyle ancak l . V .  1956 da terfi ettirilebilmiş olduğıı bildi 
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin maaşının; 6273 sayılı Ka 
nunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta olduğu 60 lira 
maaştaki müktesep kıdeminin nazara alınmasını derpiş eden 
ilâm dairesinde 1 . III . 1954 tarihinden itibaren düzeltilmiş 
olduğu anlaşılmasına ilâmda mütaakıp terfie mütaallik bir 
kayıt ve sarahat bulunmamasına ve bu terfilerin normal terfi 
den madudolmasma binaen ademiinfaza matuf şikâyet vârit 
görülmemiştir. Bu mevzuda aynca tavzih ve dâva yoluna baş
vurma hakkı da mahfuz bulunmaktadır. Vâki şikâyet ve talep 
hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye ma 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1132 3 . XII. 1958

13995/13409 Mehmet Arif öz- (A rzu h al hulâsası : Ünye B elediye R eisin in  vâki yolsuzluk-
tiirk hırına m üteallik yapm ış olduğu m üdellel şikâyetin in  m ü n fe■
Emekli öğretmen riden ele altnm ıyarak bu mevzu ile ilg isi olm ıyan diğer şa 
Ünye hışlar tarafından  delilden âri bir şekilde yap ılm ış olan ihbar ve

şikâyetler tahkik konusu yapılarak vâki iddia re  haksızlıkların  
ortaya çıkarılm adığından, ilâveten alman kararın kendisine teb 
liğ olunmak isten ild iğ inden  ve kanun yollarına m üracaat hak 
ların ın  sclbolunduğundan şik â ye ti;  iddia ve isnatlarının  ayrıca  
tahkik konusu yapılm ası talebini mu (azam y a n d ır .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki 
iddialarının da vekâletçe tavzih olunan mülkiye müfettişli 
ğince mahallinde diğer şahısların ihbar ve şikâyetleri ilç 
tevhiden tahkik olunduğu ve bu bapta tanzim olunan evrakı 
tahkikiye üzerine Ordu Vilâyet tdare Heyetince belediye reisi 
ve arkadaşları hakkında kısmen meni ve kısmen de lüzumu 
muhakeme kararı verilip mezkûr kararın re'sen ve vâki 
itirazı dolayısiyle ikinci derecede tetkik için Devlet Şûrasına 
sunulmuş olduğu ve müştekinin mezkûr karan tebellüğ et
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki şikâyet 
konular: üzerinde Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan ica- 
beden muamele yapılmış ve müstedinin hukuku şahsiyesine 
taallûk eden hususattan dolayı da vazifeli mahkemeye müra
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No.

184/184

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

caat hakkı mahfuz bulunmuş olmasına göre; talep hakkında 
bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olma 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1133 3 . XII.1958

(A rzu h a l hulâsası : Y u su f S ağ lam '% kan gütm e saiki ile  
öldürdüğü kabul olunarak m ahkûm edilen kardeşleri Ilasan  
S ağlam ’m işbu m ahkûm iyeti sebebiyle K an  Gütm e K anununa  
tevfikan  mahkînn ed ild ik leri sürgün pezolarının; kardeşleri 
ile ayn ı evde ikam et etm em iş ve uzak sem tlerde bulunm uş v< 
haklarını m üdafaa edem em iş olmaları itibarvyh afları cihetine g i
dilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aynı hususa müta- 
allik Selim ve Havva Hacıfettah’ın müracaatleri üzerine mese
le mahiyetinin tetkik edilip, keyfiyetin 8 Ocak 1958 tarihli 
bir yazı ile arz olunduğu bildirilmektedir.

Selef encümeninin 5 . II . 1953 tarihli toplantısında tetkik 
ve müzakere olunanı talep, 277/277 sayılı inha mazbatasına 
mevzu teşkil eden ceza ile ilgili aynı hükme müstenit bulun 
muş ve mezkûr inha mazbatasında münderiç bulunduğu üze
re; bu baptaki muhakamelerinin devamı sırasında müstedile- 
rin başka mahallerde olmaları ve bu mahkûmiyet sebebiyle 
duçar olacakları vahim durum ve kanunda bu dürümdakileri 
himaye eden hükümlerin bulunmayışı nazara alınıp bir âtı 
fet olarak âzadan Nüzhet Ulusoy, Ahmet Hamdi Sezen ve 
Süleyman Özse ver’in muhalif kalmalarına karşı ekseriyetle 
kabul edilmiş ve 13 . III . 1958 tarihli ve 184 sayılı bir af 
inha mazbatasiyle Adliye Encümenine tevdi kılınmış idi.

Mezkûr encümen 28 . V . 1958 tarihli karariyle, nakil ka
rarlarının cezai mahiyette olmayıp alâkalıların hayatlarını 
vikayeye matuf bir tedbir olması itibariyle af talebini kabule 
şayan görmiyerek reddetmiş bulunmaktadır.

3 . XII . 1958 tarihli toplantıda dosya tekrar tetkik ve 
müzakere olunduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin af için bir .sebep bulunmadığı hakkmdaki mü
talâa ve beyanına nazaran kabule şayan bulunmıyan talep hak
kında bu bakımdan tâyini muameleye mahal görülmediğine ka 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ali Sağlam ve kar
deşleri
Ballı köyünde 
Vakfıkebir - Trab
zon

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1134 3 . X II. 1958
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5089/308!) Kemal T uncay  (A rzuhal hulâsası: (¡273 sayıl i Kanan rc ilişil: olarak sunulan
K art a lt epe 1. ilk- I)<rl<( Şûrası ilâmına gön ; maaşı / . / / /  . /.'>:)/ te 70 liraya yük- 
okıü ö ğ re tm en i seltilcrck hu. aylık dan  ('esindi S ay iki giin kıdem li sayılm ası
B akırköy - İstanbul icabcttiğ i halde ilâm infaz olunmamak su retiy le  mae/dıtr ed ild i

ğindi n ş ikâyeti muta.za >ıım in d ir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu Şûra 
karan gereğince filhakika mezkûr tarihten itibaren maaşında 
ayarlama yapılması iktiza eden müstedi hakkındaki bu intibak 
muamelesinin dahi emsalleri ile birlikte yapılabilmesini teminen 
geçmiş yıllara şâmil kadro alınmak üzere hazırlanmakta olan 
kanun teklifinin en kısa bir zamanda Vekiller Heyetine su
nulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îlâmatın tehiri infazı gayri kabil tecviz 
bulunmakla beraber; Vekâletin yukarıya alman işanndan in
faz esbabına tevessül olunmuş bulunulduğu anlaşıldığından; şi
kâyet üzerinde bu bakımdan tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

1135 3 . XII. 1958

3078/3078 İsmail E llib ir  (Arzalıa l  hulâsası: l ’aşuhııhrı M üskirat  Fabrikas ındak i  işiıı-
I’asabalıçe Kahveci den haksız olarak çıkarıldığına müteda ir  vâki ş ikâye t i  üzernu
Ahmet. N o: 101 İs- 2 . I X  . tarihli  bir k a r a m a m ı  İU işim iadesi m ukarrer  bıı-
kelc caddesi Alımel lunduğu  haldi işim iadt ohonıuıdığındun s ı k â y d i  m utazum mın-
Zeybek elivle dır.)
İstanbul

Gereği düşünüldü: Müstedinin 1973/1969 sayılı bahis konu
su müracaati; 2 . IV . 1957 gün ve 4978 sayılı bir Karara bağ
lanmış olup mezkûr kararda açıklandığı üzere; kendisinin bu 
şikâyetini; tetkika ve ’gereken muamele ve nihai karan verme
ye yetkili makamlara yapması lâzımdır.

Kanuni bir hakkının muhtel kılındığım iddia ettiği takdir
de de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine başvurması muk- 
tazidir.

Vâki talep hakkında belirtilen sebeplere binaen; vazife yö
nünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1136 3 . X II. 1958



1859/1859

Arzuhal
No.

2567/2567

3226/3226

Kâmil Ekinci 
Karahasan mahal
lesi Eski Çüngüş 
Nüfus Memuru 
Lice

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

-  39 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası: 2 y ıld ır  açık ta  bulunduğundan, 20 y ıllık  
m em u riyeti ve çocuklarının durum u göz önüne alınarak m ünasip  
bir m em uriyete  tâ y in  kılınm ası talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarına 
nazaran; müstedinin bir vazifeye tâyin kılındığı ve böylece is
teği yerine getirilmiş olduğu anlaşıldığından, vâki müracaati 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1137 3 . XII. 1958

Adil Ergül (A rzu h al hulâsası : K ard eşi R ıza  EreğüVü balta  ile vurur) ya-
İnakil köyünde ralıyan  suçluların  m üddeium um i tarafından  him aye olunarak
Şenkaya serbest dolaşm akta bulunduklarından şik â ye ti ve mahkem eye sevk

olunm aları talebinden  ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznunlar hakkında 
öldürmeye teşebbüs suçundan âmme dâvası açılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereğid üşünüldü : Kaza merciinde İncelenmekte olduğu 
anlaşılan talep hakkında vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1138 3 . XII. 1958

Mümin Tozar 
Yukarı Pazar Sırrı 
Paşa Konağı altın
da No: 10 
İzmit

(A rzu h al hulâsası : K ava la  m uhacirlerinden B irin ci Cihan 
H arbi ve M illî M ücadele m ücahitlerinden  olduğu halde kanuni 
istihkakı olan iskân hakkının verilm ediğinden  şikâ ye ti ve İzm it 
B eled iyesi d in d e k i rum  em valinden olan 113 num aralı evin  ken
disine tahsis olunm ası ta lebin i m utazam m m dır.)

Gereği düşünüldü : tskân hakkına taallûk eden iddia ve ta
lebin tetkiki kaza merciine ait ve hidematı vataniye tertibinden 
bir mülk tahsisi keyfiyeti ise yeni bir kanun teklifi mevzuu bu
lunmasına binaen; her iki talep hakkında da vazife cihetinden 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1139 3 . X II. 1958
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3155/3155 Kibar Sezen
Hususi Muhasebe 
Memuru eşi 
Doğanhisar - Konya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : M em ur olup 6 nüfuslu  b ir aile efradına  
bakm akta  olan kocasının alm akta olduğu 35 lira aylık la  bunların  
tahsilin i ikm a l ettirm eye dahi m u kted ir olam ıyacağı aşikâr bir 
k e y fiy e t  iken ; ken d is in in  iskânen veya  borçlandırılm ak su reliyle  
toprak land ırılm ası iç in  y a p tığ ı m üracaatin 4753 say ılı K anunun
56 İS sayılı K a n u n la  değiştir ilen  34 ncü m addesindeki m em nuiyet 
(kocasın ın  m em u r olm ası) sebebiyle is ’a f olunm adığından şikâyeti 
ve bu yüzden  5 n ü fu s  efrad ı ailesinin m ahrum iyetine mahal bıra- 
k ılm ıya ra k  tev z ia tta n  istifade  e ttirilm eleri için toprak tevz i ko
m isyonuna  em ir verilm esi veyahu t m ezkûr m addeye bir fık ra  ilâ 
vesi ta lep lerinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aüe reisinden ayn olarak bu 
haktan istifade edip edemiyeceği cihetini tetkik ile gerekli mu
ameleyi ifa ve kati karan vermek icra uzuvlanna taallûk etmek
te ve kanun teklif etmek de encümenimizin yetkisi dışında bu
lunmasına binaen; vâki talep hakkında bu bakımlardan encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1140 3 . X II. 1958

3087/3087 İsmail Duran 
Ziraat Teknik Mü
dürlüğünde şoför 
Adapazan

(A rzu h a l hulâsası : A dapazarı Z iraa t D airesinde şoförlük  
ya p m a kla  o lup 2 200 lira kadar borçlu kaldığından  esnafın ken
d isin i m addi, m ânevi baskı a ltın da  bulundurm alarından du ydu ğu  
tesir sebebiyle 1,5 senede ödemek kayd ı ile kendisine m ezkûr m eb
lâğın ya rd ım  olarak verilm esi talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle vâki müracaat üze
rine tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1141 3 . X II. 1958

3244/3244 Mehmet Özdemir (A rzu h al hulâsası : E lin den  cehren alınm ış olan arazilerin in
Postanede Ömer teslim i ve kaybolan amca çocuklarının bulunm ası m evzu ları ile
Vural eliyle ilg ili olarak Yüksek Meclise ya p tığ ı m üracaatı üzerine A rzuhal
Akyazı E ncüm enince ittih a z olunan 157 say ılı K arara  itira z ı rnutazam-

m m d ır .)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu kararda da açıklandığı 
üzere; mezkûr kararlara itiraz hakkı münhasıran mebuslara 
tanınmış bulunmaktadır. Talebolunan hususatm da adlî ve idari 
makam ve merciler nezdinde serd olunması muktazi ve encüme
nimizin tetkik mevzuu yapabileceği mesailden bulunmaması 
itibariyle vâki müracaat üzerine izah olunan bu sebeplere binaen



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

vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar
verildi,

Karar No. Karar tarihi

1142 3 . XII. 1958

(A rzu h a l hulâsası : V âki iş  talebinin  l§ ve tşçi Bulma Kuru
mu şubelerince is ’a f olunm adığından ş ik â y e ti m utazam m ındır.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Müstediye iş temini 
hususunda gerekli talimat verilmiş ise de; şubece kendisine 
gönderilen yazıyı cevaplandırmadığından bir muamele yapıla
madığı, ancak; mektupla veya şahsan müracaat ettiği takdirde 
iş teminine çalışılacağı büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
talep hakkında encümenimizce tâyinin muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1143 3. XII. 1968

2584/2584 îdris Meydan
Pirahmet köyünde 
Gümüsane

2862/2862 Durmuş Karagöl 
Bağdad caddesi Ka
sap Musa Koç ya
nında.
Samsun

(A rzu h a l hulâsası : 14 yadındaki k ızın ı dağa ka ld ırıp  kaçır
mış olan fa illerin  yakalanm ası talebinden  ib a re ttir .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ayşe Karagöl’ti 
zorla kaçırmış olan Hâmit Akdoğan adındaki şahsın yakalanıp 
adliyeye teslim ve tevkif ve kızın da dedesine tealim olunmuş 
bulunduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1144 3. XII. 1958

2806/2806 Süleyman Bayar ve 
arkadaşları 
Çakal köyünde 
Şarkışla - Sivas

(A rzu h a l h u lâsası: H içb ir hak ve ilg isi bulunm adığı halde  
köy m eralarına tecavüz eden M üslim  Saydam  adın daki şahsın  
köylerinden  çıkarılm ası talebinden  ib a re ttir .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Koyunlanm otlat
mak istiyen adı geçen Müslim Saydam’m vâki uzlaşma üzerine 
merayı terk etmek suretiyle tecavüzünden vazgeçmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında



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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1145 3 . XII. 1958

3065/3065 Demir Ali Topaç 
Çiftlik köyü muh
tarı
Lüleburgaz

(A rzuhal hulâsası : Y apılan  d iğer zamlara m uvazi olarak hu
bubat ve şeker p a n can  f iya tla r ın a  da bir m ik tar zam yapılm ası 
talebinden ibare ttir .)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Hububat fiyatları
nın, her yıl istihsal durumu ve şartlan ve fiyat seyri nazara 
alınarak müstahsili koruyacak şekilde tesbit edilmekte bulun 
duğu, nitekim 16. V I. 1958 tarihli Kararname ile tesbit edilmiş 
bulunduğu; 1958 yılı kampanyası için şeker pancan fiyatlan 
nrn kilo başına 9 - 25, 9 - 9,50 kuruş olarak tesbit ve müstah 
sıla prim ve tazminat verilmesinin de Vekiller Heyetince ka 
rarlaştmlmış olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1İ46 3 . XII. 1958

3051/3051 Yusuf Güldü (A rzuhal h u lâ sa s ı: iş ç i S igorta lan  tarafından bağlanmış
Karakeş köyünde olan m alu liyet aylığ ın ın  günlük yiyeceğine tekabül edecek milc- 
Tirebolıı tarda, artır ılm ası talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; tesbit olunan aylık mikta- 
nnın kanun ve buna müteferri mevzuat ile tâyin olunan had- 
din dununda olduğunu iddia ettiği takdirde usulüne tevfikan 
bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaati lâzımdır. 
Aksi takdirde talep yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunmak
tadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplere binaen; vazife 
yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1147 3 . X II. 1958
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : O rtada kanuni vc m uhik hiçbir sebep ve 
sebk etm iş her hangi b ir nıüracaati bulunm adığı halde m ücerret 
idarenin  gördüğü (K endisince m eçhul olan) b ir lüzum  üzerine  
ailesinin nakledilm iş bulunduğu K ırıkka le  L isesine ya p ıla n  tâ y in  
m uam elesindeki isabetsizlik ten  şik â y e ti vc eski vazife  m ahalline, 
bu m üm kün görü lm ediği takd irde m ünhal bulunan B alıkesir veya  
E d rem it liselerinden birine naklolunm ası ta lebin i m utazam m ın- 
d ır .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr nakil muame
lesinin valiliğin teklifine istinaden görülen lüzum üzerine yapıl
mış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi; mezkûr tasarrufla kanuni bir 
hakkının muhtel kılındığını iddia ettiği takdirde usulüne tev
fikan vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Vâki talep hakkında gerek bu bakımdan, gerekse vekâlet 
cevabına göre encümenimizce tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1148 3 . X II. 1958

2563/2563 M. Kutsi Çayla- 
yansu
Lise Felsefe öğ
retmeni 
Kırıkkale

3137/3137 Mehmet Yıldız
Denizyolları İşlet
mesi Sicil No: 
12001 
İstanbul

(A rzu h a l hulâsası : İs tik lâ l M ücadelesinde sağ ayağından ya 
ralanm ış ve halen bu ârızası çalışm asına m âni b ir dereceyi buldu- 
duğundan 11 senedir çalışm akta olduğu D en izyollarından  m alu
len tekaüde sevk olunması esbabının tem in i talebinden ibare ttir .

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvel emirde bu hususta kati 
karar vermeye ve gereken muameleyi ifaya yetkili idare ma
kamlarına, kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi 
halinde de vazifeli kaza merciine başvurması icabetmekte bu
lunduğundan vâki müracaati üzerine vazife cihetinden encüme
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1149 3 . X II. 1958

2594/2594 H. Yıldırım (Arzuhal hulâsası : Ankara Defterdarlığı Millî Emlâk Mü-
Şehitlik mahallesi dürü Vahit Şatıroğlu ile iş ortağı Mehmet Budak adındaki me- 
Huri sokak No: murun 400 bin liralık suiistimalleri hakkındaki vâki şikâyeti üze-
10/A ' rine her ne kadar İbrahim Metinoğlu adındaki bir kontrolör tük-
Cebeci - Ankara kika memur edilmiş ise de; adı geçen Mehmet Budak’m Millî

Emlâk Umum Müdürünün himayesi altında ve kontrol memuru
nun da keza bu makama bağlı bir kinişe olması karşısında tahki
katın nasıl bir netice vereceğini şimdiden takdir etmek mümkün



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

bulunduğuna işaretle; zincirlem e yap ılan  b ir su iistim al halikın
daki şikâyetlerin in  nazara alınm adığından; bu işin  b ir M aliye 
M üfettişine tahkik ettirilm esi ta lebin i m utazam m m dır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : iddia konusu hâdise 
bidayeten Tapu ve Kadastro Müfettişlerinden Hüseyin Kiper 
tarafından tahkik edilip tesbit edilen sahtekârlık suçuna ait 
evrakı tahkikiyenin Ankara Vilâyet İdare Heyetine tevdi kılın
dığı; diğer taraftan hâdisede methaldar bulunan Ankara Vilâ
yeti Defterdarlığı Şeref Hastürk’ün ve Mehmet Genç’in işten 
menedilmiş ve diğer taraftan hâdisenin kontrolörler tarafın
dan tahkik ve tetkika tâbi tutulmuş bulunduğu ve tahkikatın 
selâmeti bakımından adı geçen Emlâk Müdürünün ve Emlâk 
Şefi Abdülkadir’in merkez teşkilâtına naklolunduğu Mehmet 
Budak ve Haşan Yılmaz haklarında da tahkikata başlanılmış 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1150 3 . X II. 1958

2895/2895 Mustafa Bilgiç 
Atpazarı Yenihayat 
mahallesi Üçüncü 
sokak No: 47 
Ankara

(A rzuhal hulâsası : A d liy e  V ekaleti Ceza İşleri Umum M ü
dürlüğünde T etk ik  H âkim i bulunan B ekir K a y a lın ın ;  babası tara
fın dan  1 5 - 2 0  y i l  önce desiselerle elde ed ilip  bedeli defaatle öden
m iş olan vesaika m üsten iden  nüfuzu m em uriyetinden  b ilistifade  
ıcrai takibata geçtiğ i ve b ir dâvavek ili g ib i dâva takibetm ekte bu
lunduğu hakkındaki vâk i şikâyetlerin in  ayn ı hâkime te tk ik  e ttir il
m esinden ş ik â y e ti ve adı geçen hakkında cezai takibat icrası tale
bin i m utazam m m dır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin şikâyeti ile 
ilgili vekâlette bulunan dosyaya nazaran, mahallinde bir müfet
tiş vasıtasiyle yaptırılan tahkikat neticesinde, adı geçen hâkimin 
mazeretine binaen âmirlerinden istihsal ettiği izine müsteniden 
bâzı günlerde Ayaş’a gitmiş ve kendisinin, annesinin ve kardeş
lerinin alâkalı olduğu muhakemelerde Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 61 nci maddelerinden bilistifade hazır bulun
muş olduğunun anlaşıldığı; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 57 nci 
maddesine göre, hâkimler kanunen muayyen olan vazifelerden 
başka umumi ve hususi hiçbir vazife tekabbül edemiyeceklerin- 
den bu hareketin tekerrür etmemesi lüzumunun kendisine tebliğ 
edildiği,

Müştekinin bu defa ileri sürdüğü husus ise kaza mercilerince



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

halledilmesi lâzımgeldiğinden vekâletçe idareten yapılacak bir 
muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve Hâkimler Kanununa 
görev âkı şikâyet üzerine gereken muameleyi ifaya Adliye Ve
kilinin yetkili bulunmuş ve kanuni icabının yapılmış olmasına 
binaen talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1151 3 . XII. 1958

(A rzu h a l hulâsası : S ic il durum u m üsaid olm asına rağm en s ta j  
ve te r fi  m üddetlerinde zıya a  uğra tılan  m ü ddetlerin in  Yüksek  
M eclisin M aarif V ekâle ti m ü fe ttiş lerin den  M ehm et A lparslan tü rk  
hakkında ittih a z bu yu rdu ğu  4673 sa y ılı K arara  m üm asil b ir ka
rarla nazara alınarak• m ağduriyetin in  te lâ fi edilm esi talebinden  
ib a re ttir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 1702 sayılı Kanunla 
stajyerlik müddeti âzami 2 yıl olarak kabul edilmiş bulunduğu 
halde müstedinin bu müddetten fazla bekletilmesi ve ilk terfii- 
nin 5 yıl 5 ayda yapılmış olması sebebinin tesbit edilemediği 40 
liraya terfiindeki gecikmenin kadrosuzluktan ileri geldiği, zayi 
olan 3 yıl 3 aylık kıdeminin nazara alınması hakkındaki müra
caatının is’afına kanuni imkân olmadığının kendisine de tebliğ 
edilmiş ve bu mevzuda açtığı idari dâvanın da reddedilmiş oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhtilâfın; kaza merciince tetkik ve halli 
lâzımgelmekte ve nitekim bu mercice de mürur müddetten red
dedilmiş bulunmasına binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel
53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına, âzadan Nüzhet ülusoy, Osman Nuri Lermi- 
oğlu, Mehmet Delikaya ve Mustafa Altındoğan’ın vâki muhale
fetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1152 3 . XII. 1958

1977/1977 Mehlika Bahar
Çamlıca K. L. Ta
biye öğretmeni 
İstanbul

3073/3073 Ahmet Şahin (A rzu lta l hulâsası : K aym ak lı kasabasının kaza haline getiril-
Kaymaklı - Nevşehir m esi hakkında vâki m üracaatına m üspet m enfi cevap verilm esi ta

lebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Bahis konusu müracaat üzerine 692 sayılı 
bir karar ittihaz olunmuş ve bu kararda da açıklandığı üzere 
talebin yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunması ve bu hususun
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encümenimizin yetkisid ışında olması itibariyle bu kere vâki ta
lep hakkında da keza bu sebeplere mebni tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

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

1163 3 . X II. 1958

21666/20152 Mehmet Taşer 
Veliosman sokak 
No: 208 
Konvn

(A rzu h a l hulâsası : M uztar va z iye tte  kaldığından kendisine  
bir iş tem in buyurulm ası talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Vekâletin müracaatle ilgili yazılarından; 
müstedinin bir işe yerleştirilmiş ve böylece isteğinin yerine geti
rilmiş olduğu anlaşıldığından; vâki müracaat üzerine encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1154 3 . X II. 1958

2553/2553 Ahmet Ergin (A rzu h al hulâsası: Çok fak ir ve çaresiz bir durum da kaldığın-
Hacıoğlu mahalh'- dan; efradı ailesinin infak ve iaşesini tem ine m edar olacak b ir
sinde yard ım da bulunulm ası ve kendisine m ünasip b ir i§ tem in  edil-
Sakarya m esi talebinden ib a re ttir .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Düekçinin gösterilen 
adreste aranıldığı ve bu namda kimsenin bulunmadığı ve tanı
yana da raslanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre; 
vâki talep hakkında tâyini muameleye mahal olmadığına karar, 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1155 3 . XII. 1958

3190/3190 İbrahim Hotıım (A rzuhal h u lâ sa s ı: 1932 yılın da  ilkokul öğretm enliğ ind in
Ayşekadın Camii tasfiye su retiy le  ayrılm ış olup halen hadi nu i hayrat olarak vazi- 
İmarrı ve Hatibi fe görm ekte bulunduğundan; öğretm enlik teki f i il î  h izm etinin
Edirne em eklilik m üddetine ilâve olunabilm esi için tasfiye kararının kal

d ırılm ası talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin evvelemirde bu hususta ge
reken muameleyi ifaya ve kati karar vermiye yetkili idare ma
kamlarına, kanuni bir hakkının muhtel kılınması halinde de bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.
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Vâki talep hakkında bu sebebe binaen; vazife yönünden en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1156 3. x n . 1958

(A rzu h al hulâsası: Okul inşaatın ı kontrolü gelen nahiye mü
dürü  M uzaffer D inam it’in  köy ih tiya r  heyetine karşı kü fred ip , 
yakışıksız bâzı sözler sarf etm iş bulunm ası itib a riy le  kanuni mua
m ele zım nında icabına tevessü l etm iş bulunm akla beraber; k ey 
f iy e t i  ayrıca Yüksek Meclise arz ve ih barı m utazam m m dır.)

Gereği düşünüldü: Şikâyet mevzuu üzerinde gerekli tahki
kat, tetkikat ve muameleyi ifaya yetkili icra makamlarına mü
racaat edilmiş bulunulduğuna göre; vâki müracaat üzerine ay
rıca encümenimizce bir muamele tâyinine mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1157 3 . XII. 1958

(A rzu h a l hulâsası : 5 nci derece askerî m âlû linden  olup vü- 
cudünün her ta ra fı k ırık  ve çıkık b ir durum da bulunm ası iti
bariy le , tekrar m uayeneye sevk edilerek  derece ve aylığ ın ın  
yü kse ltilm esi talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, evvelemirde bu hususta 
gereken muameleyi ifaya ve kati karar vermiye yetkili ida
re makamlarına, kanuni bir hakkının muhtel kılınması halin
de de bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat et
mesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine 
encümenimizce vazife yönünden tâyini muameleye mahal gö- 
gülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1158 3 . X n . 1958

3064/3064 Mustafa Yorulmaz (A rzu h a l hıdâsası : A k a r y a k ıt f iya tla r ın a  yapılan zam ve
ve arkadaşları diğer ih tiyaç  m addelerin in  pah alılığ ı sebebiyle buğday satışla-
Çiftçi rm d a  p rim  verilm esi talebinden  ib a re ttir .)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : 3491 sayılı Kanuna 
müsteniden Haziran 1958 de Vekiller Heyetince tesbit olun
muş bulunan hububat fiyatlarına zam yapılmasının mevzuu- 
bahsolmadığı ve durumunun müracaat sahiplerine bildirilmiş 
olduğu belirtilmektedir.

3146/3146 Ramazan Baygün 
Karayenice köyünde 
Manisa

3200/3200 Muharrem Özkan 
ve arkadaşları
D. P. Başkanı 
Davutlar köyünde 
Terekli

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1159 3 . XII. 1958

3571/3571 Kadir Akın (A rzu h al hulâsası : E m ekli ikram iyesin in  verilm esi talebin-
Orta mahalleden den ib a re ttir .)
Gölpazan

Gereği düşünüldü : Müstedinin mezkûr talebinden dolayı 
evvelemirde yetkili idare makamına, ihtilâf vukuunda da bu 
ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzım- 
gelmekte bulunduğundan vâki müracaat üzerine vazife yö
nünden tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1160 3. XII. 1958

(A rzu h al h u lâ sa sı: E lb istan lı şeyh lerin  m ürü tlerinden  m üte
şekkil b ir çetenin  E lb istan  ve A fşin  köylerinde yağm agerlik , ırza  
geçm ek, meskene taarruz ve tecavüzlerde bulunduklarından bun
ların  yakalan ıp  adalete teslim  olunm aları, bu köylerle yo llarda  
gerekli in zib a ti tedb irlerin  (Umması ta lep  ve şikâyetlerin i muta- 
zam m m dtr.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Afşin kazasının 
Çomudüz köyünden Fatma Yanm’ın kaçırılması hâdisesinden 
dolayı bâzı köyler arasında doğan Sünnilik ve Alevilik şeklin
de bâzı hâdiselerin tahaddüs edeceği anlaşıldığından adı geçen 
her iki kaza zabıtasınca gerekli önleyici tedbirlerin alınmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdise failleri haklarında yetkili adlî 
ve idari makamlarca icabeden kanuni takibatta bulunulacağı 
tabiî bulunmasına ve vekâletin işarına göre; şikâyet üzerine en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2006/2006 Haşan Erdoğan 
ve arkadaşları 
Muhtar
Kalaycık köyünde 
Elbistan

1161 3 . XII. 1958

3133/3133 Hüseyin Uzun 
Çarıklı köyünde 
Orhangazi - Pamuk-

( A rzu h al hulâsası : M ahkûm iyetin i çekm ekte olduğu E d im e  
Ceza E vin de in tihar etm iş olduğu bild irilen  ağabey si A li U zun ’un  
cesedinin T ıbb i A d liye  gönderilm esi, ölüm hâdisesinin in tihardan  
ziyade b ir c in ayetten  ileri gelm iş olması sebebiyle bunda ihm al 
ve t er ahisi görülen ceza ev i m üdürü ve d iğer vazife liler hakkın
da tak iba tta  bulunulm ası ta leplerinden  ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Alındığı tecrit koğu
şunda 7. V m . 1958 günü akşamı intihar etmiş olan adı geçe-
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nin bu ölümü üzerinde yapılan tahkikat sonunda, hâdisede suç 
ve suçlu bulunmadığı esbabı mucibesiyle 15. V III. 1958 tari
hinde takibata mahal olmadığına karar verilmiş olduğu ve ya
pılan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kanun 
yoluna ve vazifeliler hakkında da; gerekli kanuni takibat 
ve muameleyi ifaya yetkili idare makamlarına müracaat hkkı 
bulunmuş olmasına göre; vâki talep hakkında vazife cihetin
den encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar trrihi

1162 3 . X II . 1958

(A rzu h al h u lâ sa sı: H eye ti sıhhiye raporu ile sakata çıkarı
lıp  h izm eti askeriyesin i kısa h izm etli olarak ifa etm iş bulunduğu 
halde; yapılan  asılsız b ir ihbar üzerine tekrar hizmete alınmak 
ve m ağdur edilm ek isten ild iğ in den  şik â ye ti m utazam m m dır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 23 Eldm 1950 
tarihinde askerliğe duhul edip Eskişehir Hava Hastanesinden 
aldığı sakat raporu üzerine hizmetini sakat olarak ifa edip ter
his edilen mumaileyhin; Ordu Beden Kabiliyet Talimatnamesi
nin 15 nci maddesinin (C) fıkrasına göre yapılması lâzımgelen 
kontrol muayenesine sevk edilmemiş bulunduğn ve Erkânı Har- 
biyei Umumiye Riyasetince adı geçen hastanede rapor suiistimali 
tesbit edildiği için 62 erle birlikte Kayseri ve Trabzon Askeri 
hastanelerine hakem muayenesine sevk edilip mütebaki hizme
tinin tamamlatılarak terhis edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1163 3 . X II . 1958

11068/10514 Adnan Nasulıi öz- 
çamlıbel
19 Mayıs mahallesi 
tnce sokak No 8S/A 
Samsun

2589/2589 Mehmet Aktaş
Ceza Evinde me\ 
kuf
Eskişehir

(Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hırsızlıktan maznun 
müstedi Mehmet Aktaş ve adı geçen Kalender Kalenderin Es
kişehir Birinci Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemeleri 
neticesinde Türk Ceza Kanununun 491/4, 81/2, 5, 55/3 ve 522

(Arzuhal hulâsası : Bir esen cehalet olarak işlediği hırsızlık 
suçundan dolayı kendisi ile birlikte nâhak yere Kalender Kalen
der ismindcM bir ihtiyar şahsın da mevkuf bulundurulduğundan 
ve bu yüzden azap çekmekte olduğundan bahis bulunmaktadır.)
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Arzuhal
No.

3075/3075

2949/2949

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

nci maddeleri gereğince mahkûm edildikleri hapis cezalarından 
Kalender’e ait kısının katileştiği, müstediye ait hükmün ise he
nüz katileşmediği ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinin kararma iktiran etmiş 
hususa taallûk eden vâki talep hakkında bu sebebe mebni tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1164 3 . X I I . 1958

(A rzu h al hulâsası : S icil karşılığı geçen 5,5 senelik h izm eti 
için 4644 say ılı Kanuna' tevfikan  m ü ddeti içerisinde müracaat 
etm iş bulunduğu halde, istidasının  zıyaa  uğratılm ış olm ası y ü 
zünden; yaş haddinden işinden çıkarken bu m üddet nazara alın- 
m ıyarak 22 küsur y ıllık  hizm et m üddeti 20 y ıldan  az tesbit ed il
mek su retiy le  em eklilik haklarından mahrum bırakıldığından şi- 
l 'u y d i m utazan ım nıdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı hususa taallûk eden 
11110 sayılı müracaatı üzerine 206 sayılı bir karar verilmiş ve 
bunda da açıkça ifade olunduğu gibi; şikâyetin tetkik ve hal 
merciinin kaza mercii olması v e ; bu kabil mağduriyetleri telâfi 
için bir kanun teklif olunması mevzuu da encümenin yetkisi 
dışında bulunması bakımlarından müracaat üzerine vazife yö
nünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1165 3 X II . 1958

(A rzu h al hulâsası : Ilak  ve adlin  hikm eti vücuduna uygun  
bir şekilde tahakkuk ve tecellisi için adalet teşkilâ tım ızın  ıslahı 
ve bu cüm leden olarak nüfusu 25 bine varan B akırköy Adliye 
T eşkilâtın ın  da ta k v iyes i ve mahkeme kararlarının  süratle yazıl
ması esbabının istikm ali talep ve tem ennisinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mukaddema bir sulh 
mahkemesinden ibaret iken zamanla gezici kadastro, hukuk ve 
ceza mahkemeleri ile takviye edilmiş olan Bakırköy Adliyesi- 
nin günün icaplarına uygun hale getirildiği,

îş  hacmma göre Adliye teşkilâtının ihtiyaca cevap verecek 
şekilde takviyesi üzerinde vekâletçe hassasiyetle durulmakta 
olduğu bildirilmektedir.

Şülfrü Mustafaoğlu 
ve arkadaşları 
Yenimahalle îstas- 
yo caddesi No: 65 
Bakırköy - İstanbul

M. Nuri Sakarya 
Sakarya caddesi 
Kalaycı Cemal 
Usta eliyle 
Eskişehir

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki talep hak-



kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 44 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1166 3 . X II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Tapuda murisleri adına kayıtlı ve 25 yıl
dır tahtı tasarruflarında bulunan Mardin’in Haşan Ammar Çar
şısında kâin dükkânları üzerinde hiçbir hakka sahibolmadığı 
hükmen sabit olan adı geçen yer, Vakıflar İdaresince tarihten 
8 yıl önce müdahale olunduğundan ve açtıkları men’i müdahale 
dâvaları da bidayeten lehlerine neticelenmiş ise de Temyizin 
bozma kararı üzerine aksi bir netice ile karşılaşıp bu mülklerinin 
ellerinden alınmak üzere bulunduğundan şikâyeti mutazammm- 
dır.)

Başvekâletin cevabi yazısında : Mezkûr dâvanın filhakika 
idare lehine neticelenmiş ve Temyizen de tasdik edilmiş bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercünin kararına iktiran etmiş 
bir hususa taallûk eden vâki şikâyet üzerine Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 54 ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
deleri muvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1167 3 . X II . 1958

Aziz Vural (Arzuhal hıdâsası : 5434 sayılı Kanunun (e) fıkrasına tev-
Cintaşı mahalle- fikan emekliye sevk olunmuş bulunup hakkmdaki işbu muamele,
sinde yüz kızartıcı bir fiil ve hareketten dolayı olmadığından bakiye
Tirebolu müddeti hizmetini tamamlamak üzere sivil hizrnetlerden birinde

tavzif olunması talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr talep, müstedinin vâki af ta
lebi zımnında incelenmiş 508 sayılı bir kararla reddedilmiş ve 
mezkûr cezasının sivil hizmetlerde istihdamına mâni olmadığı 
hakkındaki iddianın tetkik) da kaza merciine ait bir husus 
bulunmasına binaen; müracaat üzerine bu bakımlardan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3245/3245

2222/2222 Mehmet Aşur vc 
arkadaşlan 
Gül mahallesinden 
Mardin

1168 3 . X II . 1958



— 45 —

(A rzu h al hulâsası: 26 . V . 1957 tarihinde vukubulan ze lze
lede evi ağ ır dercccde hasar görm üş olduğu halde; bu hakikata  
tam am en m ugayir olarak h afif hasar gördii, şeklinde yapılan  tes- 
bitin  düzeltilm esi için  yapvıış olduğu m iitaaddit m üracaatlerin, 
valilikçe tekrar tesbit yoluna, gidilm em esi hususunda alınan bir 
prensip  kararı yüzünden  nazara alınm adığından şikâ ye ti muta- 
zam m ındır.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin tekrar tesbit 
yapılması için sebk etmiş bulunan 29 . VIII . 1957 tarihli mü
racaatı üzerine tekrar hasar tesbiti yapalamıyacağı bildirilmiş 
ve eşinin verdiği istida üzerine fen memuruna ait bir mütalâa 
bulunmadığı halde; şifahi olarak beyan ettiği hasar derecesi
nin dilekçeye zeylen müstediye bildirilmiş olduğu ve müstedi
nin bahsettiği fen memuru îsmail Kayımin belediye teknik ele
manı Hamdi’ye hitaben yazılmış olan hususi mahiyetteki mek
tup üzerine de hasar derecesinin değiştirilmesi için her hangi 
bir muameleye tevessül olunmamış bulunulduğu, mezkûr bina
nın hakiki durumunun tesbite lüzum görülerek iki fen memu
ru tarafından mahallen yapılan inceleme sonunda tanzim olu
nan rapor suretinin ilişik olarak sunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet yazısında işaret olunduğu üzere; 
mezkûr binada orta derecede hasar bulunduğunu gösterir yeni 
bir tesbit raporu tanzim edilmiş ve müstedinin isteği bu suretle 
yerine getirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu duruma rağmen müstedi; kanuni bir hakkının muhtel 
kılındığını iddia ettiği takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Vâki şikâyet ve talep üzerine bu bakımlardan vazife yönün
den encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1730/1730 Hamdi Ycrlikaya 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi Zabıt 
kâtiplerinden 
Düzce

1169 3 . X II . 1958

1217/1139 Mirza Ergün ve ar
kadaşları
Ankara Kasapları 
Kasaplar Derneği 
eliyle 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası: 17 . V I . 1950 tarihinde Ankara m ezba
hasında kestirm iş oldukları IH sığ ırın , Mezbaha M üdürü ve ve 
terineri tarafından  kasde ve gareze m ebni im ha edilerek 5 000 
liralık  b ir zarara duçar k ılındık larından; bu kabil k eyfî ve gay- 
rikanuni hareketler teva li etm ekte bulunduğundan şikâyeti ve ge
reken tahkikat m ifası talebin i m utazam m m dır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında: Buna ait dosyanın tet
kiki neticesinde; yapılan imha ameliyesinin ilmi ve teknik kai
de ve nizamlara uygun olduğu ve bu mevzua ait tanzim edilen 
raporun bir suretinin de gönderildiği bildirilmektedir.

Etük Veteriner, Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürü tarafından 
1 . VI . 1950 den 18 . VI . 1958 tarihine kadar imha edilen hay-
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Arzuhal
No.

1818/1818

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

vanlara ait raporlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde ha
zırlanan bahis konusu raporda; imhaların sağlık zabıtası Kanun 
ve Talimatnamesine uygun ve şikâyet konusu edilen hususatuı 
gayrivarit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet işarına, mezkûr rapor mündere
catına ve müştekilerin şahsi hak yönünden alâkalı mercilere 
müracaat haklan mahfuz bulunmuş olmasına göre; vâki şikâ
yet üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1170 3 . X II . 1958

(Arzuhal hulâsası : Vâki mahkûmiyetinin memleketinden çok 
uzak, muhtelif ceza evlerinde çektirilmesi yüzünden musabolduğu: 
ruhi hastalık sebebiyle infazın tehiri hususu Zonguldak Devlet 
Hastanesi Heyeti Sıhhiyesince kararlaştırılmış bulunduğu halde, 
tasdik ve mercii olan Adlî Tıp Meclisince rapor nazara alınmamak, 
keza tedavisi mümkün olan bir ceza evine konulması hususunda 
gösterilen lüzumu fennîye dahi itibar olunmamak suretiyle Top- 
kapı Ceza Evinde cezasının infazına devam edilmekte bulunan 
oğlu Şerif Dursun’un; raporla sabit olan bu sıhhi mazeretine ve 5 
ufak yavrusu ve ailesi ile olan maddi mânevi münasebetini temin 
suretiyle şifa bulacağı ümidine binaen; Malatya veya civar mem
leketler ceza evlerinden birine naklolunması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tehiri infaza mütaal- 
lik olan mezkûr heyeti sıhhiye raporu filhakika Adlî Tıp Mecli
since ve Bakırköy Akıl ve Sinir Hastanesince tasvibolunmadığın- 
dan adı geçenin tahliyesi cihetine gidilemediği, nakil talebinin 
ise ruhi balamdan davranışları üzerine müspet tesir bırakacağı 
göz önünde bulundurularak memleketine yakın olan Elâzığ Ceza 
Evine nakledilmek suretiyle yerine getirilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereğid üşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce* tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Emine Dursun 
Mahmududursun 
köyünde 
Kale - Malatya

1171 3 . X II. 1958



47 —
Arzuhal

No.

2410/2410

3074/3074

(A rzu h al hulâsası : B ililtizam  7 y ıl  sürüncem ede bırakılan hu 
kuk dâvası sonunda: her tiirlü  hile ve h ud’alara tevessül olunmak  
su retiy le  kanuni mirası hakkından m ahrum  bırakıld ığ ından  şikâ
y e ti  ve hakkının tecellisine m ü teda ir olmak üzere gereken tetk ikal 
vc tahkikatın  ifası talebin i m u la m m m m d tr .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müşteki vekili ile dâ
vâlı Mebrure Akemıan arasında cereyan eden tenkis dâvasının 
reddine mütaallik olan 8 . II . 1957 tarihli karar ile, yine müş
teki Yahya Nacioğlu vekilleri ile dâvâlı Mebrure Akerman ara
sında mütehaddis dâvanın reddine dair bulunan 17 . IX . 1954 
tarihli kararın Temyiz Mahkemesi 2 nci Hukuk Dairesince tas
dik olunduğu keza; her iki karar aleyhine vâki tashihi karar 
talebinin de reddedilmiş ve bu neticelerin müstediye mükerreren 
tebliğ edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan kararların 
her ne sebeple olursa olsun Yüksek Meclisçe tetkikine Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde imkân yok
tur.

Hükmü veren hâkim hakkında her hangi bir şekilde vazife 
ihmal ve suiistimali gibi bir isnadda bulunulduğu takdirde de 
bu cihetin tetkik ve tahkiki ve kanuni icabının yapılması Hâ
kimler Kanunu ile Adliye Vekiline bırakılmış salâhiyet ciimle- 
sindendir.

Bu bakımlardan vâki şikâyet ve talep üzerine encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1172 3 . X II . 1958

Şaban Kuşdemir (A rzu h al hulâsası : B irin ci Cihan H arbinde yara lan ıp  sa
Klinikle - Bursa kat kalm ış ve m a lu liye t maaşı bağlanm ası için  1927 yılın da

evrakı tekem m ül e ttir ilm iş bulunduğu halde m uhacir olduğu  
beyanı ile bu talebin in  i s ’a f edilm em iş bulunduğundan şikâyeti 
ve aylık  bağlanm ası ta lebin i m ut uzanım ındır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1944 yılında 
müracaat eden müstedinin mâlûliyetinin, yaptmlan muayene 
neticesinde verilen heyeti sıhhiye raporu üzerine 551 sayılı Ka
nuna bağlı emraz cetveline girmediği için kendisine maaş bağ 
lanamadığı bunu takiben vâki mütaaddit müracaatleri üzerine 
de durumun aynı şekilde kendisine bildirildiği ve Yüksek Mec 
lise yapmış olduğu bir müracaatinin de 2153 sayılı bir kararla 
reddedilmiş olduğu cereyan eden muamelelerde mevzuata mu 
gayir bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın tetkiki 
ve halli kaza merciine ait bulunmasına binaen; vâki talep hak

iyi. Naci Yaltınk  
Ihlamur caddesi 
Üzengi sokak N o: 1 
Yıldız - Beşiktaş 
İstanbul



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

kında vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülemediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1173 3 .X II .1958

3203/3203 Abdülvehap Gençer 
Emniyet Müdürlü
ğü Anafartalar Em. 
Amirliği Polis Me
muru Yaka ve S. 
No: 57/2575 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası : 1947 y ılın d a  ikam e e ttiğ i b ir dâva  zım 
nında, sarahati kanuniye hilâfına kararlar verm ek ve  hüküm 
süz olan ilâm lerı in faz ettirm ek  su re tiy le  kendisin i m u tazarrır  
edenler haklarında kanuni tak iba t icrası, m addi ve m ânevi ta z 
m inata karar verilm esi iç in  bilcüm le delâ il ve m ü spet evrak ile  
b irlik te  Yüksek M eclise takd im  etm iş bulunduğu ve  T eşkilâ tı 
E sasiye K anununun 46 ve  61 ve  D ah ilî N izam nam enin 169 ncu  
m addeleri ile  ilg ili bulunan arzuhali üzerine, m ücerret şikâyet 
olunan A d liy e  V ekâle ti cevabi yazısına  istinadolunm ak su retiy le  
verilen  5534 say ıl ı  karara a it itira z ın ı yapabilm ek üzere bahis 
konusu yazın ın  ta sd ik li b ir su retin in  kendisine gönderilm esi 
talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni mukarreratına iti
razda bulunmak hakkı, Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesi 
ile münhasıran mebuslara tanınmış bulunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin verdiği yetkiye dayanılarak encüme
nin vekâletlerle yaptığı yazışma ve alınan cevapların asıl ve 
suretlerinin ilgililere verileceği hakkında mezkûr nizamname
de bir sarahat bulunmadığı gibi böyle bir usulde cari ve müte- 
amel değildir.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1174 3 .X II .1958

Reis 
Çorum 

/ / .  O rtakcıoğlu

M. M. 
Samsun 

N. Ulusoy

Kâtip 
Çanakkale 

A. H . Sezen
Adana 

I I ,  Öner
Adıyaman 

S. A ğ a r
Antalya
Y . Y azıcı

Diyarbakır Elâzığ Malatya Trabzon Yozgad Y(
K . T ayşi M. A ltındoğan  M. D clikaya O. N. Lerm ioğlu  M. A tam an S. E ronat

(Arzuhal sayısı : 169)

»► © so-

T. B. M. M. Matbaası
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A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

— Sayı : 30 f$*

2 3 ./. 1959 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

2239/2239 F. Sıdıka Yalkın 
Bağlarbaşı ilkokul 
öğretm eni 
Üsküdar - İstanbul 

2426/2426 Ahmet Özkan 
Merkez İlkokul 
öğretm eni 
Kemalpaşa - İzmir 

2276/2276 Tcvfik Tabakoğlu 
Merkez Ismetpaşa 
İlkokul öğretm eni 
İzmir

2279/2279 Beria Kür
Fatih Fethiye II 
İlkokul öğretmeni 
İstanbul 

2427/2427 A li Ergönül
Cumhuriyet İlkokul
öğretm eni
Malatya

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h allerin  h u lâsası: M eriyete g ird iğ i tarih te alm akta ol
dukları aylık  derecelerinde geçen m üktesep kıdem leri nazara alın 
mamak su retiy le  6273 say ılı Kanunun haklarında yan lış ta tb ik  
olunması üzerine açmış oldukları id a ri dâvalar; ilişik  ilâm larda  
görüleceği veçhile lehlerine neticelenm iş bulunm asına rağm en, 
Vekâletçe m ezkûr ilâm lar dairesinde m aaşlarında gerekli tadilâ
tın  yapılm adığından  ve m ağdur edild ik lerinden  ş ik â y e ti muta- 
zam m ındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında: Devlet Şûrasından 
aldıklan şahsi kararlar dairesinde müstedilerin aylıklarında 
gerekli ayarlamanın yapılabilmesini teminen, emsalleri ile bir
likte geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro temini hususunda 
hazırlanmakta olan kanun lâyihasının en kısa bir samanda Ve
killer Heyetine sunulacağı büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedüer hakkındaki Vekâlet tasarruf - 
lan istidalara merbut ilâmlarla filhakika sarahaten iptal ve 
olunacak muamelede sarahaten belirtilmiştir, ilâmatın tehiri 
infazı ise Teşkilâtı Esasiye Kanunu muvacehesinde gayrikabili 
tecviz bulunmuş olmasına binaen; Mart 1954 yılına sâri yeni 
kadrolar alınmak ve mumaüeyhana tahsis olunmak suretiyle 
infazı esbabının Maarif Vekâletince derakap istikmali lüzumu
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1175 3 . X II . 1958

2544/2544

2848/2848

Ziya Alsan 
MerkezOrhangazi 
İlkokul öğretmeni 
Eskişehir 
Ilüsnü Tuneay 
Bahariye Şair Lâ
tifi sokak N o : 33 
Kadıköy - İstanbul

(A rzuhallerin  hulâsası: 6273 say ılı Kanunun haklarında yan 
lış ta tb ik  olunması üzerine açmış oldukları dâva ilişik  olarak su
nulan ilâm larla lehlerine neticelenm iş bulunduğu halde, m ezkûr  
ilâm ın Vekâletçe in faz edilm ediğinden  şik â ye ti ve m uktazi kadro
nun tem ini suretiy le  in faz esbabının istikm ali, m üterakim  maaş 
ve tahsisat farkların ın  ted iyesi ta lebin i m utazam m m dır.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından al
dıkları şahsi kararlar gereğince müstedilerin maaşlarında yapıl-



- -  2 -
Arzuhal

No.

2522/2522

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

ınası gereken tashihatm yapılabilmesi için emsalleri ile birlik
te geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro temini hususunda 
icabeden kanun teklifine ait çalışmalar devam etmekte olup 
lâyihanın en kısa bir zamanda Vekiller Heyetine sunulacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îlânun infazının tehiri Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu muvacehesinde gayrikabil tecviz bulunmuş olduğundan, 
1854 yılına sari olmak üzere alınacağı bildirilen kadroların de
rakap alınarak müstedilere lüzumlu kadrolar tahsis olunmak 
suretiyle haklarındaki ilâmatm Vekâletçe en kısa bir zamanda 
infazı lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1176 3 . X II. 1958

( A rzuhal hulâsası : İliş ik  olafl'ak takdim  kılınan halikındaki 
D evlet Şûrası kararı ve bununla ilg ili vekâ let yazıların da  (hı 
görüleceği üzere 6273 say ılı K anuna tevfikan  1 . I I I  . 1954 
tarih inde 80 lira  maaşa in tibak  ettirilm esi gerekirken  bu in ti
bakın 6 . V  . 1957 tarih ine kadar gecik tirilm ek  su retiy le  mağduV 
ed ild iğ inden  şikâyeti m utazam m m dır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Açtığı idari dâva 
neticesinde istihsal ettiği şûra ilâmı gereğince filhakika, mez
kûr tarihte 80 liraya terfi ettirilip 1 yıl 1 ay 1 gün kıdemli 
sayılması gereken miistedinin kadro müsaadesizliği sebebiyle 
bu maaşa ancak 6 . V 1957 tarihinde yükseltilebilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında /mlunan ilâm, müstedi 
hakkındak’ vekâlet muamelesini katî vc sarih bir şekilde ip
tal etmiş ve olunacak muameleyi de keza tasrih etmiş bulun
maktadır.

îlânun infazının tehiri; velevki kadrosuzluk sebebiyle de 
olsa Teşkilâtı Esasiye Kanununun ıtlâkına mugayir ve gayri- 
kabili tecviz bulunmuştur.

Bu kanuni zaruret muvacehesinde 1954 yılına sâri ve şâ 
mil olmak üzere alınacak kadro müstediye tahsis olunmak su
retiyle Maarif Vekâletince derekap infaz esbabının istikmali 
lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar t; rihi

Cemal Çiftçioğlu 
Gfedikpaşa Ortaoku
lu Matematik ö ğ 
retmeni 
İstanbul

1177 3 . X II.1958



-  3

Arzuhal
No.

2592/2592

2860/2800

H akkı Haliloğlu 
T ilkilik  Ortaokul 
Türkçe öğretm eni 
İzm ir

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

(Arzuhal hulâsası : 1 . i l i  . 1954 ta r ik inden  itibaren 80 UAı 
mansa yiikst İt ilmesini ve <>273 sayılı Kanuna tevfikan bu yolda 
yapılitfak iniıbak ite birlikti, bu maaşta iki yıl üç ay kıdemli  
sayıhnüsr:,ı m ut a zammm bulunan halikındaki ilişik Devlet Şû 
rası i lâmının M a a r i f  Vekâletince infaz olunmadığından şikâ
yeti, İrinini ve müterakim farkı maaş ve tahsisatının ödenmesi 
(sbabnıın tem in i  talebini, mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu şûra/ 
ilâmı gereğince filhakika; mezkûr tarihte 89 liraya terfi et
tirilip bu maaşta zlkrolunan müddet kadar kıdemli sayıl
ması gereken müstedinin kadro imkânsızlığı sebebiyle bu 
maaşa ancak 6 . V . 1957 tarihinde terfi ettirilmiş olduğu bib 
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki yapılan intibak 
muamelesi 0273 sayılı Kanuna ve bununla ilgili Tevhidi İç
tihat Kararma mugayir görülerek bahis konusu ilâmla iptal 
olunmuş ve olunacak muamele de sarahaten belirtilmiş bulun
maktadır.

Bir ilâmın infazının tehiri, her hangi bir sebeple olursa 
olsuıı gayrikabili tecviz ve Teşkilâtı Esasiye Kanununa mü- 
nafi bulunduğundan mezkûr tarihe sâri ve şâmil alma cak ye
ni bir kadronun karar dairesinde müstediye tahsisi ve intı-, 
bakının düzeltilmesi suretiyle infaz esbabının Maarif Vekâle. 
tince derakap istikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1178 3 . XII. 1958

Nafiz K arluk  (A rzu h al hulâsası : T asdikli bir su retin i ilişik  olarak takdim
Merkez İskender- kıld ığ ı D evle t Şûrası ilâm ı ile; 6273 sayılı K anuna tevfikan  ma- 
paşa Okulu Başöğ- aşının 1 .  İ l i  . 1954 tarihinde 80 liraya yü kseltilm esi ve bu ma- 
retm eni aşta 9 ay 3 gün k ıdem li sayılm ası hükme bağlanm ış bulunduğu
Trabzon halde m ezkûr ilâm ın vekâletçe kadrosuzluk sebebiyle infaz olun

m adığından şikâ ye ti ve in fazın  tem in i ile b irlik te  21 aylık  m ük
tesep hakkının halen almakta, olduğu aylık  derecesindeki k ıdem i
ne sayılm ası ve m üterakim  maaş ve tahsisat farkların ın  ted iyesi 
i alepl erini m ut azanım ı nd.tr.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin maaşın
da aldığı Şûra ilâmı ve bahis konusu kanun gereğince, 1. III.
1954 tarihinden itibaren ayarlama yapılabilmesi için emsalleri 
ile birlikte geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro teinini husu
sunda hazırlanın akta olan kanun lâyihasının en kısa bir zaman
da Vekiller Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlânım infazının tehiri gayrikabili tec
viz bulunduğundan; infazı teminen tevessül olunduğu bildiri-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi Eucümcn kararı vc ne sebepten verildiği

len hazırlıkların darakap ikmali ve müstedinin vâki mağduri
yetinin karar dairesinde telâfisi esbabının istikmali lüzumuna 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1170 3 . X II . 1958

3120/3420

3213/3213

Cemil Yürürdürmaz 
Lise Tabiiye ö ğ ret
meni 
Maraş

Niyazi Elmacıoğlu 
Bahçelievler Lisesi 
Sosyal Bilgiler ö ğ 
retmeni 
Ankara

(A rzu h allerin  h u lâ sa sı: 6273 say ılı K anunun haklarında yan 
lış ta tb ik  olunması üzerine D evle t Şûrasına nıiiracaatle lehlerine 
istihsal etm iş o ldukları ilişik  ilâm lara göre; 1 .1 1 1 .1 9 5 4  de 70 
liraya  te r f i  e ttir ilip  k ıdem  verilm ek su retiy le  in tibak ları y a p ıl
ması zaru ri bulunduğu halde; ilâm ların  in fazsız b ırakıldığından  
şikâyeti ve m ezkûr tarih ten  m uteber olmak üzere te r fi ve in ti
baklarını, dolayısiylc  in fazı m üm kün kılacak olan m uktazi kad
roların verilm esi ve m üterakim  maaş farkların ın  ted iyes i esbabı
nın istikm ali ta lib in i m ut azam inindir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında : Müstedilerin maaş
larının aldıkları şahsi karanlar gareğince filhakika 1 . I I I . 1954 
tarihinde 70 liraya yükseltilmesi ve kıdemlerinin tanınması 
icabetmekte ise de bu tarihte 50 liralık boş kadro bulunmadığı 
için kadrolarının müsait hale geldiği 30 . V II . 1956 ve 16 . IV . 
1957 tarihlerinde terfi ve intibaklarının yapılabildiği bildiril
mektedir.

GDreği düşünüldü : Birer sureti dosya arasında bulunan 
ilâmlarla müstediler hakkındaki müesses muameleler sarahaten 
iptal olunmuş bulunduğuna göre, kendilerinin bu yolda terfi 
ve intibaklarını sağlıyacak olan kadroların 1 . I I I . 1954 yılına 
sâri ve şâmil olmak üsere darakap alınarak infazın temini es
babının istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1180 3 . X II . 1958

7634/7599 Kerman Subaşı (A rzu h a l hulâsası : 227 nci P iyade A la y ı tarafından yapılan
7781 Muradiye mahallesi atış sonunda gerekli em niyet ter tib a tı alınm aması yüzünden  pat-  

Muş lam ıyan m erm ilerden bir ta,nesi ile oyn ıyan  12 yaşındaki oğlu
nun patlam a yüzünden  ölmüş bulunduğundan şik â ye ti ve ken
disine m ünasip bir tazm inat itası talebin i m utazam m m dır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazılarında : Hâdisede 
mosul görülen üsteğmen Nihat Sertöz un 12 nci Tümen Askerî. 
Mahkemesinde tahtı muhakemeye almmış bulunduğu ve duruş
masının devamı sıracında Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri emrine 
tâyin kılınması üzerine avdetine kadar muhakemesinin tehirine 
karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin kaza merciine intikal etmiş



bulunmasına, tazminat talebinin de keza bu mercie serd olun
ması lüzumuna binaen vâki müracaat üzerine vazife yönünden 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 5 -
Arzuîıaİ Arzuhal sahibinin

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

1181 3 . X I I . 1958

(A rzuhal hulâsası : A y d ın  V ali K onağı inşaatı ihalesinde bu 
y er  t,'âlisinin y a p tığ ı yolsuzluğun ihbarından ib a re ttir .)

Dahiliyo Vekâletinin cevabi yazısında : Bir sureti bağlı 
olarak takdim kılman Daimi Encümen kararında da görüleceği 
üz ¡¡re, mezkûr ihâlenin en fazla tenzilât yapan istidada adı 
geçen Sabahattin üzerine yapılmamış olmasının eksiltme şart
namesinde yazılı ehliyeti haiz görülmemesinden ileri gelmiş bu
lunduğu, gecikmenin de kasde makrun ve bir ihmale müste
nit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre; vâki müracaat 
üzerine encümcnimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1182 3 . X I I . 1958

(A rzuhal hulâsası : K en d isin i halk arasında hâkim ve D evlet 
m em urları huzurunda döven ve siirükliycn  ilce jan darm a kum an
danı Iiaki Y u r t can ile vâhı fe ry a t ve şikâyetlerine alâka gönier- 
nıiycn C um huriyet M üddeium um isi .hakkında gerek li ve âcil 
tahkikatın  icrası talebinden ibaret tir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Şikâyet üzerine ya
pılan tahkikat sonunda; hâkim Şevket Koçan ile C. Müddei
umumisi haklarında inzibat Meclisince verilmiş olan tevbih ce
zalarının Temyiz Reisler Heyetince itirazen incelenerek hâkime 
ait itirazın kabulü ve cezanın kaldırılması, müddeiumumiye ait 
olanın da müddet bakımından reddi kararlaştırıldığı.

Jandarma kumandanı hakkında ise 13 . VII . 1958 tarihli 
katileşen bir hükümle 23 gün hapis ve 2 ay memuriyetten mah
rumiyet cezası verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine; icabeden kanuni mua
melenin yapılmış olduğu anlaşıldığından encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9678/9007 Kerim Sanlı
Posta Dağıtıcısı 
Yeşilova

19940/18589 Salih Camlaş
Kozdibi m ahalle
sinde 
Aydın

1183 3 . X II. 1958



_  6 —

Arzuhal
No.

863/863
1270/1270
2205/2205

Sait Karaoğlan 
Karabağçe köyünde 
Siverek - Kaynak

Arzuhal sahibinin
aaı, soyadı ve adresi

(A rzu h a l hulâsası : T ah tı tasarru f kurında bulunan arazilerin  
kâffesi tapusuz olup bu yü zden  zin ü fu z şahısların fu zu li işgalle
rine terk  olunmuş bulunm ası itib a riy le ; bu durum un ıslahını 
ve tescillerin i tem inen S iverek  kazasına âcilen tapu  kom isynu  
gönderilm esi talebinden ib a re ttir .)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Bâzı mücbir sebeplerle 
bütün yurda teşmili mümkün olamıyan tapulama işlerinin bu
gün âzami kapasite olan 150 bölgede yürütülmekte bulunduğu, 
mezkûr kazada bugün için bir arazi kadastro müdürlüğü teşki
lâtı kurulmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1184 3 . X I I . 1958

(A rzu h al hulâsası: Topuz K o lek tif  S irk e li sah ipleri M uhar
rem Topuz re K âzım  T opuz’un kendilerine ait ne dem ir ve ne de 
bakır im alât inm eleri bulunm adığı halde kü lliye tli tahsisler a lıp  
karaborsada satış yapm akta■ ve bu satışlarından do layı verg i 
ödememek suretiy le  kaçakçılık yapm akta  oldukları ve adlarına  
tahakkuk ettirilen  1 m ilyon  küsur liralık  kaçrlk verg in in  de bun
lardan her nedense tahsil edilm ediği, keza d e fterler i üzerinde  
te tk ik  a t yapan hesap uzm anı tarafından  him aye ve iltizam  ed il
d ik leri halikında ihbarı m u tazam m m dır.)

Gereği düşünüldü: Maliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ceva
bi yazılarına nazaran; yaptırılan incelemeler neticesinde iddia
ların teeyyiidetmemiş bulunduğu anlaşıldığından; vâki müra
caat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1185 3 . X I I . 1958

(A rzu h al hulâsası: Ç ivr illi M ustafa ve Sam i adındaki şahıs
ların belediyı em ir ve nizam aiına m ugayir olarak İzm ir B asm a
hane İstasyonu önünde tabla içerisinde gevrek salm alarına m en
faa t m ukabili müsamaha gösteren bu y er  belediye m ıntaka âm iri 
ve d iğer vazifeliler hakkında gerekli tahkikat icrası vc bu şahıs
larla b irlik te bu âm irin  buradan uzaklaştırılm aları ta lep  ve ş i
kâyetin i muh te v id ir .)

Dahiliye Vekâletnün cevabi yazısında: İstida sahiplerinin 
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve dilekçenin namı müs-

1841/1841 Mustafa Kibar ve 
arkadaşı
Basmane İstasyon 
karşısı esnaf, manav 
İzmir

11901/11344 M. Ali Başbayrak 
Yerli Mallar karşı
sında İstanbul Palas 
Aprt. Kat : 1 
Aksaray



Arzuhal
No.

2940/2940

3597/3597
2656/2656

r  ı  __ •

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

tearla verilmiş olduğu, yaya kaldırımların işgaline mahal bıra
kılmaması için bütün seyyar satıcıların mezkûr mahalden uzak
laştırıldıkları ve keyfiyetin sık sık kontrol edildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; vâki talep ve şi
kâyet üzerine encümeniınizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1186 3 . XII. 1958

(A rzu h al hulâsası: 13303/12725 sa y d ı arzuhali üzerine ittihaz  
buyurulun karar dairesinde muamele ifa  olunmak üzere m ezkûr  
m iiracaatinin; bu h ım ıştak i idd ia  ve beyanları nazara alınm ak  
suretiy le  vazifedar bulunan M. M. V ekâleti T etk ik  K om isyo 
nunca incelenm esini te minen müşarünileyh Vekâlete havale bu
yurulm adı talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Haksız ve mesnetsiz olarak yapılan 
emeklilik muamelesinden şikâyeti tazammun eden bahis konusu 
müracaat üzerine, ihtilâfın tetkik ve halli vazifeli kaza mercii
ne ait bulunması halamından muamele tâyinine mahal görülme
diğine dair filhakika 5313 sayılı bir karar verilmiş bulunmak
tadır.

Alâkalılarm kanunun tâyin ve tesbit ettiği vazifedar ma
kamlara şahsan müracaat etmeleri lâzım ve zaruri bulunmuş 
olması itibariyle vâki talep hakkında da keza bu sebebe bina
en muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1187 3 . XII. 1958

(A rzu h al hulâsası : Babasının hatalı b ir hareketi neticesi 
olarak, ölen kardeşinin nüfus k a yd ı üzerinden  muamele görm üş 
olduğundan, bunun ıslahı zım nında yapm ış olduğu müracaatle- 
rin idarece i s ’a f olunm amasından ş ik â y e ti ve m ü teveffa n ı)> 
kaydının  silinerek kendisin in  1321 doğum  tarih i üzerinden  n ü 
fusa tescil e ttirilm esi ve em ekliliğinin  de bu tarihe göre hesab 
edilm esi talebine ve ahiren vâki b ir m üracaatı ile de bu hususu 
hükümle halletm iş bulunduğundan; m ezkûr talebinden  sarfına  
zar ettiğ ine ve vesikalarının iadesine m ü ted a ird ir .)

Şah M urat A ras 
N üfus M üdürü 
A ntalya

Salim O ünal 
Taşkasap Molla (Üi- 
raııi caddesi Başı
bozuk sokak
N o: 30 /5
Şehremini - İstanbul

Gereği düşünüldü : Talebin kaza merciince incelenmesi lü



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

zumuna ye vâki müracaata mebni; encümenimizce tetkik mev 
zu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1188 3. XII . 1958

14693/14104 İbrahim Çek (A rzuhal hulâsası : M ütaaddit müracaatlerine rağmen Dev
İkramiye köyünde let hastanesinde muayene ve tedavi olunmadığından ve İtendi 
Sapanca - Sakarya sine gerekli alâka ve ihtim am ın gösterilmediğinden şikâyeti 

m utazam m m dır.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısına- 
bağlı alâkalı valilik yazılarında ezcümle :

Müstedinin 31 Temmuz 1957 tarihli yüksek vekâlet emir
leri üzerine tahtı tedaviye alınıp tedavisinin hitamında tabur 
cu edildiği bu kere vâki müracaati üzerine de tedavi altına 
alınmak üzere kendisine tebligat yapılmış ise de her hangi bir 
müracaatte bulunmamış olduğu bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1189 3 . XII . 1958

829/829 Haydar Tekin (A rzuhal hulâsası : 14 yaşında k m  M eryemi kaçıran evli ve,
Eldelek Demirci çocuklu Recep Göremez ’i; A kp m a r nü fus dairesindeki aile kay-
köyünde dini hilâfı kanun elde ederek 1938 doğum üzerinden tanzim  et
Kaman - Akpmar tiği sahte m ektum  doğum ilmühaberi ile nüfusa  tescil, keza ay 

nz suretle evlenme muamelesini yaptırm ak suretiyle cezadan 
kurtaran arzuhalci Recep Köylüoğlu ile, bu muamelelerde va zi
felerini suiistimal eden mezkûr yer ve A nkara Yenimahalle 
nü fus m emurlarının ve adı geçen suçluların tecziyeleri esbabı 
n m  tem ini talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki şi
kâyeti üzerine yapılan tahkikat neticesinde işbu sahte muame
le ile alâkalı 8 şahıs hakkında müddeiumumilikçe sorgu hâ 
kimliği nezdinde dâva ikame olunduğu, mağdurenin Gülseren 
adı ile 1938 doğumlu olarak nüfusa tescil edümiş olması ve 
kendisinin de adının Gülseren olduğunu ifade etmesi muvace 
hesinde evlenmek maksadı ile bunu kaçırmış olan Recep Gör
mez hakkında takipsizlik kararı verilmesinde kanuna uyma
yan bir cihet görülemediği ve müştekinin açılan dâva neticesi
ne intizar etmesi icabettiği büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, şikâyet konu
sunun kaza mercilerine intikal etmiş bulunduğu anlaşıldığın-



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

dan; vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1190 3 . XII . 1958

922/920 Ahmet
Hacıramazanlar kö
yünde Mehmet Ge
dik yanında 
Adapazarı

(A rzuhal hulâsası : 1936 senesinde, henüz 4 yasında iken ba 
bası ile birlikte yurda hicret etmiş olup 2 sene sonra babasının 
vefatı üzerine kardeşi ile beraber kimsesiz kaldıklarını ve bir 
şahsın kendisini himayesine almış ve halen 22 yaşma basmış bu 
lunduğu halde; istenilen 850 liralık Jıarc bedelini ödemesi m ü m 
kün  bulunmadığı için nüfusa tescil olunmıyarak Türk vatandaş 
lığına iktisaptan mahrum, dolayısiyle vatandaşlık vazifelerini 
(askerlik vergi ödemek, gibi m ükellefiyetlerini) ifa edememekten 
duyduğu teessürü ifade ile; bu harcın reşit olanlardan alınması 
nı derpiş eden 5887 sayılı K anunun 9 sayılı tarifesinin 6 ncı 
bendinin; durum u bakımından tefsiri cihetine gidilmesi veya 
hııt bu harcın muamelesinin ikm alini m ütaakıp kendisinden  
mukassatan alınması suretiyle Türk vatandaşlığına kabulü için 
emir verilmesi talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Haymatloz du 
rumda olan müstedinin muamelesinin yürütülebilmesi için ka 
nuni harçları vermediğinin meşrut, bunu ödemediği için de 
dosyasının vekâlete intikal ettirilmemiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tefsir teklifinde bulunmaya encümeni 
mizin yetkili olmaması, vekâlet işarı ve müttehaddis ihtilâfın 
halli de vazifeli kaza merciine ait bulunması bakımlarından; 
vâki müracaat üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1191 3 . XII . 1958

17444/.10240 Mehmet Ergünal (A rzuhal hulâsası : Çeşme kazasının Yanık köyü ahalisinden
17594/16388 Sıra mahallesinde ve harikzedelcrden olup 8 nüfus efradı ailesi ile yerleşmiş olduğu 

Çolak sokak No: 2 Urla’da Hâzineden bilnıüzayede satınalıp 26 y ıld ır imar ve ihya 
Urla etmek suretiyle tahtı tasarrufunda bulundurduğu gayrimenku-

lünde zuhur eden fazlalığın hazine adına tem liki cihetine gidilmek  
istendiğinden şikâyeti ve kendisinin bu yer üzerindeki emek ve 
masrafları, keza toprağa muhtaç bulunduğu nazara alınarak; 
hakkının ziyam a mahal bırakılmaması talebini m ut azaminindir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu yere ait müzayede 
kaimeleri ile milli emlâk dosyalan hükümet konağı yangınında



İÜ
Arzuhal

No.

2096/2096

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

yanmış olduğu için zuhur eden fazlalığın bu yer hudutları içeri
sinde olup olmadığını tesbit etmenin mümkün olamadığı, mer
kezde kaydı bulunup bulunmadığının Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden sorulduğu alınacak cevaba göre mahalline gere
ken talimatın verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki talep hakkında nihai karar verme 
yetkişi idare makamlarına, ihtilâf zuhuru halinde de kaza mer
ciine ait bulunmuş olmasına göre; müracaat üzerine encümeni- 
mizce vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Kanır No. Karar tarihi

1192 3 . XII. 1958

(A rzuhal hulâsası : Rum eli mübadil muhacirlerinden olup 885 
ve 1771 saydı K anun hükümlerine tevfikan iskânen kendisine tah
sis ve adına tescil olunmuş bulunan gayrimenkullerden 2 parçada 
zuhur eden 9 dönümlük fazla m iktarın dahi usulüne tevfikan  
adlarına tem liki kanun icabı bulunduğu ve bu zaruret; açtığı idari 
dâva neticesinde Devlet Şûrası 6 net Dairesinin 19 . X I I . 1952 
tarihli ilâmı ile de teyidolunduğu halde 6 yıldır mezkûr ilâmın  
infaz olunmadığından şikâyeti mutazam m ındır.)

tındır ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında : Fazla zuhur 
eden arazi do dâhil mumaileyhe iskânen verilmiş olan gayrimen 

' küllerin; Ziraat Bankasına olan ipotekli borcundan dolayı 1945 
senesinde başka bir şahsa satıldığı ve bu şahsın da gene banka 
borcundan dolayı ikinci bir şahsa sattığı ve bu sebeple müstedi 
ile alâkası kalmamış olduğu ve fazla miktar üzerindeki müda
halesinin de keza mahkeme kararı ile menedilmiş bulunduğu 
açıklandıktan sonra; bu duruma göre mezkûr ilâmın istihsalin
den bir yıl önce adlı kaza merciince tetkik edilerek karara bağ
lanmış ve iki defa tedavül görmüç olan yerler üzerinde müstedi- 
nin vâki iddiası üzerine iskân mevzuatı bakımından ve idareten 
bir muamele ifasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkur şûra ilâmı; mevzuu dâva olan 
hususun yeniden tetkik olunup bir karara vanlmasını âmir ve 
idarenin aldığı veya alacağı karara karşı ise hukukunun muhtel 
kılınması halinde müstedinin aynı mercie müracaat hakkı mah
fuz bulunmuş olmasına ve mezkûr gayrimenkullerin yeni maliki 
arada tohaddîn cdecek ihtilâfın tetkjk ve halli de keza vazifeli

İsmail Beşiktepe 
Devgeriş köyünde 
Samsun



Arzuhal
No.

2946/2946

mahkemeye ait bulunmasına binaen ademi infazı matuf şikâyet 
gayrivarit bulunmuştur.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplerden dolayı vazife 
yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  11

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

1193 3 . XII. 1958

S a lm a n  P a k  (Arzuhal hulâsası : M ¡Kadeh i Millini sırasında müstevli- kuv-
K u v a y i  M i l l iy e  nui- vetlerı karsı konmak üzen vatanın halâsı ivin M araş ve Anteb  
(♦ahit, vo m a lu l l e r in -  ve plide rinde gönüllü olarak lıarbı iştirak ilm iş olup hu sırada 
don  sağ elinden n  ayağm/laıt ı/aralanarak ınâtûl kalmış bulunduğu
P a z a r c ı k  - Al a r a ş  lıaldı, vâki münuaaUı rım rağmen l,ı udisine ne maaş v< ne de

bir ik ranıi;/e veril mi yi n  k mağduriyetinin temadisini sebebiyet 
vı rilmiş olduğundan bir kanunu mahsuslu bunun hmrn buyurul- 
ması talebindin ibaredir.)

Gereği düşünüldü : Müstcdinin aynı talep ve şikâyeti ihti
va eden daha öncc yapmış olduğu müracaatler üzerine 19 . 1 .
1955 gün ve 597 ve 14. V . 1957 gün ve 5450 sayılı kararlar ve
rilmiş bulunmaktadır.

Mezkûr kararlarda bertafsil açıklandığı üzere; mâlûliyet 
sebebi ile kanuni hakkı bulunduğu halde maaş tahsis olunma
mış ise bu cihetin tetkik ve halli kaza merciine ait, vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması keyfiyeti ise yeni bir kanun 
teklifi mevzuu olup encümenimizin kanun teklifine yetkili bu
lunmaması bakımından vâki müracaat üzerine bu sebeplere bi
naen vazife yönünden encümenimizce yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1194 3. XII. 1958

M ü s lü ın  Y ı lm a z  ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  : A b d u l l a h  Ş a h ı n  a d ı n d a k i  k i ş i n i n  s a h t e

S a n c a k  m a h a l le -  r a p o r  t e m i n i  s u r e l i y l e  a s k e r l i k  h i z m e t i n i  i f a d a n  k u r t u l m u ş  o l du-

s in d o  ğ n  ve k e n d i s i n i n  lam,  kadrolu,  b i r  l u y ı t c  s e v k  o l u n u p  m u a y e n e

B ire c ik  - U r l a  e t t i r i l m e s i  t a l e p  vı Ut lun m ı  m u l u z a m m ı n d t r . )

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabı yazısında : Adana Askeri 
Hastanesi Sağlık Kurulu raporu ile sakata ayrılmış olan adı ge
çenin emsalleri silâh altına alınmadığından vekâletin 11 Mayıs
1951 tarihli ernrleri gereğince emsalleri arasında acemi ihtiyata 
almdır> G'.illvır.c Askeri Tıp Akademisinde yaptırılan hâkem
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Arzuhal

No.

y!H2/2182

19456/18121

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

muayenesi neticesinde de keza sakata ayrılmış olup buna ait 
raporunun Erkânı Harbiye Sağlık Dairesince de onanmış oldu
ğu, vekâletçe hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına göre; şikâyet ve ihbar 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1195 3 . X II. 1958

(Arzuhal hu lâsası: Sahibi bulunduğu arazi içerisindeki 18 
aded ağaç ve 100 m 2 lik bir yerinin; yol, banket ve hendeği için
de bulunduğu iddia olunup, istim lâkine dahi lüzunı olmadığı 
beyanı ile; hodbehot ve gayrikanuni bir şekilde işgal eidlmiş bu
lunulduğundan şikâyeti ve key fiyetin  tetkik  ve tahkik ettirilerek  
mağduriyetten kurtarılm ası talebini m utazam mındır.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Karsak - İznik yolu 
1957 yılında Devlet bakımına alındığından, bakım ekipleri ta
rafından yolun banket ve hendeklerinde bulunan, yol makina- 
lannın çalışmasını güçleştiren ve trafik emniyeti bakımından 
da son derece tehlike arz eden karayolu içerisindeki ağaçların 
sökülmesine zaruret hâsıl olduğu. Karayolu içinde olup kendi
sine ait bulunmıyan bu ağaçlar için bir istimlâk muamelesinin 
mevzubahsolamıyacağı bildirilmektedir.

Goreği düşünüldü : Tekevvün eden idari ihtilâfın tetk'k ve 
halli kaza merciine ait bulunmuş olması muvacehesinde Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine göre talep hakkında 
vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1196 3 . XII. 1958

Satılmış Koç (Arzuhal hulâsası: Güm rük muhafaza teşkilâtında askerlik
Sarıkaya köyünde hizm etini ifa etmekte iken üsteğmen llasan Yavaş tarafından  
Yıldızeli - Bilecik dövülmek suretiyle ölümüne sebebiyet verilmiş olan oğlu llyas  

Koç’un cesedinin muayene ettirilerek darp asarının tesbit et
tirilmesi ve gerekli kanuni takibatın yapılması talebinden ibaret
tir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müessir fiil netice
sinde astının ölümüne sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye 
alınmış olan adı geçen üsteğmen hakkında yapılan muhakeme

Haşan Özdemir 
Dutluca köyünde 
Orhangazi
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Arzulıal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Emümcn kararı vc ııe sebepten verildiği

neticesinde: Dosyada mevcut raporlara göre mağdurun müessir 
fiil neticesi ölmemiş bulunduğu kanaatine varılarak müessir 
fiil ikamdan dolayı verilmiş olan 7 günlük hapis cezasına mü
tedair hükmün katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kaza mercünce tetkik ve karara bağlan
mış olduğu anlaşılan şikâyet üzerine Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine göre; vazife yönünden encümenimizca 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1197 3 . XII. 1958

1 ♦99/1409 Hayali Saymer (A rzuhal hulâsam: İnşaat mühendisliği tahsili yapmak üzere
Soifarlsho!' Slr. M aarif Vekâletinin müsaadesi ile 1955 yılında gelmiş olduğu A l-
2G. I. bei Eııders manya’da lisan öğrenimi için ayrılan bir yıllık  devre yerine 10
Coburg-Dciıtsclılarıd aylık bir lisan devresi geçirdikten sonra Coburg Devlet M ühen

dis Okulu 3 ncü sömestrine kayıt ve bunu basarı ile bitirerek 4 
ncü sömestre kayıt ve devam etmekte iken lisan kifayetsizliği 
yüzünden başarısızlığa uğradığından ve bu yüzden, tekrar başarı 
gösterinccyc kadar dövizinin kesildiğinden bu sebeple ve lisanım  
takviye maksadı ile bir inşaat şirketinde amelî olarak 5 ay çalışıp 
para kazandıktan sonra tekrar tahsile başlamış bulunduğundan  
bahsile, başarı gösterebilmesi için 5 aylık bir devam devresi ve 
bunun için de 300 dolâra ihtiyacı bulunduğundan yabancı bir 
memlekette müşkül durum a düşmemesini tem inen kendisine bir 
defaya mahsus olmak kaydı ile tahsil şansı vc imkânı verilmesi 
talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Yapı Kalfa Okulu me
zunlarından olup dövizli öğrenci olarak Almanya’ya gönderil
miş olan ve bir yıllık âzami lisan devresini geçirdikten sonra 
devam etmekte olduğu Coburg Mühendis Okulu 4 ncü sömestrin
de başarı gösterememesi, meşru ve zaruri bir sebebodmadığı halde 
öğrenimini muntazam yürütmemesi sebebi ile «Türk öğrencile
rinin yabancı memleketlerde okumaları ile ilgili» Talimatname
nin 8 nci maddesi gereğince dövizi kesilmiş olan müstedinin 
dileğinin is’afı için; mezkûr Talimatnamenin 9 ncu maddesi ge
reğince başarılı duruma geçtiğini yetkili makamlara tasdik et
tirmesi gerektiği ve tahsilde bulunduğu okulun 1957 - 1958 
kış sömestrinde 4 ncü sömestr bulunmaması ve diğer mühendis 
okullarının sömestr kaybetmiş talebeyi kabul etmemeleri hase
biyle yaz sömestrini beklemesi icabettiği ve bu suretle mumai
leyhin 6 ay boş yere döviz alr.ıası gerektiği bildirilmektedir.

23 . V . 1958 tarihli toplantıda gerekli tetkikatı yapan 
selef Encümence, mumaileyhin halen tahsile devam etmekte bu
lunmasına göre müdavimi bulunduğu sömestr sonundaki mu
vaffakiyet ve ademi muvaffakiyetine kadar kendisine döviz tah-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

sisi ve bu suretle tahsile devanı imkânının araştırılmasının Maa
rif Vekâletine bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

Tensip dairesinde yazılan tezkereye alınan cevabi yazıda ise; 
önümüzdeki ilk imtihanda başarı gösteremediği takdirde kesil- 
r.ıek kaydı ile adı geçen müstedi Hayati Saymer’in dövizinin 
açıl .vasi uygun görülerek bu hususun Maliye Vekâletine yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu suretle yerine getirilmiş olan müra
caat üzerine oncümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1108 3. XII. 1958

(A rzuhal hulâsası : Tarihten 17 ytl önci Orman Ç iftliğ i Iş- 
Ic-tmesince fuzu len  işgal edilmiş bulunan yeri için Hazine ile ara
larında cereyan etmekle olan dâvanın şimdiye kadar neticelcn- 
dirilm ediğinden şikâyeti m utazam m ındır.)

Gsreği düşünüldü : Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ceva
bi yazılarına nazaran; 1939 yılında ikame olunan mevzuııbahis 
meni müdahale dâvasının, 1 . VI . 1955 tarihinde hükme bağ
landığı.

Bu kadar uzun zaman sonra harara bağlanmış olmasının 
da; 6 . X .  1939 tarihinde vedolunan dâvaya temyizin vâki boz
ma kararma uyularak yeniden riıiyet olunması ve müteaddit 
keşifler yapılması ve taraflar için mehil verilmiş ve muhake
menin tâlik edilmiş ve cereyan eden muamelâtın kesereti ve 
hâkim değişmesi gibi sebeplerden ileri geldiği ve ortada mucibi 
muaheze ve müstelzimi ceza bir cihet görülmediği anlaşılmış 
bulunduğundan vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1199 3 . X II. 1958

Arzuhal hulâsası : 10 net Dönem Yedek Subay talebesi olarak 
Polatlı Topçu Okulunda askerlik vazifesini ifa  etmekte bulunan 
oğlu İsmail Y ıld ırım ; bir suretini ilişik olarak takdim ettiği (V<- 
hâlete sunduğu) arzuhalde görüleceği üzere; hala ve ihmal y ü 
zünden vefat etmiş bulunduğu halde; mezkûr arzuhaline aradan 
uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmçn cevap verilmemiş oldu
ğundan■ şikâyeti v< ihmalleri ih oğlunun ölümüne sebep olanlar 
hahhnıda gerehen muamelenin yapılması talebinden ibarettir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
mezkûr şikâyet dilekçesinin tahkik zımnında Okul Kumandan-

2649/2649 Zeynep Yıldırım
Yenişehir, Menekşe 
sokak No: 14 
İskenderun

9960/9578 Nilüfer Celâyir 
İkinci Karantina 
179. sokak No : 25/A
İzmir
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lığına gönderilmiş ve bu hâdise ile ilgili olan yedek teğmen dok
tor Ali Türker’in vazifei memuriyetini ihmal suçundan tah \ 
muhakemeye alınıp neticei muhakemede beraat etmiş bulundu
ğu ve neticenin müştekiye de bildirildiği, ilâm muvacehe- 
ninde vekâletçe mütalâa serdine imkân olmadığı belirtilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına gör- : kaza mercıiace 
tetkik ve karara bağlandığı anlaşılan talep hakkında encümc- 
nimizce vazife ciheti.iden tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1200 3 . XII . 1058

2858/2858 Melek Dilıkaıı (A rzuhal hulâsası : 'Trabzon Belediyesinde 21 sote 7 ay hizmet
Yeııieunıa mahallesi <jörüp vefat etmiş bulunan zevcine ait emeldi ikramiyesinin ödın- 
Çovıışoğlu sokak inlediğinden şikâyeti m uhtevi vâki ınüraeaati ile ilgili olarak ittihaz
No: i olunmuş bulunan kararın açıklanması talebinden ibarettir.)
Trabzon Gereği düşünüldü : Mevzuubahis müracaat üzerine ittihaz

olunan 15 . I . 1958 gün ve 379 sayılı Kararda her hangi bir ıııüp- 
hemiyet yoktur.

Bu kabil ihtilâfların tetkik ve hal mercii vazifeli kaza mer
cileri bulunduğundan Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi muvacehesinde encümenimizde tetkiki gayrikabildir. 
Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1201 3 . X II. 1058

1861/18(11 Hulusi Zarplı ve (Arzuhal hulâsası : Tarihten 12 yıl önce ticaret lisesi yapdmak
ortakları üzere sembolik bir bedelle istim lâk olunmuş bulunan 6 OOO metre
Kolektif Şirketi murabbahk arsası üzerinde halen bu irfan müessesesinin kurulma-
Zeytinyağ ve Sabun mış olmasından duyduğu üzüntüyü ifade ile: mücerret memleket 
Fabrikası irfanına hizmet maksadiyle hiçbir itirazda bulunmaksızın verdiği
Ayvalık yerde şayet bu okul yapdmıyaeak ise idealini tahakkuk ettirmek

nıaksadiyle bu yerde bir ilkokul inşa ettireceğinden icabedeıı mua
melenin ifası talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bu okulun yaptırıl
ması programa alınmış olup bütçeye tahsisat konduğu ve temin 
edildiği takdirde 1958-1959 yıllan içinde inşasına başlanacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talebin yerine 
getirileceği anlaşıldığından; vâki müracaat üzerine bu bakım



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

- 16 —

En tümen karan ve ne sebepten verildiği

dan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
yerildi.

Karar No. Karar tarihi

1202 3 . X II. 1958

2225/2225 Mustafa Karaca (A rzuhal hulâsamı : 1336 - 1339 senelerinde jandarm a başça-
Ilalktan vuşu iken asker kaçakları ile vâki müsademede yaralanıp malul
Şiran - Gümüşane kalmış bulunduğundan kendisine yardımda bulunulması talebin

den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin mâlûliyet iddiasından dolayı
o tarihte mer’i kanun hükümleri dairesinde hakkında gerekli 
muamele ve kati karan vermeye yetkili idare makamlanna ve 
bu mevzuda kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi 
halinde de bu ciheti tetkik ve hal ile vazifeli kaza mercilerine 
müracaat etmesi lâzımgelmekte ve sebk eden hizmetlerine karşı 
yardım keyfiyeti ise yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunmasına 
binaen vâki talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1203 3 . X II. 1958

.1397/1397 İsmail Gül ve ar- 
kadaşlan 
Yağcılar caddesi 
Manifaturacı Sami 
Sağlam eliyle 
Akşehir

(A rzuhal hulâsası : Topraksız kimselerden bulunmaları sebe
biyle 1 900 lira bedeli icar mukabili Yunak mâliyesinden isticar 
etmiş oldukları 1 900 dekarlık arazinin m üteaddit müracaatlerine 
ve mütecavizler hakkında verilen m en’i müdahale kararm a rağmen 
fu zu li şagiller elinden alınıp kendilerine teslim edilmemiş ve edil
mesi de m üm kün bulunmamış olduğu halde; h ilafı hakikat ulan 
bir teslim tesellüm zaptına istinaden ödedikleri icar bedelinin iade 
olunmadığından şikâyeti mutazam m ındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mecurdan filhakika 
faydalanamadıklan anlaşılan müstedilerin yatırmış olduklan 
1 882 liranın geriverilmesi hususunun valiliğe tebliğ edildiği bil
dirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirildiği 
anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1204 3 . X II. 1958

3123/3128 Hacı Adıyaman (A rzuhal hulâsası : Babası İbrahim  A d ıya m a n ’ı öldürüp ken-
Burunçayır köyünde dişini ve efradı ailesini ölümle tehdit ve şekavetine devam eden 
Adıyaman Kemal A dıgüzel’in yakalanması için mahalli zabıta vc em niyet
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Arzuhal

No.

8153/8047

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

teşkilâtına geniş salâhiyet ve katî emir verilmesi talebinden iba
rettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kaatil ve 
arkadaşlarının yakalanması için muhtelif istikamet ve semtler
de takip müfrezelerinin faaliyette olduğu ve ayrıca bir toplu 
bölüğün bu takip harekâtı ile vazifelendir ildiği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1205 3 . X II. 1958

Besim Konuk (A rzuhal hulâsası : Ceza evinde hâdise çıkarmak ızrar ve ele
Ceza Evinde malı- başıhk iddia ve isnadı ile Burhaniye C um huriyet m üddeiumumisi 
kûm i li  f  at Arslanoğlu tarafından mücerret; kendisinin vc ecza ev i
Balıkesir m üdürü A l i ’n in  işlediği suçları ve sair yolsuzlukları örtmek

maksadiyle hakkında açılmış olan âmme dâvasından ve adı ge
çenlerin istidada bertafsil açıklandığı şekilde mahkûmlara karşı 
irtikâbettikleri yolsuzluklardan şikâyeti vc her hangi bir adlî ha
tm im  vukuuna mâni olmak üzere hâdisenin ve haklı iddialarının 
tahkik ettirilm esi taleplerini mutazam m ındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen müddeiumu
mi hakkındaki 3 maddelik şikâyet ile gene adı geçen ceza evi 
eski müdürü Ali şenyiğit’e isnadolunan ve' 12 madde hal'ndo 
ve bertafsil açıklanan yolsuzluklar hakkında yapılan tahkikat 
ve tetkikat sonunda, müddeiumuminin ceza evi mümessili sıfa- 
tiyle kantin hesabını kontrol edip yanlış muamelelere meydan 
vermemesi iktiza ettiği halde 172 lira 50 kuruş hasılâtm 13 lira 
50 kuruş gösterilmek suretiyle aradaki paranın 15 . XII . 1955 
tarihinde vukubulan ayaklanmadaki zarara karşı gösterilmesine 
meydan vermiş olması bakımından tebligatla dikkat nazarı çe
kildiği, teeyyüdetmiyen diğer iddia ve isnatlardan dolayı da 
hakkında muamele tâyinine mahal görülmediki.

Adı geçen müdürün tezkerede B paragrafının a ve b bent
lerindeki tenkidi mucip hal ve hareketlerinden dolayı tevbihle 
tecziye olunduğu c bendinde yazılı (5 vc 12 nci maddelerde gös
terilen hareketlerinden dolayı da) hakkında âmme dâvası açıl
mış olduğu ve dâva neticesine göre halikında gereken kanuni 
muamelenin yapılacağı, teeyyüdetmiyen diğer iddia ve isnat
lardan dolayı muamele tâyinine mahal görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkemelerde derdesti rüyet bulunan 
işlere Yüksek Meclisçe dahi müdahale gayrimümlcün bulunma
sına ve müstedinin diğer iddia ve şikâyetleri hakk’nda da usu
lüne tevfikan gerekli tahkikat icra olunup Hâkimler Kanunu
nun tanıdığı yetkiye istinaden Adliye Vekâletince muktazi ka-

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi



rarlann alınmış oldüğu ve alınacağı anlaşılmasına binaen, vâki 
müracaat üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1206 3 . X II. 1958

(A rzuhal hulâsası : Erzurum eski Vakıflar M üdürü Abdül- 
hâki ö rtek in 'in  istidada 11 nıaddc halinde açıklanan yolsuz• 
hıkları ve vazife suiistimalleri sebebiyle hakkında kanuni ta
kibatta bulunulması talebinden ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında : Meşkûr iddialar ve isnat 
lar hakkında yaptırılan tahkikat neticesinde Devlet Şûrası 
Umumi Heyetinin 4 . VII . 1957 tarihli hükmü ile bu fiillerden 
bir kısmı hakkında işleniş tarihleri itibariyle 5677 sayılı Af 
Kanunu gereğince hukuk âmme dâvasının sukutuna, bir kıs
mı da sabit olmadığından men’i muhakeme kararı verilmiş 
olduğu; 7 ve 8 nci maddelerdeki isnatlar dolayısiyle muma 
ileyh hakkında lüzumu muhakeme karan verildiği ve 1609 
sayılı Kanun şümulüne girmesi bakımından buna tebaan ka
nuni takibat için dosyanın Müddeiumumiliğe tevdi kılındığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabı kanunin yapıldığı anlaşılan vâki 
rikâyet ve talep hakkında bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1207 3 . XII. 1958

2587/2587 Hatice Kip
Tıırgutreis mahal 
lesi Uluçmar so
kak No: 31 
Ankara

(A rzuhal hulâsası : Ankara emniyet kadrosu komiser m ua
vinlerinden iken 25 . X I I  . 1957 tarihinde bir kalb krizi netice
sinde vefa t eden kocasının maaşı 21 . X I I  . 1957 tarihinde 
yani vefatından bir gün önce 40 liradan 50 liraya çıkarılmış 
ve emeklilik m üddetini dahi ikmal etmiş olmasına rağmen; ken
disine ve tahsilde bulunan 3 yetim ine 10 lira üzerinden maaş 
bağlanmasından ve 8 günlük bir m üddet eksikliği ileri sürül* 
mek suretiyle ikram iye verilmemesinden şikâyeti dul ve yetim  
maaşının 50 lira üzerinden ıslâhı ve ikram iye verilmesi bu ta
leplerinin is ’afına mevzuat müsait görülmediği takdirde m evzuat
ta gerekli tadilâtın yapılması taleplerini m utazam m ındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika vefatın
dan bir gün önceki tarihli bir muciple 40 liradan 50 liraya 
terfi ettirilmiş olan mumaileyhin 40 liradaki terfi müddetini 
ancak 28 . XII . 1957 tarihinde fiilen ikmal edip bu tarihte 
terfi maaşını hak iktisabetmiş olacağı açıklandıktan sonra; 
yetimlerine maaş tahsis için de keyfiyetin Emekli Sandığına 
bu yolda yazılmış olduğu bildirilmektedir.

11816/10982 Ekrem Oral
Gürcükapı Yemiş 
Hali No: 10 
Erzurum
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A rzuhal
No.

2945/2945

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

Gereği, düşünüldü : 5434 sayıb Kanunun 9 ncu maddesi; 
Emekli Sandığının bu kabil kararları aleyhine Maliye Vekâ
letine ve Devlet Şurasına müracaat olunmasını derpiş etmiy 
bulunmaktadır.

Nitekim; tasdiksiz bir sureti dosya arasında bulunan sandık 
idare meclisi kararında da; 24 sene 11 aylık hizmeti bulunan 
mütevaffanm maaş durumu incelenmiş dul ve yetimlerine bağ
lanan maaşda bir aykırılık görülemediği belirtilmiştir.

Maaş ve ikramiyeye ait muamelâtın tadil ve ıslâhına ma
tuf müracaatin vazife yönünden mevzuatın tadüâtını muta- 
zommm talebinin de yetki bakımından encümenimizce tetkik 
mevzuu yapıla mıya cağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1208 3 . XII. 1958

(Arzuhal hulâsası : Sicilinde de mündcriç, bulunduğu üzere; 
(¡273 sayılı Kanunla tanınan 2 yıllık kıdemi ile 6O lira daki mük- 
hsep  kıdemi yekûnuna göre I .I I1.1955 te (90 liraya) 1.I I I .1958 
tarihinde de (100 liraya) terfi ettirilm esi Devlet Şûrasından  
istihsal i ttiğ i ilişik ilâm iktizası bulunduğu halde 5 . X I I  . 1956 
tarihli mezkûr ilâm infaz olunmamak suretiyle mağdur edilmiş 
bulunduğundan şikâyeti m utazam mm d ı r .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bidayeten bahis konu
su kanuna uyularak yapılan intibak muamelesinde 60 liradaki 
müktesep kıdemi filhakika nazara alınmamış olan müstedinin 
mezkûr kıdeminin de Devlet Şûrasından istihsal etmiş bulun
duğu karar hükümlerine göre bilâhara nazara alınarak 1.III.1954 
tarihinde 80 liraya terfi ettirilip bu aylıkta 1 yıl 8 ay kıdemli 
sayılmak, suretiyle kanun hükümlerinin aynen tatbik edilmiş 
bulunduğu ancak, kazandığı kıdeme göre 1 . VII . 1955 tari
hinde terfi ettirilmesi icabetmekte ise de bu tarihte münhal 
kadro temin olunamadığındaıı kadronun tahsis edilebildiği
1 . III . 1957 tarihinde maaşının 90 liraya yükseltilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dosya arasında tasdikli bir sureti bulu
nan bahis konusu ilâmla; mezkûr kanunun meriyete girdiği 
tarihte müstedinin almakta olduğu 60 lirada geçen müktesep 
kıdeminin nazara alınması hükme bağlanmış ve aksine müesses 
muamele iptal olunmuş bulunmaktadır.

Vekâletin yukarda belirtilen yazılarına göre de bu kıdem 
nazara alınmak suretiyle meriyet tarihi olan 1 . III . 1954 tari
hinde gerekli intibakın yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Mezkûr tarihten sonraki terfiler ise teadül kanunu hüküm
lerine tâbi normal terfilerden mâdut olup bu mevzuda miite-

Nezahet Özbek 
Şişli Ondokuzmayıs 
ilkokul ö ğ re tm e n i 
İstanbul



Arzuhal
No.

3394/3394

3185/3185
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi En cümen kararı ve ne sebepten verildiği

haddis ihtilâfların da idari kaza merciince tetkik ve halli lâzım
dır.

Açıklanan bu sebeplere binaen müstedinin ademiinfazı mâ- 
tuf şikâyeti vârit görülmemekle talebin vazife yönünden red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1209 3 . X II. 1958

(A rzuhal hulâsası : 6273 sayılı K anunun vekâletçe hakkında  
yanlış tatbik olunması üzerine açmış olduğu idari dâva neticesin 
den Devlet Şûrasından lehine istihsal etmiş bıdunduğu ilişik ilâma 
rağmen 1 sene 7 aylık kıdem kaybının telâfisi cihetine gidilmedi
ğinden şikâyeti ve 1 . V I . 1956 tarihinde terfiin i sağlıyacak olan 
60 liralık bir kadronun tahsisi talebini mutazam m ındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşının, 
Devbt Şûrasından aldığı şahsi karar gereğince 1. III. 1954 tari
hinden itibaren 70 liraya yükseltilip bu derecede 9 ay kıdemli 
sayıldığı, aldığı bu kıdeme göre 1 . VI . 1956 tarihinde terfi 
süresini doldurmuş ise de kadrosu müsaidolmadığından kadro
sunun temin edildiği 31 . I . 1958 tarihinde 80 liraya terfi etti- 
rilebildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve tasdikli bir sureti 
dosya arasında bulunan ilâna göre ademiinfaza mâtuf şikâyet 
vârii görülmemiştir. Hüküm de; mütaakıp derece terfilcrine 
dair her hangi bir sarahat bulunmadığı gibi bu terfilerin normal 
terfii erden bulunması iktiza etmekte ve bundan doğan ve doğa
cak olan ihtilâfların tetkik ve halli de kaza mercilerine ait bu
lunmaktadır.

Belirtilen sebeplere binaen vâki talep hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1210 3 . X II. 1958

(A rzuhal hulâsası : Çanakkale Savaşı mücahitlerinden olup bu 
savaşta göksünden almış olduğu yaradan malul bir durum da kal
dığı Gülhane ve Deniz hastanelerinden aldığı raporlarla şahit bu
lunmuş olmasına rağmen, m âlûliycti E rkânı Harbiye Sağlık Dai
resince dereceye girer mahiyette görülmediğinden ve bu mevzuda  
açtığı idari dâva dahi şayanı hayret bir şekilde reddedilmiş, böy- 
lece kendisi kibi kahramanlık, menkıbesi yaratmış bir erin maaş 
bağlanmıyarak fakrii sefalet içerisinde bırakılmış olmasından duy-

Ali Demirçelik 
Sultanahmet Kasap- 
osman sokak No: 10 
İstanbul

Saime Onur 
İhlamur (Selimsırn 
Tarcan) İlkokul 
Başöğretmeni 
Şişli - İstanbul
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dıığu teessürü ifade ile; ömrünün son günlerinde bu durum dan  
kurtarılm ası için kendisine harb malûlü maaşı bağlanması esbabı
nın ienıini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mâlüliyet durumuna taallûk eden ihti
lâfın kaza merciince tetkik olunarak karara bağlanmış ve bu 
mukarrerat.m Yüksek Meslisçe dahi tebdil ve tağyiri gayrikabil 
vc vatani hiz.net tertibinden aylık bağlanması keyfiyeti ise yeni 
bir kanun teklifi mevzuu olup encümenimizin yetkisi dışında 
bulunması sebebiyle; müracaatin encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1211 3 . X II. 1058

(Arzuhal hulâsası : E k im  1957 yılına kadar validesi ile beraber 
oturup hiç kok kömürü almadıklarını, şim di ise evlenip yeni bir 
ev avmış ve Sonbaharda bir yavruları dünyaya geleceğinden ya v
runun sıhhatini koruyabilmeleri için yalnız 1958-1959 kış m evsi
mine m•mlıasır olmak üzere kendisine bir ton kok kömürü tahsis 
edilmesi talebinden ibarettir.)

Sanayi Vekâletinin cevabi yazısında : K/1089 sayılı Karara 
istinaden hazırlanıp yayınlanmış olan kok kömürleri satış ve 
tevziine mütedair talimatnamenin 6 ncı maddesine gire şimdiye 
kada? bu kömürden almamış olan mumaileyhin talebinin is’afi 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin gerek 
talimatname ve gerekse ilgili sair mevzuatla tanınmış olan her 
hangi bir haklanın muhtel kılındığını iddia etmesi halinde vazi
feli kaza merenne müracaat hakkı mahfuz bulunmasına göre, 
vâki talep hakkında bu bakımdan encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1212 3 . X II. 1958

(Arzuhal hulâsası: İlişik  raporda görüleceği üzere vâki hasta
lığı sebebiyle değiştirmek imkânını bulamadığı tedavülden kalkan  
3 000 lira tu tarındaki paralarının halen çalışamaz ve muavenete  
m uhtaç bir d ıırum ia  bulunduğu nazarı merhamete alınarak değiş
tirilmesine müsaade olunması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Maliye Vekâletinin taleple ilgili ve Mer
kez Bankasının yazılarına atfen vâki işarına nazaran; mezkûr

1233/1233 Suphi Aktürk
Anafartalar Hatu- 
niye çıkmazı 
No: 734 
İzmir

2278/2278 Hikmet Bağatur 
TCDD 1. isletme 
Elektrik Şefliği 
Bürosunda Memur 
Tl. Pasa - İstanbul



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

bankınotlann 25 . IV . 1956 tarihinde kıymetlerini tamamiyle 
kaybetmiş bulunduğu anlaşıldığından talep hakkında bu bakım
dan encümenimizce yapılacak bir muamele bulunmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1213 3 . XII. 1958

1839/1839 Mehmet Ergül (A rzuhal hulâsası: N ü fusu  mektumeden olup kayıt ve tescil
Abuuşağı köyünde edilmesi için nü fus idaresine yaptığı müracaatın is’a f edilmedi- 
Gülşehir ğinden şikâyeti m utazam mındır.)

Gereği düşünüldü: Gerekli tescil muamelesinin yapılmış ol
duğu Vekâletin ilgili cevabi yazısından anlaşılmış bulunduğun
dan ; vâki şikâyet üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1214 3 . XII. 1958

(A rzuhalin  hu lâsası: Y u r t dışında meslekî ihtisas yapmakta  
olup M ersin’in  E senli köyünde yerleşen ve muavenete muhtaç bir 
d,urumda bulunan babasına sıfa tı muhaceretine binaen verilmiş 
olan arazi ve ev yerinin bilâhara elinden alınmış olduğundan şi
kâyeti ve kendisine yereldi yardımda bulunulması talebini muta- 
zam m m dır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, bu hususta evvelemirde ge
rekli tetkikatı ifa ve kati karan vermeye yetkili idare makam- 
lanna, ihtilâf vukuunda da vazifeli kaza merciine müracaatte 
bulunması lâzımgelmekte bulunduğundan; vâki şikâyet ve tale
bi üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1215 3 . XII. 1958

(A rzuhal hulâsası : Ankara Belediyesi aleyhine istihsal etmiş 
bulunduğu 955/174 sayılı Devlet Şûrası ilâm ının m ezkûr dmrece 
infazı cihetine gidilm iyerek Teşkilâtı Esasiye Kanunum uzun te
minatı altında bulunan bir muhkem kaziyenin yerine getirilme
diğinden şikâyeti m utazam mındır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısında Devlet Şûrası karannın behemehal infazı gere-

10646/10104 M. Nuri Geııçosman- 
oğlu
Turgutrcis mahal
lesi Bostancılar so
kağı No: 33 
Ankara

2306/2306 Ali Tiirksoy
Frankfurtmain 
Eich\vaklstr. 73 
Almanya
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

keceği yolunda valiliğe verilen talimat üzerine, belediye encü
menince ittihaz olunan 21. III. 1957 tarihli Kararla; mezkûr 
arsanın illhak tarihindeki rayiç üzerinden satılmasına tevessül 
edilmiş olduğu bildirilmiş ve bu suretle bahis mevzuu ilâm in
faz olunmuş bulunduğu anlaşıldığından; vâki müracaat üzerine 
bu balamdan ayrıca muamele tâyinine mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1216 3 . XII. 1958

(Arzuhal hulâsası: 2625 sayılı A rzuhal Encüm eni kararı ile 
reddedilmiş bulunan vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki talebinin: bu kere gazetelerde okuduğu v itre  ik i va
tandaşa bu tertipten maaş bağlanması halikındaki kanunlar gibi, 
bir kanun tek lifi ile is 'a f olunmasından ib a re ttir^

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci 
maddesi ile, kanun teklif etmek hak ve yetkisi münhasıran 
İcra Vekilleri Heyetine ve mebuslara tanınmıştır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümen olarak yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1217 3 . XII. 1958

(Arzuhal hulâsası: Badilli Aşireti Reisi Bekir Badilli'nin 
köylü üzerinde tahakküm vc tegallübiinden, halkın emniyet vc 
huzurunu münselip kıldığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce
vabi yazısına nazaran; bu mevzuda gereldi inzibati tedbirlerin 
alınmış olduğu anlaşıldığından vâki müracaat üzerine encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin; 
adı geçenin suç teşkil eder mahiyetteki fiil ve hareketlerinden 
dolayı ayrıca takibat icrasına yetkili mahallî, adlî ve kazai ma
kam ve mercilere müracaatte muhtar bulunduklarına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1218 3 . XII. 1958

11687/10864 Mustafa Ateş (Arzuhal hulâsası : Yapılan toprak tevziatında f  uzuli şagillerin
Giindoğdu köyünde elinde bırakılan miktar ve mevkileri belirtilen yerlerin hakiki 
Manavgat ihtiyaç sahibi olan kendi dürümdakilere tahsis ve tevzii talebinde ı

ibarttir.)
Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Vekâletinin şikayeti» 

ilgili cevabi yazısına nazaran; münazaalı olan bu yerler:;

1952/1952 Haşan Paso ve ar
kadaşları
Hamurkesen Nahiye
Muhtan
Urfa

254.1 /2541 Necati Onarır 
33J 8/3318 Karafr.tma mahal

lesinde M. Kemal
paşa ca idesi No: 84 
Mudanya - Bursa



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

Hazine adına tescili için açılmış olan dâvaların mahkemece 
derdesti rüyet bulunduğu anlaşıldığından, vâki talep hakkında 
vazife yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1219 3 . XII . 1953

1649/1649 Turan Eken ve ar- (Arzuhal hulâsası : 45 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca,
kadaşları hakiki muhtaç çiftçilerin elindeki araz/ileri (hattâ tapulu
Yeşilyurt mahalle- kısımları dahi) alınarak kanunen kendilerine toprak verilmen 
sinde mümkün bulunmayan şahıslara dağıtılmakta olduğundan ve bu
Afşin tevziat sırasında müseccel köy sınırlan dahi nazara alınmadı

ğından yapılan dağıtımın kâffesinin mahkemelere .intikal etti- 
A ğinden şikâye-'ti ve tevziatın kanuni mecrasına konulması talebini

mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : imar ve İskân Vekâletinin şikâyetle 
ilgili yazılarına nazaran; yapılan tevziatın kanuni ¡/¿kilde 
cereyan etmiş bulunduğu anlaşıldığından; vâki talep hakkında 
gerek bu bakımdan, gerekse ihtilâfın tetkik ve halli vazifeli 
kaza merciine aid bulunmuş olması bakımından encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1220 3 . XII . 1958

(Arzuhal hulâsası : Cehren ırzına geçmiş olan suçluların tev
kif olunmadıklarından şikâyeti mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Haklarında âmme dâ
vası açılmış olan suçluların tevkifleri, sevk olundukları Sulh 
Ceza Hâkimliğince muvafık göriilmiyerek serbest bırakılmış 
bulundukları ve bunda usul ve kanuna uymıyan bir cihet gö
rülmediği büdirilmektedir.

Gereği düşünüldü - Tetkiki kaza merciino ait hususattan 
bulunan talep ve şikâyet üzerine vazife yönünden encümenimiz
ce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1221 3 . X II. 1958

1348/1256 Avni Başol (Arzuhal hulâsası : Mccitözü kaza jandarma kumandanının
Halktan asli vazifesini ihmal ederek yolsuz hal ve hareketlerde bujıt tulu-
Meeitözü ğundan şikâyeti mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin bu hu
susta yüksek makamlara yapmış olduğu ihbar ve şikâyetlerin

3058/3058 Rallime Gökmen 
Dişli köyünde 
Bolvadin
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Arzuhal

No.

î 73')/1739

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En -.ümen kararı w, ne sebepten verildiği

usulüne tevfikan tahkik konusu yapılarak 5377 sayılı Af Ka
nunu, iddia ve isnadolunan bâzı hareketlerinin memuriyet va
zifeli ile ilgili bulunmaması itibariyle Î1 İdare Kurulunca tâ
yini muameleye mahal olmadığı yolunda karara bağlanmış ol
duğu ve mumaileyhin jandarma kumandanının vazifesine mü
dahale ve dövme suçlarından dolayı adı geçen yer Asliye Ceza 
Mahkemesince 1 ay 20 gün hapse mahkûm edilmiş bulunmasın
dan duyduğu iğbirarla bu müracaatte bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre şikâyet hakkında 
cncümenlmizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

1222 3 . X II. 1958

(Arzuhal hulâsası: Sicil, kıdem ve ehliyet bakımlarından hiç
bir mâni hali bulunmamasına ve ilişik olarak takdim ettiği eseri
nin dahi meslek vukuf ve müspet faaliyetini müeyyit ve müta- 
addil defalar üst dereceli kadrolarda inhilâl etmiş olmasına rağ
men; 25 liralık kadroda 10 yıldır 35 lira almak suretiyle terfiden 
mahrum bırakılmış olduğundan, mâruz kaldığı bu haksızlığın te
lâfisini teminen mezkûr aylık derecesinde geçen bu müddet de 
nazara alınarak terfi ettirilmesi esbabının istikmali talebinden 
ibarettir.) •

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: 1949 senesinden bari 
filhakika 35 lira maaş almakta olup vakit vakit üst kadrolarda 
vukubulan inhilâllere rağmen tezkerede belirtilen sebebe binaen 
terfi ettiril miyen müstedinin kanun ve emirlere ait külliyatının 
resmî vazifesi ile ilgili bulunmadığı ve münhal kadrolara ehli
yetsiz kimselerin tâyin edildiği hakkmdaki iddiasının da Dev
let Şûrasının bir sureti ilişik karan ile reddedilmiş bulunduğu.

Gelecek devre içerisinde durumunda bir değişiklik vukubul- 
duğu takdirde terfii cihetine gidileceği bildirilmektedir.

Gorcği düşünüldü: İhtilâfın; kaza merciince tetkik ve halli 
lüzumuna, nitekim bu mercice incelenerek karara bağlanmış ol
masına ve Vekâlet cevabına göre vâki talep hakkında vazife 
yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Iîahattin Selçuk 
Dahiliye Vekâleti 
Mahallî idareler 
Umum Müdürlüğü 
3 ııeü Dairede Me
mur 
Ankara

1223 3. X H . 1958



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

2552/2552 Mehmet özen (Arzuhal hulâsası: Hakiki malik ve mutasarrıflarının muvak-
Gvre köyünde kat ve mücbir sebeple harice gitmesinden istifade ederek gayri-
Hafik menkullerini işgal eden fuzuli şagillerin işbu işgallerinin vergi

tahrirlerinde nazara alınmasından, mahkemelerin dahi uzun yıllar 
bu nizaları bir neticeye bağlıyamıyarak mâliklerin hakkı tasar
ruflarının selbolunup, zıyaa uğradığından ve nitekim 2510 sayılı 
Kanunun 30 ncu maddesine ve 716 sayılı Kanuna istinaden borç
landırılmak suretiyle verilmiş olan yerlerinin bu şekilde başkala
rının ellerine geçmiş olduğundan şikâyeti ve bu kabîl hallerin ön
lenmesi talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: Gayrimenkul mülkiyetine ve fuzuli teca
vüzlere mütaallik ihtilâfların nasd ve ne yolda ve hangi merci 
ve makamlarca hallolunacağı ilgili mevzuatta gösterilmiş bulun
maktadır.

Mezkûr hükümlerin; müessiriyet ve ademi müessiriyeti dola- 
yısiyle tadil olunması keyfiyeti ise yeni bir kanun teklifi mev
zuu bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplere binaen ve vazife 
yönünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1224 3 . XII. 1958

1400/1400 Muharrem Yanar 
Hava alanı yolu üze
rinde Muthıköy ma
hallesinde 
(Sabık Köşker) 
Seyhan

(Arzuhal hulâsası : Geçimini temine medar olmak üzere yap
makta olduğu köşkerlik meslekini ifadan belediyece menolundu- 
ğundan bu baptaki şikâyetinin de yine belediyeye intikal ettiri 
lerek semeresiz kaldığından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce 
vabi yazılarına nazaran, müstedinin ayakkabı tamirciliği için 
umuma ait yaya kaldırımı işgal etmesinin 5237 sayılı Kanunun 
28 nci maddesine mugayir bulunduğu anlaşılmış ve vâki 
ihtilâfın tetkik ve halli ise vazifeli kaza merciine ait bulunmuş 
olmasına binaen; şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

îlarar No. Karar tarihi

1225 3 . XII . 1958

2223/2223 Zeynep Koçarslaıı 
Türkbakaçak kö
yünden A hm ot Ünlü 
eliyle 
Biga

(Arzuhal hulâsası : Galiçya cephesinde kaybolmuş bulunan 
oğlundan almakta olup 10 yıllığı peşin verilmek suretiyle kesil 
miş olan aylığının mülga ve mer’i mevzuatın müsait hükümle 
rine ve 6740 sayılı Kanuna uyularak iadeten tahsisi esbabının 
istikmali talebinden ibarettir J

Gereği düşünüldü : Müstedinin; ahiren yürürlüğe giren
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Arzuhal

No.

1837/1837

638/638
3948/3948

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eı cümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

7134 sayılı Kanun hükümlerinden istifade edip edemiyecegi 
hususunda katî karar vermiye yetkili idare makamlarına, ih 
tilâf vukuunda da vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lü
zumuna binaen vâki talep hakkında vazife cihetinden tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1226 3 . XII . 1958

(Arzuhal hulâsası : İstanbul’da 356 ada 27 parselde kâin gayri
menkulu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 ve 103 ncü maddeleri 
hilâfına belediyece bedeli verilmeksizin istimlâk edilip yıktırıl
mış olduğundan, bedel halikındaki vâki müracaatına da sırası 
geldiğinde verilecektir denilmek sureti ile kanunsuz harekete de
vamla mutazarrır edilmekte bulunulduğundan ve müracaat ettiği 
makamlardan da bir netice alamadığından şikâyeti, bu hale niha
yet verilerek parasının ödenmesinin temini talebini mutazam- 
mındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul vâliliğin- 
den alman yazıya nazaran, mezkûr gayrimenkulün mukadder 
bedeli olan 232 822 liraya mahsuben 223 875 liranın ödenmiş 
olduğu bakiye kalan 8 927 liranın da yalanda ödeneceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1227 3 . X II. 1958

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait içme suyu tesisatı için lü
zumlu borunun bir an önce verilmesinin temini talebinden iba
rettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Su ihtiyacı olan köy
leri gösteren cetvelin 18 sıra numarasında kayıtlı bulunan bu 
köyün 1 120 metre demir boru ihtiyacının da ileride demir boru 
mubayaa edildiği vakit önem derecesi nazara almmak suretiyle 
giderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabma göre 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1228 3 . X II . 1958

Durmuş Kuru ve 
arkadaşları 
Ergi Köy İhtiyar 
Heyeti
Armenos - Maçka

Kemalettin Alem
dar
Marpuççularda Ba
ratan Hanında 
İstanbul
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(Arzuhal hulâsası : Bozdoğan Belediye Elektrik İşletme since 
değirmenlerine ait suyun kesilerek kendilerinin yegâne medarı 
maişetleri bulunan değirmenlerinin 6 ay müddetle muattal bir 
duruma konulması sebebi ile ödenmesi lâzımgclen tazminatın tak
dir vc itası esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili 
cevabi yazılarına nazaran; belediye encümeni kararı ile mevzuu- 
bahis suyun akmasına müsaade edildiği ve bu mavzudaki ihtilâ
fın da halledilmiş bulunduğu anlaşılmasına ve esasen bu konuda 
tekevvün etmiş veya edecek olan nizam halli de vazifeli kaza 
merciine ait bulunmuş olmasına binaen; vâki müracaat üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1229 3 . XII. 1958

(Arzuhal hulâsası : Tarihten on yıl önce inşa edip 9 nüfuslu J 
efradı ailesinin içerisinde barınmakta olduğu gece kondusunun; 
civarda bulunan metruk bir camiin tamir olunacağı sebebi ile yıkı
lacağından; bunun önlenmesi talebinden ibarettir.)

îmar ve îskân Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr gece
kondunun filhakika tarihi ve metrûk «Yerhisar Camiinin» iman 
ve civarının açılması dolayısiyle yıkıldığı ve müstediye buna 
mukabil Mecidiyeköyü Kuştepe mevkiinde belediyece 100 metre 
M3, lik yer verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kanuni 
bir hak iddiasında bulunduğu takdirde, mezkûr tasarruf aley
hine vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bu
lunmasına göre;

Vâki talep ve şikâyet üzerine vazife yönünden encümeni
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1230 3 . X II. 1958

(Arzuhal hulâsası : Yedindeki terhis vesikasında 140 kuruş 
maaşla tekaütlüğünün icrası yazılı bulunduğu halde, işbu tekaüt 
maaşının bugüne kadar tahsis olunmadığından şikâyeti, y ı bu 
aylığın, veyahut da vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasının 
temini talebini nıutazammındır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin en 
son hizmeti Gümrük Muhafaza Umum K. lığında geçmiş oldu-

1944/1944 Ali Rıza Ergiider 
2080/2080 Çınarlı mahallesi 
3004/3004 Göçmen sokak No: 2 

İmroz

3330/3323 Ferman Abut 
4052/4044 İnhisarlar Bomoııti 

Bira Fabrikasında 
tamir atelyesinde 
meydancı No: 2204 
Şişli - İstanbul

50/45 Mustafa Güneş ve 
arkadaşları 
Değirmenciler 
Bozdoğan



ğundan, 5434 saydı Kanunun muvakkat 28 nci maddesine göre 
gereği yapılmak üzare ilgili evrakının Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti Zat ve Sicil İşlerine gönderilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

-  20 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı vc adresi Encümen kararı vc nc sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstsdinin; kanuni 
bir hakkının muhtel kdırdığmı iddia ettiği takdirde vazifeli 
kaza mercilerine müracaat etmesi lâzımgelmekte ve vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması ise yeni bir kanun teklifi mev
zuu bulunmasına göre; vâki müracaatı üzerine bu halamlardan 
cncümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1231 3 . XII. 1958

2224/2224 Abdi Karpuz (Arzuhal hulâsası : Ölüme sebebiyet vermekten tahtı mu-
Fcdlit köyünde hdk.em.eye alınmış olan Bartın Derlet Hastanesi âoktorlarm-
Bartm dan Macit Ar ikan ’in himaye ve iltizam olunmak suretiyle takip

ten kurtulmuş olduğundan şikâyeti vc iadei muhakeme yoliy- 
le tekrar tahtı muhakemeye alınması talebini mutazammmdi'-.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin torunu 
Fatma’yı hastaneye yatırmak için 50 lira almak suretiyle 
irtikâpta bulunmaktan Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde tah
tı muhakemeye alnımış olan adı geçen doktorun yapılan mu
hakemesi neticesinde, delil kifayetsizliği sebebiyle beraet 
etmiş olup, vazifesini suüstimal ettiği isnadından dolayı İda
re Heyetince hakkında verilen lüzumu mrJhakcme kararına is
tinaden gene adı geçen yer Asliye Ceza Mahkemesinde mu
hakeme edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve iadei muhakeme 
talebinin ise, kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde usul 
hükümlerine tevfikan vazifedar mahkemeye yapılması ik
tiza etmekte bulunmasına göre; vâki talep ve şikâyet üzerine 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1232 3 . X II. 1958

404/404 Abdullah Demirbaş (Arzuhal hulâsası : 26 . X I . 1957 tarihinde pusu kurarak
Ivaluvan mahalle- para, at ve eşyasını müsadere eden 3 silâhlı şakiden Haremle 
sinde köyünden Fadü ile buna yalaklık eden şahısların yakalanıp
Lice Kulp kazası mahkemesinde tahtı muhakemeye alınmaları ve

eşyalarının kendisine teslimi talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Gaasıplann yapı
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

lan takibata rağmen yakalanamadıkları ve bunlardan Fadıl Ak
deniz’in bilhassa sıkı bir surette takibedilmekte olduğu, yatak
lık ettikleri tesbit edilen şahısların yakalanarak adliyeye tevdi 
edildikleri ve bu arada ele geçirilen 4 teneke yağ ile bir baş 
atm da yediemine teslim edildiği.

Dâvanın nakli hususunun tetkiki için istidanın bir suretinin 
mahallî müddeiumumiliğe verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1233 3 . XII. 1958

2S01/280] Vitalis Bilen (Arzuhal hulâsası : Kül halindeki pedegojik metodlarınıv
Linguafon Eıısti- amelî ve nazari kısımlarının talebenin keyfine göre ayırıp ayır 
tüsü Türkiye Umu- mıyacakları mevzuunda Ticaret Vekâleti Millî Korunma Daire 
mi Mümessili .pne vâki 26 , 3 . 1958 tarihli bir müracaatlerine; ademi takip
İstanbul kararma bağlanan ve bu mevzuyla ilgili olmıyan bir takibattan

bahisle; buna intizar olunması şeklinde, keza çaresizlik içerisin 
de açtıkları idari dâvaya da, ortada katî ve lâzımülicra bir idari 
tasarruf olmadığı yolunda cevaplar verilmek suretiyle taleple 
rinin çıkmaza sokulduğundan şikâyeti ve mezkûr istidalarının 
usul ve kanun dairesinde cevaplandırılmasının temin buyurul 
ması talebini mutazammındır.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : «Lingafon metodu 
nun bölünmez bir bütün olduğuna» karar verilmesini talebeden 
müstediye 9 . 3 .  1958 tarihli yazı ile esbabı mucibe zikredil
mek suretiyle «buna kanaat getirilemediği» cevabının veril
diği, bu arada lingafon plâklarının fahiş fiyatla satıldığı hak 
kındaki bir ihbar üzerine mahallinde yaptırılan tetkikat neti 
cesinde tanzim olunan rapora istinaden müddeiumumiliğe tev 
di olunan müstedi bu arada verdiği mezkûr istida ile aynı ta 
lepte bulunmuş bu kere de bu takibat neticesine intizar etme
sinin tebliğ olunduğu, ademi takip kararından sonra vekâlet 
kanaat ve mütalâasını belirten yazının iptali için Devlet Şûra 
sına müracaat ettiği ve verdiği bu dâva lâyihasına da filhakika 
vekâletin bu yoldaki kararlarının istisari ve bir mütalâa ma 
hiyetinde ve katî bir mahiyeti bulunmadığı yolunda cevap ve 
rilmiş olduğu, Yüksek Meclise yapılan müracaatın mücerret 
idari kazada tetkik safhasında bulunan bir husus hakkında 
vekâleti cevaba mecbur kılmak maksadına mâtuf bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarda açıklanan işarına 
ve ihtilâfın kaza merciinde İncelenmekte bulunmasına göre,
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Arzuhal

No.

'Î33S/3338
2172/2172

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

vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye ma 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1234 3. XII 1958

Şefik Başer (Arzuhal hulâsası : 5 nci sınıf deniz muamele memuru iken
Donanma Kuman- 6801 sayılı Kanun gereğince 30 . VIII . 1956 tarihinde deniz 
danlığı onarım atol- levazım subaylığına tâyin kılınmış ve 5609, 5611 sayılı kanun- 
ycsi m üdürlüğünde kırda denizde üsteğmenlik 5 sene olarak tesbit edilmiş velevki 
P  ince - İzmit askerî memur olarak mütalâa olunsa dahi 6016 sayılı Kanunda

da bu sınıfın terfi muamelelerinin muadili subaylar gibi olacağı 
belirtilmiş bulunmasına ve denizde ibaresinden kendi durumun 

* dakilerin istifadeleri de ilişik olarak takdim kılman Devlet Şû
mm Daire ve Tevhidi içtihat kararlan iktizası bulunduğu halde. 
tashihi na-sp için yaptığı müracaatı vekâletince kabul edilmedi
ği gibi, Devlet Şûrasınca da müruru müddetten reddedilmiş bu 
Ianmasından şikâyeti vc vâki mağduriyetinin telâfisi için ken 
disi ile aynı statüye tâbi olan ilişik ilâm muhatabınmki gibi 
kendisinin, yüzbaşılık nasbinin da 30 . VIII 1954 tarihine gö 
türülmesi t al e bin i mutazammındı r.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Lise mezu 
nu olup 3280 sayılı Kanun gereğince muamele memuru yetiş 
tirilerek 30 Nisan 1945 tarihinde 8. sınıf muamele memurlu 
ğuna nasbedilen ve 1455 sayılı Kanunun 8 ci maddesine tevfi 
kan 6 ncı sınıfa kadar yükseltildikten sonra zikrolunan maddei 
kanuniyenin kaldırılması üzerine 5 nci sınıfa terfi ettirilip 
6801 sayılı Kanuna uyularak levazım sınıfına naklolunan müs
tedinin Devlet Şûrasında bu mevzuda açmış olduğu idari dâ 
vanın müruru müddetten reddedilmiş olduğu, 4273 sayılı Ka 
nun Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu olup müstedinin 
nasbinin tashihini istediği tarih de bu kanun hükmüne değil 
bahis konusu 1455 sayılı Kanun hükmüne tâbi olması ve zikro 
lunan muhkem kaziye karşısında talebinin yerine getirilemiye 
ceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolup nitekim 
Devlet Şûrasmca dahi usul yönünden reddedildiği anlaşılan 
talep hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi 
ve ilâmatm şahsa ve hâdisata maksur bulunması muvacehesin 
de encümenimizce vazife bakımından tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1235 3 . X n . 1958
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H96/2196 Lotte Betty 
Eisenstaedt 
Lamartin caddesi 
No: 44 Çelik Palas 
No: 3
Galata - İstanbul

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

(Arzuhal hulâsası: 1953, 1954 yıllarında vefat etmiş bulunan 
peder ve validesinin Türkiye’deki servetlerinin yegâne vârisi bu
lunduğu halde, kendilerinin iş ortağı ve müstahdemleri durumun
da olan Zar eh Bedeyan ve Donat o Franko adındaki kişilerin, 
vesaik ve tevdi kılman emanetleri yok etmek, emniyeti suiistimal 
ve sahtekârlık ve şantajda bulunmak sureti ile bunlara ait ser
veti gaspetmiş olmaları hasebiyle açmış olduğu dâvanın ademi- 
takip kararına bağlanmış olmasından şikâyeti mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Adı geçenler hakkında 
yapılan hazırlık tahkikatı sonunda, delil elde edilememesi ve 
işin hukuki mahiyette bulunması sebebi ile verilmiş olan ademi- 
takip kararının; vazifeli ağır ceza mahkemesince de tetkik 
ve tasdik olunarak itirazın reddedilmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Kaza merciinin kararına iktiran eden bir 
hususa taallûk eden şikâyet mevzuu üzerinde Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 51 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin hukuku şahsi
ye yönünden aynca vazifeli mahkemeye müracaatte muhtariye
tine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1236 3 . XII. 1958

1988/1988 Halil Okutan 
Koyun pazarında 
bakkal ve belediye 
üyesi 
Urfa

(Arzuhal hulâsası: Tahsis olunan kauçukları imalâtında kul- 
lanmıyarak çok düşiik ve ancak 4 gün giyilebilen vasıfta lâstik 
ayakkabı imal eden fabrikaların bu tarz hareketlerinden dolayı 
tecziyeleri, halkın ve Devletin menfaatleri bakımlarından önlen
mesi talep ve şikâyetini muhtevidir.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında: Neşrinden 3 ay sonra 
meriyete girecek olan ayakkabüann vasıf ve normlarım tesbit 
eden ayakkabı murakabe Nizamnamesinin 15 . V . 1958 tarihli 
Resmî Gazete ile neşrolunmuş bulunduğu ve bu bakımdan bun
dan böyle bu kabîi şikâyetlerin zuhur etmiyeceği mütalâa olun
duğu ve tahsisten alman kauçukların mahalline sarf edilip edil
mediğinin de inceletilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabma ve müştekilerin takiba
ta yetkili idari ve adlî makamlara müracaat hakkı mahfuz bu
lunmasına göre; vâkış ikâyet üzerine vazife cihetinden encü
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1237 Ş . X II. 1958
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No.

2660/2660
3373/3373
3650/3650

2193/2193

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

(Arzuhal hulâsası : Harekâtı Milliyede scbkeden hizmetlerine, 
halen yaslanmış ve muavenete muhtaç bir durumda bulun
masına binaen; vatani hizmet tertibinden kendisine maaş bağlan
ması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mevzu hakkında daha 
önce vâki 498 sayılı müracaati üzerine ittihaz olunan 377 sayılı 
kararda belirtildiği üzeıre talep yeni bir kanun teklifi mevzuu 
bulunmaktadır.

Kanun teklif etmek ise münhasıran mebuslara tanınmış 
bir hak olup encümenimiz bu sıfatla böyle bir teklif serdin e 
yetkili değildir.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1238 3 . XII . 1958

(Arzuhal hulâsası : Mart 1956 tarihinde 80 liraya terfi 
ettirilmesi iktiza etmekte ve kendi durumunda olanlar meyanmda 
verilen 9 sıra numarasını beklemesi tebliğ edilmiş bulunduğu 
halde, 13 sıra numarasında bulunan ve hiç sırada olmvyan 
öğretmen arkadaşlarına 'kadro verilerek terfilerinin sağlandığın
dan bu haksızlığı yapanlardan şikâyeti ve mezkûr aylığı 
terfi atrihinin zikrolunan tarihe götürülmek sureti ile düzeltil
mesi talebini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrası Revhidi 
İçtihat ve Müdiran Encümeninin teşmil kararlan dairesinde 
ancak kadrosunun müsait olduğu tarihte 70 liraya yükseltilip 
bu derecede 1 yıl 10 ay kıdemli sayılan müstedi bu aylıktaki 
terfi süresini 1 . V . 1956 tarihinde ikmal etmiş bulunmakta 
ine de bu yıla ait teftiş raporları olmadığından başarısının 
tesbiti için teftiş veya ders raporları istenilmiş ve belirtilen 
tarihte terfi teklifi yapılmış ise de 60 liralık kadro olmadığından 
terfii cihetine gidilemiyerek sıraya alındığı ve sırası geldiğinde
8 . III . 1957 tarihinde 80 lirayttterfi ettirilebildiği, yapılan 
tarfiler kadro ile mukayyet bulunduğundan terfi tarihinin 
öne alınmasına kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, kendilerine vazife ihmal ve 
sunstimali isnadettiği memurlar hakkında usulüne tevfikan 
gerekli tetkikat, tahkikat ve kanuni takibatı yapmaya yetkili 
idare makamlarına, 80 liraya olan terfiindeki gayrikanunilik

İbrahim Başman
Merkez Okulu Öğ
retmeni 
Akçakoca

Zarif Atıcı 
Şehiremiııi Karabaş 
mahallesi Barutçu - 
abdi sokak No: 4 
İstanbul
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

iddiasından dolayı da bu ciheti tetkik ve hal ile vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lâznngelmekte bulunduğundan vâki 
talep hakkında vazife yönünden enıcümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1239 3 . XII . 1958

2991/2991 Şahabcttin Erdem (ArzuTıal hulâsası : Asırlardır kasabanın müşterek mera-sı ola-
Belediye üyesi rak kullanılmakta olan 10 bin dönümlük bir saha üzerinde Kud-
Malazgirt dusi Aytaç tarafından açılmış olan tescil dâvamun akrabamı olan

zabıt kâtibi Cavit Aytaç adına mugayiri kanun olarak t escil edilmiş 
bulunduğundan şikâyeti ve her ne kadar belde hukukunu sıyanet 
için bu mevzuda bir iptal dâvası açılmış ise de suiniyet içerisinde 
tekemmül ettirilen mezkûr dâvaya ait muamelenin bir müfettiş 
marifetiyle tahkik ettirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkâr tescilin iptali hususunda bir 
dâva ikame edilmiş olup derdesti rüyet bulunmasına ve mezkûr 
tescil kararma müteferri muamelelerde vazifedarlara her han
gi bir vazife ihmal ve suiistimali isnadında bulunulması halin
de de bu hususları tahkik ve tetkikine ve! gerekli kararı ver
meye yetkili Adliye Vekâletine müracaat olunması lüzumuna 
binaen; vâki müracaat üzerine vazife yönünden encümenımizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1240 3 . X II. 1958

2850/2850
3526/3526

Ramazan Çağlar 
ve arkadaşları 
Karasüleymaıılı kö
yünde
Reyhanlı - Hatay

(Arzuhal hulâsası : 10 senedir tahtı tasarruflarında bulunan 
arazilerinden bir kısmının Toprak Tevzi Kmisyonunca başka şa
hıslara verilmesinden şikâyeti ve vâki müdahalenin nienolunması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin daha önce aynı mahiyette 
vâki 4911 sayılı müracaatı 4978 sayılı bir karara bağlanmış ve 
bu mevzuda tahaddüs eden veya edecek olan ihtilâfın tetkik 
ve halli de vazifeli kaza merciine ait bulunmuş olmasına binaen; 
şikâyet ve talep üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1241 3 . X II. 1958
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Et eümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Suçsuz olduğu halde haksız yere 36 yıl 
hapse mahkûm edilmiş bulunduğundan; bu haksızlığa sebebiyet 
verenlerin tecziyesi ve bunun bertaraf edilmesi taleplerinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki şikâyetinden dolayı ev
velemirde bu hususta gerekli tetkikat ve tahkikatı ifaya ve 
katî karan vermeye yetkili idari makama, hüküm aleyhine de 
kanun yollarına müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan 
talep hakkında encümenimizce vazife yönünden tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1242 3 . X II. 1958

2299/2299 Maksut Topaloğlu 
Ceza Evinde mev
kuf
Erzincan

3498/3498
3334/3334
3283/3283
2411/2411
3131/3131

Hüseyin Yeşil 
Sümer mahallesinde 
Muhtar Şükrü eliyle 
Nazilli

(Arzuhal hulâsası : Zelzele felâketzedelerinden ve akciğerle
rinden rahatsız olduğu ilişik olarak takdim kılındığı röntgen 
filimleri ile sabit bulunduğu halde; teşhis altına alınmış bulun
duğu Tepecik Göğüs Hastanesi Başhekimi ile Ur. Ali Bahşişoğlu 
Nazilli Sağlık Merkezi Başhekim ve hemşireleri tarafından hak
kında sahte muamele yapılmış olduğundan ve bu yüzden tedavisiz 
ve perişan bir duruma düştüğünden; bunlar hakkında icabeden 
kanuni muamelesinin yapılması vc işten men edilmeleri ve kendi
sine bu şayanı merhamet halinden dolayı bir mesken yardımında 
bulunulması taleplerini ve hakkında ittihaz olunan 280 sayılı en
cümen kararına itirazı mutazammmtır.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında :
15 . VII . 1958 tarihinde sırası geldiği için davet edilip hasta
neye yatırılan müstedinin gayrifaal rie tüberkülozu teşhisi ile
16 . VIII . 1958 tarihine kadar tedavisi yapıldıktan sonra; 15 
sene evvel başlamış olan hastalığının tedavisi için Yedikule Ve
rem Hastanesi ve Atatürk Sanatoryomunda mütaaddit defalar 
tedavi görmüş olduğu ve iddialarının gayrivarit olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve itiraz hakkının mün
hasıran mebuslara tanınmış bulunmasına göre; şikâyet ve vâki 
talep üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1243 3 . X I I . 1958



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

3395/3395 
(S. No: 1)

3400/3400 
(S. No: 2)

3407/3407 
(S. No: 3)

3411/3411 
(S. No: 4)

3413/3413 
(S. No: 5)

3416/3416 
(S. No: 6)

3205/3205 
(S. No: 7)

3415/3415 
(S. No: 8)

Mahir Yıldız Tekin 
Fener caddesi 
No: 46/98 
İskenderun

Vasıf Gülay 
İmren kahvesi kar
şısında arzuhalci 
Ahmet Yılmaz eliyle 
Bafra

Osman Dağlı 
DDY. lan 
Depo ustabaşısı 
S. No: 18913 
Kayseri

Abdil Güllü 
Hacıfakılı köyünde 
Yunak

Mehmet Şahin 
Emekli Ast. Sb.
Kd. Çavuş 
Erdemli

Fehime Koroç 
Noter sokak No: 5/4 
Suadiye - Erenköy 
İstanbul

Ali Ünal
1234 sokak No: 3 
Tepecik - İzmir

Hayri Acar 
Kâğıt Fabrikası 
karşısında Hemşin 
Fırını 
İzmit.

(Arzuhal hulâsası : Hatay Muhafaza memurluğunda, çalış
makta iken yapılan asılsız bâzı iftiralar yüzünden haksız ve mes
netsiz olarak vazifeden ihracolunduğundan ve Devlet Şurasına 
açtığı dâvanın da müruru müddetten reddedilerek 17 senelik me
muriyeti heba edilmiş bulunduğundan durumunun tetkiki ve 
iadei memuriyet ettirilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1341 senesinde intisabettiği gümrük mu
hafaza teşkilâtında 1941 yılına kadar bilâ fasılâ çalışmış olduğu 
halde bu tarihte kadro bulunmadığı beyanı ile az bir tazminat ve
rilmek suretiyle vazifesine nihayet verildiğinden 7134 sayılı Ka
nundan faydalandırılarak tekaüt hakkının tanınması için yaptığı 
müracaatin de is’af olunmadığından şikâyeti ve mağduriyetinin 
önlenmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1937 de işçi olarak intısabetmiş olduğu 
Devlet Demiryolları İdaresinde 1951 senesinde revizörlûğe terfi 
ettirilmek suretiyle memur sınıfına alındığı halde, bu arada geçen 
14 yıllık hizmetinin tekaütlük müddeti hizmetinde nazara alınma
dığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 54 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca 
tapulu arazilerinin başkalarına tevziine tevessül olunduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma kıdemli başçavuşluğundun 
emekliye ayrılmış olup hizmeti müddctince ölüm yardım tali
matı gereğince maaşından para kesilmiş olduğu halde öden•> 
rnesi iktiza eden yardımın ödenmediğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : İlişik hükümle de sabit olduğu üzere 
şehiden vefat eden kocasından 6740 sayılı Kanuna tevfikan) 
iadeten tahsisi lâzımgelen maaşının âdiyen bağlanmış olma
sından şikâyeti ve buna mütaallik muamelenin iptali talebini mu- 
tazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları Alsaneak merkez 
atölyesinde usta olarak çalışmakta iken geçirdiği iş kazasın- 
dan mâlûl kalmış bulunduğu halde vâki mâlûliyet iddiasının 
İşçi Sigortaları Kurumunca kabul edümiyerek mağdur bırakıl
dığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Gölcük tersanesinde çalışmakta iken va
zifesi , başında fıtık olması üzerine gayrikamuni bir şekilde 
işine nihayet verildiğinden; sigorta aleyhine İzmit Asliye Hukuk 
Mahkemesinde açmış olduğu dâva vazife yönünden reddedilip 
temyiz olunmaksızın kesbi katiyet etmiş, diğer taraftan da> 
vazifeli Ankara mahkemesine sevk olunan dosyası üzerinde 
dâvaya rüyet olunup keza, vazife yönünden ret ve temyizen de 
tasdik o lv v m a v  üzerine 3 gün zarfında vazifeli olan Devlet Şû~



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

3399/3399 Yusuf Ekin 
(S. No: 9) 17 numaralı Yazı

hanede Fahri Ataç 
eliyle 
Gümiişane

2986/298(5 Nuri Kurumlu 
(S. No: 10) Çolak mahallesi 

No: 9 
Yozgad

2939/2939 Mustafa Tekin Göral 
(S. No: 11) DDY 6. îş. Garda 

Ivatar Muayene 
Memuru S. 26228 
Konya

3578/3578 Hatice Açıksöz 
(S. No: 12) Yeşil sokak, Yeşil 

mahalle No: 11 
Bursa

3488/3488 Ahmet Yükçü 
(S. No: 13) Sıtma Savaş Sağlık 

Koruyucusu 
Biga

3500/3500 Ali Remzi Önal 
(S. No: 14) Kızılsaray Hatibi 

Araç

3515/3515 Ramazan Yılmaz 
(S. No: 15) Kesikkapı mahal

lesi Bademli bahçede 
Fethiye

3523/3523 Bayram Bakır 
(S. No: 16) Ceza Evinde hü

kümlü 
Sivas

rasma müracaat etmiş bulunduğu halde bu mercice de zaman 
aşımı sebebiyle dâvası reddolunarak mağdur edilmiş bulundu
ğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vâki taahhüdünden alacaklı bulunduğu
9 757 liralık istihkakının müruru müddet ileri sürülerek öden
mediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Emeklilik hakkı tanınması ieabettiği 
halde sandıkça, hizmet müddeti 3 sene 4 ay 15 gün olarak hesap
lanıp toptan ödeme yapıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Astsubaylıkta ve idarede gayrimüseccel 
olarak geçen hizmetleri ile 14 sene içerisinde, zıyaa uğratılan de
rice hakları nazara, alınmak suretiyle istidada adlarını belirttiği 
arkadaşları gibi icabeden üst dereceye terfi ettirilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hava Harb Okulunda tahsilde bulunma
sına rağmen oğluna ait yetim maaşının kesilmesindeki gayrika- 
Hunilikten şikâyet ve müterakimleri ile birlikte tediyesi esbabı
nın istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1947 senesinde fiilî askerlik hizmeti do
lay isiyle ayrılmış bulunduğu sıtma savaş koruyuculuğundan ay
lıklı kadroya alınnum için yapmış olduğu müracaatın; 20.11.
1952 tarihinde vazife başında bulunmadığından bahsile is’af olun- 
mıyarak mağdur edildiğinden şikâyeti ve bu mağduriyetinin gi
derilmesi esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Emekli aylığı bağlanmadığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Bulgaristan göçmenlerinden olup ailesi
nin ve çocuklarının rahatsızlanması ve bilâhara vefat etmeleri 
dolayısiylc yalnız kalması üzerine iskân mahalli olan köye gide- 
miyerek pederinin bulunduğu Fethiye’ye gelmiş olduğundan do
layı iskân hakkından mahrum bırakıldığından şikâyeti muta- 
zammındtr.)

(Arzuhal hulâsası: Meşrutun tahliye talebinden ibarettir.)



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

3531/3531 İskender Ipekoğlu 
(S. No: 17) Kemaldede mahal

lesinde 
Boyabat

3534/3534 İbrahim Dağuşağı 
(S. No: 18) Sivil Ceza Evinde 

koğuş 1 
Diyarbakır

3570/3570 Fehmi Akgül 
(S. No: 19) Pıcar köyünde 

Lice

3573/3573 Ahmet Cevhersöz 
4360/4360 Buruncuk köyünde 

(S. No: 20) Bayındır

3575/3575 Ahmet Güveli 
(S. No: 21) Dışkapı Etlik cad

desi Biyoloji Ens
titüsü karşısı 
No: 30.1 
Ankara

3551/3551 Ahmet Sabri Şen 
(S. No: 22) Ahçıbaşı mahallesi 

Cami sokak No: 13 
Üsküdar - İstanbul

3552/3552 ila tize Vural 
(S. No: 23) Bağlarbaşı Sulu so

kak memur evleri 
No: 5 
Sa franbolu

3558/3558 Ayşe Kurt 
(S. No: 24) Uzmasahor köyünde 

Yumra - Trabzon

3560/3560 Halil Yalaz 
(S. No: 25) Kapalıçarşı Yorgan

cılar caddesi Ağa 
Han No: 7 - 8 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Vatani vazifesini ifa sırasında arkadaşı 
tarafından öldürülmüş olan oğlundan dolayı, mâlûl ve muavenete 
muhtaç durumda bulunması sebebiyle maaş bağlanması için yap
tığı müracaatın yerine getirilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.

(Arzuhal hulâsası : Yaralanma ile neticelenen kavgada hiçbir 
suretle methaldar olmadığı halde bir tertip neticesi olarak haksız 
yere 3 yıl hapse mahkûm edildiğinden şikâyeti ve Temyiz Mah
kemesinde bulunan dosyasının tetkiki talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Dedelerinden nıüntekil, tahtı tasarrufla
rında bulunan ve 150 nüf uslu, efradı ailesinin maişetini temin et
mekte olan 1 500 dönümlük sulu arazi, değirmen ve bağlarına 
çeşitli desiselerle, mahsul hisselerini dahi vermemek sureti ile 
Baverti köylülerinin vâki tecavüzlerinin önlenmesi ve huku
kunun muhafaza buyurulması talep ve şikâyetini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 7,5 senelik vâki mahkûmiyetini A f Kanu
nundan istifade etmek suretiyle bitirmiş olduğundan; mezkûr 
kanunla, Ceza Kanununun 51 nci maddesinin son bendine tev
fikan memuriyete mâni bir hali kalmamış olmasına rağmen imti
hana girip muvaffak olduğu Tarım Kredi Kooperatifi muhasip 
stajyerliğine alınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Batapu maliki bulunduğu arazisine vâ
ki müdahalenin menolunması talebinden ibarettir.)f

(Arzuhal hulâsası: Devlet Şûrası 5 nci Dairesinin aleyhine 
vermiş olduğu ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine mugayir bulu
nan 4085/39 sayılı kararının iptali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Maaş tahsisi ve nüf us kayıtlarında dahi §e- 
hiden vefat etmiş olduğu mukayyet bulunan babasının bu şekil 
ölümü kabul edilmiyerek, Millî Müdafaa Vekâletince kendisinin 
tütün ikramiyesinden mahrum edildiğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası: 35 yıldır imar ve ihya etmek ve tahtı zi
raat inde bulundurmak ve 751 lira bedel mukabili ailesi uhdesine 
ihale olunan gayrimenkulünün bu kere Hâzinece başkalarına sa
tılmak istendiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: İleri Mensucat Şirketi tarafından Bakır
köy Kadmtro Mahkemesinde ikame olunmuş bulunan hedim dâ
vası üzerine mezkûr mahkemece 2644 ve 5602 sayılı kanunlar 
muvacehesinde vazife ve salâhiyet dışı olarak aleyhine ittihaz 
olunup kesinleşmiş bulunan hükmün infazının vazifedar merciin
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Arzııhal

No.

3239/3239 
3280/3280 

(S. No: 20)

3055/3055 
( S.  No: 27)

3574/3574 
(S. No: 28)

3533/3533 
(S. No: 29)

3215/3215 
(S. No: 30)

3218/3218 
(S. No: 31)

3568/3568 
(S. No: 32)

3150/3150 
(S. No: 33)

3072/3072 
(S. No: 34)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet- Topçu 
Haliç feneri Eğri- 
kapı Mum hane cad
desi N o : A 
İstanbul

Mümin Tozar 
S ırrıpaşa konağı 
altında N o : 10 
İzmit

Zakir ( 'ev i/k ıran  
Bayraıııbey m ahal
lesi çeltikçi 
İpsala

Scliıhattin Özkan 
3. sokak No: 3 te 
B akkal İsmail Kul 
yanında 
Erzincan

Mecit Hamamcı 
M. M. V. Dz. iv.
K. lığı Teknik G rup
ta  Yedek M ühendis 
Teğmen 
Ankara

Seyfettin  Tandar 
Gaziler caddesi 
No: 107 
Basıııane - İzmir

Haşan Görmüş 
örtaköv  Ceza Evindi1 
Niğde

İbrahim Dinçer 
Şckerturuş mahal
lesi Nevruz sokak 
No: 5 
Konya

H akkı Teoman 
Gülük m ahallesinde
No: 48 
Kayseri

Yillisek Meclisçe tâyin ve tesbit edilinceye kadar durdurulması 
talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası : Y ıpranm a zam m ı nazara alınm am ak sure
tiy le  em eklilik hakkından mahrum bırak ildiğin elan şik â ye ti m uta- 
lam m  ın d ır .)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : Tanınan iskân hakkını» el'an verilm em iş 
olduğundan şikâyeti m utazam m ındır.)

(Arzuhal hulâsası : Çiftlik ve çeltik ekimi ile iştigal etmekte 
olup hırsızlıktan zarar görmüş olduğundan, kendisine bir çift 
ökiiz ve araba temin edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisi için lüzumlu bir vesikan ın  veril
mesi zımnında yapmış olduğu müracaatın; Erzincan Emniyet 
teşkilâtınca türlü hakaretlere mâruz bırakılmış ve hilafı hakikat 
sabıkalar icad olunmak suretiyle yerine getirilmediğinden ve bir 
iş temin etmesine mâni olunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

. (A rzuhal hulâsası : İkm ali tahsil ed ip  çalışm ış bulunduğu  
A lm an ya’dan satınalarak yu rda  g e tird iğ i buzdolabının  satın- 
<ild iğ i tarih tek i m er’i hükümlere göre; b idayet en her hangi bir  
müsaade istihsaline lüzum  olm adığı halde 1956 y ılın dan  beri güm 
rükte bekletilm ekte ve ithaline müsaade edilm em ekte bu lunuldu
ğundan şikâyeti m utazam m ındır.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir hur ikzedel erinden olup vakti ile de 
müracaat etmiş bulunmasına rağmen kanuni haklarının tanın
madığından şikâyeti mutazanı m indir.)

(A rzuhal hulâsası : Meşrutun tahliye talebinden iba re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : ¡Sıhlıi sebep dol ay isiyle 1938 senesinde 
binbaşı rü tbesi üzerinden em ekliye ayrılm ış olup kanuni hakkı 
olan em eklilik ikram iyi sinin verilm em iş bulunduğundan şikâye t i 
m utazam m ındır.)

( Arzuhal hulâsası : Em ekli tevk ifa tm ın  verilm ediğinden  şikâ
ye ti m u tazam m ın d ır.)
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Arzuhal

No.

3224/3224 
(S. No: 35)

3238/3238 
(S. No: 36)

3062/3062 
(S. No: 37)

3149/3149
(S. No: 38)

3677/3677
3216/3216 

(S. No: 39)

2980/2980 
3549/3549 

(S. No: 40)

2951/2951 
(S. No: 41)

Recep Dizman ve 
arkadaşları 
Küçükbalıklı köyii 
Papazçeşme mevkii 
Bursa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Şen 
Ortaçeşme No: 74 
Ortaköy - İstanbul

Mümin K ızılkaya 
Yenimahallede 
İnece - Kırklareli

Aziz öner (K-442) 
Mustafa özean 
eliyle İş Hanında 
Erzincan

Hayrettin Abukan
örnek Lokantası 
No: 28 
Batman

Ali Acun
Muradiye Kocaııaip 
mahallesi Bayır so
kak No: 21 
Bursa

Hakkı Akbay 
Oto garajında be
lediye tahsildarı 
Antalya

(A rzu h a l hulâsası : İm ar K anununun m eriyete  girm esinden  
önce parsellen ip  10 y ıld ır  üzerinde inşaat yap ılm akta  olan 
B u rsa ’n m  Soğanlı ve K üçük B a likh  köylerindek i bu evlerin  
İm ar K anunu hüküm lerine dayan ılarak belediyece y ık ılm a m la  
karar verilm iş olduğundan ve  İm ar K anununun vatandaş  
lehine olan hüküm lerinin ta tb ik i cihetine g id ilm ediğinden  şikâyeti 
ve y ıla n ım  durduru lm ası ve daha âdil b ir tabikata  gidilm esi 
talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : B e y k o z’da sair şahıslar g ib i b ir H azine  
arazisi üzerinde ya p tırm a k ta  olduğu gece kondunun belediye  
zab ıtası tarafın dan  tah rip  ve hakarette bulunulm ak su reti ile  
yık ılm ış olduğundan şikâ ye ti ve k eyfiye tin  tahkiki ile m üseb
bip lerin in  tecziye olunması talebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : M übadil hakkı olarak iskânen adına  
tahsis olunup uzun y ılla r  tah tı ta sarru f unda bulunan evin  iskân  
yerin i terk  ederek kendisinden 10 yul sonra tekrar yu rda  gelm iş 
olan d iğer b ir m uhacire verilm iş olduğundan ve bu hakkına kar 
sı sel fe lâketzedeleri için yap ılm ış olan evlerden  b ir tanesinin  
kendisine verilm esi hususundaki m üracaatinin  de i s ’a f olunma  
clığından şik â ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : E rzincan  A sk erî H astanesinde 22 y ıl 8 ay  
lâborant olarak çalışm ış ve bu arada 10 y ıllık  b ir h izm etten  do  
lay ı da  borçlanarak 444 lira  ödem iş olduğu halde; istifaen  a y 
rılırken  kendisine em ekli ay lığ ı bağlanm adığından ve tevk ifa tı- 
nın iade edilm ediğinden  şikâ ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : Z ira i ilim ler üzerinde ihtisas yapm ak  
üzere kendisin i A v ru p a ’y a  sta ja  gönderecek olan T ürk ili T u 
rizm  ad lı ş irk e t hesabına, (b ild ird ik le ri şa r tla rı kabul ederek) 
Z iraa t Bankasına 800 lira  ya tırm ış ise de pasaport iç in  em niyet 
m akam larınca müsaade olunm aması üzerine k e y f iy e ti  adı geçen 
.şirkete b ild irilm iş ve bu m ektubunun geri gelm esi hasebiyle v a 
liliğe ya p tığ ı m üracaata bu şirketin  m üddeium um iliğe verilm if  
olduğunun b ild irild iğ in i m üddeium um iliğe de . başvurduğu  
halde cevap verilm em iş olduğundan bu ş irk e t nezd in dek i hakkı 
nm  aranm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : M übadil istihkakı olarak kendisine 172 
dönüm  arazi verileceği b ild irilm iş olmasına ve 1931 yılından  
beri m ü teva li olarak y a p tığ ı m üracaatlere rağmen Lozan A h it
namesine m ü sten it bulunan bu talebinin e l ’an i s ’a f ed ilm ediğ in 
den ş ik â y e ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : 20 E y lü l 1332 den 1 E y lü l 1339 y ılm a  
kadar jan darm a onbaşılığında geçen h izm etin in  E m ekli S an d ı
ğınca em eklilik m üddetin in  hesabında nazara alınm adığından  
ve M ücadelei M illîye  zam anından fa y  dalandır ılm adığından  şikâ
y e t i  m utazam m ındır.)

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

2856/2856 
(S. No: 1)

2849/2849 
İS. No: 2)

2217/2217 
(S. No: 3)

2218/2218 
(S. No: 4)

2231/2231 
(S. No: 5)

3367/3367 
(S. No: 6)

Ulvi Soyarslaıı 
Kavacık Subay Ev
leri Cihangir cad- 
desi No: 43 
Ankara

Süleyman Aydın 
Ardala köyünde 
Ilopa

Nazmi Sözer 
Ilacıbayram caddesi 
Etizafer sokak No: 8 
Ankara.

Hediye Barış 
İstiklâl mahallesi 
146. sokakta No: 293 
Adana

Aziz Kılıç 
Oermeyik köyünde 
Gölbaşı - Çankaya 
Ankara

Salih Ardan 
Kadıköy Şifa sokak 
No: 20 
İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : Giızcl Sanatlar A kadem isi Yüksek R e
sim  Şubesi nıezum ı olup itil isabet mi* bu lunduğu D ev le t Su  İş
lerinde ahiren yürürlüğe g iren  ücret kararnam esi h ilâfına aynı 
tahsili görüp d iğer şubelerden mezun olan arkadaşları 40 lira  
yevm iye  a ld ık ları halde kendisine 19 lira  yevm iye  verilm ekte  
olduğundan şik â ye ti ve m aaşında gerekli düzeltm en in  yapılm ası 
talebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası : B elediyede tem izlik  am elesi olup 6211 sa
y ılı  K anuna tevfikan  ödenm esi gereken ikram iyen in  ödenm edi
ğinden  şikâ ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası : Gerek m ücadeleye tekaddüm  eden zam an
da ve gerekse esnayı m ücadelede sebk eden yararlık ların a  ve çek
tiğ i meşak ve mezahime rağm en 1935 senesinde ya rb a y lık  üzerin
den yapılm ası ik tiza  eden em eklilik m uam elesinin b ir  dun  d ere
ce üzerinden  icra k ılındığ ından  şikâ ye ti ve bu hatalı muam elenin  
ıslâhı ta lebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h al hulâsası : D oğu m uhaciri s ıfa tiy le  va lidesi ve efra
d ı ailesi adına tahsis olunan hane do layısiyle  tapu , iskân  ve mah
keme arasında, tehaddüs eden ih tilâ fa  a it A dan a A s liye  H ukuk  
M ahkemesinde derbesti te tk ik  bulunan dâvanın b ir  an önce neti- 
cclendirilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : H izm eti askeriyesin i ifa  sırasında  saka t
lanıp m âlûl kalm ış bulunduğu halde gereken m a lu liye t m uam e
lesinin yapılm am ası sebebiyle açmış olduğu id a ri dâva  m üruru
zam andan redded ilm iş olduğundan m ağdu riyetin e m ahal b ırak ıl
mamak üzere m âl {diyetine, karar verilm esi ta lebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : İk i kattan  ibaret ve 50 lira  B in a  V ergisi 
olan evi için  y a p tığ ı tad ilâ t üzerine apartman, te lâkk i olunmak 
su retiy le  850 lira  verg i tarh  olunup öded iğ i y ıllara  a it vergilerle  
b irlik te  tahsiline tevessül olunduğundan ş ik â y e ti ve bu m iktarın  
h addi lâyık ıne in d irilm esi ve fuzu len  alm an paraların ın  iadesi 
ta lebin i m utazam m ındır.)



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

3332/3332 
2310/2310 

(S. No: 7)

2293/2293 
(S. No: 8)

2269/2269 
(S. No: 9)

3376 3376 
(S. No: 10)

3377/3377 
(S. No: 11)

3387/3387 
(S. No: 12)

3390/3390 
(S. No: 13)

2272/2272 
(S. No: 14)

Fahri Gençalioğlu 
Kusera köyünde 
Maçka - Trabzon

Kadriye Atasöz 
Demirsubaşı mahal
lesi Mustafa Şehit
ler sokak No: 13 
Gemlik

Tahsin Aydın 
Pazar mahallesi 
Hastane sokak No: 2 
Samsun

Şerif Hayri Kat- 
landur
Ycnimahallede 
emekli Nahiye Mü
dürü 
Serik

İsmail Ateş 
Galatasaray Mektebi 
yanındaki viranha- 
nede 
İstanbul

Talât Akgüngör 
Fatih Çinar mahal
lesi Kahveci Halit 
eliyle 
İstanbul ,

Bekir Mazi 
J. Er Okulu Sabık 
Et Mütaahhidi 
Silvan

Mustafa Sabri İkinci 
Ihtiyarettin mahal
lesi No: 33 
Konya

(A rzu h a l hulâsası : G ayrim enkulleri içerisinde bulunan lâdin  
ağaçlarının  kesim i için  ta leb e ttiğ i m üsaadenin Orm an İdaresin 
ce h ila fı kanun verilm ediğ inden  şik â ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : K an u n i m irasçısı bulunduğu E vk a f İd a 
resinin yed in dek i gayrim enkullerdcn  hissesine isabet edenlerin  
uhdesine d ev ir  ve teslim i talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : O ğlunu öldürenlerin  vâk i şahadete rağ
men Sam sun A ğ ır  Ceza M ahkemesince beraet e ttir ilm iş olduk
larından şikâyeti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : M alik ve z ilye d i bu lunduğu an'sa ve ev  
üzerindeki bu hukuku ta sarru fiyesi tapu  senedi ve 6 . V  . 1954 
tarih li T em yiz ilâm ı ile de sab it bulunduğu ve aksini tesb it eden  
her hangi b ir hüküm  de olm adığı halde, Cemal Tekin  adındaki 
bir şahısla olan aralarındaki noter m ukavelesine m üsten iden  icra  
te tk ik  m erciince ver ilip  ve T em yizen  tasdik  olunan m esnetsiz b ir  
kararla işbu tasarru fu  hukukiyesin in  selbolunduğundun şikâyeti 
ve k e y fiy e tin  b ir m ü fe ttişe  tahkik e ttir ile rek  vâk i kanunsuzlu
ğun önlenm esi ta lebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : V efa t eden pederinden  kendisine ve kar
deşlerine in tika l etm iş olan arazilerine vâk i fu zu li m üdahalenin  
m en ’i iç in  5917 sa y d ı K anuna tevfikan  y a p tığ ı m üracaatın, m ü
tecavize sa tılm ış olduğundan bahsilc, reddedilm iş olm asından şi
kâ ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : M. e şakı askeriye sebebiyle cinnete m üp
telâ olmuş bulunduğundan su baylık tan  tekaüde sevk edilm iş  
olup istidada  açıklandığı şekilde kendisine vefası olm ıyan 39 y ı l
lık ailesinin  b ir te r tip  neticesi olarak; üç a yd a  b ir alm akta oldu
ğu  130 lira  maaşının da hükm en vasi tâ y in  ed-ilen ailesine öden
mesi yü zü n den  sefalete duçar olmuş bulunduğundan ş ik â y e ti ve 
bu elim va z iye tten  ku rtarılm ası ta lebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: S ilvan  Jandarm a E r  Okuluna 178 kuruş  
üzerinden  e t taahhüdünde bulunm uş ahiren H üküm etçe ittih az  
olunan bir karar ile f iya tla r ın  artır ılm ası yüzünden zarara duçar 
olduğundan m ücbir sebep tah tında  vukubulan bu zararın  vâki 
m üracaatına rağm en Jandarm a TJmum. K . lığınca nazara alınm a
d ığından  şik â ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: A dan a’nın is tird a d ı sırasında sevk olundu
ğu  bu y er  te lg ra f muhabere m em urluğunda geçen 2  sene 9 aylık  
m ü ddetin in  M em urin K anununun m ü zeyyel m addesine tevfikan  
müddeti hizm etine ilâvesi talebind&n ib a re ttir .)



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

2305/2395 Nebahat Çelik 
(S. No: 15) İstiklâl mahallesi 

Tüccar Mehmet Er
dfern »yanında 
Pertek

2425/2425 A. Hamdi İnan 
2267/2267 Nuh Kuyusu caddesi 

(S. No: 16) No: 47
Üsküdar - İstanbul

2255/2255 Zeki Akseren 
(S. No: 17) Maliye Vergi Dairesi 

Müd. Vergi memuru 
Adana

2251/2251 Mehmet Göl 
(S. No: 18) Hülür-köyünde 

Gölköy

2241/2241 Yunus Şahin 
(S. No: 19) Fener köyünde 

Vakfıkebir

2238/2238 Sedat Börtecene 
(S. No: 20) Şirinycr 206 sokak 

No: 8 
İzmir

2432/2432 Hidayet Ertürk 
(S. No: 21) Yedieylûl mahallesi 

Gürleyen sokak 
No: 9 
Turgutlu

2422/2422 Süleyman Uygun 
(S. No: 22) Gümrük Muhafaza 

Müdürlüğünde Mu
hafaza Memuru 
İskenderun

(A rzuhal hulâsası: Jandarm a Çavuşu olan m ü teveffa  baba
sından kendisine bağlanıp evlenm esi üzerine kesilm iş olan m aaşı
nın  kocasının ve fa tı dolay isiy le  ahiren çıkan kanunlar dairesinde  
iadeten  kendisine tahsisi hususunda vâk i m üracaatın ın  J a n dar
ma Umum K om utan lığ ınca is ’a f  olunm adığından şik â y e ti m uta- 
zam m m dır.)

(A rzu h alin  hulâsası: Oğlu İstan bu l Teknik Ü n iversitesi O r
dinaryüs Profesörü  İhsan İnan’ın, 80 - 83 yaşların da  ve m uave
nete m uhtaç bir durum da bulundukları halde kendisine ve va lide
sine para  yard ım ın da  bulunm adığından şik â y e ti m utazam m ın dır.)

(A rzu h alin  hulâsası: M ezun iyeti akabinde askerî hastanede 
tah tı tedaviye  a lın ıp  tanzim  olunan h eyeti sıhhiye raporların ı da  
m alm üdürlüğüne gönderm iş bulunm asına rağm en gayrikanu n i 
olarak vazifesinden  m üstafi addedilm ek vc D evle t Şûrasına vâk i 
m üracaatının  da m ücerret karşı tarafın  d e f i  ve idd iası nazara  
alınmak su retiy le  m ağdur edilm iş bu lunduğundan; bu m ağdu riye
tin in  telâ fisi vc m âruz ka ld ığ ı 3  000 lira  zararın ın  da ödetilm e- 
si ta leplerinden  ib a re ttir .)

(A rzu h alin  hulâsası: Jandarm a teşk ilâ tın da  h izm et görm ekte  
iken, ağır şar tla r a ltın da  vazife ifası sırasında hâsıl olan ârızası 
gayrikab ili ted a v i görülerek her ik i ayağ ı kesilm ek su re tiy le  mâ- 
lûl ve m uavenete m uhtaç b ir durum a düşm üş bulunduğu halde/, 
vazife m alu liyetin in  kabul edilm ediğinden  ş ik â y e ti m utazam m ın- 
d ır .)

(A rzu h al hulâsası : A skerlik  h izm etin i ifa  sırasında  a yağ ı  
kesilm ek su retiy le  m âlûl kalm ış bu lunduğu halde a y lık  bağlan
m adığından şik â ye ti m utazam m ın ıdr.)

(A rzu h a l hulâsası : B ir  su reti ilişik  Gülhane A sk erî T ıp  A k a 
dem isinin  20 H aziran  1950 tarih li; faa l vazife  görebileceğine  
d a ir  olan raporuna rağm en muamele sın ıfın a  naklolunm ak is te 
nilm esi üzerine bizzarure tekaüde a yrılm ış bu lunduğundan m ezkûr 
em eklilik m uam elesinin hükümsüz added ilerek  henüz b ir rü t
besinin yaş haddin i dahi doldurm adığından  orduda tekrar istih- 
dam m m a karar verilm esi talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : M ü ddeti h izm eti 15 seneyi m ütecaviz  
bulunduğu halde m ü teveffa  kocasından kendisine aylık  bağlan
m adığından şik â ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : B ir  kaçakçılık hâdisesinden do layı bera
berce işten  men edilm iş ve tah tı m uhakem eye alınm ış bu lunduk
ları, halde d iğer arkadaşı başka b ir vazifeye  tâ y in  olunm uş bu
lunm asına rağmen kendisin in  iadei m em u riyet e t t i r  ilm ediğinden, 
şikâ ye ti m utazam m ındır.)



— 4 —

2405/2405 Ali Caba 
(S. No: 23) Dereli köyünde 

Taşova - Amasya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2404/2404 Havva Osmanpazarlı 
(S. No: 24) Yenidoğanmahallesi 

Fatih sokak No: 17 
Eskişehir

2403/2403 Ahmet Daydinç 
(S. No: 25) Aybey mahallesi 

Yurt sokak No:23 
Uşak

2528/2528 î. Ömer Başarır 
(S. No: 26) Mekir köyünde 

Yenişehir - Bursa

2540/2540 .Bekir Sıtkı Özkan 
(S. No: 27) Yürükselim mahal

lesi Akdere caddesi 
No: 13/2 
Maraş

2547/2547 Reşit Koltuk 
(S. No: 28) Ziraat İlkokul öğ

retmeni 
Küis

2568/2568 
(S. No: 29)

İsmail Çiftçi ve ar
kadaşları 
İkiçeşme mahalle
sinde 
Seyitgazi

(A rzu h a l hulâsası : İş ten  men olunduğu lıusustan dolayı 
mahkemece beraet e ttir ilm iş bu lunduğu halde hakkında başkaca  
bir tahkikata  daha m übaşiret olunacağı beyanı ile A m asya  va 
lisi M ehm et V a r ın ’h  tarafın dan  m uhtarlık  vazifesine başlafâ- 
m adığm dan  şikâ ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : Iskânen kendisine tahsis ed ilip  tapusu  
dahi verilm iş olan evin  iskân m üdürü  tarafından  kendisinden  
alınarak başkasına verilm ek  isten d iğ in den  şikâyeti mutazam - 
m m d ır.)

(A rzu h a l hulâsası, : 13 y ıllık  P T T  m em uru iken vâk i has
ta lığ ı üzerine idare ve D iyarbak ır hastanelerinde ted a v i görüp  
şifa  bulduğuna d a ir  Gülhane H astanesinden rapor alarak iadei 
m em u riyet e ttirilm esin i istem iş isede N üm une hastanesinden rapor  
g etirm ed iğ i için  m alulen tekaüde sevk  olunacağı, binaenaleyh  
bu raporu  alıncaya kadar is tifa  etm esi ve adı geçen hastaneden  
rapor g e tird iğ i va k it iadei m em u riyet e ttirileceğ i b ild irilm esi üze
rine bu iğfale  kapılarak istifa sın ı verm iş bulunduğu halde; m ez
kûr hastaneden a ld ığ ı raporu  ibraz e ttiğ i va k it yen iden  vazifeye  
tâ y in  hususundaki talebin in  m aalesef nazara alınm adığından şi
k â ye ti ve 13 y ıllık  m üktesep  hakkı nazara alınarak m uktazi m ua
m elenin ifası ta lebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: A çm ış olduğu tapu  ip ta l dâvasının  karşı 
tarafın  zin ü fu z kim seler bu lunm aları sebebiyle aleyhine n etice
lenm iş olduğundan ş ik â y e ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: O rduda yararlı b ir şekilde sebk etm iş olan
11 sene 11 ay  11 günlük h izm etin in  nazara a lm m ıyarak em ekli 
ikram iyesinden  mahrum, b ırakıld ığ ından  ş ik â y e ti m utazam m ın- 
dır.)

(A rzu h a l hulâsası: İş tirak  e ttiğ i ortaokul öğretm en m uavin li
ğ i im tihan ında; esas meslek dersi olup öğretm en okulundan m e
zun  olurken 10 num ara almak su retiy le  m uvaffak  olmuş bulun
duğu  ted ris  usulünden m u vaffak olam adığı idd ia  olunarak bu 
m üktesep hakkı ve başarılı geçen m eslek h izm eti nazara alınm a
dan gayrikanuni b ir şekilde bu haktan m ahrum  bırakıld ığ ından  
şikâ ye ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: K ard eşi S e y it  Ç if tç i’y i  öldüren fa iller hak
larındaki aşikâr delillere rağm en; hazırlık  ve son tahkikat sırasın
da  serbest bırakılm ış olm aları do layısiyle  de lilleri yok  etm eye  
ve şah itleri teh d it ile doğru  ifade verm ekten  a lakoym aya m u vaf
fak olm aları sebebiyle E skişeh ir A ğ ır  Ceza M ahkem esinde cereyan  
eden m uhakem eleri neticesinde beraet e ttirilm iş bu lunduklarından  
T em yiz M ahkem esinde derd esti te tk ik  bulunan buna a it kararın  
bozulm ası ve m em leket selâm eti bakım ından ka tillerin  m ahkûm ol
m aları esbabının tem in i talebinden ib a re ttir .)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



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

2574/2574 
(S. No: 30)

2651/2651 
(S. No: 31)

2650/2650 
(S. No: 32)

2593/2593 
(S. No: 33)

2941/2941 
(S. No: 34)

2984/2984 
3152/3152 

(S. No: 35)

2418/2418 
2556/2556 

(S. No: 36)

Osman ünal 
Mehmet Çobanoğiu 
Çırçır Fabrikasında 
işçi
Antalya

Safinaz Tokgül ve 
arkadaşları 
Selimiye mahalle
sinde 
Ordu

Mebruke Koyutan 
Taşmescit mahallesi 
Temirağa sokak 
No: 6 
Erzurum

Hâlise öztürk 
Kuledibi mahallesi 
Enver öztürk nez- 
dinde 
Hcpa

Ahmet Işıkgöz 
Mondolas köyünde 
Refahiye - Zevker

Mahmut özdcğdinli 
Plevne mahallesinde 
Gönen

Tevfik Çağlar 
Kadıköy Şifa Yo
ğurtçu Parkı yoku
şu Baklatarlası Ap. 
Daire 2 
İstanbul

(A rzu h al hulâsası: E m in  Ocak ad ın daki şahıs aleyhine açmış 
olduğu 3 000 liralık  tazm inat dâvasının  b ir an evve l hükme bağ
lanması talebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: Tarih ten  100 sene önce O rdu  kasabasının  
ıslah ve im arı m aksadiyle bâzı yerlerden  nakil olunan ahali, ta ra 
fından  inşa olunan cami ve m efruşatı ile im am  ve m üezzin  masari- 
fa tın ı tem in m aksadiyle kurulan çarşı ve m ahalleye iskân olunan 
m iislim  ve gayrim üslim lerden  zem in icarların ı tahsil etm ek k a yd ı 
ile i la c ı  Sadullah  ev lâ tla rı adına tescil ed ilm iş bulunan tapulu  
yerlerin den  bir kısm ı V akıflar İdaresince za p te d ilip  d iğer kısm ı 
da belediyece za p t ve işgal ve âhara satılm ış bulunduğundan ve; 
açtık ları m en’i m üdahale dâvaların ın  da dolam baçlı yo llardan  
aleyhlerine neticelendirilm esine çalışıld ığ ından  ş ik â y e ti m utazam - 
m m d ır.)

(A rzu h al hulâsası: K iracısı olan şahısla zin a  ya p tığ ı id d ia  ve  
isnadı ile m ahallî mahkemece haksız yere mahkûm  edild iğ inden;  
vâki T em yiz talebi dolayısiyle  kendisin in  bu m üşkül durum dan  
ku rtarılm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: 1335 y ılın d a  H asköy N ahiye M üdürü  iken  
Erm enilerle yap ılan  b ir m üsadem ede şehidolan kocasının işbu  şe- 
Iıadetini sair delillerle isbat etm iş bulunm asına rağm en; her hangi 
bir k a y ıt bulunm adığından bahsile şeh it ay lık  ve tazm inatın ın  
verilm ediğinden  şik â ye ti m utazam m ındır.)

( A rzu h al h u lâ sa sı: R efah iye A s liye  H ukuk H âkim i tarafın 
dan m esnetsiz b ir alacak idd iası üzerine trak törü  ve gayrim en
ku lleri hakkında verilm iş olan ih tiy a ti  ted b ir  kararından  şü<âyeti 
m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : B abasından m ü n tak il 31 küsur dönüm lük  
tapu lu  yerin in  20 dönüm üne İbrahim  ve E m in e adın daki şahıs
ların  vâk i fu zu li m üdahalelerinin m en ’i  için asliye hukuk mahke
m esinde açm ış olduğu dâvanın  redded ilm iş bu lunm asından şikâ
y e t i  ve m ağdu riye tin in  te lâ fis in i tem inen Y üksek Meclisçe bir 
tahkik h eyeti gönderilm esi ta lebin i m u tazam m ın d ır.)

(A rzu h a l h u lâsası: İş tirak  e ttiğ i B irin ci C ihan ve  İstik lâ l 
savaşlarında vâki m alu liyetine da ir raporlu n  dosyasında m ev

cu t bulunduğu halde em ekliliğin in  âd iyen  icrası üzerine gerek  
E m ekli Sandığına ve gerekse D evle t Şûrasına y a p tığ ı m iiraat- 
lere m ü ddeti kanunisi içerisinde ta lep te  bu lunm adığı için  m enfi 
cevap verilm iş olm asındaki isabetsizliğe ve n itek im  kendisin in  
harb m alûlü added ilip  ed ilm iyeceğin i tekaüde şevkinden  önce b il
m esine m addeten  im kân bulunm adığına tem asla; hak ve adle



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

3525/3525 
(S. No: 37)

2423/2423 
(S. No: 38)

3393/3393 
(S. No: 39)

3231/3231 
(S. No: 40)

A. Nizamettin Bâ- 
bertekin
Âbidei Hürriyet 
caddesi 129/1 daire 4 
Şişli - İstanbul

uygun bulunm ıyan  m ezkûr Şûra kararın ın  bozularak harb mâ- 
lû llüğüne karar verilm esi ve m üterakim  m atlu batım n  ita sı ta le
binden ib a re ttir .)

( A rzu h al h u lâ sa sı: İn aye t P ayzin  aleyhine İstan bu l A s liye  
8 nci H ukuk M ahkem esinde açmış olduğu evlâ tlığ ın ın  ip ta li  ve  
bu baptak i tashihi karar ta lep  ve iadei m uhakeme dâvaların ın  
m ezkûr mahkeme ve T em yiz İk in ci H ukuk Dairesince usul ve  
kanun hüküm lerine m u gayir olarak redded ild iğ in den  ş ik â y e ti ve  
m ezkûr m uam elenin ip ta li  ta lebin i m u tazam m m dır.) #

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya 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 yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1245 3 . XII. 1958

Mevlût Armutçu 
Tüccar
Nizam sokakta 
Zonguldak

Melâhat German 
1012. sokak No: 68 
İzmir

Süleyman Selek 
Cemaat namına 
imam
Barakrt köyünde 
Dinar

(A rzu h a l hulâsası : R esm î teşekküllerce yap ıla n  ihalelerin ; 
2490 say ılı A r tırm a  ve  eksiltm e K anununa tevfikan  gazete ile  
ilân ı m eşru t ve bu ilân ların  ahiren yü rü rlü ğe g iren  b ir k aram a  
me ile H ü kü m et eli ile te v z i ed ilm ekte bulunm asından istifa d eye  
katkışan bâzı m ahalli gazetelerin  kendilerine fa zla  ü cret tem in i 
m aksadı ile bu ilân ları norm al klişelerden  daha büyük klişe ve  
punto larla  neşretm elerin in , m ütaahhidin , do layısiy le  D evle tin  
zararın ı m ucibolacağından bahsile; b ir örneğin i İlişik olarak  
sunduğu Z on gu ldak’ta  m ünteşir D em okrat T ü rk iye  gazetesinde  
de yap ıla  gelm ekte olan bu yo ldaki ilân  şeklin in  ıslahı ve iş  hac
m i il(f m ütenasip  b ir hale konulm ası ta lebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : A nnesinden  kendisine in tik a l eden evi 
büyük zelzelede yık ılm ış olduğu ve arsa k u r ’a listesine ith a l olun
duğu da kendisine 2  defa  teb liğ  edilm iş bu lunduğu halde; çek i
len bütün  k u r ’alara ith a l ed ilm iyerek  m ağdur edilm iş bu lundu
ğundan; belediyen in  bu işleri tedvire, va z ife li k ıld ığ ı m em urun  
ü st m akam ları bu yo lda  iğ fa l etm iş, do layısiy le  hakkını k a y 
betm iş bulunm ası sebebi ile hakkında M em urin  m uhakem at K a  
nununa tev fik a n  tak iba t yap ılm ası ve m ağdu riyetin e n ihayet 
verilm esi talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : Z ira i alet ve araçların , sa ir ih tiyaç  
m adde ve  m alzem e f iya tla r ın d a k i yü kselişler nazara alınarak, 
rençbere yard ım d a  bulunulması' ta lebinden  ib a re ttir .)



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

$07/3207 
(S. No: 41)

3210/3210 
(S. No: 42)

3396/3396 
(S. No: 43)

3408/3408 
(S. No: 44)

3410/3410 
(S. No: 45)

3208/3208 
(S. No: 46)

3084/3084 
3284/3284 
3257/3257 
3188/3188 

(S. No: 47)

3382/3382 
(S. No: 48)

3370/3370 
(S. No: 49)

Ahmet Kocaman 
Avculu köyünde 
Tirebolu

Hayri Erişen ve ar
kadaşları 
D. P. Başkanı 
Kamışlı - Bozantı

Lûtfi Fettalıoğlu 
Belediye Reisi 
Hâruniye

Mustafa Yalçın 
ve arkadaşları 
Belediye Reisi 
Hacılar - Hâruniye

Kerim Demir ve 
arkadaşları 
Bulgaristan göç
menlerinden 
Kırıkhan

Fahriye Demirci 
Devegörmez Dar 
sokak No: 17 
Tokad

Rauf Başoğlu 
Yakç.ukur köyünde 
Tonya

Kâmil Eke 
Mahmudiye mahal
lesi 54 sokak No: 2 
Mersin

Mehmet Turan ve 
arkadaşları 
Uray caddesi üzerin 
de tüccar Mecit Yü
ce eliyle 
Mcrsi^

(A rzu h a l hulâsası : F ın d ık  sa tış koopera tifi m em urlarının  
gayrikanuni hareketlerinden  ve alâkalıtarca kontrola tâbi tu tu l
m adıklarından  şik â ye ti ve ye r li olan bu m em urların  d e ğ iş tir il
m esi ve m uam elelerin in  sık  sık teftişe  tâb i tu tu larak  vatandaşın  
m u tazarrır olm asına mahal bırakılm am ası ta lebin i m utazam  
m m d ır.)

(A rzu h al hulâsası : B ozan tı kazasının N iğ d e ’ye  bağlanması 
m evzuundaki vâk i teşebbüsün istidada  belirtilen  sebeplere binaen  
isabetsizliğ ine tem asla; adı geçen kazanın bağlılığ ında her hangi 
bir değişik lik  yapılm am ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al h u lâsası: B ağlı bulunduğu Bahçe kazası ile f i i l î  ve 
tabiî bir bağlılığı olm ıyan H ârun iye nahiyesinde lağvolunan m ah
keme teşkilâ tın ın  yen iden  ihyası talebinden ib a re ttir .)  

» » » » » »

(A rzu h a l h u lâ sa s ı: İskân  hakkı olarak verilen  susuz topraJc- 
lar geçim lerin i tem ine kâfi gelm ediğinden; 4753 sa y ılı K anunun  
34 ncü m addesinin  (b )  fıkrasın a  tevfikan  borçlandırılm ak su reti 
ile A m ili bataklığından kurutu lan  araziden y e te r i kadarın ın  ken
dilerine verilm esi talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al h u lâ sa s ı: Uzun senelerdir ilkokul öğretm enliğ i ve 
k illiğ i yapm akta  bulunduğundan asil öğretm enliğe geçirilm esi ta 
lebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al h u lâ sa s ı: H er hangi bir okula k a y ıt ve kabulü hu
susunda kendisine yard ım da  bulunulm ası ve kabıd şartların ın  
bild irilm esi talebinden  ib a re ttir .)

(A t'zuhal h u lâ sa s ı: M illî M ücadelede m esbuk h izm etlerine  
m ütaallik  ilişik  olarak takdim  k ıld ığ ı vesaikle de m ü eyy it vc m üs
tahak bulunduğu üzere; İstik lâ l M adalyası ile ta ltif  olunması 
talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al h u lâsası: İşçilikle geçinen fak ir  kim seler olup ta
rih ten  6 y ıl önce şehre 3 kilom etre m esafede sahilde yapm ış  
oldukları gecekondulara a it yerlerin  H âzinece m etre karesi 5 li
ra  üzerinde satışa çıkarıld ığ ından şikâ ye ti ve em sali mesbuk  
bulunduğu üzere bu yerlerin  16 kuruş üzerinden  kendilerine ve 
rilm esi ta lebin i m utazam m ındır.)



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

3366/3366 İbrahim Özkan 
(S. No: 50) İhsaniye mahallesi 

62 sokak Yarıbaşlı 
bahçe içinde 
Mersin

3082/3082 Reşat Cantaş 
(S. No: 51) 93 No. lu G. K. Kur

su Demirci öğret
meni 
Tosya

2853/2853 Mehmet Merakümcü 
(S. No: 52) Kaptanpaşa mahal

lesi Ahmet Rasim 
sokak No: 62 
Kadıköy

2809/2809 Mcvlût Birlik 
(S. No; 53) Ceza Evi Memuıa 

Ilonaz

2585/2585 Gülsüm Saka 
(S. No: 54) Kılıçdede mahallesi 

Söğütlü sokak .No: 
54 te Hüseyin İşlek 
yanında 

v Samsun

2582/2582 Reşit Beziz ve ar- 
(S. No: 55) kadaşları 

Muhtar 
Diğor

3091/3091 Mehmet Topal 
3282/3282 T. C. K. Bakımevi 

(S. No: 56) Hereke

3153/3153 Süleyman Afşarlı 
(S. No: 57) Kaynakçı

Fethiye - Muğla

3061/3061 İsmail Zeybek 
(S. No: 58) Göğüs Hastanesi 8.

A Servis 42 yatak 
Tepecik - İzmir

(A rzu h al h u lâsası: M ersin ’de ya p tırm a k ta  olduğu ev i için  
ih tiya c ı olan 7 ton dem irin , m ahallî te v z ia tta  sıraya  r ia ye t olun
m adığından, yerilm esin in  tem in i talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l h u lâ sa s ı: D aha önce D ü yu n  tertib in den  ödeneceği 
bild irilm iş olan 251 liralık  b ir istihkakın ın  bu defa  da  buna dair  
her hangi b ir kayda  tesadüf olunm adığı b ild irilm ek su retiy le  
8 y ı ld ır  ödenm ediğinden ş ik â y e ti m utazam m m dır.)

(A rzu h a l h u lâ sa s ı: Y üzbaşı iken 1956 tarih inde is tif  aen or
du dan  a yrılm ış bulunduğunu, bu kere dü n ya  va ziye tin in  çok 
kritik  b ir safhaya g irm iş olması itib a riy le  m uvazzaf, yedek subay  
veya  er olarak orduya  tekrar alınarak hizm et im kânı bahşolun- 
m ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l h u lâsası: D en izli Ceza E vin e  naklolunm ası ta lebin 
den  ib a re ttir .)

(A rzu h a l h u lâ sa s ı: A skerlik  vazifesin i ifa  sırasında kurşun
la vu ru lu p  ölen oğlundan; ik i ye tim i ile m uavenete m uhtaç du
rum da bulunan kendisine maaş bağlanm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : A rdah an ’a naklolunduğunu du ydu k ları 
H üküm et D oktoru  Celâl A ra s’m  halkı m em nun eden ve onların  
sağlığı ile yakından alâkalanan bir şahıs bulunm ası itib a riy le  ka
zalarında bırakılm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : A d a y a p a za rı’nda kendisine b ir iş  tem in  
olunması talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: L âstik  kayn akçılığ ı ile iştiga l etm ekte bu
lunduğu halde M uğla v ilâyetin e yap ılan  kauçuk tahsisinden v ilâ 
yetçe fayda lan d ırılm ıyarak  çoluk çocuğunun nafakasını tem in
den âciz b ir durum a düşürüldüğünden  ş ik â y e ti ve badem a y a p ı
lan tevz ia tta n  kendisin in  de faydalan dırılm ası için  valiliğe em ir 
buyurulm ası ta lebin i m utazam m m dır.)

(A rzu h a l hulâsası: Uzun y ılla rd ır  verem  hastalığına m ü ptelâ  
olup hastaneden çıkm ak üzere bu lunduğundan; kendisine bu du
rum una ve fakru  haline binaen gerekli yard ım d a  bulunulm ası 
talebinden  ib a re ttir .)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. * adı, soyadı ve adresi E ıeümen karan ve ne sebepten verildiği

2981/2981 Alâettin Turanlı 
(S. No: 59) Oto Makinisti 39.

Tüm. 156. Mot. Top. 
Tb. Srv. Brl. 
Dörtyol

2947/2947 Casim Tayyar 
(S. No: 60) Mahrnutlu köyünde 

Kırıkhan - Hatay

3134/3134 Hüseyin Samur 
(S. No: 61) Kâzımkarabekir - 

Karaman

3070/3070 Mehmet Yaroğlu 
(S. No: 62) Holaysa köyünde 

Çaykara

3136/3136 Ali İlkkutlu 
(S. No: 63) Gümrük Başme- 

murluk kolcusu 
4044
K. D. Ereğli

3145/3145 Necip Akkurt 
(S. No: 64) Kadriye köyünde 

Bergama

3186/3186 Osman Kalpakoğlu 
(S. No: 65) Dülgerli köyünde 

Rize

3204/3204 Ali Rıza Tünay 
(S. No: 66) Kuzanlı mahallesi 

Hüseyin sokak No: 6 
Gazianteb

2571/2571 Rıza Kocaman ve 
(S. No: 67) arkadaşları * 

Muhtar
Iloşdere köyünde 
Çatalca

(A rzu h a l hulâsası: M urgul B ak ır İşletm esinde işç i iken  asker
lik  h izm etin i ifa  için  ayrılm ış olup balaye h izm etin i adı geçen İş
letm ede çalışm ak su retiy le  geçirm esi için  y a p tığ ı m üracaatlardan  
bir cevap alam adığından talebinin  is'a fi esbabının istikm alina  
m ü teda ird ir .)

(A rzu h a l hulâsası: F ak ir ve toprağa  m uhtaç ç iftç ilerden  bu
lunm ası sebebiyle halen kim seye verilm em iş olan A m ik  gölü batak
lığ ındaki 11 parsel sa y ılı 40 dönüm lük yer in  adına tahsis ve tes
cil olunm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: K u rak  olan n ah iyelerin in  su  ih tiyacın ı g i
derm ek için  yapılacak sondajların  H üküm et eliy le  yap ılm ası ta le
binden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: Ç aykara’da Z ira i K r e d i  K oopera tifin ce  
yapılan  tev z i ve tahsislerdeki yolsuzluklardan  ve  kendisine hakkı 
olan kred in in  verilm ediğinden  ş ik â y e ti m u tazam m ın dır.)

(A rzu h a l hulâsası : 25 lira  m aaşlı b ir m em ur o lup  annesine 
du l ham şire ve ik i yetim in e dahi bakm ak zorunda bulunm ası do- 
lay isiy le  geçim inden âciz b ir durum a düşm üş bulunduğundan, 
halihazır m em u riyet m ahalline nazaran daha m üsait şartla rı haiz 
olan m em leketi H a lfe ti’ye  civar her hangi b ir g ü m rü k  teşkilâ tına  
naklolunm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : B ir  m iras m eselesinden do layı açtığ ı 
dâvada vekâletin  deruhde ed ip  ü cre ti vekâ le tin i dah i tamame7i 
ödem iş olduğu B ergam a avukatlarından  O rhan S in er’in  vekâlet 
vazifesin i hakkı ile ifa  etm ediğinden  şik â y e ti m u tazam m ın dır.)

(A rzu h a l hulâsası : K öye  a it b ir m erayı 1942 senesinde bütün  
köy halkı toplanarak nahiye m üdürünün kararı ile beyin lerinde  
taksim  ed ip  o tarih ten  beri im ar etm iş bu lundukları halde; birkaç 
m enfaatperestin  vâk i m üracatları üzerine bu taksim in  bozulm a
sına tevessü l olunduğundan ş ik â y e ti ve eski halin ipkası talebini 
m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : S ıhhi m azeretine ve a tın ın  bulunm am asına  
binaen; sü vari tahsildarlığ ından  p iya d e  tah sildarlığ ın a  alınması 
hususundaki vâk i ricasinı nazara a lm ıyarak k e y f i b ir şekilde va 
zifesine n ihayet veren  Gazianteb D efte rd a r ı B a h ri A k ın c ı’dan  
şikâyeti ve kendisin in  m ezkûr y er  m aliye kâ tip liğ in e  tâ y in  k ılın 
ması talebin i m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : Toprağa elan ih tiyaçların a  binaen, m et- 
rıık  em valden bulunan Tatarcık Ç iftliğ i arazisin in  T evzi K om is
yonunca kendilerine dağıtılm ası talebinden  ib a re ttir .)



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

2561/2561 C. H. P. Beyoğlu 
(S. No: 68) îlce Kongresi Baş

kanlık Divanı 
İstanbul

2565/2565 Kıza Sönmez ve aı- 
(S. No: 69) kadaşlan

Vağver köyünde 
Erzincan

2564/2564 Kahraman Kuzey 
(S. No: 70) Kaledibi mahallesi 

halkı namına 
Tortıım

2555/2555 Sıtkı öcel 
(S. No: 71) D. P. Üyesi

A. Karakısık kö
yünde 
Kırıkkale

2429/2429 Ali Hilmi Demirtaş 
(S. No: 72) Alata Teknik Bah

çıvanlık Okulunda 
Î§Çİ
Erdemli

3246/3246 Necip Kederli ve 
(S. No: 73) arkadaşları

İbrahimçelebi ma
hallesi Güzel sokak 

- v No: 19 
Manisa

5254/2254 Lâtif İnanç 
(S. No: 74) Gündüşlü köyünde ■ 

Koçarlı - Aydın

2859/2859 Hüseyin İnce 
(S. No: 75) Kargapazan kö

yünde
Karlıova - Bingöl

(A rzu h a l hulâsası : İs tan bu l’un im a n  yolunda g irişilen  is tim 
lâk hareketin in , İk tisadi buhran, m alzem e ve  yersiz lik  g ib i se
beplerle halkı m eskenden, çalışm a ve kazanç im kânından m ah
rum  bir hale ve gün begün daha s ık ın tılı b ir durum a düşürm üş  
bulunm ası itib a rı ile durduru lm ası ta lebinden  ib a re ttir .)

/
(A rzu h a l hulâsaşı : E llerin dek i arazilerin  E rzincan  v ilâ y e 

tin in  kurulm ası için  va k tiy le  istim lâk  olunm ası m ünasebeti ile 
halen toprağa  m uhtaç durum a düştüklerinden  b ir an önce ken
d ilerin e arazi verilerek  sefa letten  ku rtarılm aları talebinden  iba
re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : H a ra p  ve y ık ılm a  teh likesi olan T o rtu m ’un  
K a led ib i cam ii için  50 m etre küb odun ve  1 000 lira para  y a r 
dım ın da  bulunulm asının tem in i talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : Günün ik tisa d i icaplarına uygun  bulun- 
m ıyan ve dü şü k  olan b u ğ d a y  f iy a tın ın  70 kuruş olarak tesb it 
edilm esi ta lebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : M aarif ve  dah iliye  m esleklerinde sebket- 
m iş bulunan 34 y ıllık  h izm etine m ukabil em ekli a y lığ ı bağlan
m ası ta lebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : Kanunu„m ahsusuna tev fik a n  lâğvolunup  
V akıfla r İdaresince şahsı ahara satilm vş olan K abak  tekkesi 
nam ı ile m âru f, m etru k ' ve  harap, ta rih i ve  âsarı a tika  olmak 
bakım larından b ir  değer taşım adığından  bu m aksatla  vâk i is tim 
lâk teşebbüsünden sarfı n azar olunm ası ta lebin i m utazam m ın dır.)

• /
(A rzu h a l hulâsası : 5 nü fu slu  e fra d ı ailesi ile  b irlik te  to p 

raksız ve  m uavenete m uhtaç b ir du ru m da bulunduğundan zelzele 
felâketzedesi olarak kendisine ya p ılm ış olan 2 150 lira  para  y a r
d ım ı ve  25 kilo ç iv i yard ım ın dan  do layı olan borcu için  bankaca 
sık ış tırılm ak ta  olduğundan, m aruz haline binaen m ezkûr borcun  
a f f ı  talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası ! H er  y ı l  olduğu g ib i K u lu n k  yaylasına  
çıkm ış olan halkın, m ütegallibeden  olan K asım  D  em ir a lp  ’>n 
hakkı ta sa rru f idd ia sı ile m ahallî hüküm ete y a p tığ ı m üracaat 
üzerine bu rayı terke icbar edild ik lerinden , susuz ve gayrim ü sait 
olan köy iklim ine dayanam ıyan  insan ve h ayvanatın  te le f olm ası
n a  sebeb iye t ver ild iğ in den  ş ik â y e ti ve  buna mahal bırakılm am ası 
ta lebin i m utazam m ındır.)



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

2232/2232 Vahap Yağan 
3372/3372 Pazarcık köyünde* 

(S. No: 76) Pütürge

2274/2274 Ali Rıza Toktan 
3680/3680 Taptikler köyünde 
3838/3838 Türüşmek - Tunceli 

(S. No: 77)
2288/2288 Cihat Taşkmer 

(S. No: 78) Karayolları 33. Şu
bede Muamelât Me
muru 
Alanya

3546/3546 Arif Ünal 
(S. No: 79) Dumlupınar İlkokul 

öğretmeni 
Fatsa - Ordu

3583/3583 Şerit' Alptekin 
(S. No: 80) Baba Findi sokak 

Anadolu Hanı 3-5-7 
Çayevi
Kasımpaşa - İstanbul

3588/3588 Salih . Tatlı ve ar- 
(S. No: 81) kadaşları

Su Getirme Cemiyeti
Reisi
Çaykara

2802/2802 İbrahim Sudi lşcan 
(S. No: 82) Koca M. Paşa cad

desi No: 391 
Samatya - İstanbul

2950/2950 Ahmet Bircan
3439/3439 Karaburna köyündo 

(S. No: 83) Hacıbektaş

(A rzu h a l hulâsası: G ayri kabili ted a v i b ir h asta lığa  musab- 
olup v ıa d d i h içbir im kâna da sahip bulunm adığından; kendisine  
arazi verilm esi veya  n akdi yard ım d a  bulunulm ası ve belediyece  
m em leketine kadar gönderilm esi ta lep lerin i m u tazam m m dır.)

(A rzu h a l hulâsası: T ürk vatandaşlığ ına kabul olunm ası hak- 
kındaki vâk i m üracaati dolayısiyle  m ahallî em n iyet teşk ilâ tın a  
gerekli emrin verilm esi talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: İti senelik m uvazzaf subay iken  em ekliye  
sevk olunması üzerine yevm iye li olarak K a ra yo lla rın d a  vazife  
alıp  S y ıld ır  burada çalışm akta olduğu halde kendisine nazaran  
her yönden  daha dun va s ıfta  olanların alınm ış bu lunduğu  meslek 
sınıfına• geçirilm ediğinden  şikâ ye ti m u tazam m m dır.)

(A rzuhal hulâsası: 71 18 say ılı K anunla  kurulm uş olan ö ğ 
retm enler B ankasının  ilk  tesis h eyetin in ; m ülga y a p ı san d ığ ı son  
um um i h eyeti olacağı m ezkûr kanunun m uvakkat 3  ncü m adde
sinde d e r p i ş  o l u n m u ş  ve kendisi bu um um i h eyetin  ü yesi bulun
m asına rağm en; m ahalli m em u riyetin in  değişm iş olm ası sebebiyle  
6 E kim  1.958 top lan tısına  yedek ler çağırılarak kendisin in  ve d iğer  
bâzı üyelerin  çağırılm am asındetki g a yr i kanunilik ten  ş ik â y e ti ve 
m ezkûr m addei kanuniyenin ta tb ik in in  tem in i ta leb in i m utazam - 
m m d ır.)

( A rzuhal hulâsası : a ) Gölcük D eniz F abrikalarında sebk- 
eden 18 senelik hizm etine mukabil kendisine b ir hak tan ın m adı
ğından,

b ) Kanun dışı şahsi hürriyetin in  ta h d it, te v k if  ve böylece 
tabiî haklarının selbedilm iş bulunduğundan,

c) İstanbul E m n iye t İkinci Şube M ü dü rlüğü n deki va z ife li 
ler tarafından döım ldüğünden şikâ ye ti m utazam m ınehr.)

( A rzuhal hulâsası: K öy lerin de yap ılm ası za ru ri olan su tesi
sa tı için  gönderilm esi m ukarrer ve kendilerine dahi teb liğ  edilm iş 
olan su borusu ve 45 OOO lira lık  n akdi yard ım ın  âcilen  gönderil
m esi veya  halkın sıhhati ile ilg ili olan methalle sıı tesisa tın ın  D ev
letçe ya p tırılm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: T ıp , A stron om i ve Jeo lo ji tah sili yapm ak  
üzere harice gönderilm esi hususunda kendisine y a rd ım d a  bulu
nulm ası talebinden  ib a re îtir .)

(A rzu h a l hülâsası : H acıbektaş kazasında d a ğ ıtım  yapan  39 
num aralı Toprak T evzi K om isyonunca m üstahak olm ıyan lara  
toprak verileliği halde kendilerin in  bu kanuni h aktan  m ahrum  
bırakıld ık larından  şik â ye ti m utazam m m dır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almıya yetkili



— 12 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

idari makam ve mercilerce katî 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

1240 8. XII . 1958

2215/2215 Nuri Ateşoğlu 
(S. No: 84) Emniyet Amirliği 

Muzaffer Sırmalı 
nezdinde 
Bafra

3086/3086 Âdil Aktan 
(S. No: 85) Ulugazi mahallesi 

Kadımeydanı No: 1 
Samsun

2245/2245 Fıtan Altın 
(S. No: 86) Yeniköyde 

Of

2240/2240 Abdullah Timaçin 
(S. No: 87) DDY 7 nci İşletme 

Müdür Muavini Rıza 
Başaraner eliyle 
Sirkeci - İstanbul

2237/2237 Mehmet Tepe 
(S. No: 88) Basharık mahalle

sinde No: 4/1 
Malatya

2285/2285 B. Balkır 
(S. No: 89) Bakırköy Yenima

halle Huban sokak 
No: 30 
İstanbul

3581/3581 Feyzullah Baykal 
(S. No: 90) Sanayi caddesi Me

ram Oteli karşısında 
Kunduracı 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası : M illî m ücahitlerden  olup halen yaşının  
ilerlem iş ve m uavenete m uhtaç b ir du rum da bulunm uş olması 
itib a riy le  em sali m isillû  kendisine de va tan i h izm et tertib in den  
aylık  bağlanm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : Balkan, B ir in c i Cihan ve İs tik lâ l savaş
larında va tan  uğrunda sebk eden yararlık ların a  binaen halen  
70 yaşında  m efluç, m âlû l ve m uavenete m uhtaç durum da bu lun
duğundan va tan i h izm et ter tib in d en  aylık  bağlanm ası talebin i 
m utazam m ın dır.)

(A rzu h a l hulâsası 
den ib a re ttir .)

U m um i a f kanunu çıkarılm ası ta lebin

(A rzu h a l hulâsası : 6122 sa y ılı K anunun  m eriye te  girm esin  
den önce m ü cerret 60 yaşında bulunm aları hasebiyle r e ’sen  
em ekliye sevk  ed ilip  30  y ıllık  m ü d d eti h izm etlerin i henüz ikm ai 
etm edik leri için  bu kanunla tanınan tekaü tlük ikram iyesinden  
m ahrum  kalanların  bu m ahrum iyetlerin in  izlesin i tem inen İnce
lenm ekte olan personel kanunu lâyihasına gerekli hüküm lerin  
konulm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : T em d itli jan darm a onbaşısı iken b ir ka
tilin  tak ib i sırasında  hayvandan  düşerek sol ayağın ın  d izden  k ı
rılm ası üzerine da im î çürüğe sevk olunup kendisine bağlanan  
m aaştan başka 1 000 lira  da  tazm in at verileceğ i b ild ir ild iğ i h a l
de karşılıksız borç o lup tahsisat tem in ine kadar ödenem iyeceği 
nin b ild irilm esinden  ş ik â y e ti m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : G eçim leri m ünhasıran gayrim enkulle- 
rinden a ld ık ları cüzi icara bağlı olanların gayrim enku l kiraları 
hakkm daki kanun şüm ulü d ışın da  b ırakılm aları talebinden  iba  
re ttir .)

( A rzu h al hulâsası : B ü tü n  meslek ve sanat m ensuplarının  
istikba llerin i sosyal tem inata  bağlam ak m aksadı ile sendika ve  
bilum um  sanat derneklerin in  b ir cem iyet halinde teşkilâ tlandı 
rılm ast tem ennisinden  ib a re ttir .)



— İS —
Arzuhal

No.

3509/3509 
(S. No: 91)

3512/3512 
(S. No: 92)

3540/3540 
(S. No: 93)

3535/3535 
(S. No: 94)

3156/3156 
(S. No: 95)

3222/3222 
(S. No: 96)

3209/3209 
(S. No: 97)

3120/3120 
(S. No: 98)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hayrettin Arkış 
Narlıtekke - Çiftefı- 
rın No: 11/A 
Bursa

ilidir Elma 
Eğitmenler Birliği 
adına 
Arguvan

Sait Toraman 
Merkez Ceza Evi 
mahkûmlar adına 
Elâzığ

Mahmut Çetinkaya 
Ceza Eevi mah
kûmları 
Gümüşane

Eşref Çengeloğlu 
î. E. T. T. İdare
sinde Müşteriler 
Dairesinde Kontrol 
Memuru 
İstanbul

Ahmet Tanrıöver 
Vakıflar Memuru 
İskenderun

Selâhaddin Sonat 
Dumlupmar mahal
lesi Çelenk sokak 
No: 13 
İskenderun

Aydemir Hodul 
Maarif Memurluğu 
eliyle
Bünyan - Kayseri

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : 241 say ılı vâk i m üracaat üzerine A r z u 
hal Encüm enince ittih a z  buyurulan  4470 sa y ılı K a ra rla  18 y ı i
lık  h izm etinden  do layı her ne kadar em ekli a y lığ ı bağlanam ıyd- 
cağı b ild irilm iş ise de, m üracaatının  sebk eden ya ra rlı h izm et
lerinden  dolayı kendisine va tan i h izm et ter tib in den  maaş bağlan
masına m ü tedair bulunm ası itib a riy le  durum unun M illî M üdafaa  
Vekâletince inceletilerek 73 yaşında ve m uavenete m uhtaç bir  
durum da bulunduğu dahi nazara alınm ak su retiy le  talebin in  is ’- 
afm a m ü teda ird ir .)

(A rzu h al hulâsası : 1938 yılın dan  beri öğre tim  cam iası içeri
sinde h izm et ifa  etm ekte bulunan eğitm enlere m em urine tanınan  
haklardan hiç olmazsa b ir kısm ı tanınarak bunların  geçm iş h iz
m etlerin in  değerlend irilm esi esbabının istik m a li ta leb inden  iba
re ttir .)

(A rzu h allerin  hulâsası : Um um i a f kanunu çıkarılm ası ta le
binden ib a re ttir .)

(A rzu h allerin  hulâsası : Um um i a f kanunu çıkarılm ası ta le
binden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : E cnebi m em leketlerde T ürk A k a liy e t okul
larında öğretm en olarak geçen h izm etlerin in  tekaü tlü k  m ü dde
tin de nazara alınm asını tem inen E m ek li S a n d ığ ı K anununa bir  
m adde ilâvesi talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : M illî K orunm a K anununa tâ b i kılınan  
vakıf em lâkinin  çok düşük bedellerde icara verilm esi yü zü n den  
bu idarenin  m u tazarrır, em lâkin de harabolm akta bu lundu
ğundan; hiç olm azsa k ira  ta k d iri su re tiy le  daha â d il b ir  ta tb ik  
yoluna gid ilm esi talebinden  ib a re ttir .)

( A rzu h al hulâsası : M illî M ücadelede sebk eden yararlık la 
rına binaen h idem atı va tan iye  ter tib in den  a ylık  bağlanm ası ta le
bine m ü ted a ird ir .)

( A rzu h al hulâsası : 6234 say ılı K anunun  geçici 1 nci m adde
sinin  te fsir i ta lebin i m utazam m ındır.)
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Arzuhal

No.

3193/3193 
(S. No: 99)

3093/3093 
v i S. No: 100)

3184/3184 
(S. No: 101)

3228/3228 
3227/3227 

(S. No: 102)

3233/3233 
(S. No: 103)

3412/3412 
(S. No: 104)

3385/3385 
(S. No: 105)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hayri Tuncel 
İnhisarlar Koruyu
cusu
Turgutlu

İbrahim Atçcken ve 
arkadaşları 
70 No: lı Toprak 
Komisyonu müs
tahdemleri 
Karaman

Esat Ergül 
Ilıca köyünde 
Susurluk - Balıkesir 
Göbol

Salman Pak 
Kuvayi Milliye mü
cahitlerinden 
Pazarcık - Maraş

Semih Vecdi Altmok
2 nci Süvari Tüme
ni Ord. Tabur Le
vazım Müdürü 
Adapazarı

İbrahim Karagöz 
Ziraat Bankası cad
desinde Kahveci 
Hüsnü Ufakkara 
nezdinde 
Manisa

Ali Erkener ve ar
kadaşları
Rıhtım İskele sokak 
No: 66
Kadıköy - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : 6245 sa y ıh  K anuna a yk ır ı olarak mrn- 
takası d ışına bilâharöırah va zifeye  sevk  olunduğundan şikâyeti 
m uh tevi Yüksek Meclise vâk i m üracaat Üzerine A rzu h al E ncü
menince ittih a z  buyuru lan  265 sa y ılı karara  m evzu  teşkil eden  
dosyasın ın  yen iden  te tk ik i ile, bu hususta kaza m erciine dahi 
baş vu rarak  m ağdur edilm iş bu lunduğundan; zikrolunan kanu
nun 14 ncü m addesin in  1 ve  33 ncü m addesinin  (a )fık ra la rın ın ;  
865 say ılı İcra  V ekilleri H e y e ti kararnam esinin 86 ncı m adde
sinin 2  n ci fık rasın ın  te fs ir  olunm ası ta lep lerin den  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hülâsası : Toprak K om isyonu  h izm etlilerinden  olup  
araziye ç ık tık la rın da  6245 say ılı K an u n a tevfikan  yevm iye  al- 
m akdalarken, bilâhara D ivan ı M uhasebatın b ir k a ra n  ile ken
dilerine bu şekilde yevm iye, ödenm ekten sarfa nazarla zikrolunan  
kanunun 49 ncu m addesine u yu larak sağlık m em urları g ib i %  30 
tu tarın da  b ir tazm in at ödenm eye başlandığını, M aliye Vekâle
tin in  ahiren vâk i b ir  işarı ile, kendilerine ve bu şekilde tazm in at 
yerine va z ifeye  çık tvk lan  güne m ünhasır olmak üzere yevm iye
1 lira ödenmesine em ir verilm ek su re tiy le  m ağdur edilm iş bu lun
duklarından; kanunun hangi m addesine tevfikan  yevm iye  ala
caklarının  te sb it olunm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : 1947 y ılın d a  Y u n an istan ’dan  ana vatana  
iltica  etm iş olup sinni ve fakru hali sebebiyle isten ilen  1 600 
lira  ta b iiye t harcını ödemeye m u k ted ir  bulunm adığından a f  
olunması talebinden ibarettir.)

( A rzu h al hülâsası : Gazianteb savaşı m ücahit ve m alûllerinden  
olup halen m uavenete m uhtaç ve  perişan  b ir durum da  
bulunm ası itib a riy le  va tan i h izm et ted tib in den  ay lık  bağlanmak  
üzere kendisi için  b ir  kanun tek lif  olunması esbabının tem ini 
talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası* : 4273 sa y ılı K anunun 10 ncu m addesinin  
(E )  fıkrasın ın  te fs ir i talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: H adcm ei h ayra tın  aylık ların ın  artırılm ası 
talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: 6 aydan  fa zla  m ahkûm iyet sebebi iW em ek
lilik  hakkının  sâkıt olm ası bu hakkı ik tisabetm iş bulunanların ço
luk - çocuklarına dahi s irayet edeceğinden, hak ve adle uygun bu
lunm adığından; İncelenmekte olan yen i em ekli kanunu lâyihası 
İle bu mâniin bertaraf edilm esi talebinden  ib a re ttir .)
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Arzuhal

No.

3237/3237 
(S. No: 106)

2956/2956 
(S. No: 107)

2988/2988 
(S. No: 108)

2658/2658 
(S. No: 109)

2590/2590 
(S. No: 110)

2588/2588 
(S. No: 111)

2433/2433 
(S. No: 112)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fahri Tamuzun 
Seka işçilerinden 
137 No:
İzmit

Mehmet öz 
Bölge İnşaat İşçi
leri Sendikası İda
re Heyeti adına 
Başkan 
Sivas

Mustafa Kocaman 
Yenice köyünde 
Muğla

Ziya lisan 
Erkek Lisesi Fizik 
öğretmeni 
Bursa

Yaşar Yaman 
Ulugazi mahallesi 
Kadı caddesi No 62 
Samsun

Mahmut Korkmaz 
ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûm
ları
Hakkâri

Ali Rıza Demir 
Mısırlı mahallesinde 
Uhfkısla

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası: Z ira i kazançlardan %  2 n ispetim le bir 
verg i alınm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Senenin m uayyen  m evsim inde günlük
10 - 15 lira  g ib i az bir ücretle çalışan inşaat isç ilerin in  kışlık n a 
fakaların ı dahi tem ine kâfi gelm iyen bu kazançlarından G elir 
V ergisi alınmaması talebinden ib are ttir . )

(A rzu h al hulâsası: Muğla'ya bağlı Yenice köyuııun Yüksek 
H arm an m evkiinde kâin 9 515 m etre kare lik  tapu lu  y er i hak
kında orm an idaresince açılm ış ohıp m ahallî mahkemece verilen  
tapu  ip ta l kararı T cm yizen  derdesti te tk ik  bu lunm akla beraber; 
m ezkûr dâvaya  m esnet olarak tapuda ik tisa p  süt ununda bu y e r 
lerin  ormandan im ar ve ilıya şeklindi g ö sterilm iş bulunm ası hu
susunun asla vârid  olm adığını; sadece tesc ili kolaylaştırm ak m ak
sadı ile  M âliyece vatandaşa gösterilen suhu let neticesi bu lundu
ğuna işaret olunarak; 6831 sayılı K anunun bit bakımdan M uğla 
vilâyeti h u du tlun  içerisinde kab iliye ti ta-lbikıyesi bu lunm adığın
dan  gerekli tad ilâ t, yap ılm ak suretiy le  gayrim en ku l/er i ü zerin de
ki m üktesep  haklarının tanınması tp leb in i m utazam m ın dır.)

(A rzu h a l hulâsası: 1,5 y ıllık  m em uriyet h izm eti sonunda sağ
lık  durum u itibariyle  toptan  ödeme yap ıla rak  â d i m âlûl olarak 
em ekliye sevk olunup h m a  t ini tekrar kaçanm ış ve bu sebeple B u r
sa E rkek L isesi F izik  Ö ğretm enliğine tâyin  kılınm ış olduğu halde 
m ütekaiden istihdam  edilm iş ve ancak h izm e ti ahire zam m ından  
istifa d e  edebilecek durum da olduğundan vâki m ağduriyetin in  g i
derilm esi esbabının istik ınali talebin i m u tazam m ın d ır.)

(A rzu h al hulâsası: M ü teveffa  C em ile’n in  vasisi bu lunduğu e v 
lâtların ın  94 er kuruştan ibaret olan ye tim  m aaşının artırılması, 
talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Um um i a f kanunu çıkarılm ası talebinden  
ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası: B irin ci Cihan H arbin de K afkas cephesin
de sebk eden yararlı h izm etleri ve vâk i m â lû liy c ti sebebiyle ken
disine h idem atı va tan iye tertib in den  a y lık  bağlanm ası talebinden  
ib a re ttir .)



Arzuhal
No.

2529/2529 
(S. No: 113)

2554/2554 
(S. No: 114)

2566/2566 
(S. No: 115)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Ali Tüfekçi 
ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûm
ları
Gündoğmuş

Redde O rai 
Medrese mahallesi 
No: 12 
Mardin

Remzi özdil ve ar
kadaşları 
Nahiye halkından 
İshaldi

— 16 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Umumi af kanunu çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Ağabeyisi Piyade Yarbayı Osman Oral’- 
dan annesine tahsis olunup vefatı ile kesilmiş olan aylığın yalnız 
ve muavenete muhtaç bir durumda kalması sebebiyle kendisine 
tahsis edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisine bağlı Çiftlik beldesi ile birleşti
rilmek suretiyle Sultandağı adı ile kaza haline getirilmiş olan es
ki tshaklı nahiyesinin bu birleştirilmenin mevzuata aykırı surette 
bir oldu bitti şeklinde yapılmış olduğu nazarı itibara alınarak 
ayrı bir kaza haline getirilmesi esbabının istikmali talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan 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

1247 3 . XII. 1958
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Arzuhal

No.

2599/2599 
(S. No: 116)

2600/2600 
(S. No: 117)

2601/2601 
(S. No: 118)

2602/2602 
(S. No: 119)

2603/2603 
(S. No: 120)

2604/2604 
(S. No: 121)

2605/2605 
(S. No: 122)

2606/2606 
(S. No: 123)

2607/2607 
(S. No: 124)

Suat Peköz
Ord. Bnb. T. A. F. C.
Tapo 5401
Ord. Şube Müdürü
Tokyo - Japon

Kenan Evren 
Kur. Yb. T. A. F. C. 
Tapo 5401 
Tokyo - Japon

Şinasi Karabcy 
Yzb. T. A. F. C. Ta
po 5401, 1. Tb. 1 
nci Bl. K.
Tokyo - Japon

Ayhan Sayit 
T. A. F. C. Tapo 
5401 Mot. Mu. Bl. 
Ast. Sb.
Tokyo - Japan

Yakup Tambal ık 
T. A. F. C. Tapo 
5401 Mot. Mu. B. 
Ast. Sb.
Tokyo - Japan

Ziya Aksu 
T. A. F. C. Tapo 
5401 İs. Bl. Asb. 
Tokyo - Japon

Emin Kansoy 
T. A. F. C. Tapo 
İs. B1. Asb.
Tokyo - Japon

M.'Ali Borazan 
T. A. F. C. Tapo 
5401 Ord. Ş.
Tokyo - Japon

Faruk Tanır 
9 Kore Tuğ. I. Tb. 
Kh. Bl. İs. Tk. K. 
T. A. F. C. Tapo 
5401
Tokyo - Japon

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

j 2608/2608 Yaşar Uzun 
(S. No: 125) T. A. F. C. 5401 

i Tapo 9. Kore Tuğ.
I. Tb. Kh. Bl. Ast. 

i Sb.
Tokyo - Japon

i 2609/2609 Tevfik Yazıl gan 
j (S. No: 126) T. A. F. C. Tapo 

5401 Mot. Mu. Bl. 
Ast. Sb.
Tokyo - Japon

2610/2610 Fethi Ertürk 
(S. No: 127) 9. Kore Tuğ. I. Tb. 

Kh. Bl.
Tokyo - Japon

2611/2611 
(S. No: 128)

2612/2612 
(S. No: 129)

2613/2613 
(S. No: 130)

2614/2614 
(S. No: 131)

2615/2615 
(S. No: 132)

2616/2616 
(S. No: 133)

Turgut Alptekin 
T. A. F. C. Tapo 
5401 9. Kore Tuğ.
I. Tb. Kh. Bl. Ast. 
Sb.
Tokyo - Japon
Salih Tataroğlu 
T. A. F. C. 5401 
Tapo I. Tb. Kh. BJ. 
Tokyo - Japon
Cahit Aksoy 
9 ncu Kore Tuğ. I. 
nci Tb. Kh. Bl. Mu. 
Tk. Ast. Sb.
Tokyo - Japon
Remzi Keyfer 
9. Kore Tuğ. I. Tb. 
Kh. Bl. Ulş. Tk. 
Astsb.
Tokyo - Japon
Hilmi Yavuzcr 
T. A. F. C. Tapo 
540J Mu. Bl. Ik. Sb. 
Tokyo - Japon
Yılmaz Efe 
T. A. F. C. Tapo 
5101 I. Tb. 4. Bl. 
Asb.
Tokyo - Japon

2617/2617 Mahmut özoğlu 
(S. No: 134) T. A. F. C. Tapo 

5401 1. Tb. Ik. Sb. 
Tokyo - Japon

2618/2618 Bnb. Turhan özer 
(S. No: 135) T. A. F. C. Tapo 

5401 I nci Ta. K. 
Tokyo - Japon

2619/2619 Ömer Demir 
(S. No: 136) T. A. F. C. Tapo 

5401 II. Tb. 7. Bl. 
Asb.
Tokyo - Japon

2620/2620 Cahit Yıldız 
(S. No: 137) T. A. F. C. Tapo 

5401 Mot. Mu. Bl. 
Ast. Sb.
Tokyo - Japon

2621/2621 İbrahim Avdıcı 
(S. No: 138) T. A. F. C. Tapo 

5401 İs. Bl.
Tokyo - Japon

2622/2622 Osman Varlı 
| (S. No: 139) T. A. F. C. Tapo 

5401 Mot, İs. Bl. 
Tokyo - Japon

I
: 2623/2623 Salih Atlağan
I (S. No: 140) Mu. Bl. K. T. A.

F. C. Tapo 5401 
Tokyo - Japon

j 2624/2624 Ali Arslan 
' (S. No: 141) T. A. F. C. Tapo 

5401 İs. Bl. Ast. Sb. 
Tokyo - Japon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2625/2625 Ali Haydar Taslı 
j (S. No: 142) T. A. F. C. Tapo 

5401 İs. Bl.
Tokyo - Japon

j 2626/2626 Remzi Kiiçükçelcbi
I (S. No: 143) Yzb. T. A. F. C. Ta

po 5401 II. Tb. 1. Sb. 
Tokyo - Japon
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No.

2627/2627 
(S. No: 144)

2628/2628 
(S. No: 145)

2620/2629 
(S. No: 146)

2630/2630 
(S. No: 147)

2631/2631 
(S. No: 148)

2632/2632 
(S. No: 149)

2633/2633 
(S. No: 150)

2634/2634 
(S. No: 151)

2635/2635 
(S. No: 152)

Ilalit Yeşilbaş 
Yzb. T. A.*F. C. Ta
po 54011. Tb. 3.
Bl. K.
Tokyo - Japon

Hâzım Salman 
T. A. F. C. Tapo 
5101 Lv. ve Mal. S. 
Tokyo - Japon

Muzaffer Aytiil 
T. A. F. C. Tapo 
5401 I. Tb. S -1 
Tokyo - Japon

Cafer IJlukuyu 
T. A. F. C. Tapo 
5401 îs. Bl.
Tokyo - Japon

Fahrettin Kofo^lu 
P. Kd. Yzb. T. A. 
F. C. Tapo 5401 I. 
Tb. Klı. Bl. K. 
Tokyo - Japon

Necdet Eğinlioğlu 
T. A. F. C. Tapo 
5401 I. Tb. Kh. Bl. 
Mu. T. K. K.
Tokyo - Japon

Mehmet Çetin 
9 Kore Tugayı I. 
Tb. Kh. Bl. T. A. 
F. C. Tapo 5401 
Tokyo - Japon

İsmail Toğanaş 
Is. Bl. K. T. A. F.
C. Tapo 5401 
Tokyo - Japon

Çerafettin öner 
T. A. F. C. Tapo 
5401 9. Kore Tuğ.
I. Tb. Kh. Bl. 
Tokyo - Japon

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2336/2636 Reşat Canbulat 
(S. No*: 153) T. A. F. C. Tapo 

5401 Is. Bl. Asb. 
Kore - Inchon

2637/2637 Alı Yılmaz 
(S. No: 154) 9. Kore Tuğ. Mu. Bl.

Oto Tek. Kd. Baş. 
Çvş. Tapo 5401 T. A. 
F. C.
Kore - Inchon

2638/2638 Aydoğan önal 
(S. No: 155) T. A. F. C. Tapo 

5401 1. nci P. Tb. 
Lv. Sb.
Kore - Inchon

2639/2639 Ahmet Ihlamur 
(S. No: 156) T. A. F. C. Tapo 

5401 Is. Bl. Asb. 
Kore - Inchon

2640/2640 Rauf Tatar 
(S. No: 157) T. A. F. C. Tapo 

5401 Is. Bl.
Kore - Inchon

2641/2641 Kadir Karaköse 
(S. No: 158) 9 ncu Kore Tuğ. I.

nci Tb. S - 3 T. A. 
F. C. Tapo 5401 
Kore - Inchon

2642/2642 Tacettin Gürler 
(S. No: 159) P. Bnb. T. A. F. C.

Tapo 5401 I. nci 
Tb. K. M.
Kore - Inchon

2643/2643 ismet Tarıgaç 
(S. No: 160) T. A. F. C. Tapo 

5401
Kore - Inchon

2667/2667 Turgut Alptekin 
(S. No: 161) 9. Kore Tuğ.Inz. Bl. 

Üsteğmen 
Kore - Inchon

2668/2668 Yusuf Ancıoğlu 
(S. No: 162) 9 ncu Kore Tuğ.

Tb. S - 2 Top Üs
teğmen 
Kore - Inchoıı

2669/2639 Aziz Atmç 
(S. No: 163) 9 ncu Kore Değ.

Tuğ. Top. Tb. Iîv. 
Gr. Üsteğmen 
Kore - Inchon

2670/2670 Mustafa Atakan 
(S. No: 164) 9 ncu Kore Değ.

Tuğ. IV ncü Ş. Müd. 
Kore - Inchon

2671/2671 Orhan Aytaç 
(S. No: 165) 9 ncu Kore Tuğ.

Top. Tb. Teğmen 
Kore - Inchon

2672/2672 Satılmış Akçay 
(S. No: 166) 9 ncu Kore Tuğ.

Top. Tb. 2. Bt.
Asb. Kd. Bşçvş. 
Kore - Inchon

2673/2673 Recep Aktuııa 
(S. No: 167) 9 ncu Kore Değiş

tirme Tuğ. Top. Tb. 
K.‘ Y. B.
Kore - Inchon

2674/2674 Mahmut Balı 
(S. No: 168) 9 ncu Kore Tuğ.

Değ. Ş. Md. Kd. 
Bnb.
Kore - Inchon

2675/2675 Bedri Buluç 
(S. No: 169) 9 ncu Kore Değiş.

Bir. Ağ. Hav. Bl.
K. P. Yzb.
Kore - Inchon

2676/2676 İbrahim Bıçakçı 
(S. No: 170) 9 ncu Kore Tugayı

II. Tb. 8 nci Bl. P. 
Assb. Çvş.
Korç - Inchon

ı



Arzuhal
No.

2677/2677 
(S. No: 171)

2678/2678 
(S. No: 172)

2679/2679 
(S. No: 173)

2680/2680 
(S. No: 174)

2681/2681 
(S. No: 175)

2682/2682 
(S. No: 176)

2683/2683 
(S. No: 177)

2684/2684 
(S. No: 178)

2685/2685 
(S. No: 179)

— ID —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

Halil Biçer 
9 ncu Kore Tugayı 
Top. Tb. Kh. Brl. 
Tiz. Tek. Assb. Üs. 
Çvş.
Kore - Inchon
Ilâmit Çengel 
9 neu Kore Değiş
tirme Birliği Tuğ. 
Top. Tb. S - 3 Top. 
Bnb.
Kore - Inchoıı
Şevki Coşkun 
9 ncu Kore Tuğ. 
Top. Tb. İrt. Sb. 
Kd. Üstğ.
Kore - İnenon 
Metin Çiıııtay 
9. Kore Değ. Tu
gay I. Tb. 2. Bl. 
Assb. Çvş.
Kore - Iııchon
Hüseyin Dün güz 
9. Kore Tugayı 1. 
Tb. 4. Bl. P. Teğ. 
Kore - lnchoıı
Sabri Demir 
9. Kore G. IV. Ş. 
Ulş. Assb. Çvş.
Kore - İnehon 
İlhan Aral 
9. Kore Değ. Tuğ.
I. T. B. 2. B. P. 
Ast. Sb. Çvş.
Kore - lnchoıı 
Recep Dayıoğlu 
9 ncu Kore D.
Tuğ. Top. Tb.
Assb. Çvş.
Kore - İnehon 
Yakup Dokumacı 
9 ncu Kore Tuğ.
1. Tb. 4. Bl. P.
Ast. Sb. Üst Çvş. 
Kore - İnehon •

2386/2686 Bülent Eralp 
(S. No: 180) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. Shh. Tk. K. 
Tbb. Üsteğmen 
Kore - İnehon

2687/2687 Nevzat Erermiş 
(S. No: 181) 9 ncu Kore Tuğ.

Ulş. Bl. Bk. Sb. 
Üsteğmen 
Kore - İnehon

2688/2688 Mustafa Erhan 
(S. No: 182) 9 ncu Kore Değ.

Tuğ. Top. Tb. 2. 
Bl. Assb. Üstçvş. 
Kore - lııehon

2689/2689 Mahmut Sait Fın- 
(S. No : 183) dıkoğlu

9 ncu Kore Tuğayı 
III. Şubede Top. 
Yzb.
Kore - İnehon

2690/2690 Cemil Günden 
(S. No: 184) 9 ncu Kore Değ.

Tuğ. Top. Tb. Kh. 
Assb. Üst. Çvş. 
Kore - lnchoıı

2691/2691 Mehmet Gedikli 
(S. No: 185) 9 ncu Kore Tuğ.

Top. Tb. 1. Bt. 
Top. Kd. Baş. Çvş. 
Kore - İnehon

2692/2692 Abdullah Gündeş 
(S. No: 186) 9 ncu Kore Tuğ.

Top. Tb. Hava 
Grupu Top Pilot 
Üstteğmen 
Kore - İnehon

2693/2693 Mehmet Gökoğlu 
(S. No: 187) 9 ncu Kore Tuğ.

Inz. Bl. P. Kd.
Baş. Çvş.
Kore - İnehon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2694/2694 Şinasi Giirkan 
(S. No: 188) 9 ncu Kore Tuğ.

Iz. Bl. K. i \  Yzb. 
Kore - İnehon

2695/2695 Süreyya Göktuğ 
(S. No: 189) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 2. Bt. Üsteğ
men
Kore - lııehon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2696/2696 
(S. N o:  ICO)

2697/2697 
(S. No: 191)

2698/2698 
(S. No: 192)

2699/2699 
(S. No: 193)

2700/2700 
(S. No: 194)

2701/2701 
(S. No: 195)

2702/2702 
(S. No: 196)

Mehmet Ilarput 
9 ncu Kore Tuğayı
II nci Ş. Md. Top 
Kur. Kd. Bnb.
Kore - İnehon
Fethi Karadııman 
9 ncu Kore Tuğ. 
Ulaştırma Bl. Assb. 
Kd. Baş. Çvş.
Kore - lnchoıı
Yümnü Körük 
9 ncu Kore Tuğ. 
Top. Tb. 3. Bt, 
Üsteğmen 
Kore - İnehon
Metin Köseoğlu 
9 ncu Kore Değ. 
Tuğ. Top. Tb. 2. 
Bt. Assb. Üstçvş. 
Kore - İnehon
Nuri Kılıç 
9 ncu Kore Tuğ. 
Ulş. Bl. K. Ulaş
tırma Yüzbaşısı 
Kore - lnchoıı
Nazmi Keskin 
9. Kore Tuğ. I. Tb.
1. Bl. Teğmen 
Kore - lııehon 
Ergin Ivöksal 
9 ncu Kore Değ. 
Tuğayı Top. Tb. 
Shh. Tk. Ast, Sb. 
üst. Çvş.
Kore - İnehon



Arzuhal
No.

2703/2703 
(S. No: 197)

2704/2704 
(S. No: 198)

2705/2705 
(S. No: 199)

2706/270G 
(S. No: 200)

2707/2707 
(S. No: 201)

2703/2708 
(S. No: 202)

2709/2703 
(S. No: 203)

2710/2710 
(S. No: 204)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Ahmet Kalmukoğlu 
9 ncu Kore Tuğayı 
Top. Tb. S - l  
Kd. Yzb.
Kore - Inchon

İbrahim Kovacıoğlu 
9 ncu Kore Değ. 
Tuğ. Top. Tb. Ast. 
Sb. Kd. Baş. Çvş. 
Kore - Inchon

Mehmet Külünk 
9 ncu Kore Tank 
Bl. Tekns. Ast. Sb. 
Kd. Baş. Çvş.
Kore - Inchon

A. Cemal Leblebici 
9 ncu Kore Tugayı 
Top. Tb. Irt. Sb. 
Top. Yzb.
Kore - Inchon

İbrahim Mürüvvet
9 ncu Kore D. Tuğ. 
Top. Tb. Ast. Sb. 
Kd. Baş. Çvş.
Kore - Inchon

Osman Namal
9 ncu Kore Değ. 
Tuğ. Top. Tb. Kh. 
Brl. Astsb. Üst.
Çvş.
Kore - Inchon

Yaşar özel
9 ncu Kore Tuğ 
Top. Tb. 3 Bt. Bş. 
Çvş. Top. Astsubay 
Çavuş
Kore - Inchon

Kayahan Özalp
9 ncu Kore Tuğ. 
Tnz. Bl. Kİ. Üsteğ
men
Kore - Inchon

2711/2711 Yılmaz Özberk 
(S. No: 205) 9 ncu Korc^Tuğ.

Ulş. B. Teğmen 
Koro - Inchon

2712/2712 Kemal ören 
(S. No: 206) 9 Kore Tuğ. Mot.

Top. Tb. Shh. Tk. 
Assb. Üst. Çvş. 
Kore - Inchon

2713/2713 
(S. No: 207)

2714/2714 
(S. No: 208)

2715/2715 
(S. No: 209)

2716/2716 
(S. No: 210)

2717/2717 
(S. No: 211)

2718/2718 
(S. No: 212)

2719/2719 
(S. No: 213)

Rccai öztekin
9 Kore Değ. Tuğ. 
Mot. Top. Tb. Sıhlı. 
Tk. As. Shh. Çvş. 
Kore - Inchon
Cemil özdemir
9 ncu Kore Tuğ. 
Top. Tb. 3. Bt. 
îkm. Asb. Top. Çvş. 
Kore - Inchon 
Cavit önal
9 ncu Kore Tugayı 
Top. Tb. S -3 Yar
dımcısı Top. Yzb. 
Kore - Inchon 
Mehmet öcek
9 ncu Kore Değ. 
Tuğ. Kh. Bl. P. 
Ast. Sb. Üst. Çvş. 
Kore - Inchon 
Niyazi Sarısaçlı
9 ncu Kore Tugayı 
Top. Tb. Bk. Sb. 
Yzb.
Kore - Inchon
Rahmi Sargın
9 ncu Kore Tugayı
III. Tb. 12 nci Bl. 
P. Assb. Çvş.
Kore - Inchon 
Muzaffer özgirli- 
oğlu
9 ncu Kore Tugayı 
Top. Tb. 04/4. Sb. 
Top. Yzb.
Kore * Inchon

2720/2720 İbrahim Sanlı 
(S. No: 214) 9 Kore Tuğ. Kh.

Bl. Kd. Baş. Çvş. 
Kore - Inchon

2721/2721 Kemal Şenbülbül 
(S. No: 215) 9 Kore Tuğ. Top.

Tb. 1. Bt. Iğ. Top.
Üsteğmen
Kore - Inchon

2722/2722 Naci Şahin 
(S. No: 216) 9 ncu Kore Tugayı

I. Tb. 2. Bl. Tk. K. 
Üsteğmen 
Kore - Inchon

2723/2723 Sabri Şölen 
(S. No: 217) 9 ncu Kore Tugayı 

Top. Tb. I. Bt. K. 
Top. Kd. Yzb.
Kore - Inchon

2724/2724 Ekrem Şehirlioğlu 
(S. No: 218) 9 ncu Kore Tuğayı

1. T. B. 2. Bl. K. 
Kore - Inchon

2725/2725 Cemil Tırpan 
(S. No: 219) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. Pilot Kd. Yzb. 
Kore - Inchon

2726/2726 Emin Türkkan 
(S. No: 220) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 3. Bt. Ütğm. 
Kore - Inchon

2727/2727 Hüsamettin Tüken- 
<S. No: 221) mez

9. Kore Değ. Tu
gayı Top. Tb. Kh. 
Brl. Top. Assb.
Üst Çvş.
Kore - Inchon

2728/2728 Muzaffer Tetik 
(S. No: 222) 9. Kore Tuğayı Top.

Tb. 3. Bl. K. Kd. 
Yzb.
Kore - Inchon
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‘2729/2729 Mehmet Ali Türk- 
(S. No: 223) kan

Kore Tugayı Lv. 
Maliye Ş. Md. Lv. 
Kd. Bnb.
Kore - İnchon

2730/2730 Ali İhsan Tekin 
(S. No: 224) 9. Kore Değ. Tuğ.

Aky. Ast. Sb. Kd. 
Baş Çvş.
Kore - İnchon

2731/2731 Mehmet Tunçer 
(S. No: 225) 9. Kore Tuğ. I. Tb.

2. Bl. P. Tcğ.
Kore - îııchoıı

2732/2732 Kâzım Til 
(S. No: 226) 9. Kore Tuğ. Top.

A. S - 2 Kd. Top. 
Yzb.
Kore - închon

2733/2733 Nif Timur 
(S. No: 227) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 3. Bl. Kd. Utğm. 
Kore - İnchon

2734/2734 Seyit Ali Üstlincr 
(S. No: 228) 9. Kore Değ. Tuğ.

Top. Tb. Ivh. Bl. 
Ast. Sb. Üst. Çvş. 
Kore - închon

2735/2735 Ertuğrul Yılmazer 
(S. No: 229) 9. Kore Değ. Tuğ.

Top. Tb. 2. Bl. Sb. 
Kd. Ütğm.
Kore - închon

2730/2736 Nejat Yazdıç 
(S. No: 230) 9 ncu Kore Tuğ.

Top Tb. 2. Bt. 
Ütğm.
Kore - İnchon

2737/2737 Turgut Yurdakul 
(S. No: 231) 9. Kore Değ. Tuğ.

Top. Tb. Üst. Sb. 
Kd. Ütğm.
Kore - închon

2738/2738 Mehmet Yılmaz 
(S. No: 232) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. Kh. Bl. K. 
Kore - İnchon

2739/2739 Halil Yalçın 
(S. No: 233) 9. Kore Tugayı Top. 

Tb. Lv. Yzb.
Kore - închon

2740/2740 Lûtfi Yücebaş 
(S. No: 234) 9. Kore Tugayı Top.

Tb. 1. Bt. Topçu Kd.
Üsteğmen
Kore - închon

2762/2762 Osman Düvcnsov 
(S. No: 235) 9. Kore Tugayı Top.

Tb. 2. Bt. K. Yzb. 
Kore - închon

2763/2763 A. Necati özdemir 
(S. No: 236) Kore Türk Silâhlı 

Kuvvetleri I. Şube 
Md. Kur. Bnb.
Kore - închon

2772/2772 Selâmi Anık 
(S. No: 237) 9. Kore Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Tek. Ast. 
Sb. Üst. Çvş.
Kore - închon

j 2773/2773 Yusuf Kenan Alp- 
(S. No: 238) aslan

9. Kore Tuğ. Ord.
• Tam. Bl. Ast. Sb. 
Üst. Çvş.
Kore - închon

2774/2774 Yaşar Kaya Ataç 
(S. No: 239) 9. Kore Tuğ. O-.d.

Tam. Bl. Baş. Çvş. 
Kore - İnchon

2775/2775 Şeyhmus Çabuk 
(S. No: 240) 9. Kore Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Tank. 
Mak. Tek. Ast. Çvş. 
Üst. Çvş.
Kore - İnchon

2776/2776 Necati Dursun 
(S. No: 241) 9. Kore Tuğ. Hav.

Bl. P. Üst. Çvş. 
Kore - İnchon

2777/2777 Hüseyin Dündar 
(S. No: 242) 9. Kore Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Ast. Sb.
Çvş.
Kore - İnchon

2778/2778 n . İbrahim Duman 
(S. No: 243) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

Kh. Bl. Kd. Baş Çvş. 
Kore - İnchon

2779/2779 İhsan Evsen 
(S. No: 244) 9. Kore Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Tek. Asb. 
Kd. Baş. Çvş.
Kore - İnchon

2780/2780 Şcrafe.tin Gündlizöz 
(S. No: 245) 9. Kore Değ Tuğ.

Ord. Tam. Bl. Tek. 
Ast. Sb. Üst. Çvş. 
Kore - İnchon

2781/2781 İbrahim İşcan 
(S. No: 246) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. Assb. Üst. Çvş. 
Kore - închon

2782/2782 İhsan İnan 
(S. No: 247) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. Ast. Sb. Kd. 
Baş. Çvş.
Kore - İnchon

2783/2783 Mehmet Koncalı 
(S. No: 248) 9. Kore Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Assb. Kd.
Başçavuş
Kore - İnchon

2784/2784 İsmet Kazanlı 
(S. No: 249) 9. Kore Tuğ. Ord. 

Bl. Assb. Çvş.
Kore - închon

2785/2785 Muhtar Karabaş 
(S. No: 250) 9. Kore Tuğ. Ord.



Arzuhal
No.

2786/2786 
(S. No: 251)

2787/2787 
(S. No: 252)

2788/2788 
(S. No: 253)

2789/2789 
(S. No: 254)

2790/2790 
(S. No: 255)

2791/2791 
(S. IsTo: 256)

2792/2792 
(S. No: 257)

2793/2793 
(S. No: 258)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Tam. Bli Ast. Sb. 
Üst. Çvş.
Kore - închon

Sabri Kiracıoğlu 
9. Kore Tuğ. Ord. 
Tam. Bl. Oto Malt. 
Tek. Assb. Üst.
Çvş.
Kore - închon

Kemal Miniskcr 
9. Kore Ord. Tam. 
Bl. Assb. Kd. Baş. 
Çvş.
Kore - închon

îsmet Ongün 
9. Kore Tugayı Ord. 
Tam. Bl. Assb. Çvş. 
Kore - lnclıon

Mahir öztürk 
9. Kore Tuğ. Ord. 
Tam. Bl. Assb. Üst. 
Çvş.
Kore - închon

Hayri özbay 
9. Kore Tuğ. Ord. 
Tam. Bl. Tekn. Assb. 
Üst. Çvş.
Kore - închon

Hamdi Sevük 
9. Kore Tuğ. Ord. 
Tam. Bl. Tekn. Assb. 
Üst. Çvş.
Kore - închon

Ali Soydan 
9. Kore Tuğ. Ord. 
Tam. Bl. Ord. Tekn. 
Üst. Çvş.
Kore - închon
Ilicabi Sürbehan 
9. Kore Tuğ. Ord. 
Bl. Assb. Baş Çvş. 
Kore - închon
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

2794/2794 Nizamettin Tekin 
(S. No: 259) 9. Kore Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Assb. Kd. 
Baş Çvş.
Kore - închon

2795/2795 Turan Uyğan 
(S. No: 260) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. Assb. üst. Çvş. 
Kore - închon

2796/2796 Celâl Yapıcı 
(S. No: 261) 9. Kore Tuğ. Tnk.

Bl. Tnk. Kd. Baş 
Çvş.
Kore - închon

2797/2797 î. Turhan Yücel 
(S. No: 262) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. K. Ord. Yzb. 
Kore - închon

2798/2798 Mesut Yanma*
(S. No: 263) 9. Kore Tuğ. Ord. .

Bl. Ord. Kd. Üstğ. 
Kore - închon

2814/2814 Kemal Aras 
(S. No: 264) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

5. Bl. Kd. Yzb. 
Kore - închon

2815/2815 Cemal Akdeniz 
(S. No: 265) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

7. Bl. K. Kd. Yzb. 
Kore - închon

2816/2816 Kadir Acar 
(S. No: 266*) 9. Kore Tuğ. II. P.

Tb. Ulş. Tk. Ulş. 
Assb.
Kore - închoıv'

2817/2817 Yaşar Alpay 
(S. No: 267) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. Kh. Bl. K. P. 
Kd. Yzb.
Kore - închon

2818/2818 Haşan Akarca 
(S. No: 268) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. 10. Bl. K. Kd. 
Yzb.
Kore - închon

2819/2819 Hamdi Arkoç 
(S. No: 269) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. Kh. Bl. Is. Tk. 
K. P. Ütğm.
Kore - închon

2820/2820 Mustafa .Başbuğ 
(S. No: 270) 9. Kore Değiştirme 

Tuğ. II. Tb. Kh.
Bl. P. Ast. Sb.
Üst. Çvş.
Kore - închon

2821/2821 Baki Balıbey 
(S. No: 271) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. 5. Bl. Tk. K.
P. Teğ.
Kore - închon

2822/2822 Rüştü Dinçer 
(S. No: 272) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Em. Sb. P. Yzb. 
Kore - închon

2823/2823 Zeki Doğan 
(S. No: 273) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. 10. Bl. Tk. K. 
P. Teğ.
Kore - închon

2824/2824 Zeki Emekli 
(S. No: 274) 9. Kore Değiştirme 

Tuğ. 2. Tb. Kh. Bl. 
Kd. Ast. Sb. Baş. 
Çvş.
Kore - închon /

2825/2825 Cemal Eruç 
(S. No: 275) 9. Kore Tuğ. I.

Tb. 4. Bl. Nty. Tk. 
K. P. Tğm.
Kore - închon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Arzuhal

No.

2826/2826 
(S. No: 276)

2827/2827 
(S. No: 277)

2828/2828 
(S. No: 278)

2829/2829 
(S. No: 279)

2830/2830 
(S. No: 280)

2831/2831 
(S. No: 281)

2832/2832 
(S. No: 282)

2833/2833 
(S. No: 283)

2834/2834 
(S. No: 284)

2835/2835 
(S. No: 285)

Oktay Gökyayla 
9. Ivorc Tuğ. III. 
Tb. 31. Bl. Slh. îk. 
K. P. Ütğm.
Kore - Inchoıı

Sabahattin Gün- 
seren
9. Kore Tuğ. II.
Tb. Ivh. Bl. Mot. 
Sb. P. Ütğm.
Kore - închon
II. İbrahim 
9. Kore Tuğ. II. 
Tb. 8. Bl. Yzb. 
Kore - închon
Kemal Göktcntürk 
9. Kore Tuğ. III. 
Tb. K. M. P. Bnb. 
Kore - închon
Bahri Mete 
9. Kore Tuğ. it. P. 
Tb. K. P. Bnb. 
Kore - închon
Mehmet Oğan 
9. Kore II. Tb. IIbr. 
Mrk. A. P. Baş Çvş. 
Kore - închon
II al it özgiiner 
9. Kore Tuğ. 111. 
Tb. K. P. Bnb. 
Kore - închon
Vedat Özkan 
9. Kore Tuğ. III. 
Tb. 10. Bl. Assb. 
Üst. Çvş.
Kore - închon
Kâzım Özkan 
9. Kore Tuğ. II. P. 
Tb Ulş. Tk. Teğ. 
Kore - închon
Mesut Ali önal 
9. Kore Tuğ. III. 
Tb. 11. Bl. P. Tğm. 
Kore - închon

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

j 2836/2836 Ahmet özcan 
! (S. No: 286) 9. Kore Değ. Tuğ. 
j II. Tb. Personel Sb.

P. Yzb.
Kore - închon 

2837/2837 Ali özdemir
(S. No: 287) 9. Kore Tuğ. II. P.

Tb. Ivh. Bl. Bak. 
Assb. üst. Çvş.
Oto. Mak.
Kore - închon

2838/2838 Ilavdar Serin 
(S. No: 288) 9. Kore Tuğ. MI.

Tb. (S -3) P. Yzb. 
Kore - închon

2839/2839 Bahri Sezer 
(S. No: 289) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. 10. Bl. Assb. 
Kore - închon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
| No. adı, soyadı ve adresi

2840/2840 
(S. No: 290)

2841/2841 
(S. No: 291)

2842/2842 
(S. No: 292)

2843/2843 
(S. No: 293)

2844/2844 
(S. No: 294)

Mehmet Emin Şen 
9. Kore Tuğ. İN. 
Tb. 11. Bl. Kd.
Yzb.
Kore - închon 
Ahmet Şen 
9. Ivorc Tuğ. III. 
Tb. 10. Bl. Tk. K. 
P. Tğm.
Kore - închon 
Avni Şık 
9. Kore Tuğ. III. 
Tb. 11. Bl. IIv. Ks. 
K. P. üst Çvş.
Kore - închon 
Remzi Şimşek 
9. Kore Tuğ. II.
Tb. 5. Bl. P. Assb. 
Çvş.
Kore - închon 
Osman Muzaffer 
Üçok
9. Kore Tuğ. II T. 
Tb. îk. Sb. P. Kd. 
Yzb.
Kore - închon

2845/2845 Ahmet Varol 
(S. No: 295) 9. Ivorc Tuğ. II.

Tb. 5. Bl. Tk. iv. 
Tğm.
Kore - închon

2846/2846 Şemsettin Yiğit’
(S. No: 296) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. 11. Bl. P. Asbs. 
Çvş.
Kore - închon

2847/2847 Nevzat Yücel 
(S. No. 297) 9. Kore Tuğ. Değ.

Birliği II. Tb. Mu. 
Tk. K. P. Üstğiıı. 
Kore - închon

2864/2864 Nazmi Altmay 
(S. No: 298) 9. Ivorc Tuğ. III.

Tb. 12. Bl. P. Ast. 
Sb. Çvş.
Kore - închon

2865/2865 Necmi Ataç 
(S. No: 299) 9. Kore Tuğ. Bir

liği III. Tb. 12. Bl. 
K. Kd. Yzb.
Kore - închon

2866/2866 Şahin Baydilli 
(S. No: 300) 9 ncu Kore Değ.

Türk Tuğ. III. P. 
Tb. Shlı. Tk. Ast. 
Sb. Üst. Çvş.
Kore - închon

2867/2867 Ilalil Bektaşer 
(S. No: 301) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Ivh. Bl. P. Kd. 
Yzb.
Kore - închon

2868/2868 Necdet Büyiikoktar 
(S. No: 302) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. 8. Bl. Assb. 
üst. Çvş.
Kore - închon

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

No. adı, soyadı ve adresi
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi
Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

28G9/2869 Nedim Ertaş 
(S. No: 303) 9. Kore Değ. Tuğ.

II. Tb. 12. Bl. Tk. 
K. P. Ütğm.
Kore - închon

2870/2870 Hüsrev Ergüven 
(S. No: 304) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. 9. Bl. P. Tom. 
Kore - Închon

2871/2871 Cahit Düzel 
(S. No: 305) 9. Kore Tuğ. Mu.

Bl. Mu. Assb. üst. 
Çvş.
Kore - Închon

2872/2872 Zekâi Deniz 
(S. No-.308) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Kh. Bl. P. Üst. 
Çvş.
Kore - închon

2873/2873 Salih Fikri Dik- 
(S. No: 307) men

. 9. Kore Tuğ. II. 
Tb. 8. Bl. P. Tğra. 
Kore - închon 

2874/2874 Ali Demirci 
(S. No : 308) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Kh. Bl. Ast. 
Sb. P. Üst. Çvş. 
Kore - închon

2875/2875 
(S. No: 309)

2876/2876 
(S. No: 310)

2877/2877 
(S. No: 311)

Necmettin înan 
9. Kore Değ. Tuğ.
III. Tb. 9. Bl. Tk. 
K. P. Tğm.
Kore - închon
İrfan Ivarakaş 
9. Kore Tuğ. III. 
Tb. 12. Bl. P. 
Ütğm.
Kore - închon
İsmail Köseoğlu
9. Kore Tuğ. III. 
Tb. Kh. Bl. Is. Tk. 
K. P. Kd. Ütğm. 
Kore - Închon

2878/2878 Burhan Kanıt 
(S. No: 312) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Mot. Sb. P. 
Ütğm.
Kore - închon

2879/2879 î. özdemir 
(S. No: 313) 9. Kore Tuğ. îs.

Bl. Tğm.
Kore - închon

2880/2880 Recai Tetik 
(S. No: 314) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. 8. Bl. Teğm. 
Kore - închon

2881/28S1 Orhan Cahit Tortop 
(S. No: 315) 9. Kore Tuğ. 3. P.

Tb. Shh. Tk. Tbb. 
Tek. Astsubay Çvş. 
Kore - închon

2882/2882 Seyfi Tezcan 
(S. No: 316) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Kh. Bl. Mu.
Tk. K. P. Tğm. 
Kore - închon

2883/2883 Şarık Tombuloğlu 
(S. No: 317) 9. Kore Tuğ. III.

Tb.' Kh. Bl. Ulş. Tk. 
K. Ulş. üstğm.
Koro - închon

2884/2884 Turgut Yücel 
(S. No: 318) 9. Kore Tuğ. 1. P.

Tb. Shh. Tk. K. 
Tbb. Kd. Ütğm. 
Kore - închon

2885/2885 Mahmut Yalçın 
(S. No: 319) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

8. BL Assb. Çvş. 
Kore - închon

2886/2886 Turan Yeliş 
(S. No: 320) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Kh. Bl. Oto 
Teknis. Makinist 
Kd. Baş. Çvş.
Kore - închon

2887/2887 Şemsettin Arıcan 
(S. No: 321) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Kh. Bl. Teknis. 
Assb. Tüfekçi Üst 
Çvş.
Kore - închon

2888/2888 Orhan Bayburtlu 
(S. No: 322) 9. Kore Tuğ. III.

P. Th. Shh. Tk.As- 
yesubay Üst Çvş. 
Kore - închon

2889/2889 Hülâgü Celayir 
(S. No: 323) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. 9. Bl. Assb.
Çvş.
Kore - închon

2890/2890 Yaşar Erdoğan 
(S. No: 324) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Ulş. Tk. Assb. 
Çvş.
Kore - închon

2891/2891 Bedii Şahin 
(S. No:325) 9. Kore Tuğ. III.

P. Tb. Shh. Tk. K. 
Tbb. Ütğm.
Kore - închon

2892/2892 M. Kemâl Taçyıldız 
(S. No: 326) 9. Kore Tuğ. lif.

Tb. 9. Bl. Piyade 
Kd. Yüzbaşı 
Kore - închon

2893/2893 Feramuş Talûk 
(S. No: 327) 9. Kore Değ. Tuğ.

III. Tb. 9. Bl. P. 
Assb. Çvş.
Kore - închon

2894/2894 Faik Tüfekçi 
(S. No:328) 9. Kore Tuğ. III.

Tb. Kh. Bl. Mu.
Tk. P. Üst. Çvş. 
Kore - închon
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2923/2923 Şevket. Canbolat 
(S. No: 329) 9. Kore Değiş. Tuğ.

II. Tl). 6. Bl. Tk.
K. P. Tğnı.
Kore - înehoıı

2924/2924 Kemalettin Çolpan 
(S. No: 330) 9. Kore Tuğ. Ord.

S. I. Ks. Âmiri 
Ordonat Yzb.
Kore - închon

2925/2925 Hikmet Kova 
(S. No: 331) 9. Kore Değ. Tuğ.

11. Tb. 7. Bl. P. 
Assb. Çvş.
Kore - înehoıı

2926/2926 Erdoğan Oral 
(S. No: 332) 9. Kore Tuğ. 11.

Tb. 7. BL Tk. K. 
Teğm.
Kore - Închon

2927/2927 Şeref Özkan 
(S. No. 333) 9. Kore Tuğ. II Tb.

Ilrk. Eğt. Sb. P. 
Yzb.
Kore - închon

2928/2928 Hüseyin Özkey 
(S. No. 334) 9. Kore Değ. Tuğ.

II. Tb. 6. Bl. Tk.
K. P. Tğnı.
Kore - închon

2929/2929 Çoşkun Saitoğlu 
;(S. No: 335) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

7. Bl. Tk. K. Tğnı. 
Kore - închon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2930/2930 Ali Şahin 
(S. No: 336) 9. Kore Türk Silâhlı 

K. lığı II. P. Tb. b. 
Bl. P. Assb. Çvş. 
Kore - închon

2931/2931 Cahit Uztan 
(S. No: 337) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

6. Bl. K. P. Kd. Yzb. 
Kore - închon

2958/2958 Metin Kahraman 
(S. No: 338) 9. Kore Tuğ. Kaışı 

Ateş Tk. K. Top 
Kd. Ütğm.
Kore - închon

2959/2959 Cevat Kayagur 
(S. No: 339) 9. Kore Türk Tugayı

II. Tb. K. M. Bnb. 
Kore - închon

2970/2970 Macit Tomruk 
(S. No: 340) 9. Kore Tuğ. Top 

Tb. K. M. Kd. Bni). 
Kore - înehoıı

3007/3007 Etlıem Çoııka 
(S. No: 341) 9. Kore Değ. Tuğ. 

Mu. Bl. Tğnı.
Kore - înehoıı

3008/3008 Erdoğan Köker 
(S. No: 342) 9. Kore Türk Tuğ. 

Kd. Ütğm.

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Kotre - menon

3019/3019 Hayrettin Göııeer 
(S. No: 343) 9. Kore Tuğ. Sh'Jı.

Bl. Asabiye Müte
hassısı Kd. Yzb. 
Kore - închon

3101/3101 Erdoğan Meral 
(S. No: 344) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. Ord. Ütğm. 
Kore - închon

3102/3102 Ümit Koşamsu 
(S. No: 345) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. Ord. Ütğm. 
Kore - închon

3162/3162 M. Çetin Albay 
(S. No: .346) 9. Kore Tuğ. IV. Ş.

Mülhakı P. Kd. 
Bnb.
Kort1 - închon

3201/3201 Dursun Kalkan 
(S. No: 347) 9. Kore Tuğ. Mat.

Top Tb. Shlı. Tk 
Assb. Çvş.
Kore - închon

3335/3335 Ali Tokuç 
(S. No: 348) 9. Kore Tuğ. Karışık 

Depo Bl. K. P. Ysb. 
Kore - închon

2598/2598 Bekir Ecevit 
(S. No: 349) 9. Kore Tugayı K.

Yardımcısı P. 
Kurmay Yarbay 
Kore - închon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzuhal hulâsası : Müesses team ül ve usul dairesinde y a p 
tık ları m üracaat ve çekilen k u r’a neticesinde; M art 1958 ta r i
hinde 9 nen K ore T ugayı T ürk S ilâh lı K u v v e tle r i em rine tâyin  
k ılın ıp  S eferi H isardaki talim  terb iye  devresin i m ü taak ıp  18 H a
ziran 1958 tarih inde y u r tta n  ayrılm ış bu lunduklarına göre; m ez
kûr tâyin  tarihinde hükmü m er'i b ir y ıllık  kıdem  h akkı tanınan  
■1/13474 say ılı K ararnam eden kendilerin in  is tifa d e  e ttir ilm esi  
m u k la zi, hak ve ad li icabı bulunduğu, n itek im  kendilerinden  
3 ay evvel hareket eden tugay kum andanı ile bil âhara hu hakkı
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kaldıran  ve kendilerinden  tebliğ  olunm am ış bulunan 9 N isan 1958 
gün ve 4 /10170  say ılı K ararnam enin  neşrinden 4 gün önce va z i
fesi başına g iden  tu gay hâkim inin, keza, K o re ’de şekli olarak 
m ütareke hali 4 ncü devreden  beri kabul edilm iş olmasına rağ 
m en, bu ve m ütaakıp  devrelerdek i tu gay m ensuplarının  dahi bu  
hakdan faydalanm ış bu lundukları ve m ezkûr tu gay m ensupları 
hakkında e l’an harb hüküm leri ta tb ik  edilm ekte ve H ariciye V e
kâletince de; her an b ir taarruzun müm kün bulunduğu vâki işar  
üzerine her y ıl  tey iden  bild irilm ekte olduğu, hulâsatan böyle  
bir kararnam enin sevkı için  ortada m uhik ve m akul hiçbir sebep  
m evcu t olm adığı halde arkadaşlarının  ik tisa b e ttik ler i bu haktan  
kendilerin in  m ahrum  bırakılm alarından ş ik â y e ti ve is tida ların da  
tafsilen  arz ve izaha ça lıştık ları sebeplere ve m ezkur hakkın b ir  
kararnam eye m ü sten it D evle t Şûrasınca gayrikab ili te tk ik  bu lun
ması itib a riy le , vekaletçe alınacak yen i bir karar ve tasarru fla  
veya sevk olunacak bir kanunla m ezkûr haktan is tifa d e leri esba
bının istikm al buyurulm ası ta lep lerin i m utazam m indir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 5 Ağustos 1951 
tarihli ve 4/13474 sayılı mezkûr kararnameyi kaldıran bahis 
konusu 9 Nisan 1958 gfün ve 4/10170 sayılı Kararnamenin
2 Mayıs 1958 tarihli Resmî Gazete ile neşrolunmak suretiyle 
tebliğ edilmiş bulunulduğu kaldı ki, müstedilerin yurttan ha
reket ettikleri 18 Haziran 1958 tarihine kadar bu kararnameden 
haberdar olmamalarının da mümkün görülemediği, nitekim; 
bu müracaatlarını da yolda yapmış oldukları açıklandıktan 
sonra; velevki, hareketlerinden önce ayrıca kendilerine tebli
gat yapılmış ve gitmekten sarfınazar ettikleri hakkında müra
caatta bulunmuş olsalardı dahi tâyin tasarrufunun âmme hu
kuku ile ilgili ve idarenin takdir hakkına müstenit bulunmuş 
olması muvacehesinde bu taleplerinin kabul edilmemiş buluna
cağı ve ahiren ittihaz olunan kararname mevcut iken hükmü 
ilga olunan bir kararname dairesinde muamele ifasının müm
kün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kararnameler hukuki mâhiyetleri bakı
mından, şâir idari fiil ve kararlar cümlesindendir.

Bu mahiyetleri itibariyle bunlara hak ve menfaatleri muh- 
tel olanların idari kaza yoluna başvurabilecekleri Devlet Şûrası 
Kanununda derpiş olunmuş bulunmaktadır.
* Belirtilen bu sebebe ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 

ncü maddesi sarahatine ve encümenimizin kanun teklifine dahi 
yetkili bulunmamasına binaen vâki şikâyet ve talep üzerine, 
vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1248 3 . X II . 1958
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Kütahya Maliye Tahsil Şubesi Veznedarı iken ihtilâsen zim
met suçundan dolayı mahkûm edilip infaz olunmuş bulunan 5 
sene 10 aylık hapis cezası hakkındaki hüküm, iadei muhakeme 
yolu ile iptal olunmuş, açık ve vekâlet emri maaşlarının te
diyesi için Devlet Şûrasında açmış olduğu dâva da lehine neti
celenmiş bulunduğu halde; istihkakının tediye ve dolayısiyle 
ilâm hükmünün tam olarak infaz olunmadığından Yüksek Mec
lise şikâyetçi bulunan Hüseyin Akşehirligil ’e ait bu baptaki 
istida üzerine Selef Encümence 23 . I . 1957 giin ve 4498 sayılı 
ve; mumaileyhe 3656 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı 
miktar üzerinden ve bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
muteber olmak üzere vekâlet maaşı tediye olunmak suretiyle 
infaz lâzımgeleceğine mütedair bir karar ittihaz olunmuştur.

Mezkûr kararın yerine getirildiği Maliye Vekâletinin 
13 . XI . 1958 gün Özlük İşleri 27342 sayılı yazılan ile bildi
rilmiş olduğundan keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin 59 rcu 
maddesine tevfikan haftalık cetvelle neşri kararlaştırılmıştır.

Toplantı tarihi

3 . X II. 1958

11799/11245 Hüseyin Akşelıirligil 
Mecidiye mahallesi 
No: 36 
Kütahya

N O T  : B u  infaz evrakı, yu karda  bahsi geçen 1957 - 85 say ılı 
cetveldek i 4498 num aralı E sas K a ra r dosyası ile te v h id e d il
m iştir.

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale Adana Adıyaman Antalya

II. Ortakcıoğlu N. TJlusoy A. II. Sezen II. Öner S. Ağar Y. Yazıcı

Diyarbakır Elâzığ Malatya Trabzon Yozgad Yozgad
K. T ay si M. Altmdoğan M. Delikaya O. N. Lermioğlu M. Ataman S. Eronal

(Arzuhal sayısı : 362
1 28. Cetvelden naklen

363



T. B. M. M. Mat baast



Devre : XI
T. B. M. M.

içtima : 2

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

— il Sayı: 32 9—

9 . II .1959 Pazartesi

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

3430/3430 M. Nâzım Işkın
Zaferi Millî mahal- 

'  bsi Kurtuluş sokak 
No: 32 
Ordu

3347/3347 Emine Çinar
Eminönü Şehzade- 
başı İlkokul öğret
meni 
İstanbul

3291/3291 Şayegân Aktulga 
Eyüp Merkez 1. 
İlkokul öğretmeni 
İstanbul

3132/3132 Lûtfiyc Ergun
Ilalilriiştü Okulu 
öğretmeni 
Üsküdar - İstanbul

3005/3005 Osman Ayhan
Kirazlık Başöğret
meni
Vakfıkebir

2920/2920 İbrahim Aysun 
Gazi Okulu 
öğretmeni 
Çal

2918/2918 Mehmet Aksoy
Merkez Ne o ati boy 
İlkokul Başöğret
meni 
Bozüyük

Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

Dilekçiler : 6273 sayılı Kanunla ilgili olacak Devlei Şûra
sından aldıkları katileşmiş ilâmların Maarif Vekâletince bir an 
evvel infaz edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Müşarünileyh Vekâletin bu baptaki cevabi yazılarında : Di
lekçilerin Devlet Şûrasından aldıkları ilâmlar gereğince 6273 
sayılı Kanun mucibince maaş ve kıdemlerinin 1 . III . 1954 
tarihinden itibaren yeniden ayarlanabilmesi için emsalleriyle 
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.

Gereği düşünüldü : Müstedilerin Devlet Şûrasından istih
sal etmiş oldukları ilâmlar usulen katileşerek muhkem kaziy | 
halini almış bulunmasına ve bu gibi ilâmların derhal infazı es
babının istikmal edilmesi kanunen ve hukukin lâzım ve zaruri 
olmasına binaen Maarif Vekâletinin mevsuubahis makable şâ
mil kadroları hemen istihsal ederek dilekçilere tahsis ve bu su
retle mezkûr ilâmların hükümlerini tenfiz etmesi lüzumuna it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1249 10 . X II. 1958
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2912/2912

2439/2439

2457/2457

2480/2480

2499/2499

2521/2521

Arzuhal
No.

2333/2333

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

Osman Günel 
Merkez K arabekir 
İlkokul öğre tm eni 
Oltu

A bdullah D inçer 
Cibali İlkokul B aş
öğretm en yard ım 
cısı
F a tih  - İstanbul

M. Kemal A tacık 
M aarif Müd. M er
kez 1. Bölge Gezici 
Başöğretm eni 
K ayseri

V ahit O ktay 
Seyhan ilkoku l 
öğre tm en i 
A dana

Avni Sorgunlu 
E tile r Okulu B aş
öğretm eni 
K ayseri

A ta  Talu 
Inkilâp ilkoku lu  
öğ re tm en i 
A dana

Ilay ri R agıp Yalım 
A vukat 
K uleli caddesi 
N o: 13
Çengelköy - İstanbul

Dilekçi : 6273 sayılı İntibak Kanununun kendisi hakkında 
ne yolda tatbik edileceğine mütedair olan Şûra ilâmının Maarif 
Vekâletince aynen infazı hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tasdikli bir sureti evrak arasına konu
lan 23 . IX . 1957 gün ve 2806/2393 sayılı Şûra ilâmında dilek
çinin maaşının 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği 1. III. 1954 
tarihinden itibaren yüz liraya yükseltilerek bu dereceye de 
mezkûr kanun mucibince iktisabedeceği kıdemin ilâvesi icab- 
edeceği yolunda kesin bir hüküm mevcut bulunmaktadır.

Maarif Vekâletinden alman cevabi yazıda ise, müstedinin 
100 lira maaşa ancak, 30 . IX . 1954 tarihinde yükseltilebil- 
diği beyan edilmektedir.

Bu yolda yapılan muamele, sözü geçen katileşmiş ilâmın sa
rih hükmüne muhalif bulunduğundan mezkûr muamelenin ilâm 
veçhile ıslahı lâzım ve zaruridir.



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

Binaenaleyh, makable şâmil bir kadro alınarak müstediye 
tahsis olunmak suretiyle ilâm hükmünün Maarif Vekâletince 
aynen infazı lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1250 10 . X II. 1958

2479/2479 î. H akkı E rgin
T ürk  E ğitim  Der- 
ııeği B ekir Sapmaz 
Talebe Y urdu Mü
dürü  
Adana

Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun kendisi hakkında ne yolda 
tatbik edileceğini gösteren Devlet Şûrası ilâmının Maarif Vekâ
letince aynen infazı suretiyle müktesep haklarının tarafına 
verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında tasdikli bir sureti bu
lunan Devlet Şûrası ilâmında, dilekçinin intibak muamelesinin 
6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . III . 1954 tarihinde 
almakta olduğu altmış lira üzerinden yapılması lâzımgeleceğine 
karar verilmiş ve Maarif Vekâletinin bu baptaki cevabi yazısına 
nazaran da, mezkûr tarihte doksan liraya çıkarılması icabeden 
dilekçinin Devlet Şûrasından almış olduğu ilâmın kadrosuzluk 
sebebiyle infaz edilemediği bildirilmekte bulunmuş olmasına ve 
müktesep bir hakkın mücerret kadrosuzluk yüzünden ihlâl 
edilmesi ve bahis mevzuu ilâmın da bu bakımdan infazsız bıra
kılması asla caiz olamıyacağına binaen, sözü geçen katileşmiş 
ilâm dairesinde dilekçiye aidolarak makable şâmil bir kadro 
istihsal olunup kendisine tahsis edilmesi ve mütaakıp muame
lelerin de Maarif Vekâletince buna göre ıslah ve tadil olunması 
lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1251 10 . X II. 1958

3118/3118 Sıtk ı T ürker 
A lsancak 1487. 
sokak No. 2 
İzmir

(A rzuhal hulâsası : İn tibak muamelesinin Şûra  ilâm ı veçhile 
düzeltilmesi hakkında.)

Dilekçi : Devlet Şûrasından istihsal ettiği ilâm mucibince 
maaşının 1 . III . 1954 tarihinde seksen liraya çıkarılması ve 
6273 sayılı Kanuna göre mütaakıp derecelere sâri intibak mua
melesinin de mezkûr ilâmda işaret edildiği veçhile yapılması 
lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede bir karar verilmesini iste
mektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : 6273 sayılı Kanunun 
meriyete girdiği 1 . III . 1954 tarihinde dilekçinin maaşının 
seksen liraya çıkarılması lâzımgelmekte ise de o tarihte işgal 
ettiği kadro elli lira olduğundan, seksen liraya ancak, 60 lira
lık kadronun temin edilebildiği 23 . IV . 1954 tarihinde yük
seltildiği ve 90 lirayı da 30 . VII . 1958 tarihinden itibaren
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• almaya başladığı ve Devlet Şûrasından aldığı karar üzerine 
goreken değişiklik yapılmış bulunduğu cihetle hakkında başka 
bir muamele ifasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında da kabul edildiği 
üzere, dilekçinin maaşı 1 . III . 1954 tarihinde seksen liraya 
çıkarılmak lâzımgeleceğine ve evrak arasındaki 24 . XII . 1957 
gün ve 3384/4134 sayılı Şûra ilâmı da aynı hükmü muhtevi bu
lunmakta olmasına binaen, mumaileyhe ait intibak muamelesi
nin, makable şâmil kadro istihsali suretiyle bu dairede ıslahı 
lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı adresi E ıciimcn kararı vc nc sebepten verildiği

1252 10 . X II. 1958

3462/3462 Şahabettin  Kısa- 
kürek
Fevzipaşa m ahal
lesinde 
M araş

Dilekçi : Maraş Kurtuluş Savaşına iştirak ederek fevkalâde 
yararlık göstermiş olan müteveffa babası Mehmet Ali Kısakü- 
rek’in hayatında istihkak kesbeylemiş olduğu istiklâl madalya
sının, büyük evlâdı olarak kendisine verilmesi hakkında evvelce 
yaptığı müracaat üzerine Arzuhal Encümenince ittihaz olunan 
bir kararla, bu bapta Millî Müdafaa Vekâletine başvurulması 
lâzımgeleceği tarafına tebliğ edildiğini ve bu karar dairesinde 
müşarünileyh vekâlete istida vererek talebini tekrarlamış ise de 
aldığı cevapta, mezkûr talebin Meclisi Âlice incelenmesi icab- 
edeceği ifade edildiğinden ortada bu konuya dair bir ihtilâf hâ
sıl olmuş bulunduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını ve madal
yasının verilmesini istemektedir.

Dilekçinin babası müteveffa Mehmet Ali Kısakürek, subay 
ve er gibi mensubini askeriyeden olmayıp sivil memur bulundu
ğu cihetle, 869 sayılı Kanunun şümul ve ihatası dışında kalmış 
ve bu bakımdan Millî Müdafaa Vekâletince mezkûr kanuna 
tevfikan icabeden tahkikat ve tetkikata tevessül edilememiş 
olduğundan, müstedi tarafından vâki talebin 66 sayılı Kanuna 
istinadettirilerek encümenimizce incelenmesi lâzımgeleceği ka
rarlaştırıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü :

Sözü geçen 66 sayılı Kanuna tevfikan ita edilecek İstiklâl 
madalyaları için vâki olacak talep ve müracaatlerin 1928 senesi 
Teşrinisanisine kadar yapılması iktiza edeceği, 977 sayılı Kanun
da açıkça gösterilmiştir.

Bu kanunda Büyük Millet Meclisince yapılacak tetkikatın 
müddete tâbi olmadığına mütedair olarak yer almış bulunan hü
küm ise, 258 sayılı Umumi Heyet kararından vazıhan anlaşıldığı 
veçhile yalnız bu tarihe kadar vukubulacak inhaların tetkik ve 
tasdiki için Meclisi Âlinin müddetle mukayyet olmaması nokta
sına maksur ve münhasır olup, yeniden yapılacak taleplere şâmil 
değildir.



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

Dilekçi Şahabettin Kısakürek, istiklâl madalyası hakkındaki 
talep ve müracaatini, mezkûr 977 sayılı Kanunla tâyin edilen 
müddetin geçmesinden çok sonra yapmış bulunmaktadır.

Mumaileyhin ileriye sürdüğü isteğin zikredilen sebeplerden 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1253 10 . X II. 1958

3139/3139 M urat Küçük 
Kızıl Üzüm kö
yünde
V akfıkeb ir - Şalpa- 
zarı

Dilekçi : Karısının ırzına geçen şahsın tutularak cezalandı
rılmasını, kendisinin de bir sanatoryumda tedavi ettirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevabi yazı
da; müstedi Murat Küçük’ün kansı Kukuş Küçük’ün zorla jrzı- 
na geçmekten maznun Ahmet Öztürk adındaki şahsın muhake
mesine mevkufen devam edilmekte olduğu bildirilmesine göre 
bu bapta encümcnimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
dilekçinin tedavi hususunda aidolduğu makama ayrıca müracaat 
etmesi lâzımgeleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1254 10 . X II. 1958

3354/3354 M ahm ut Şahin Dilekçi : Fiili hizmet müddeti otuz seneyi mütecaviz ve bi-
E ski İstasyon Şefi naonaleh kendisine emekli aylığı bağlanacak bir hadde baliğ 
K arkam ış - B arak  olmuş iken, Devlet Demiryolları İdaresince aksine muamele 

icra kılınmış bulunmasından dolayı Emekli Sandığınca ancak 
13 sene 7 ay üzerinden toptan ödeme yapıldığım ve bunun da 
son derece mağduriyetini mucip olmuş bulunduğunu beyanla, 
durumunun incelenerek müstahak olduğıı emeldi maaşının tah
sisi hususunun saklanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare ve sandık arasında bu 
konuya dair tekevvün eden ihtilâfın halli kaza mercüne aidol- 
duğundan vâki talebin bu sebepten encümenimizde tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1255 10 . X II. 1958

3330/3330 M urat Aksoy 
Dirnıil köyünde 
G ülhisar

Dibkçi : Burdur Orman işletmesi Seyisi Ali Dineci’nin ti
caretle iştigal edip asıl vazifesini ihmal eylediğini ve sarhoş 
gezerek halkın huzurunu selbetmekte olduğunu ve âmiri tara
fından himaye edildiği için evvelki şikâyetlerinin de semere



-  6 -
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

vermediğini, iş görmeden aylık alan bu şahsın bulunduğu mü- 
esseseden uzaklaştırılması lâzımgeleceğini beyanla, icabının ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçerfAli Dineci’nin vazifesine bağ
lı olup ticaretle iştigal etmediği bittahkik tebeyyün ettiğinden 
hakkında her hangi bir işlem yapılmasına lüzum görülmediği, 
Ziraat Vekâletinden alman bu baptaki cevabi tezkere münde- 
recatmdan anlaşıldığı cihetle, vâki ihbar münasebetiyle encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1256 10 . X II. 1958

Dilekçi : Bir tapu iptali ve men’i müdahale dâvasmm müek- 
killeri lehinde neticelenmesinden muğber olan dâvahlarm her 
hangi bir tecavüzlerine mânız kalması ihtimaline binaen, ken
disine silâh taşıma vesikası verilmesini ve zabıtaca himaye olun
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin gerek ikametgâhı ve yazıha
nesi muhitinde, gerekse İzmit’te icabeden mâni zabıta tedbir
lerinin alındığı ve ancak 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin
3 ncü fıkrasının tatbikine mütedair olan izahname muvacehe
sinde silâh taşımaya ait isteğinin is’afma imkân görülemediği, 
Dahiliye Vekâletinden alman cevabi tezkere münderecatından 
anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce muame
le tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1257 10 . X II. 1958

Dilekçiler : Bir kıt’a tarlalanna Mustafa Başar adındaki 
şahıs tarafından vâki müdahalenin men’i hakkında istihsâl et
tikleri ilâmın icrasma köy muhtan Rafet Kaplan’m mani olmak 
istediğini beyanla kanimi icabının yapılmasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından istihsal edilip ic
ra mevkiine konulan ilâmın îcra ve iflâs Kanunu hükümleri 
dairesinde infazı zaruri olduğuna ve icra muamelesinden vâki 
şikâyetlerin de mahalli icra hâkimliğine dermeyan lâzımgele- 
ceğine göre müstedilerin bu bapta ileriye sürdükleri talebin 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 
(i ------------ --------------

3775/3775 Veli Kalaycı ve a r
kadaşları 
Tâşkelik köyünde 
Alaçam

2361/2361 A rif H ikm et Ya- 
manoğlu
D ivanyolu Hacıtah- 
sinbey sokak Açık- 
söz H an k a t 4, No :1 
İstanbul

1258 10. X II . 1958
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29.16/2916

Arzuhal
No.

Sami Çiçekçi 
Ihsaniye mahallesi 
Harem  İskele sokak 
No: 2
Ü sküdar - İstanbul

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

Dilekçi: Hava teğmeni olan oğlu Aziz Çiçekçi’nin 1941 yılın
da tahsil için gönderildiği Ingiltere’den avdetinde Cenubi - Afri
ka’da bir akıl hastanesinde vefat ettiğini ve nâşının yurda geti
rilerek Ankara’daki Şehitliğe defnolunduğunu, mer’i kanunlara 
göre şehit sayılan oğlundan kendisine maaş bağlanması ve taz
minat verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Millî Müdafaa Vekâletinden, Hava Kuv
vetleri Kumandanlığı ifadesiyle alman 25 Kasım 1958 gün ve 
3922-10008/58 E sayılı cevabi yazıda; ölüm hâdisesinin 3485 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesine uygun bir tarzda vukubul- 
mamış ve müstedinin de, oğlunun vefatı tarihinde Devlet Demir
yollarında memur bulunmuş olmasından dolayı tazminat itası 
ve maaş tahsisi cihetine gidümediği büdirilmekte olmasına ve 
aksi iddianın tetkiki ise kaza merciinin vazifeleri cümlesinden 
bulunmasına mebni, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
nin istek ve iddiasında ısrar ettiği takdirde mezkûr mercie ay
rıca müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1259 10. X II. 1958

3738/3738 Y usuf Yavuz Dilekçi: Adana Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinden aley-
E ski istasyon Po- hine verilmiş olan hükmün bozulmasını ve bu suretle alacağının 
lis K arakolunda tahsili hususunun sağlanmasını istemektedir.
Bekçi Gereği düşünüldü: Dilekçinin bahis konusu hüküm dolayısiy-
A dana le kanun yoluna müracaat etmesi lâzım geleceğinden vâki tale

bin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1260 10. X II. 1958

3771/3771 A kif E rk an  Dilekçi: Birinci Dünya Savaşında ve istiklâl Muharebesin-
A ltay  mahallesi de geçen hizmetlerinin bir mükâfatı olmak üzere kendisine va-
Sevinç sokak tani hizmet tertibinden bir miktar maaş bağlanmasını ve Emokli
N o: 39 Sandığına devredilen tekaüt aidatının da tarafına iadesini is-
T urgu tlu  temektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu husustaki ilk müracaatı 
üzerine selef encümence verilen kararda da beyan edildiği üze
re, vatani hizmet tertibinden bir kimseye maaş bağlanabilmesi 
için, daha evvel bu bapta bir teklif serd edilmesi ve bu teklifin 
de Büyük Millet Meclisince kabul olunarak kanunlaşması lâzım-
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geleceğine ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesi 
gereğince alelûmum kanun tekliflerinin mebuslardan veya Ve
killer Heyetinden sâdır olması icabedeceğinden encümenimizce 
böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına ve dilekçi Emek
li Sandığındaki tekaüt aidatının kendisine iadesini bu Sandık
tan istiyebileceğine mebni, vâki talep hakkında bu sebeplerden 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1261 10 . XII. 1958

5740/3740 H üseyin B akkal Dilekçi : Sivas Yeni Ceza Evinde mahkûmiyet müddetini
Yeni Ceza E vinde ikmal ettiği halde, vaktiyle kaldırılan bir inzibati ceza sebep 
Sivas gösterilerek 43 günlük haklanın nazara alınmadığını beyanla,

gereğinin yapılmasını ve bir an evvel tahliyesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gûreği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta usulüne tevfikan 
Adliye Vekâletine müracaat etmesi lâzımgeleceğinden vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 62 10 . XII. 1958

3751/3751
4383/4383

Lotte B etty  
E isenstaedt Lam ar- 
tin  caddesi N o : 44 
Çelik Palas N o : 3 
Taksim  - İstanbul

Dilekçi : Zareh Bedeyan ve Necati Hancı adındaki şahıs
ların, baba ve anasından kendisine intikali lâzımgelen serveti 
gasbettiklerini, İngiliz tebaasından olduğu için bu şahıslar 
hakkında Türkiye’de dâva açamadığını beyanla, kanuni iktiza
sının yapılmasını ve adı geçenlerin ticari defterlerinin mühür
lenerek mal ve paralarına haciz konulmasını ve binnciice mağ- 
sub servetin bunlardan alınıp kendisine verilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Türkiye’de Kanunu Medeni mucibince 
ikametgâhı olmıyanlar tarafından ne suretle dâva ikame edile
bileceği Hukuk usulü muhakemeleri Kanununda açıkça gös
terilmiş olduğundan, dilekçinin de bu kanun hükümleri daire
sinde dâva açarak hakkını bu yoldan istihsal etmesi lâzımgele- 
ceğine ve bu sebeple vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü ıpaddesi gereğince encümenimizce tetkik mevzuu ya
pılamayacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1263 10 . X II. 1958
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Arzuhal

No.

3758/3758

3432/3432

3814/3814

Mehmet Uluoğlu 
K aradağ  cadde
sinde N o : 63 
K ars

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

_____________________t

Dilekçi : Kars Ceza Evi iş yurdu kantinine yedi bin lira 
borcu olduğuna dair yapılan muamelede hiçbir suretle isabet 
bulunmadığını ve böyle bir borcu asla kabul edemiyeceğini, 
Adliye Vekâletince bu hususta yaptırılan tahkikatın da nok
san olduğunu beyanla, mezkûr tahkikatın yeni baştan bitaraf 
kimselere yaptırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu baptaki müracaat ve şi
kâyetini tekrar Adliye Vekâletine karşı yapması lâzımgelece- 
ğinden vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1264 10 . X II. 1958

Naciye A rm an 
A ta tü rk  B ulvarı 
No: 249/1 
Y enişehir - A nkara

Dilekçi : Nafıa Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliği Baş- 
ressamı iken vefat eden kocası Aziz Arman’m 5434 sayılı Ka
nunun muvakkat 19 ncu maddesi uyarınca tanzim ve tebliğ 
edilen hizmet cetveli ile, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
adına yapılan borçlanmaya ait tahakkuk müzakerelerinde hata 
bulunduğunu beyanla, bu hatanın düzeltilmesini ve dolayısiyle 
dul maaşının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi : ile idare arasında bu konuya 
dair tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine aid- 
olduğundan vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamela tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1265 10 . X II. 1958

Sare Esm a A lpagut 
Öm erağa mahallesi 
A lem dar caddesi 
Gümüş Ap. K at 1, 
N o: 16 
İzm it

Dilekçi : Geyve Tapu memuru iken vefat eden kocası Yunus 
Alpagut’un Devlette geçen hizmetinin 25 yılı doldurmamış ol
duğu ileri sürülerek hayatında kendisine ;okaüt maaşı bağla- 
namayıp 680 lira tazminat verildiğini, halbuki sonradan me
riyet mevkiine konulan 7134 sayılı Kanunla kendisi gibi dul
lara kocalarından maaş bağlandığını ve vâki müracaatlerine, 
bu kanundan istifade edemiyeceği yolunda cevaplar aldığını 
ve kocasının aidatlı ve aidatsız olarak 32 yıllık bir hizmeti bu
lunduğunu beyanla, kendisine de mezkûr 7131 sayılı Kanun 
gereğince dul maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen 7134 sayılı Kanun, tekaüt 
maaşına istihkak kesbeden kimselerin dul ve yetimlerine aylık 

*
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bağlanacağına mütedair olup dilekçinin kocasının ise emekli 
maaşına müstahak olmadan yaş haddi sebebiyle tekaüde sevk 
edilerek kendisine o zamanki mevzuat hükümleri dairesinde 
tazminat verilmiş bulunmasına ve bu gibilerin yetimleri mez
kûr 7134 sayılı Kanun hükümlerinden istifade edemiyeceğine 
binaen, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedinin talebinde ısrar ettiği takdirde 
usulen kaza merciine müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1266 10 . XII. 1958

H aşan E jd e r Dilekçi : Sarıkamış Belediyesinden müzayede ile satınaldı-
Tepe m ahallesinde ğı arsalar üzerine dükkân inşasına müsaade edilmediğinden 
Sarıkam ış ve bundan son derece mağdur olduğundan bahsilo, gereğinin

bir an evvel papılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereci düşünüldü : Sarıkamış imar plânına ait tadilâtın 
Nafıa Vekâletinin 6 . XII . 1957 gün ve 23862 sayılı yazısı ile 
onanarak mahalline gönderildiği, İmar ve İskân Vekâletinden 
alınan bu baptaki cevaptan anlaşıldığa öihetle, dilekçinin vâki 
talebinden dolayı tekrar merciine müracaatte muhtariyetine ve 
bu sebeple mezkûr talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1267 10. XII.,1958

726/726 Fuat Akduman 
923/929 Çağlıyan Palas 

1656/1656 Oteli altı No: 41/3 
Eskişehir

(A rzuhal hulâsası : A skerî, teknikin, İlmî ve fennî, memleket 
ve dünya  çapında birer değer taşıyan, (a) yangınları zuhurun
dan önce-haber veren, (b ) kara nakil vasıtalarının radyotörle- 
rindeki arıza ve tamiratı ve radyotör im alâtı ile ilgili, (c) askerî 
teknik, fennî ve İlmî bir sırrolan akar yakıt kablannın  iamirin
den m ütevellit in filâkleri önliyecek, (ç) denizaltı gemilerinin  
inşa tarzında bir inkılâp yaratacak olan, (d )  9, 10, 11 ve 12 
derecelik şiddetli zelzelelerde dahi binaların hasara uğramama
sını tem in eden, memleketi büyük maddi zararlardan koruyacak 
ve tasarruflar sağlıyacak icatları hakkında ilgili makamlara 
yapmış olduğu müracaatler üzerine m üspet raporlar dahi veril
miş, bâzilarına tecrübe ve tatbik imkânı dahi bahşedilmiş. A n  
cak; bunları b il’âmel tatbik sahasına koyabilmesi için maddi 
yardım a zaruret bulunduğundan, 2 Ocak 1958 tarihli müraca
atına m erbut dosyasının bu hususlarda sahibi salâhiyet bulunan  
İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversite kadrosundan tam te
şekküllü bir profesörler heyetine inceletilip, badehu kendisini 
bu icatlarını tatbik sahasına koymaya, fen n î ve teknik çalışma

1077/1077
1597/1597

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

imkânlarına sahip kılmaya en yetk ili Yüksek Meclis H eyeti 
Umumiyesince tetk ik  olunduktan sonra; bir kanun veya  karar
la bu im kân ve müzaheretin sağlanması, veyahut H ü kü m etin  
yardım larının temini, bunlardan hiçbiri m üm kün görülmediği 
takdirde beşeriyet için çok büyük faydalar sağlıyacak olan bu  
buluşlarını bilfiil tatbik sahasına koyabilmesi için kendisinin  
Birleşmiş M illetlere, tercihan A m erikan resmî makamlarına pre- 
zante edilmesi, bu da m üm kün görülmediği takdirde kendisinin  
müzaheret talebi ile yabancı devletlere yapacağı müracaatler 
için kanuni bir mahzur bulunmadığı hususunun karara bağlan
ması taleplerinden ibarettir.)

Sanayi Vekâletinin ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu- 
nun müracaatla ilgili yazılarında : Mumaileyhin bu buluşları 
ile ilgili müracaatlerinin evvelce de tetkik olunmuş ve buluş
larını teknik bakımdan açıklıyan bir izahata tesadüf olunma
dığı, keıa ilişik dosyada da aynı konuda teknik kıymeti haiz 
olmıyan beyan ve izahlarda bulunduğu ve bu buluşlarını ifşa 
edemiyeceğini de bildirmiş olması itibarı ile; kendisine her 
hangi bir yardım yapılmasına da imkân görülemediği ve ihtira 
beratı verildiğine dair bir kayda da tesadüf edilemediği, dosya
sında icatlarını izah ve ispata yanyacak teknik resim, hesap, 
kimyevi projesi ve yapılan tecrübe neticelerini açıkkyan bir 
malûmat olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin aynı mahiyette vâki daha 
önceki müracaatleri üzerine 11 . XII . 1957 tarihli ve 210 sa
yılı bir karar verilip, bu kararda da açıklandığı üzere mezkûr 
talepler encümenimizce tetkik olunabilecek hususattan değildir.

icranın takdiri ve temşiyet tasarruflan ile ilgili bulunan 
müracaatın encümenimiz yolu ile Umumi Heyete intikal ettiril
mesi de bu bakımdan uygun bulunmamıştır. Encümenimiz 
kanun teklifinde bulunmaya dahi yetkili bulunmamaktadır. 
İzah olunan sebeplere binaen talepler hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1268 10 . X II. 1958

14718/14129 H. Hüsmen Turan 
Taksim Abdülhak- 
ham it caddesi L i
mon Han No: 3 
İstanbul

(A rzuhal hulâsası : Asılsız bir ihbar üzerine Üsküdar A sliye  
Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda 955/423 sayılı 
ve 3 ay 15 giln müddetle hapsine ve cezasının tccilinc m ütedair 
ittihaz olunan 15 . V I . 1956 tarihli kararı; usulü dairesinde 
Temyiz edip Temyizce de; «Müdahale talebi üzerine bir karar 
verilmemesi bozmayı gerektirm iş olduğundan sair cihetlerin te t
kikine mahal olmaksızın hükm ün evvel emirde: bu sebepten bozul
masına» kareır verilip mahalline iade kılm an dosya üzerinde ye-



Arzuhal
No.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

niden yapılan duruşmada m üştekinin müdaJıil olarak dâvaya 
kabulüne karar verildikten sonra; m üdafiin in; m üddeium um i
nin esasa dair mütalâa vermesi icabedeceği halikındaki iddiasına 
m üddeium um i buna lüzum  olmadığını, Ilâkim  Cevdet A kpınar  
da; «Esas hakkında evvelce karar verilmiş olup bozma yalnız 
müdahalenin kabulüne taallûk etmekte bulunması bakımından 
dosyanın berayi tetk ik  Temyize gönderilmesine karar» verip m ü
dafiinin vâki tereddüdünü gidermek üzere esas hakkında yen i  
bir karar verilmediğini, evvelce Temyiz edilmiş bulunmasına ve 
bozma dairesinde de karar ıslah olunmuş olduğuna göre, dosya
nın resen Temyize gönderileceği ve ayrıca Temyize lüzum olma
dığını bildirmiş ve filhakika  resen Temyize sevk olunan dosya; 
bu defa Temyizce de bozmaya uyularak tesis olunan hüküm  aley
hine Tem yiz yoluna müracaat edilmemiş olduğundan mahalline 
iade kılınmıştır.

M üddium um ilik usulün 322 nci maddesine tevfikan bozma 
talebinde bulunmuş ve tashihini mucip bir sebep görülmediğin
den, bahis konusu husustan dolayı yazılı emir yoluna gidilebile
ceğine işaret olunarak bu talep de kabul edilmemiş ve dosya 
tekrar geri çevrilmiştir. ,

M üddeium um ilik bu kere yazılı emir yoluna başvurulmak 
üzere dosyayı A dliye Vekâletine in tikal ettirm iş ise de mezkûr 
hükümde yazılı emir verilmesini gerektirir bir cihet görülemediği 
bildirilmiş ve bu sebeple elinde olmıyarak kanun yollarına m ü
racaat edemiyerek m ağdur durum a düşmüş bulunduğundan, mah
rum  kaldığı müdafaa hakkının telâfisi için m uktezasınm  takdir 
buyurulması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr hüküm safa
hatı istidada belirtildiği şekilde aynen teyit ve ifade olunduk
tan sonra bozma üzerine tesis olunan ikinci hükmün; alâkalı- 
larca istenilmedikçe Temyizen resen tetkikine imkân bulunma
dığı halde hâkimin bu karan tefhimden sonra her hangi hususi 
bir maksada makrun olmıyarak yanlış bir içtihat neticesi ayrıca 
Temyiz etmenize lüzum yok, zira dosyayı resen Temyiz Mahke
mesine göndereceğim, demesi doğru bulunmadığından bundan 
sonra tarafların hukukuna müessir olacak bu gibi konuşmalar 
yapmaması lüzumunun ksndisine tebliğ edildiği ve temyiz olun
maksızın kesinleşen 12 . XII . 1957 tarihli hükme karşı alâka
dar kimseler aleyhine müessir olmıyacağı mütalâası ile yazılı 
emir verilmesine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1269 10 . X II. 1958
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(A rzuhal hulâsası: Em eldi aylığı tahsisinde G üm rük ve İn h i
sarlar Vekâleti ile aralarında telıaddüs eden ih tilâ f üzerine D ev
let Şûrasında açmış olduğu idari dâva bir eseri zühul olarak m ü
rur m üddetten reddolunduğu gibi, Yüksek Meclise yapm ış oldu
ğu müracaatının da 10i sayılı bir kararla is’a f olunmadığından, 
mezkûr talebinin, iddia olunduğu gibi ortada m ürur zaman bu
lunmadığından, tekaüde sevkı sırasında raporlarla sabit olduğu  
üzere ağır hasta, tedavi ve ameliyatla uğraşmakta olduğu ve dâ
vasının şekil noktasından ele alınmadığı nazara alınmak suretiyle, 
hak ve hukukun koruyucusu ve en yüksek merci olan B ü yü k  M il
let Meclisince bir kere daha tetkik  buyurularak vâki haksızlığın  
izale ve bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

Goreği düşünüldü: 5434 sayılı Kanun, bu ihtilâfların nihai 
olarak Devlet Şûrasmca tetkik ve hallolunulacağım hükme bağ
lamış ve Dahili Nizamnamenin 53 ncü maddesi de bu kabil ih
tilâfların encümenimizce tetkik mevzuu yapılmamasını âmir bu
lunmaktadır.

Dâva müddeti istidada belirtildiği gibi mücbir bir sebepten 
dolayı geçirilmiş ise mezkûr iddianın da eski halin iadesi yolu 
ile yine vazifeli kaza merciine yapılması lâzımdır.

Bu sebeplere binaen vâki talebin encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1270 10 . X II. 1958

(A rzuhal hulâsası: A lg ı köyünün Bahçederesi m evkiindeki ta
pulu  tarlası içerisinde bulunan suyunun Yerkesik Belediyesi tara
fından  kasaba ihtiyacı için istim lâk olunmasından sarfınazar edil
mesi ve kendi ihtiyacına bırakılması talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedi tarafından 
adı geçen belediye aleyhine açılmış olan dâva lehine neticelen
miş bulunduğundan şikâyet mevzuunun ortadan kalkmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre vâki talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1271 10 . X II. 1958

3678/3(578 İsm ail Kaymaz (A rzuhal hulâsası: Tapulu ve bir asrı mütecaviz zam andır
Ivocaali köyünde tahtı tasarruflarında bulunan arazisi hakkında Orman İdaresince  
K. E reğli Sulh  l lu k u k  H âkim liği nezdinde açılan m en’i müdahale dâvası

hakkında; bidayet en tapusuna tetabuk ettiği bilkeşif tahakkuk

5512/5502 İsm ail Orhan 
Algı köyünde 
Milas

2212/2212 E thcm  Tacal
Ç ınarlar mahallesi 
K ılık  sokak N o: 3 
Giresun



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

3708/3708

3697/3697

eden yerinin ormanla alâkası olmadığı bildirilmiş olduğu halde, 
bilâhara orman olduğundan bahsile, mücerret vatandaşı ızrar 
maksadı ile cevap verenlerin tecziye olunmaları talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü: ihtilâfın kaza merciinde İncelenmekte 
olan bir hususa taallûk etmekte bulunmasına, bu mevzuda serd 
olunacak bilcümle defilerin de mezkûr mahkemeye yapılması ve 
ilgililer haklanda bir vazife suüstimali iddiasında bulunulduğu 
takdirde de bu hususta gerekli karan vermeye yetkili idare 
makamlanna müracaat olunması lüzumuna binaen; vâki şikâyet 
üzerine encümenimizce vazife yönünden tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1272 10 . XII. 1958•

H alit E rol (A rzuhal hulâsası : Edirne Gümrük M uhafaza M üdürlüğü
Yenişehir m ahallesi emrinde kısım  amirliği kadrosunda muhafaza m emuru olarak ça- 
sabık güm rük mo. lışmakta iken 1955 senesinde Güm rükler Nizamnamesine mugayir 
Besni olarak 49 yaşında sin haddine tâbi tutulm ak ve yıpranm a zam

mından faydalandırılm amak suretiyle mağdur edildiğinden, 1918 
yılından 1931 y ılm a kadar jandarmada geçen hizm eti ile, sıtmalı 
mıntaka zam mının emekliliğinde nazara alınması; olmadığı tak
dirde noksan m üddeti hizm etinin tensip buyurulacak bir vazifede 
tamamlatılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, hakkında yanlış ve gayri- 
kanuni bir şekilde tatbik olunduğunu iddia ettiği yaş haddi mu
amelesinden dolayı bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine, 
diğer taleplerinden dolayı da bu hususlan inceleyip katı karar 
vermeye yetkili idare makamlanna müracaat etmesi lâzımdır. 
Bu bakımlardan, vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1273 10 . XII. 1958

Osman ö ngel (A rzuhal hulâsası : A dem im uvaffakiyetinden dolayı; Bcşik-
Adliye Zabıt, K âtibi düzü K ız öğretm en Okulundan çıkarılan kızı için kendisinden  
İnegöl istenilen tazm inatın; 20 lira maaşlı 8 nü fus sahibi ve diğer çocuk

ları tahsilde olan bir kimse olması itibariyle affedilm esi ve kızına 
hiı\ im tihan hakkı tanınması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu tazminat hazine hukuku 
şahsiyesi ile ilgili olup hususi af mevzuu içerisinde ele alınması 
gayrimümkündür.

Mevzuatın müsait bulunması halinde imtihan hakkı tanın-



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

ması keyfiyeti ise yetkili idare makamlarına ait bulunmaktadır.
Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyini 

muameleye mahal görülmediğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1274 10 . X n . 1958

(A rzuhal hulâsası : B irinci Cihan Harbinde sebk eden hizme
tinden dolayı 5 . V II  . 1332 tarihli bir kararname ile teğmenliğe 
nasbolıınduğu halde bundan haberdar- olnııyan m üekkilin in  harb 
m âlûlü er olarak emekliye sevk olunup kendisine bu yolda emekli 
aylığı tahsis olunmuş iken, bir müracaatı üzerine bu nasba m u tta li 
olarak Devlet Şûrasına müracaatle teğmenliğe te r fii  hakkında  
karar aldığı, bu ilâm infaz olunmakla beraber tekaüt maaşının 
rütbe maaşı üzerinden düzeltibnemesi üzerine de keza dâva ikame 
ederek lehine hüküm  istihsal etm iş ve maaşı dahi bu ilâm daire
sinde düzeltilm iş olduğu halde; 12 . V I I  . 1335 ten 5 /  X I  . 1955 
tarihine kadar olan emekli maaşı farkların ın  tu tarın ın , ihtilâfın  
dâva yolu ile halli m üm kün bulunmaması sebebiyle tazm inen öte- 
tilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkiki icabeden talebin; 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1275 10 . X II. 1958

13762/12812 Osman Çadırcı (A rzuhal hulâsası: Öteden beri buğday pazarı olarak kulla-
Tücca r  nılan binasında satış yapılmasına m â n i>olunduğundan dolayı gay-
Urt'a rikanuni olan hıı muamele aleyhine açtığı ip ta l dâvası karara bağ

landığı halde; Urfa Belediye Reisi tarafından bu defa da mez
kûr binasına, giden bütün yollar seyrüsefere kapatılmak suretiyle  
kararın hüküm süz bırakıldığından şikâyeti ve mâruz şekilde va
zifesini suiistimal eden belediye reisi Reşit A ky iiz  hakkında ka
nuni takibat ifası talebini mutazammrndır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılannda : Alman bir karar
la müştekinin filhakika mağdur edildiği anlaşılarak; bu karar 
ikinci bir kararla kaldmlıp dileğin is’afi cihetine gidildiği ve 
ahiren alman 17. III, 1958 tarihli bir yazı ile de; satışa mâni 
olmak için buradaki caddeden yüklü kamyonların geçmemesi
ne karar vermiş olan belediye encümeni reisi ve âzalan hakla- 
nnda icabeden tahkikata tevessül olunup tanzim olunan evrak

1999/1999 B ilâl Sofuoğhı 
Hüseyin K araca 
Vekili, Avukat 
Ankara
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No.

2108/2108

1627/1627
1810/1810
3973/3973

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

üzerine vilâyet idare heyetince; tasdikli bir sureti gönderilen 
kararla men’i muhakeme karan verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabı kanunisi yapılmış olmakla vâki 
talep ve şikâyet üzerine muamele tâyinine mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1276 10 . XII. 1958

(A rzuhal hulâsası: B irer sureti Yüksek R iyaseti C umhur ve 
Başvekâlet m akam lanna gönderilmiş olan istidada ezcümle : M il
letin mukaddes haklarının çiğnenmesinin tahammül edilmez bir 
dereceye geldiği tarihlerde, m ünevverleri ikaz maksadı ile yaz
mış olduğu m ektuplar m ünderecatm m ; H üküm et icraatını ten- 
kidden ibaret bulunduğu, askeri isyana teşvik edici bir mahiyet 
taşımadığı zamanın Dahiliye ve M illî Müdafaa Vekilleri ile, Ma
reşal ve diğer zevat tarafından kendisine yazılan m ektuplarla ve 
Askerî Şûra mazbatası, keza hüküm  ve halikındaki husus A f  
K anunu esbabı mucibe lâyihaları ile dahi m üeyyit bulunduğu  
halde; H üküm etin  emri ile 9 sene 4 ay hapse mahkûm edilmiş ve 
demokrasi doktrinlerine inanmış ve Misakı M îllîyi yazanlardan 
biri olarak müstebit idareye karşı takındığı tavır yüzünden ih ti
yar halinde çekmiş olduğu elem nazara almmıyarak hâdise kar
şısında sükû tun  ih tiyar olunmasından şikâyet edilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Bir mahkeme hükmünden şikâyeti mu- 
tazammm bulunan müracaat üzerine; gerek bu bakımdan, ge
rekse meselesinin selef encümence tanzim ve takdim kılman
11 .1 .1955 gün ve 56 sayılı mazbata münasebetiyle Umumi He
yetince tetkik ve bir karara bağlanmış olması bakımlarından 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1277 10 . XII. 1958

(A rzuhal hulâsası : Uğradığı büyük bir haksızlığın telâfisi 
ve müsebbipleri hakkında tahkikat ve tetk ika tta  bulunulmasını 
teminen Yüksek Meclise yaptığı 4 müracaat üzerine A rzuhal E n 
cümenince esaslı bir inedem e yapılm aksızın verilmiş olan 
İL . X I I  . 1957 tarihli karara itiraz ve bu karara mevzu teşkil 
öden şikâyetleri üzerinde ne A dliye  Vekâletince ve ne de diğer 
alâkalılarca ehemmiyetle durulmadığından ve baştan atıldığın
dan, istidalarında belirtilm iş olmasına rağmen gerek mahallî 
mahkeme, gerekse A dliye  Vekâletindeki dosyalarının celbolun-

Sefer Gökmen 
Adliye karşısı Sa
karya  Ap. A vukat 
Aziz B aban eliyle 
A nkara

S ırrı Bellioğlu 
Gazi M ustafakem al 
bu lvarı A kköşk Ap. 
No: 14
M altepe - A nkara
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

maçlığından ve kendisinin dahi davet edilmemiş bulunduğundan  
şikâyeti ve Jıangi makam ve mercic başvuracağının kendisine bil
dirilmesi talebini mutazamrnındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin maliki bulunduğu evinin 
hile ile başkasına satılmış olması üzerine açmış olduğu iptal 
dâvası ile, gene bu mevzuyla ilgili olarak mahallî ceza ve hukuk 
mahkemelerinde açmış olduğu diğer dâvalannm dâvâlı taraf 
iltizam olunmak suretiyle aleyhine neticelendirilmiş bulunma
sına ve vazifeliler hakkındaki şikâyetlerinin de Adliye Vekâle
tince lâyıkı ile tahkik mevzuu yapılmadığına dair 4 aded isti
dası üzerine, filhakika 1 . II . 1956 tarihli ve 3403 ve 
25 . XII . 1956 tarihli ve 4314 sayılı ve; vazifeliler hakkında 
Adliye Vekâletince usulüne tevfikan tahkikat yapılarak müs- 
telzimi takip bir cihet bulunmadığına karar verilmiş ve bu hu
susta katî karar vermek yetkisinin Hâkimler Kanununun 102 
ve 103 ncı maddelerine tevfikan Adliye Vekiline tanınmış ve 
mahkemelerden sâdır olan mukarreratın ve bu baptaki dosya
ların encümenimizce incelenmesi de Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 54 ncü maddesi muvacehesinde gayrimümkün bulunmuş 
olması itibariyle; vâki şikâyetler üzerine tâyini muameleye ma
hal olmadığına dair iki karar verilmiştir. Arzuhal Encümeni 
kararlarına itiraz hakkı ise münhasıran mebuslara tanınmış 
bulunduğundan bu kere vâki müracaat üzerine de keza aynı 
sebeplere binaen encümenimizce yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1278 10 . X II. 1958

652/652 Veysi B oragan
Rasimpaşa m ahal
lesi Y avuztiirk  so
kak No: 27 
K adıköy - İstanbul

(A rzuhal hulâsası : 1950 senesinde, albaylıktaki asgari bek
leme m üddetinin iki mislini ikmal ile tâbi tu tu lduğu im tihanda  
da m uvaffak olmuş bulunduğundan 15 nci Kolordu Veteriner  
Şube M üdürlüğüne tâyin olunup generalliğe liyakati bakım ından  
da ikinci bir im tihana tâbi tutularak 1951 yılında Süvari Olculu 
B a ş v eterin c r l iğ ine tâyin edildiği ve bu durum una göre; 3661 sa
y d ı K anunun 2 nci maddesine tevfikan 1950 senesinde 125 liraya 
te r fi ettirilm esi m uktazi bulunduğu halde, 1955 yılında terfi 
ettirildiğinden kıta siciline ancak, bu tarihte m u tta li olabilmiş 
ve bundan önce ıttıla ı da gayrim üm kün bulunduğuna göre; aç
mış olduğu idari dâvanın; vekâletin dâvada m ürur m üddet bu
lunduğu yolundaki noktai nazarına uyulm ak ve emekliye ayrıl
mış olması bakımından bu tasarrufla alâka ve irtibatı kalmadığı 
ileri sürülmek suretiyle reddedildiğinden şikâyeti vc emekli ay-
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Arzuhal

No.

3528/3528

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

lığ ın ın  m üktesep \a k k ı  olan İ25  lira  üzerinden  tad il olunması 
ve aradaki maaş fark ların ın  ted iyes i taleplerin i m ut azam inindir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1950 yılında 
tarfi derecesine giren müstedinin; 4273 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesine göre; Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi tarafından 
verilmesi lâzımgelen muvafakat verilmediği için bu tarihte terfi 
ettirilmiyerek bu muvafakatin verildiği 1955 yılında terfi etti- 
rilebildiği ve ancak, bu tarihte terfi şartlarını ihraz etmiş bu
lunması bakımından 3661 sayılı Kanundan daha önce istifade 
ettirilmesinin de mümkün olamadığı açıklandıktan sonra, vete
riner müdürü iken bu mevzuda açmış olduğu idari dâvanın da 
ortada bir dâva konusu kalmadığı mucip sebebiyle reddedildiği 
ve mszkûr aylığı iki yıl fiilen almamış bulunduğu için de 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre bu derece üzerinden 
emekli aylığı tahsisi de mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet işanna ve mevcut kanun hüküm
lerine göre; vâki müracaat üzerine ncümenimizce tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1279 10 . XII. 1958

(A rzu h a l hulâsası : M ü teveffa  kocasına a it ta sfiyeye  tâb i tu 
tu lan  m alu liye t m aaşının teraküm ü ile b irlik te  iadeten  kendisine 
tahsis ve ted iyesi halikındaki derdest m uam elenin bir an önce 
neticelendiriln ıesi talebinden  ib a re ttir .)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ve iki 
kızına 6800 ve 6795 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 1 Ağus
tos 1956 tarihinden muteber olmak üzere maaş bağlanmış olup 
Divanı tescilinden geçirilerek senetlerinin mahalli malmüdür- 
lüğüne gönderilmek üzere 21 Kasım 1953 tarihli bir yazı ile 
Maliye Vekâleti Emekli işleri Müdürlüğüne gönderilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirilmiş olduğu anlaşılan talep 
hakkında encümenimizce bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Cemile Baykut 
Bozkurt mahalle
sinden
Bismil - Diyarbakır

1280 10 . X II . 1958



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

(A rzu h a l hulâsası : İlişik  olarak takdim  k ıld ığ ı posta  ve te lg 
rafçılık  adlı k itabında da görüleceği üzere B alkan  harbi vc M il
lî m ücadelede vatan uğrunda sebketm iş bulunan h izm etlerinden  
dolayı İs tik lâ l m adalyası ile ta ltif  edilm esi ta leb in den  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : 977 sayılı Kanun bu husustaki müracaat 
ve inhaların; 1926 yılı Teşrinisani iptidasına kadar yapılmasını 
âmir bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1281 10 . X II. 1958

(A rzu h al hulâsası : İnk ilâp ları tam am en benim sem iş olan ve 
c/c 95 i  m üsliim an ve d in i bilgiye muhtacolan halk için  ya p ıla 
cak hususi d in  tedrisa tın ın  serbest bırakılm ası talebinden  iba
re ttir .)

Goreği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 80 nci 
maddesi muvacehesinde vâki müracaat üzerine encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1282 10. X II. 1958

(A rzu h al hulâsası : A nnesin i dövüp  kendisin i tabanca ile teh- 
d ideden  E dirn e E m n iye t kadrosu polis m em urlarından  Ilasan  
B or halikındaki şikâyetin in , şah itleri dinlem em ek su reti ile m eni 
muhakeme kararm a bağlanm ış olm asından d o la y ı m um aileyhin  
başka bir yere nakli talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Verilmiş olan karar aleyhine usul hü
kümleri dairesinde vazifeli mercie nakil talebinden dolayı da 
yetkili idari makamlara müracaat hakkı mahfuz bulunmuş ol
masına binaen; vâki talep üzerine bu bakımlardan encümeni
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1283 10 . X II. 1958

3692/3692 Muhammet Koksal (Arzuhal hulâsası : Asıl menşeleri bilinemiyen Kıpti ziimre-
Melild köyünde sine diğer fertlere tanınan hakların tanınmaması icabettiği kanaat
Tarsus ve mütalâasını muhtevidir.)

3663/3663 Ilasan Bor
Kıyık Göçmenler 
sokağı Rifatosman 
mahallesi No: 9 
Edirne

1500/1500 Aziz Akbay 
Saatçi 
Erbaa

3635/3635 Aziz Akıncan 
Türkçü sokak 
No: 5
Bakırköy - İstanbul

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itiban ile müracaat üzerine



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

encümenimizce yapılacak bir muamele görülemediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1284 10 . X II. 1958

3645/3645 Hüseyin Tantiş (A rzu h a l hulâsası: Çanakkale Savaşı m âlû llerinden  olup an-
1764 sokak No: 15 nesini ve ailesin i almak üzere g itm iş olduğu Yugoslavya'da, Türk  
Karşıyaka - İzmir tâ b iiye tin i m uhafaza ederek 1335 y ılın dan  1926 y ılm a  kadar 

kalm ış olduğu için kesilm iş olan m âlû liye t aylığ ın ın  iadeten  tah
sisi için  vâk i m üracaati üzerine ittih a z olunan 4476 say ılı kara
ra itira z ı m utazam m ındır.)

Gereği düşünüldü: Bahis konusu ihtilâfın halli mezkûr ka
rarda da açıklandığı üzere vazifeli kaza merciine ait ve Arzu
hal Encümeni kararlarına itiraz hakkı ise Dahili Nizamnamenin 
57 nci maddesi ile münhasıran mebuslara tanınan bir hak bu
lunmuş olmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımlar
dan cncümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1285 10 . XII. 1958

3760/3760 Mahmut Aktaş 
Samanyolu sokak 
Arifpaşa Ap. No: 66 
Sisli - İstanbul

(A rzu h a l hulâsası: D ikkatsiz lik  ve tedb irsizlik  neticesi alil ve  
çalışamaz b ir durum da kalm asına sebebolan şoför F e th i Şener  
hakkında İstanbu l A s liye  9 ncu H ukuk M ahkem esinde açmış ol
duğu dâvan ın ; adı geçenin, kendisinden ağır derecedeki sıhhi va 
z iy e tin d en  b ilistifade hâdise tarih i olan 1950 senesinde alm ış ol
duğu bir feragatnam e ile 1956 ta rih li tıbb ı ad lî m eclisi raporu
na istinaden  aleyhine neticelenm iş ve 5 nci A s liye  H u ku ktak i 
iadei muhakeme ta lebin in  de keza neticesiz kalm ış bu lunduğun
dan ş ik â y e ti ve m ağdu riye tin in  te lâ fis i için  bu baptak i dosyala
rın ın  te tk ik  buyuru lm asın ı tem in i ta lep lerin i m utazam m ındır.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin daha önce vâki aynı mahiyet
teki müracaati 1 . II . 1956 gün ve 3421 sayıh bir karara bağ
lanmıştır.

Mezkûr kararda da açıklandığı üzere kaza merciince İnce
lenmekte olan veya incelenerek karara bağlanan hususatın Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddeleri muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılması gayrimümkündür.

Bu kere vâki müracaat üzerine de belirtilen sebeplere bina-
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Nü. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

en vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1286 10 . XII. 1958

3706/3706 İbrahim Coşkun (A rzu h a l hulâsası : M etre karesi 8 îra  üzerinden  A ltu n b a y
Belediye evlerinde Ticaret firm asından  6 600 liraya  taksitle  sa tm alm ış olduğu ye- 
Suşehri rin  dekarı 300 lira üzerinden  O rta  - D oğu Teknik Ü niversitesi

için istim lâk olunması üzerine adı geçen şirketçe taksitlerin in  
m uacccliyet kesbettiğ inden  bdhsile hakkında icra  takibatına geçi
lip  haciz kararı alınm ış olm asından bu suretle adı geçen şirketin  
ya p tığ ı sipekülâsyondan ve hiç yok tan  6 400 lira  borçlu durum a  
düşm üş bu lunduğundan şikâ ye ti icra takibatından  kurtarılm ası 
ve A n k a ra ’nın başka b ir sem tinde iskân olunması ia lebin i m uta- 
zam m ın dır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin icra takibatına mütaallik 
talebinden dolayı usulüne tevfikan vazifeli kaza merciine, arsa 
isteğinden dolayı da keza yetkili idare makamlanna müracaat 
etmesi lâzımdır.

Bu bakımlardan vâki müracaat üzerine vazife yönünden 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1287 10 . XII.1958

37.11/3711 
(S. No: 1)

3632/3632 
(S. No: 2)

3637/3637 
(S. No: 3)

Salih Yoldaşseven 
ve eşi
Tütüncüler İdare 
Heyeti âza ve Pay- 
toncular Cemiyeti 
Reisi 
Manisa

llyas Eroğlu 
Yeni Ceza Evinde 
mahkûm 
Sivas

Ali Ulvi Çotuk 
öncebeci Şehit Ser
dar sokak No: 20 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası : Z iraa t Bankasına olan bakiye borcundan  
dolayı, bu borçların 7052 sayü ı K an u n la  5 y ı l  tecil edilm iş bu
lunm asına rağm en arazisin in  satışa  çıkarıld ığ ından  şikâyeti mu- 
t  azam inindir.)

(A rzu h a l hulâsası : M eşrutan tah liye talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : D evlet vasıta ların ı hususi işlerinde kul
landığı için kendisin i ihbar etm iş bulunduğu Tuğgeneral Itaşit 
A kşar tarafından  garazan ve h ilâfı hakikat olarak tanzim  edi
len 1954 siciline m üsten iden , m üspet olan 955 sic ili de imha 
olunmak su retiy le  ye tersiz lik ten  tekaüde sevk ve bu m evzuda aç
mış olduğu id a ri dava da D evlet Şûrrisınca redded ilm iş bulun
duğundan; kanun ve usule m u gayir olarak ya p ılm ış olan em ek
lilik  m uam elesinin dosyası ile b irlik te  te tk ik  buyurularak haksız
lığ ın  berta ra f edilm esi talebinden  ib a re ttir .)
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Arzuhal

No.

3652/3652 
(S. No: 4)

3672/3672 
(S. No: 5)

3666/3666 
(S. No: 6)

3691/3691 
(S. No: 7)

3683/3683 
(S. No: 8)

3686/3686 
(S. No: 9)

3690/3690 
(S. No: 10)

3703/3703 
4306/4306 

(S. No: 11)

Cüz’i Boyaeıoğlu 
Beyoğlu istiklâl 
caddesi Perukâr 
çıkmazı No: 8 
Kat 1 de 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
a<lı, soyadı ve adresi

Nazmiye Dürme 
Oğuzhan köyünde 
Devrek

Ahmet Biröz 
Karagümrük Pa
zar yeri No: 23/1 
İstanbul

Ali Lâçinok 
Aybey mahallesi 
Küme sokak No: 7 
Uşak

Nimet Oyal ve ar
kadaşı
Şairnigâr sokak Sa
fin az Ap. No: 8/2 
Nişantaşı - İstanbul

Mahmut özdeğdinli 
Pilevne mahalle
sinde 
Gönen

Mustafa Yüce 
Tmaztçpe mahallesi 
Kütüphane sokak 
No: 8
Buca - İzmir

Ali Aykut 
Saraylar mahallesi 
Demirciler sokak 
Hancı Ahmet Akşit 
hanında 
Denizli

Emümen kararı ve he sebepten verildiği

(A rzu h al h u lâsası: Y crva n t Çark ad ındaki şahıstan bilmu- 
kavelc isticar etm iş bulunduğu B e yo ğ lu 1 nda İstik lâ l caddcsi P e
rukâr Çıkm azı sokağı num ara 8 de kâin gayrim enkul hakkında, 
bununla hiçbir guna alâkalı olm adığı hükm en dahi sab it olan 
S u rp  Y ertu yu n  K ilisesi M ü tevelli H e y e ti tarafından  vâlcı m en'i 
m üdahale talebi üzerine B eyoğlu  K aym akam lığ ınca h ilâfı kanun 
tah liye kararı verilm iş o lduğundan  şikâ ye ti ve kazai b ir karar 
olm adıkça idarenin  böyle b ir y e tk iye  sahip bulunm am ası itib a 
riyle, m uktezasınm  tâ y in  buyurulm ası ta lebin i m u t uzanım ındır.)

(A rzuhal hulâsası: Geçirdiği bir iş kazası neticesinde ölen 
İsmail D anca 'n ın  oğlu N ecati’ye 0917 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin (c) fıkrasına tevfikan gelir bağlanması iktiza eder
ken bağlanmadığından şikâyeti mutazam m ındır.)

(A rzu h a l h u lâsası:  1936 olan m ebdei h izm eti 1940 olarak  
kabul edilerek ödenen ikram iyede 10 senelik istihkakın ın  nazara  
alınm adığından  şik â ye ti m utazam m ındır.)

( A rzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları idaresinde çalışmak
ta iken vazifeden dolayı rahatsızlanıp heyeti sıhhiye kararma 
müsteniden âdi mâlûl kayd ı ile tekaüde sevk edilmiş ve 0741 sa
y ılı K anuna tevfikan kendisine m aluliyet maaşı bağlanması iktiza  
ettiği halde, E m ekli Sandığınca bağlanmadığından şikâyeti rnu- 
tazam m m dır.)

(A rzuhal hulâsası: 77 yaşında mefluç ve m atuh H üseyin  
Naim IIekim oğlu’nun kendisini evlâdedindir en İnayet Payzin ve 
bu baptaki karar aleyhine m um aileyhin vârisi sıfatiyle açılan ve 
miidahil bulundukları dâvanın m ütaaddit nakızlara rağmen nihai 
olarak ret ve tem yizen tasdik edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve 
vâki adlî hatanın izalesi esbabının istikm ali talebinden ibarettir.)

(A rzu h a l h u lâ sa s ı: Tapulu  yerine vâki m üdahalenin m en'i 
için  açm ış olduğu dâvanın  m alûm atı haricinde tanzim  edilen bir 
keşif zap tın a  m üsten iden  redded ilm iş bu lunduğundan şikâyeti 
m utazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası: D ev le t D em iryo llarında  çalışm akta iken  
sin haddinden  do layı kendisine h içbir hak tanınm adan işinden  
u zaklaştırılm ış olduğundan 20 seneyi tecavüz eden m ü ddeti h iz
m etine karşılık  tanınm ası ik tiza  eden tekaütlük hakkının verilm e
si talebinden  ib a re ttir .)

( A rzuhal hulâsası: M u h telif yer ler  mal m üdürlüğünde bulu
nup B âlâ M alm üdürü iken tah vili m em uriyet sebebiyle açıkta  
kalm ış, bilâhara vâki m üracaatı üzerine kendisine tek lif  edilen  
tahsildarlığ ı tab ia tiy le  kabul etm ed iğ i ve bu suretle em eklilik  
hakkının  ziya m a  sebebiyet ver ild iğ in den  şik â ye ti m utazam m ın- 
d ır .)
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Arzuhal

No.

3698/3698 
(S. No: 12)

3748/3748 
4246/4246 

(S. No: 13)

3729/3729 
(S. No: 14)

3727/3727 
(S. No: 15)

3724/3724 
(S. No: 16)

3806/3806 
(S. No: 17)

3804/3804 
(S. No: 18)

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

M. Sıtkı Alpaıı (A rzu h a l hulâsası: Garez ve kin  ile tanzim  olunmuş bulunan
6 nci Yurt İçi bir sicil yüzünden  yarbaylık  nasbm da vâki bir y ıllık  gecikm enin;
Bölge Baştabibi sicil dosyası ve bu m evzuda açtığ ı id a ri dâvanın  da m ürur m üd-
Adaııa d e tten  redded ilm iş bulunduğu nazara alınarak düzeltilm esi ta le

binden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; kaza mercilerin- 
cs incelenmesi lâzımgelen veya İncelenmekte bulunan veya in
celenip karara bağlanan hususata taallûk etmekte bulunmaları 
itibariyle; Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muva
cehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1288 10 . XII. 1958

Abdiil Sarsılmaz 
lîagıbbey mahallesi 
156. sokak No: 9 
Akhisar

Şak ir Uysal ve ar
kadaşları 
Tapu Sicil Kâtibi 
İskilip

Veli Muhtar., ve ar
kadaşları
Osmaniye ilkokulu 
öğretmeni 
Davutlar - Kuşadası 
Aydın

ismet Bayrak 
Ceza Evinde 
Sarayköy - Denizli

T. Davran 
Sıraserviler caddesi 
Kristal Ap. No: 152 
Daire : 1
Beyoğlu - İstanbul

Nuri Sadıııı 
Çelikyurt mahal
lesinde 
Nusaybin

Dilekçi : İstiklâl Savaşında mâlûl kaldığını beyanla, vatani 
hizmet tertibinden kedisine ayda beşyüz lira maaş bağlanma
sını istemektedir.

Dilekçiler : Köy kâtipliğinde geçen hizmetlerinin şimdiki 
hizmetlerine eklenerek emeklilikte nazara alınmasını istemek
tedirler.

Dilekçiler : Yurt dışında geçirmiş oldukları hizmet müddet
lerinin emeklilik hesabında nazara alınmasını istemektedirler.

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını is
temektedir.

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını is
temektedir.

Dilekçi : Millî Mücadele sırasında mesbuk hizmetlerine 
karşılık olmak üzere kendisine de emsalleri gibi maaş bağlan
masını istemektedir.
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Arzuhal

No.

3799/3799 
(S. No: 19)

3767/3767 
(S. No: 20)

3736/3736 
(S. No: 21)

3734/3734 
(S. No: 22)

3794/3794 
(S. No: 23)

3631/3631 
(S. No: 24)

3638/3638 
(S. No: 25)

3641/3641 
(S. No: 26)

Haşan özdemir 
Dâva Takipçisi 
Şavşat

Mustafa özcan 
Çölmekçiler kö
yünde 
Daday

ilanıza Yılmaz ve 
arkadaşı 
Ceza Evinde 
Bafra

Süleyman Üre 
Belediye Zabıta Mü
dürlüğü 7 yaka 
No. lı Zabıta Me. 
Ankara

Sabri Bağcı 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesinde 1. ser
viste
Kastamonu

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 474 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştiren 
bir kanun çıkarılmasını veya bu bapta bir tefsir kararı ittihaz 
edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Orduda ve jandarmada geçen hizmetlerinin naza
ra alınarak, Büyük Millet Meclisince nakdî mükâfatla taltif 
edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Encümen -kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kendisinin ve emsallerinin tekrar öğretmenlik 
meslekine alınmalarını sağlıyacak mahiyette bir kanun çıka
rılmasını istemektedir.

Dilekçi : Askerlik vazifesini yaparken sağlık kurulu kara- 
riyle sürekli sakata ayrıldığını ve kendisine bakacak kimsesi 
olmadığından çok sıkıntılı bir duruma düştüğünü beyanla, 
kendisine bir miktar maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayr ayrı gösterilmiş olan 
taleplerin yeni bir kanun veya tefsir teklifi mevzuu ile ilgili 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1289 10 . XII. 1958

Hâmit özenkçi 
Ce^a Evi mahkûm
ları adına 
Van

Mahir Giilünay ve 
129 arkadaşı 
Ceza Evinde 
Vezirköprü

Kibar Bakırtaş 
Mevkuflar adına 
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon

( A rzuhal hulâsası : N edam et hissi du ym akta  ve salâhı hal 
kesbetm iş ve m eşrutan tah liyeye  m ütaallik  m uaddel kanun hü
küm lerinden de lây ik t ile faydalanam am ış bulunm alarına binaen 
ve m erham eten m ahkûm lar hakkında um um i a f kanunu çıkarıl
m ası talebinden ib a re ttir .)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3642/3642 Mehmet Durmaz 
(S. Xo: 27) Mevkuf vatandaş

lar adına Ceza 
Evinde mevkuf 
Trabzon

3670/3670 Nâzım Yılmaz 
(S. No: 28) Ceza Evinde mah

kûm 
Trabzon

(A rzu h al hulâsası : N edam et hissi du ym akta  ve salâhı hal 
kesbctm iş ve m eşrutun tah liyeye m ütaallik  m uaddel kanun hü
küm lerinden de lây ik ı ile faydalanam am ış bulunm alarına binaen  
ve m erham eten m ahkûm lar hakkında um um i a f kanunu çıkarıl
ması talebinden  ib a re ttir .)
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3705/3705 Selâhattin Çercan 
(S. No: 29) Ceza Evinde mah

kûm 
Göle

3640/3640 Ömer Çakır 
(S. No: 30) Ceza Evinde mah

kûm 
Trabzon

3634/3634 Emin Üııen 
(S. No: 31) Hazine Avukatı 

İzmir

3700/3700 Dursun Kankar ve 
(S. No: 32) arkadaşları

D. P. îdare He
yetinden 
İmranlı

"İ689/3689 Ali Rıza Caneri 
(S. No: 33) Fen dersleri öğ

retmeni
Kepsut - Balıkesir

3712/3712 Yusuf Kenan Işın 
(S. No: 34) Göğüs Hastalıkları 

Hastanesinde 1. 
Servis '
Kastamonu

(A rzu h a l hulâsası : K aza, kader kurbanı olan m ahkûm ların  
a ffı hakkındaki tek lifi kanuni reddedilm iş olduğundan, kısm i af 
kanunu çıkarılm ası veya  m eşrutun tah liye im kânlarının  genişle
tilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : 1918 say ılı K açakçılık  K anununun 6829 
say ılı K anunla  m uaddel 53 ncü m addesinde ya z ılı «ile» ifadesinin  
«ise» olarak m ânalandırılm ası gerektiğ inden  te fs ir i cihetine g i
d ilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : K azaları olan İm ranlı'n ın  arazi m ânileri 
ve yo l durum u bakım larından kendisi ile  alâka ve i r t ib a ı  olmı- 
yan  ve yen iden  v ilâ ye t yapılacağın ı istih bar e ttik le r i D iv r ik i’yc  
bağlanacağından d u ydu k ları endişeye binaen; S ivas v ilâyetin den  
m uhakkak su rette  ayrılm aları lüzum lu görü lüyorsa m üstakil bir 
v ilâ ye t haline konulması talebinden ib a re ttir .)

( A rzuhal hulâsası : K adrosuzluk sebebiyle kıdem  ve terfiin - 
den  kaybetm iş olan öğretm enlerin  bu m ağdu riye tlerin i te lâ fi i t 
mek üzere b ir kanun sevk olunması talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : Tüberküloza musap, kim sesiz, sefil re 
perişan bir durum da olduğundan re fa t eden va lidesinden  boşa
lan dul aylığ ın ın  kendisine tahsis olunması talebinden ibaretti''.)

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 verildi.

Karar No. Karar tarihi

1290 10 . X II. 1958



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

3349/3649 Celâl Şimşek 
(S. No: 35) Ülya köyünde 

Ivozpmar - Fatsa

3673/3673 Gültekin Yandımata 
(S. No: 36) Teknik Üniversite 

Maden Fakültesi 
İstanbul

3651/3651 Mehmet Yıldız 
(S. No: 37) Halk namına

Kırkpmar köyünde 
Kulu

3722/3722 Kemal Sağlık 
(S. No: 38) Merkez Ceza Evi 

Başgardiyanı 
Niğde

3685/3685 Niyazi Duman 
(S. No: 39) Darboğaz köyünde 

Bafra

3694/3694 Yusuf Keskin 
(S. No: 40) Simanlı KöyüMuh- 

tan
Babaeski

3395/3695 Haşan Hüseyin Yıl- 
(S. No: 41) maz

TCDD Liman Mü
dürlüğü İşçiler Ser
vis Şefliğinde 58455 
Sicil No: lu Pu- 
vantör 
İskenderun 

3707/3707 Macit Akman 
(S. No: 42) Posta Kutusu : 730 

Galata - îsatribul

(A rzu h a l h u lâsası: F atsa  kazasının K o zp m a r Ü lya köyün
den M ustafa  Çelik ile M ustafa P a rıld a r’ı öldürm üş olup hali f i 
rarda bulunan M urat S a r ı’n ın  kendileri ile hasım, durum da bu
lunm uş olmasına rağm en; bulunduğu y e r i gû ya  b ild ik leri hal
de saklıyorlarm ışcasm a K organ  nahiyesi jan darm a erlerinden  
Ö m er ve arkadaşları tarafından  dövü lüp  işkence yap ıld ığ ın dan  
ş ik â y e ti m u tazam m m dıt.)

(A rzu h a l h u lâsası: İstanbul Teknik Ü n iversitesi M aden F a
kü ltesi talebelerinden  olup yazın  s ta j m aksadiyle g itt iğ i A lm an
y a ’da bir taş köm ürü işletm esinde 3  aydan  fazla  bedenen çalışarak 
tem in  e ttiğ i kazanç ve tasarru fla  lisan öğrenm ek için  a ld ığ ı ses 
m akinası ve k itaplarından  Güm rük V erg isi isten ilm em esi için bir 
kolaylık  gösterilm esi talebinden  ib a re ttir .)

( A rzu h al h u lâ sa s ı: B ilcüm le m uam elât tekem m ül etm iş iken  
bu kere kaym akam ın haksız id d ia ları ile k öyleri olan K ır k p m a r ’m  
nahiye haline getirilm esinden  sarfınazar ed ild iğ inden  şikâ ye ti 
m utazam m m dır.)

(A rzu h a l h u lâ sa sı: B âzı eşhasın m urabaacılık yapm akta  ol
dukları hakkında Çarşamba kazası M aliye Teşkilâtına 1956 y ı 
lında vâk i şik â ye t ve ihbarın ın  m evk ii m uam eleye lıonulmama- 
sm dan  ş ik â ye ti m u tazam m m dır.)

(A rzu h a l h u lâsası: A ncak y u r t  d ışında kabili ted a v i olun 
hastalığının  tedavisi esbabının tem in i talebinden  ib a re ttir .)

( A rzu h al h u lâ sa s ı: K ö y  hududunda bulunan şeker fabrika 
ları m üessesesine a it 300 dekarlık  b ir arazin in  250 dekarının  top
rağa m uhtaç ç iftç iye  tahsis edilm esi talebinden  ib a re ttir .)

( A rzu h al h u lâ sa sı: M ersin lim an işletm esinde pu van tör ola
rak çalışm akta olup 4 dü m eflûç ik i a yr ı hanede yaşıyan  9 nü
fuslu  b ir efrad ı a ileye bakmak zorunda olan 150 lira  m aaşlı kü 
çük b ir  m em ur bulunm ası itib a riy le  bu aile ıstırab ın ı yu karı m er
cilere akse ttirm iş olm asından kendisine husum et besliyen m üdü
rü  tarafın dan  haksız olarak kesilen idare ikram iyeleri ile ik i 
yevm iyesin in  iade edilm esi ve eline geçen 150 lira  m aaşının bir 
m ik tar a rtır ılm ası ta leplerinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: Z iraa t Vekaletine bağlı bulunan H ayvan  
Sağlık  M em urları O kulu m ezunlarının  yedek subaylık  ve sair 
haklardan m ahrum  bırakılm ış olm asının, bu okula olan rağbeti 
gün geçtikçe azaltm akta  bu lunduğundan do layısiyle  m em leket 
h ayvancılığ ın ın  in kişafı için  büyük b ir ehem m iyet arz eden ele
man, yokluğu  ile karşı karşıya  bulunulduğundan; hakiki sev iye
sine ulaşabilm esi için  okulun 3  seneye çıkartılm ası su retiy le  ıs
lahı ve m ezunlarının  norm al haklardan faydalan dırılm aları esba
bının istikm ali talebinden ib a re ttir .)
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3709/3709 Emin Akbaş 
(S. No: 43) Kasap hali karşı

sında Attar Mus
tafa öztin eliyle 
Kilis

3721/3721 İsmail Şener 
(S. No: 44) Dahiliye Vekâleti 

Mahallî idareler 
Müdürlüğünde Me. 
Ankara

3723/3723 Muhtar ve arka- 
(S. No: 45) daşları

Kertil köyünde 
Sındırgı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(A rzu h al hulâsası: T arih ten  8 sene önce 109 arkadaşı ile b ir
lik te m uhacir olarak yu rd a  kabulleri hususunda vâk i ve derdesti 
te tk ik  bulunan m üraeaatlerinin  S u riye  ile olan alâkalarını ta sfi
ye  etm iş bulunm aları itib a riy le  b ir an önce is ’a f buyurulm ası ta
lebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası: A n kara  S ıtm a  M ücadele m erkez m em uru  
iken E tim esgu t'ta  kendisine tahsis edilm iş bulunan lojm anın nak
len D ahiliye Vekâletine geçm iş olm ası sebebi ile tah liyesi h u lu 
sunda, adı geçen yer nahiye m üdürlüğünce m evzuata  ayk ır ı ola
rak ittih a z olunmuş bulunan kararın  in fazın ın: nihai b ir idari 
karara varilıncaya kadar teh iri talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: O rm an içerisinde kâin  bulunan köylerinde  
1946 y ılın d a  yap ılan  tah d itte  arazilerin in  %  80 i  orman lehine 
tesb it edilm iş olm akla beraber kem akân arazilerin i ekip biçm ek
te oldukları halde, 6831 sa y d ı Orm an K anununun m eriyete  g ir
mesi üzerine çok m üşkül b ir durum a konulduklarından şikâyeti 
ve m ezkûr K anunun  2  nci m addesine tevfikan  orman rejim ine  
tâbi tu tu lm asında b ir fa ide göriilm iyen  bir k m m  arazilerinin  
kendilerine bırakılm ası veya 13 ncü m addeye tevfikan  başka bir 
mahalle nakledilm eleri ta leplerinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Münderecatı yukarda sarahaten beyan 
otanan vâla şikâyet ve taleplerin; son karan almıya yetkili ida
ri makam ve mercilerce katî karara bağlanmamış hususata ta
allûk etmekte bulunmalanna ve müstedilerin bu makam ve mer
cilere müracaatleri üzlmuuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1291 10. XII. 1958

3798/3798 Hüseyin Gedilcoğlu 
(S. No: 4G) Kadahor mahallesi 

Muhtarı 
Çaykara

3784/3784 Cclâlettin Başkaya 
(S. No: 47) Gölbaşı mahalle

sinde 
İznik

3780/3780 TTayri Çelik 
(S. No: 48) Belediye Bahçıvanı 

Gemlik

Dilekçi : Tomruk ihtiyacının karşılanması hakkındaki tale
binin mahallî orman şefliğince tervicedildiğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : İskâna tâbi tutularak kendisine kâfi miktarda em
lâk ve arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Yevmiyeli hizmetlerinin borçlanma yolu ile emek
lilik müddetine mahsubedilmesini veya İşçi Sigortalan Kuru
munca kendisine bu hizmetlerinden dolayı tazminat verilmesini 
istemektedir.
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Arzuhal

No.

3761/3761 
(S. No: 49)

3747/3747 
(S. No: 50)

3742/3742 
(S. No: 51)

3725/3725 
(S. No: 52)

3728/3728 
(S. No: 53)

3754/3754 
(S. No: 54)

Behçet Kurnaz 
Şişli Meşrutiyet ma
hallesi Ebekızı so
kak No: 53/1 
İstanbul

Mustafa Ersaym 
T. P. A. Bölge Müd. 
Tornacı Remzi Er- 
saym yanında 
Batman

Yunus Eryıldırım 
Çiftçiler Birliği 
Başkanı 
Düzce

Hüseyin öztürk 
Ballıkuyu mahallesi 
1051. sokak No : 36 
tzmir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : İstidasına bağladığı rapordan da anlaşılacağı veç
hile hasta olduğunu ve bu sebeple kendisine kok kömürü veril
mesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Ergani Bakır İşletmesinde çalışmakta iken mâlûl 
kaldığından kendisine emekli aylığından başka mâlûliyet geliri 
de verilmesi lâzımgeleceğini ve halen ödenmekte olan altmış 
liranın ne parası olduğunu bilemediğini beyanla, hakkının ko
runmasını ve bahis mevzuu altmış liranın mâlûliyet geliri veya 
emokli aylığı olup olmadığının da tesbitini istemektedir.

Dilekçi : Yeni zammın, teslim ve tesellüm halinde bulunan 
1958 pancar mahsulüne de teşmilini istemektedir.

Emümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Maaile Türk vatandaşlığına kabul edilerek nüfusa 
tescillerini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili idari makam ve 
mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımge- 
len hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve 
şikâyetler hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam ve 
mercilere usulüne tevfikan ayrıca müracaatte muhtariyetlerine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1292 10 . X II. 1958

Haşan Akgül Dilekçi : İskân yoliyle kendisine tahsis olunan ev ve tarla-
Karaca Kılavuz ya ait tapu senetlerinin Tekirdağ Toprak ve îskân Müdürlü-
köyünde günce haksız olarak iptali cihetine gidildiğini beyanla, bu bap-
Tekirdağ taki muamelenin kaldmlmasını ve mezkûr gayrimenkullerin 

tarafına teslimini istemektedir.

Halil Çiçek Dilekçi : Bulgaristan muhaciri sıfatiyle kendisine tahsis ve
Davutkadı mahal- temlik olunan gayrimenkuller kaydının sonradan Hazine na- 
lesi Sinandede çık- mma tashih edildiğinden ve bu muamelenin haksızlığından
mazı Bilâ No: bahsile, mezkûr gayrimenkullerin eskisi gibi uhdesine geçiril-
Bursa meşini istemektedir.
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Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3777/3777 Abdülkerim Duraaı. 
(S. No: 55) Ilashoca mahallesi 

128. sokak No: 1 
Akhisar

3788/3788 İbrahim Alp 
(S. No: 56) Çömlekçi mahallesi 

No: 139 
Ünye

.Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mâlûliyet maaşı tahsisi hususunda Millî Müdafaa 
Vekâleti ile ihtilâf halinde bulunduğunu beyanla, bu baptaki 
dosyanın müşarünileyh vekâletten getirtilerek tetkikini ve 
kendisine mâlûl aylığa bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Vaktiyle almamış olduğu 1 080 lira tazminatın 
tarafına tesviyesi hakkında bu kere merciine yaptığı müraca
atın, mürüruzamandan bahsile tervicedilmediğini ve almakta 
olduğu pek az bir emekli maaşı ile geçinmesine imkân olmadı
ğından bahis mevzuu tazminatın behemahal kendisine veril
mesi lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin müstacelen yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş 
olan talep ve şikâyetler, adli ve idari kaza mercilerince incele
nerek karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hu
suslara taallûk etmekte olduğundan, mezkûr talep ve şikâyet
lerin bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyaca- 
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1293 10. XII. 1958

Reis 
Çorum 

II. Ortakcıoğlu

M. M. 
Samsun 
N. Ulusoy

Kâtip 
Çanakkale 

A. Ilamdi Sezen
Adana 

II. öner
Antalya 

Y. Yazıcı
Elâzığ 

M. Altındoğan

Erzurum 
M. Eyüboğlu

Trabzon 
O. Nuri Lermioğlu

(Arzuhal sayısı : 115)



T. D. M. M. Matbaas.



Devre

Arzuhal
No.

3618/3618

3596/3596

XI

T. B. M. M.
içtima : 2

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

-6 Sayı: 33»—

26 . // . 1959 Perşembe

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

Turgut Onat , Dilekçi: 6273 sayılı İntibak Kanununun kendisi hakkında ne
Gazi İlkokul yolda uygulanacağını gösteren Devlet Şûrası ilâmının Maarif
Öğr etmeni Vekâletince infaz edilmemekte olduğundan bahsils, mezkûr ilâ-
Akhisar mm bir an evvel tenfizi hususunun teminini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin Devlet Şu
rasından aldığı 25 . XII . 1956 gün ve 4010 - 56 sayılı ilâm ge
reğince, 6273 sayılı Kanun hükümleri dairesinde maaş ve kıde
minin 1 . III . 1954 tarihinden itibaren yeniden ayarlanabilmesi 
için emsalleri ile birlikte geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro 
temini hususunda bir kanun teklif edilmesine ait çalışmalara de- 
-vam edilmekte olduğu ve bu baptaki tasarının ise en kısa za
manda Vekiller Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi lehinde Devlet Şûrasından sâdır 
olmuş bulunan karar hükmünün yerine getirilebilmesi için, Ve
kâlet tezkeresinde de beyan edildiği üzere, makable şâmil bir 
kadro istihsal edilerek mumaileyhe tahsis olunmak lâzımgelece- 
ğinden, iktizasının müşarünileyh Vekâletçe teşri ve mezkûr Şû
ra kararının da bu suretle infazı lüzumuna ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1294 17 . XII. 1958

Murtaza Giirkaynak Dilekçi: Devlet Şûrasından, 6273 sayılı Kanunun hakkında 
İmam - Hatip Okulu ne yolda tatbik edileceğine dair istihsal eylediği ilâmın, Maarif 
Tarih öğretmeni v<> Vekâletince kadrosuzluk yüzünden infaz edilemediğini beyan- 
Müdüriı la, kendisine makable şâmil kadro tahsisi suretiyle infaz mua-
lzmir melesinin tekemmül ettirilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçinin Devlet Şû
rası 5 nci Dairesinden aldığı ilâma göre maaşının 1 III 1954 
tarihinden itibaren doksan liraya çıkarılarak bu maaşta iki se-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. »di, soyadı ve adresi , Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ne, üç ay, 18 gün kıdemli sayılması ve bu kıdemi ile birlikte 
13 . XI . 1954 tarihinden muteber olmak üzere 100 liraya yük
seltilmesi icabetmekte ise de o tarihlere raci kullanılmamış kad
rolar mevcudolmadığından maaşında gereken değişikliğin yapı
lamadığı ve ancak 7 . VI . 1954 tarihinden itibaren maaşının 
doksan liraya çıkarılarak bu maaşta 2 sene, 3 ay, 18 gün kıdem
li sayıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mücerret kadrosuzluk, intibak muamele
sinin dilekçi hakkındaki Şûra ilâmı dairesinde yapılmasına en
gel teşkil eden kanuni ve hukuki sebeplerden madudolmadığı 
cihetle mezkûr muamelenin Vekâlet tezkeresinde de beyan edi
len tarihlere götür ülebilmesini sağlamak için o tarihlere muzaf 
ve makable şâmil birer kadro istihsal olunarak dilekçiye tahsisi 
lâzımgeleceğine ve ancak infaz bu suretle icra ve ikmal edilmiş 
olacağına binaen, müşarünileyh Vekâletin dilekçi hakkında da 
yazılı şekilde kadro istihsal ederek bahis mevzuu Şûra ilâmını, 
müeddasına uygun bir şekilde infaz etmesi lüzumuna ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1295 17 . XII. 1958

3294/3294 Abdiilkerim Tlirker Dilekçiler : Haklarındaki hapis ve hücre hapsi cezaları ile
(’eza Evinde mali diğer fer’î cezaların hususi af yolu ile kaldırılmasını istemek
kimi tedirler.
Denizli Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilere taallûk

3491/3491 Neşet Yeni eden hüküm ve kararların usulen katileştiği ve bu hüküm ve
4169/4160 Akkava köyünde kararlarda her hangi bir hata ve yolsuzluk bulunmadığı bildi
4675/4675 Dereli rilmektedir.
-3324/3324 Masan Ali Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet
3887/3887 Merkez Ceza Evinde edilen ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulunan vekâlet mü
4649/4649 mahkûm messili de : Yukardaki yazı münderecatmı tekrarla, affı müs-

İsparta telzim kanuni veya şahsi bir sebep göremediğini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin af talepleri dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden bu taleplerin reddine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1296 17 . X II. 1958

3342/3342 Giiltekin özba.v Müstedilerden Yusuf Güncer, hakkındaki ihraç cezasının;
Kurşunlu çarşısı İsmail Hakkı Kamber, yeniden asker edilme cezasının ve Gül- 
<ılt kat N7o: 14 te tekin özbay da, rütbesinin geri alınmasına dair ciheti askeri- 

, Terzi 
Ankara
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3171/3171

Arzuhal
No.

2449/2449
4784/4784
4792/4792

İsmail H. Kamber 
Çamkoru sokak 
No: 58
öncebeci - Ankara

Yusuf Günccr
6. Durak Coşkun 
sokak No: 113 
Yenimahalle - An
kara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

yece yapılan muamelenin af yolu ile kaldırılmasını istemekte
dirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi 
yazısında : Mumaileyhlere mütedair olarak verilen hükümler
le yapılan muamelelerde bir isabetsizlik bulunmadığı bildiril
mekte ve af istekleri hakkında idari yoldan bir muamele ifa
sına imkân görülemediği de ilâveten beyan olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine tevfikan bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa 
Vekâletleri temsilcileri de : Affı müstelzim bir sebep göreme
diklerini söylemişlerdir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin af talepleri dikkate alına
cak değer ve mahiyette görülmediğinden bu taleplerin reddine, 
âzadan İsmail Güven’in müstedilerden Yusuf Güncer’e raci mu
halefeti hasebiyle bunun hakkında ekseriyet ve diğerleri hak
kında da ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1297 17 . X II. 1958

3870/13286 Mehmet Erbaş Dilekçi : Urfa Belediyesinde çalışan Tekin Kayıran’ın as-
Köprlibaşı’nda İpek ker kaçağı olduğunu ihbar etmekte ve gereğinin yapılmasını
Palas müstcciri istemektedir.
Urfa

Gereği düşünüldü : Milli Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vaba göre, adı geçen Tekin Kayıran silâh altına alınarak mü- 
rettep yerine sevk edilmiş olduğundan, vâki ihbar hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1298 17 . X II. 1958

22077/20558 Kadri Yolağ Evrak münderecatına göre dilekçi : Denizcilik Bankası Is-
Kasımpaşa Piyale tanbul Liman İşletmesinde itfaiye erliğine alınması hususunun 
Mürüvvet sokak sağlanmasını istemektedir.
No: 5 Mezkûr işletmenin cevabi yazısında : İş ve İşçi Bulma Ku-
K<yıya rumu İstanbul Şubesi vasıtasiyle çağırılan müttedinin bu dave

te icabet etmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukardaki cevaba gör.s vâki talep hak-



-  4
Arzuhal Arzuha! sahibinin

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

kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1299 17 . X II. 1958

2187/203h İsmail Hakkı Ya 
rımsakal 
Ozanlar sokak 
No: 138/3 Rukiye 
Ak gül eliyle 
öncebeci - Ankara

Dilekçi : Müvekkilesinin 10 günlük yevmiyesinin verilmedi
ğinden bahsile, tesviyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önce aidolduğu ve
kâlete ve ihtilâfın devamı halinde de kaza mercüne müracaatta 
bulunması lâzımgelsceğinden, vâki talebin encümenimizce tet 
kik mevzuu yapüamıyacağına ittifakla karar verildi.

Sarar No. Karar tarihi

1300 17 . X II. 1958

347/3479 Şerif Giirkan
Karamurat köyümü 
Yürük - Malkara

Dilekçi : Oğlu Necdet Giirkan’m askerlik vazifesini yap
makta iken felç olduğunu beyanla, tedavi ettirilmesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Ger-eği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Necdet Gürkan’ın İs
tanbul Deniz Hastanesine gönderilmesi lüzumunun Dahiliye Ve
kâletinden Tekirdağ Valiliğine yazılmış ve aynı zamanda mez
kûr hastane baştabipliği de keyfiyeifen haberdar edilmiş olma
sına göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1301 17 . XII. 1958

2452/2294 Mehmet Yüzen 
2616/2455 Polat mahallesin 

Hakkâri

Dilekçi : Hakkâri eski Valisi Cahit Ortaç hakkında şikâyet
te bulunmaktadır.

Dahiliye Vekâletinin cevabı yazısında . Vazifeli müfettişin 
bu bapta 'tanzim ettiği raporda, vali hâkkmlda serd olunan şi
kâyetten dolayı soruşturmayı icabettirecek bir hal ve vaziyetin 
mevcudolmadığı netice ve kanaatine vanydığı beyan edilmekte 
olduğundan, mezkûr şikâyet münasebetiyle muamele tâyinine 
lüzum görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mesul vekâletin yukarıya alınan ceva
bına göre bu bapta encümenimizce bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1302 17 . X II. 1958
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3199/3199

Arzuiıa İ
No.

Ali Çeliktaş 
Dairecep mahallesi 
No: 6 
Afyon

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En üıııen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle bir erin ölümüne se
bebiyet vermek suçundan bir sene sekiz ay müddetle hapsine ve 
ordudan ihracına dair Askerî Mahkemece verilen hükümde isa
bet bulunmadığını beyaniyle, cezasının affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hak- 
kındaki hükmün Temyiz Mahkemesince bozulduğu ve ortada 
affa mevzu teşkil edecek kesin bir ceza bulunmadığı bildiril 
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi mucibince bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa vekâ
letleri temsilcileri de : Yukardaki cevabı tekrarlamışlardır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre vâki af talebi 
hakkında filiıal totkikat icrasına mahal olmadığına ve icabında 
dilekçinin tekrar müracaatte muhtariyetine ittifakla karar ve
rildi.

Kaıar No. Karar tarihi

1303 17 . X II. 1958

1740/1740 Vasfi ve İsmail 
Saran
Mithat Paşa Han
No: 21-22
Sirkeci - İstanbul

Dilekçiler : Müvekkilleri Haşan Özbek’e mübadil sıfatiyle 
29 . III . 1926 tarihinde teffiz edilen muhtelif gayrimenkuller- 
den 1 962,47 altın liralık kısmının tenkis ve bilâhara açılan 
idari dâva üzerine mezkûr tenkis muamelesinin iptal edilrek, 
bu miktar istihkak iadesi hususunun karar altına alındığını 
beyanla, sözü geçen 1 962,47 altın liranın ya aynen veya is
tihkakın tekevvün ettiği tarihteki altın rayicine göre varakai 
nakdiye olarak kendilerine verilmesini ve şimdiye kadar in- 
fazsiz kalan Şûra ilâmı hükmünün de bu suretle yerine geti
rilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin idarece infazını istedikleri
16 . I . 1952 gün ve 948/66 sayılı Şûra ilâmında, dâvacıya 
istihkak keyfiyetine karşılık kanunen tesviyesi lâzımgelen 
meblâğın tazminat olarak itası icabedeceğlne karar verilmiş 
olup, bu meblâğın vasfı hakkında müddeabihin altın olarak 
veya istihkakın tekevvün ettiği tarihteki rayiç üzerinden varakai 
nakdiye ile ödenmesi hakkında açık ve kesin bir kayıt mevcut 
olm dıkça ist'dlâl veya kıyas yoliyle muamele ifasınaı mesağ- 
ve cevaz görülem emsine ve binaenaleyh mezkûr ilâm dilekçile
rin iddialarını teyideder mahiyette olmamasına ve tavzih 
talebi de merciince reddedilmiş ve Maliye ve îmar ve iskân 
Vekâletlrinden ahiren alınan cevabi yazılar da bahis mevzuu 
paranın altın esası üzerinden tediye edilemiyeceği merkezinde
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bulunmuş olmasına binaen vâki talep hakkında zikredilen 
sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ittifakla Ikarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1304 17 . XII. 1958

3463/3463 Mustafa Dinç Dilekçi : Evvelce tevzie tâbi tutulup sonradan satışı serbest
Avukat bırakılan çimentoyu, vaktiyle devretmiş veya tahsis dışı kul-
Anafartalar caddesi lanmış olmaları gibi sebeplere müsteniden haklarında cezai 
Vakıf İş Han Kat takibat yapılarak mahkûm edilmiş olan kimselerin bu cezalan-
2 No: 208 mn, Temyiz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesinin, 630 sayılı Koor-
Ankara dinasyon Heyeti karan Ve Türk Ceza Kanununun 2 nci mad

desi üe kabili telif olmıyan bir içtihadı gereğince infaz edil
mekte ve derdest dâvalara ait duruşmalara da devam olun
makta bulunduğundan bahsüe, mezkûr içtihada dayanan tat
bikata, sözü geçen Koordinasyon Heyeti karan ve ikinci mad
de dairesinde yeni bir veçhe verilmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuda aynı za
manda Temyiz Ceza Umumi Heyetinden sâdır-olan 8.VII.1946 
gün ve 157/158 sayılı kararda : «554 sayılı Koordinasyon He
yeti kararında perakendecüerin birbirlerine bu sınıfa ait kâr 
haddini paylaşmak üzere satış yapabilmeleri keyfiyetinin, bu 
■satışın aynı şehirdeki tacirler arasında vukuuna münhasır 
bulunduğu ve 630 sayılı Kararda her ne kadar bu gib$ mua
meleler suç sayılmamakta ise de 554 sayılı Koordinasyon He
yeti kararının mer’i bulunduğu sırada; işlenmiş olan ve o za
manın icaplarına göre suç sayılan bu fiilin 830 sayılı Kararda 
suç sayümaması, tedbir mahiyetinde bulunan bu gibi kararla
rın meriyeti sırasında işlenen suçlardan dolayı failin ceza 
görememesini istilzam edemiyeceğ*!» açıkça beyan edilmekte 
olup Millî Korunma Kanunundan alman salâhiyete müsteniden 
iktisadi ve malî hayatın veya millî iktisat ve millî müdafaanın 
icapları göz önünde tutularak hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlar mezkâr kanunda yazılı cezai hükümlerle müeyyet bu
lunduğundan bu kararların sonradan değiştirilmesi i veya kal- 
dınlması hallerinin bunlara riayetsizlik ve muhalefet fullerini 
suç olmaktan çıkaramıyacağı ve çünkü, kanun hükmü ve ka
nundaki müeyyideler baki ve mer’i olup meselenin, ancak ka
nunun tadil veya ügası esasına göre vaz’edilmiş bulunan 
Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi üe birj alâkası bulun
madığı bildirilmekte ve miistedi Mustafa Dinç’in mütalâasına 
iştirak edilmediği ilâve olunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Müstedinin beyan ettiği tatbikat, Tem
yiz Mahkemesi 5 nci Ceza Dairesinin mer’i içtihadına dayan-
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No.

3617/3617

makta olmasına ve kazai içtihadların lüzumunda tebdil veya 
tevhidi kanuni merciine ait bulunmasına ve bu mahiyetteki 
kararlara teşrii uzvun müdahalesi, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
muzun 54 ııcü maddesi sarahati karşısında asla caiz olamıya- 
cağına ve meselenin bir tadil konusu ittihaz edilebilmesi key
fiyeti de yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine 
binaen, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
it d ı. soyadı ve adresi Eıieiiınen kararı ve ne sebepten verildiği

1305 17 . XII. 1958

I la l i t  Nesip Ket-vil Dilekçi: 6273 sayılı Kanunun kendisi hakkmda ne yoldu
(.‘azi İlkokul (’)£- tatbik edileceğini gösteren şura ilâmı geregince 21 aylık hak- 
retmeni kının da kıdemine eklenmesi lâzımgeleceğinden ve Maarif Ve
Akhisar  kâletinin bu' ilâveyi yapmamakta ısrar etmekte olduğundan

bahsile, mezkûr şûra ilâmının tam olarak infazı hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi vazısmda : Dilekçinin Devlet 
Şûrasından aldığı karar gereğince, 6273 sayılı Kanuna tevfi
kan maaşı; müktesep hak müddeti de nazara alınarak ve daha 
evvel 5242 sayılı Kanundan da istifade ettiği göz önünde tu

tularak 1 . III. 1954 tarihinden itibaren 60 liradan 70 liraya 
çıkarılmış ve bu maaşta iki vıl dokuz ay kıdemli sayılmış 
olduğu ve aldığı bu kıdemle birlikte üç yıllık terfi süresini 
doldurduğu 1.6.1954 tarihinden itibaren de maaşının ¿ekzen 
liraya yükseltildiği ve mezkûr 6273 sayılı Kanunun meriyete 
girdiği tarihte almakta olduğu 60 lira da geçirdiği müddet do
kuz aydan ibaret bulunduğu cihetle yirmi bir avlık hakkının 
kıdemine eklenmediği yolundaki iddiasının kanuni mesnetten 
mahrum bulunması hasebiyle bu baptaki talebin yerine geti
rilmesine imkân görülemediği ve binnetice sözü edilen kanun
la ayarlanan maaş ve kıdem durumunda bir noksanbk olmayıp 
bütün haklarının tamamen verilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve ayrıca yapılan tet- 
kikat neticesine göre, dilekçiye ait Şûra ilâmının infazsız bı
rakılmış olması gibi bir hal mevcudolmayıp mumaileyhin inti
bak muamelesi mezkûr ilâmın sarahati dairesinde noksansız 
olarak icra ve ikmal edilmiş bulunduğundan, vâki talep hak 
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar Ne. Karar tarihi

1306 17 XII . 1958
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı \re adresi E ı •ümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Zamanı memuriyetinde lehine hükmedilmiş olan 
vekâlet ücretlerinin orman idaresince vaktinde takip ve tah
sil edilmemesinden dolayı 7132 sayıilı Af Kanununun şümu
lü içine girmesine ve bu suretle mutazarrır olmasına sebebi
yet verildiğinden ve diğer taraftan Gülnar Bölgesinde müs
tahdem memurların vazifelerini suiistimal suretiyle menfaat 
sağladıklanndan bahsile, keyfiyetin tahkik ettirilmesini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alınan cevabi ya
zıda; dilekçiye şimdiye kadar ceman 1768,42 lira vekâlet 
ücreti verildiği ve icra safhasında bulunan 26 dosyaya mah
suben tahsilât vukubuldukça bunların da kendisine tediye 
edileceği ve mumaileyhin, memurlara taallûk eden iddia ve 
şikâyetinden dolayı müfettiş marifetiyle yaptmlan tahkikat 
neticesinde, mezkûr iddia ve şikâyetin kavli mücerette kal
dığı anlaşılıp re’sen takibat icrasını müstelzim bir suç un
suruna rastlanmadığı bildirilmekte olduğundan, her iki hu
sus hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1307 17 . XII. 1958

3264/3264 Remzi Özyatuz
Saray mahallesinde 
emekli dâvavekili 
Gülnar

3592/3592 İzzettin Kıvanç Dilekçi : 60 aylık açık maaşının 3656 sayılı Kanunun 11
Orman Başmüdür- nci maddesine göre tediyesi icabedeceğini beyanla, bu hususta 
lüğü Şube Şefi bir karar ittihazını istemektedir.
Bolu

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alınan cevapta,
18 . I . 1954 tarihli şûra ilâmı dairesinde müstediye mevzuat 
hükümleri gereğince tediyesi lâzımgelen istihkakın tamamen 
ödendiği bildirilmekte olmasına ve miktara taallûk eden dâ
vanın reddi hakkındaki 13 . IX . 1958 gün ve 1832/4105 sa
yılı son ilâm da vekâlet cevabını teyidetmekte bulunmasına 
binaen, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1308 17 . X II. 1958

3328/3328 Merdiyo Işık Dilekçi : Mütevaffa kocası Hasan’m aile reisliği altında,
Gazipaşa caddesi adı geçen ile kendisine ve üvey kızı Arife’.ye olmak ü*ere, üç
Duatçpe sokak nüfus adına iskânca teffiz edilen gayrimenkullerin bulundu-
No: 31 ğu köyü, mücbir, sebeplere binaen muvakkat surette terk et-

înciıiiova - Aydın miş olmalanr.a bakılarak, iskân haklarının ıskat edildiğini
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1670/1670

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En ümetı kararı ve ne sebepten verildiği

ve bu muamelede isabet buulnmadığını beyanla, mezkûr gayri- 
menkulerin yeniden üvey kusı Arife ile kendisine tahsis idil- 
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mürettep iskân yerlerini izinsiz olarak 
terk etmiş bulunan dilekçi ile yakmlannm iskân haklarım 
kaybetmiş oldukları cihetle, mübadele ve teffiz işlerinin kati 
tasfiyesine dair olan 4796 sayılı Kanun muvacehesinde bun
lar lehine yeniden her hangi bir teffiz muamelesi yapılması
na idareten imkân görülemediği; İmar ve îskân Vekâletin
den alman cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve esasen bu 
hususta tekevvün eden ihtilâfın halli kaza merciine ait bu
lunmasına mebni, vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1309 17 . X II. 1958

Dilekçi : Bir kamyon kazası neticesinde ağırca yaralan
mış olmasından dolayı mesul şahıs aleyhine açtığı tazminat 
dâvası, lehinde hükme bağlanmış iken, hasım taraf avukatı
nın nüfuz ve tesiri ile bu hükmün Temyiz Mahkemesince bo
zulduğunu ve bu mahkeme âzasından iki zatın davalıyı hi
maye ettiklerini ve İzzet Şekerciyan adındaki şahsın da bu 
yoldaki faaliyete iştirak etmiş bulunduğunu beyanla, ken
disinin yeniden Sağlık Şûrasına sevk edilerek muayene etti
rilmesini ve buradan verilecek rapora göre hakkında muamele 
yapılmasını ve bu suretle hak ve adaletin tecelli ettirilmesini 
istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Temyiz Mahkemesi 
Hukuk Umumi Heyetinin bozmasına uyularak mezkûr taz
minat dâvasının reddine dair mahallî mahkemesince verilen 
hükmün temyizen tasdik edilmesi üzerine müştekinin tashih 
talebinde bulunmuş olduğu ve bu sebepten dosyanın yine 
Temyiz Mahkemesine gönderildiği ve bu duruma göre mahke
mece yapılan işlerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bu
lunmadığı ve keyfiyetin müstediye de tebliğ edilmek üzere 
İstanbul Cumhuriyet Müdddeiumumiliğine yazıldığı bildiril
mektedir.

Mahmut Aktaş 
Şişli Samanyolu 
sokak No: 66 
İstanbul

Gereği düşünüldü :
1. Dilekçinin ileriye sürdüğü şikâyetin başlıca mevzuunu 

teşkil eden husus, dâvanın reddine mütaallik olan hükmün
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Encümen kararı ve. ne sebepten verildiği

Temyiz Mahkemesince de tasdik edilmiş bulunması keyfiye
tidir.

2. Mumaileyh, hasım taraf avukatına ve temyiz âzasm- 
sından iki zat ile diğer bir şahsa atfettiği fiil ve hareketlerin 
vukuunu müspit kesin deliller irae ve ibraz etmemiştir.

Binaenaleyh, vâki şikâyetin kaza mercilerinden verilen ka
rar ve hükümlere ve tekrar muayeneye taallûk eden kısımla
rının Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfi
kan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ve diğer 
kısmı hakkında da, 2 numaralı bentte gösterilen kanuni se
bepten dolayı muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1310 17 . X II. 1958

3173/3173
£317/3317

Ali Taşer ...
Durak ıpyhalle.si 
Kahveci Nazif Sön- 
mezışık yanında 
Lüleburgaz

Dilekçi : Lüleburgaz orman fidanlığında çalışan Bekir ve 
Aü adındaki şahısların fidanlık arazisine Devlet parası ile buğ
day ve sebze ektikleri, mahsulü kendi evlerine taşıdıkları, ev
velki şikâyeti üzerine mahalline gelen muhakkikin, gösterilen 
şahitleri dinlemediği, İstanbul’dan temin edilen tohumların ya
rısını bu şahısların kendilerine mal ettikleri ve bunlardan Be
kir’in depo penceresini açarak mazut aldığı yolunda ihbarda 
bulunmakta ve icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vâki ihbarın mevzuu Ziraat Vekâleti baş
müfettiş ve müfettişleri tarafından tahkik edilerek neticede 
yalnız idari bâzı hataların mevcudiyeti tesbit olunup diğer hu
suslarda suç teşkil edecek bir mahiyet görülemediği; müşarün 
ileyh vekâletten alınan cevabi tezkere münderecatmdan anla
şıldığı ve mezkûr idari hataların tekerrür etmemesi lüzumu da 
alâkalılara bildirilmiş olduğu cihetle, bu bapta encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1311 17 . X II. 1958

3609/3609 Nazire Ekebaş 
Nusratiye mahallesi 
64. sokak No: 21 
Mersin

('Arzuhal hulâsası : 1950 y ılı E y lü l ayından sonra kısa bir 
devre y a p tığ ı basit m ik tardaki ihraca t m uam elesinden do layı ha 
yattndçk ilk  defa  22 ay hapse ve l ? bin lira  para, cezasına mah
kûm  edilen zevcinin bum ahkum iyeti sebebiyle; üniversite ve lise
de okuyan i yavrusu  ile b irlik te  8  nüfuslu efrad ı ailenin ta sav
vuru ejayrikabil derecede m uhtaç ve müşkül b ir durum a düşm üş 
bulunm alarına binaen, m ezkûr cezaların merhameten affed ilm esi 
talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin oevabi yazısında : Döviz kaçakçılığından 
tahtı muhakemeye alınıp neticei muhakemede; 13 sayüı Karar-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

namenin 16 ncı maddesi delâletiyle Türk parası kıymetini koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesini 
tadil eden 5540 sayılı Kanunun 2 nci ve Türk Ceza Kanununun 
69 ve 76 ncı maddeleri gereğince mahkûm edilmiş olan Hamdi 
Ekebaş hakkındaki 12 . IX . 1952 tarihli bu mahkûmiyet kararı
nın Temyizen de tasdik edilerek katileşmiş olduğu, vâki tashih 
talebinin kabul olunmadığı ve buna karşı Başmüddeiumumilik 
itirazının da Ceza Heyetince reddedildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad 
liye Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasma nazaran, dikkate 
alınacak mahiyette görülemiyen talep hakkında encümenimizce 
tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1312 17 . XII. 1958

3522/3522 Sakip Karaova (A rzu h a l hulâsası : :J3 . V . 1955 tarih indi 1 i arkadaşı ile
Merkez Ceza Evi birlikle Eskişehir'di Porsuk ra y ı üzerindi sandalla gez in ti yap-
hüküml (ilerinden m aktalarken suya diişeıı küreği alıp  k im lilerin e uzatan d iğ er
Eskişehir sandaldaki arkadaşından küreği almak içiıı ayağa kalkınası ü ze

rine hâsıl olan m uvazenesizlik ve sallanma n a tice sinde hep bera
ber s&ya düşerek bu arada arkadaşlarından B ehçet’in ku rtarıla - 

tm yarak boğulm uş olması hâdisesinde: kendisine herhangi b ir 
suç a tıf  re isnadı gayrikabi! bulunm uş olmasına rağmen m ah
kemece hâdiseye muhakkak bir fa il bulmak ve tecziye etm ek z ih 
n iye ti ile hareket edilerek: nahak yere 1 sene 1 ay  10 gün hapse  
mahkûm id ilm iş  ve böylece bir hatayı adlî işlenm iş bu lu ndu ğu n 
dan buhsile; cezasının infazı ile talebelik hayatının  re is tik b â li
nin söneceği, islâh yönünden gayrim ü sa it şartları ih tiva  eden  
hapsanenin kendisin i cem iyet için zararlı bir hale koyacağı n aza
ra alınarak, cezasının affı  talçbinc m ü ted a ird ir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alı
nıp neticei muhakemede Eskişehir Birinci Asliye Ceza Mahke
mesince Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 55/59 ncu maddeleri
ne tevfikan mahkûm edilen müstedi hakkındaki 9 . X . 1956 
tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilmek sureti ile katileş
miş bulunduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve Adliye Vekâleti tem
silcisinin alman mütalâasına nazaran dikkate alınacak mahi
yette görülmiyen af talebi hakkında; encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1313 17 . X I I . 1958
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No.

3295/3295

/

486/486

Remzi Aydın 
Hamiybey köyünde 
Ceyhan

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

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak takdim ettiği raporlarda gö
rüleceği üzere tüberküloza musap bulunması sebebi ile 5 - 6 yıl
dır infazı mümkün olamıyan 14 aylık hapis cezasının; işbu da
imî maluliyetine ve bu hali ile daimî ceza tehdidi altında bulun
maktan kâfi derece azap çekmiş ve çekmekte, uslanmış ve ne
damet duymuş bulunmasına binaen; affedilmesi talebinden iba
rettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kavgada silâh çek
mek ve müessir fiilde bulunmaktan Adana Ağır Ceza Mahke
mesince; Türk Ceza Kanununun 466/2, 51, 456/2, 457 ve 69 
ncu maddelerine tevfikan 1 sene 2 ay 6 gün hapse mahkûm 
edilen müstedi hakkındaki 1 . XI . 1952 tarihli hükmün Tem
yiz mahkemesince tasdik edilerek katileşmiş ve hastalığı sebe
bi ile infazın 8 . X . 1958 tarihine kadar tehir edilmiş olduğu 
bu tarihte alınan raporda; hastalığı şifaya yüz tutmuş olup, 
dispanser veya müessese hekiminin nezareti altında cezanın in
fazında mahzur bulunmadığı bildirildiğinden raporun Ceyhan 
Müddeiumumiliğine gönderildiği bildirilmektedir.

istidaya bağlı, Adana Hemleket Hastanesi Heyeti Sıhhi- 
yesince muhtelif tarihlerde tanzim olunmuş bulunan 7 aded ra
porla filhakika, konulan tüberküloz teşhisi sebebi ile cezanın 
infazı kendisi ve muhiti için tehlike teşkil edeceği belirtilerek 
tecil karan verilmiştir. Vekâlet yazısında bahsolunan raporda 
da filhakika hastalığın şifaya yakın bir safhaya girmiş olduğu 
belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve Adliye Vekâleti tem
silcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan af 
talebi hakkında âzadan Kâmil Tayşi ve Hamdi öner’in vâki 
muhalefetlerine karşı ekseriyetle muamele tâyinine mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1314 17 . X II. 1958

Hüseyin Demir ve 
arkadaşları 
Mahkûmlardan 
Cüzam Hastanesinde 
Elâzığ

(A rzu h a l hulâsası: Mahkûm oldukları cezalarını çekm ekteler- 
ken m usaboldukları hastalık  sebebi ile ya tır ılm ış o ldukları E lâzığ  
Cüzam H astanesin in  a lt ka tın daki odanın güneş ve havadan m ah
rum  ve içerisinden geçen kanalizasyon ve su  borusu yüzünden  
gayrisıhh i b ir durum da bulunm ası sebebi ile ş ifa  yerine h asta lık
ların ın  a rtm ak ta  bu lunduğundan ve alâkalı m akam lara vâk i m ü 
racaat! erinden de b ir netice alam adıklarından ş ik â y e ti m utazanı- 
m ın dır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mahalli Müddeiumu
miliğe yaptııılan tetkikat neticesinde adı geçenlerin yatmakta 
olduklan yerin filhakika gayrisıhhi ve çok küçük olduğu anla
şılarak keyfiyetin Sıhhat Vekâletine intikal ettirildiği müşarü



— 13 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

nileyh Vekâletten alman cevabi yazıda; hastanenin bina itiba
riyle çok dar ve sıkışık olup, ihtiyacı karşılamaktan uzak bu
lunduğu ve bu sebepten mahkûm ve mevkuflar için tahsis edil
miş olan oda dışında yer teminine imkân bulunmadığının bildi
rilmiş olduğu belirtilmektedir.

Encümenimizin 17 . XII . 1958 tarihli toplantısında hazır 
bulunan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti temsilcisi Sosyal 
Yardım Umum Müdürü verdiği izahatta ezcümle; başka bir ma
halde cüzam hastanesinin bulunmaması ve mahkûmların hasta
ne bünyesi içerisinde ayn bir statüye tâbi bulunması itibariyle 
diğer yerlere de konulamıyacağım açıkladıktan sonra; Vekâle
tin müştekilerin bulundukları yerin namüsait durumunu ıslah 
ve sıhhi bir hale getireceğini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet temsilcisinin yukanya alman iza

hatına nazaran; talep ve şikâyet üzerine encümenimizce muame
le ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1315 17 . X II. 1958

3586/3586 Mustafa Çelikkeser 
Kıçıcı mahallesi 
Yeni Hastane Yolu 
İsparta

(A rzu h al hulâsası: A skerlik  h izm etin i sıhhiye teşkilâtında ifa 
i tm iş bulunduğu, irin  e frad ı ailesine ve kom şularına iğne yapmak
ta olduğundan H üküm et tabip liğ ince m ahkem eye verilip bir ay 
hapse mahkûm e ttirild iğ in den  bahsile; işçi ve 7 nüfuslu b ir  e f 
radı aile sahibi bulunduğu nazara alınarak cezasının affı  talebin
den  ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Ruhsatsız iğne yap
maktan tahtı muhakemeye alman müstedi hakkında, İsparta 
Sulh Ceza Mahkemesince Tababet ve şuabatı sanalannm tarzı 
icrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince 
ittihaz olunan hükmün Temyizen de tetkik ve tasdik edilerek 
katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alman mütalâasına nazaran dikkate alınacak mahi
yette bulunmıyan af talebi hakkında bu bakımdan encümeni
mizce tâyini mumeleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1316 17 . X II. 1958

3161/3161 Uasan Çoban ve 
arkadaşı
Ceza Evinde malı- 
kûm
Karaburun

(Arzuhal hulâsası: Bir iftira neticesinde Menemen Sulh Ce
za Mahkemesince mahkûm, edilmiş olduğu 18 ay hapis, 1 sene 
sürgün ve 1,5 yıl emniyeti umumiye nezareti altındas bulundu
rulma cezalarından hapis cezası bakiyesinin; 63 yaşında ve iki 
tarafh fıtık ameliyatı geçirmiş hasta bir kimse bulunduğundan;
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m erham eten affed ilm esi; bu kabul ed ilm ediğ i takd irde  taham 
m ül edem iyeceği için b ir eseri a tıfe t olarak, hîç olmazsa sürgün  
cezasının kaldırılm ası talebinden  ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Diğer iki arkadaşı ile 
birlikte büyük baş hayvan hırsızlığından tahtı muhakemeye 
alınıp neticei muhakemede adı geçen mahkemece, Türk Ceza 
Kanununun 491 ilk ve 5617 sayılı Kanunun 13 ncü maddeleri
ne tevfikan mahkûm edilmiş bulunan mıistedi hakkındaki
10 . X . 1957 tarihli hükmün Temyiz yoluna başvurulmaksızın 
kesbi katiyet eylemiş olduğu bildirilmektedir.

Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin istidaya bağlı tezkeresin
de de; mumaileyhin mahkûmiyeti müddetince suihaline tesa 
düf edilmediği ve hareketinden ıslahı nefsetmiş bulunduğuna 
kanaat getirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâa,r-ma nazaran; dikkate 
alınacak mahiyette bulunmıyan af talebi hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1317 17 . XII. 1958

978/978 Dündar Güngör 
Kadıköy Söğütlu- 
çeşme Derieizcynol 
sokak No: 16 
İstanbul

(A rzu h a l hulâsası: 1951 y ılın d a  Gerede'de A skerlik  Şubes' 
Muamele M em uru iken vukubulan zelzelede . beyninde arız olan 
bir uru  gösterilen  lüzum u fen n i üzerine ameliyat: e ttirm ek  üzere, 
babasının em ekli ikram iyesinden  tasarru f ve bore hare tedarik  
e ttiğ i para  ile sa tın a ld ığ ı ku lü beyi sa tıp  İsveç'i giderek am eli 
ya t ve kısm en de ted a v i edilm iş olarak yurda  döndüğü vaki- 
tedavi ve yap ılan  m uayene n eticesinde; 15 seneden az olan m ü d
d e ti h izm etine binaen; 3 500 lira  tazm inat verilm ek su re tiy le  
askerlikle ilişiğ in in  kesilm iş bu lunduğundan; E m ekli Sandığı 
K anununda ahiren yap ılan  b ir ta d ilâ tta n  istifade  ile her ne ka
dar kendisine bilâhara em ekli aylığ ı bağlanm ış ise de; ödenen  
m ezkur tazm in atı iade edem ediği için aylığ ın ı alam am akta bu 
lunduğundan, hâlâ babasının em ekli maaşına m uhtaç, manen ve  
m addeten  m u ztarip  ve tab iî hacetlerin i dahi başkalarının ya r
dım ı ile yapabilecek genç yaşta, mâl fil kalm ış bir kimse olduğ un
dan; kendisinden  islen ilen  3 500 liralık  m ezkur tazm inatın  va
tan i h izm et tertib in den  kendisine bağışlanm ası j/e bu suretle  
ön eld i aylığ ından  istifade e ttir ilm esi talebinden ib a re ttir .)

17 . XII. 1958 tarihli encümenimiz toplantısında hazır bulu
nan Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü temsilcisi Tahsis Mü
dürü verdiği izahatte ezcümle: Ahiren yürürlüğe giren bir 
kanun dairesinde kendisine aylık bağlanmış olan mumaileyhe, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 131 nci mad-



15

Arzuhal,
No.

•2300/2300

A rzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi ■ Kıicüıncn karan vc ıu. sebepten verildiği

desi muvacehesinde, vaktiyle ödenmiş olan mezkûr 3 500 lira 
tazminat istifa olunmadıkça aylık ödenmesi mümkün bulun
madığı, mevkuf tutulan aylıklarla bu meblâğın 1959 Şubatm 
da tesviye edilmiş bulunacağı ve kendisinin emeklilere verilen 
tahsisatlardan faydalandınlmakta bulunduğunu belirtmiştir.

Gereği düşünüldü: Vatani hizmet tertibinden her hangi biz 
yardımda bulunulması yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunmuş olmasına ve temsilcinin yukarda açıklanan izahatına 
göre; vâki talep hakkında, encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1318 17 XII . 1958

( A r z u h a l  h u l âs as ı  : K a r a b ü k  k a z a s ı n ı n ' Y e n i c i  n a h i y e s i n i  

b a ğ l ı  Y u m r u  T a ş  o r m a n l a r ı n d a n  ı n ü ı a a h h i t  U n s a n  l 'hı . s  n a m ı 

na k ı s ı p  n a k l v i m i s  o l d u k l a r ı  o n v a h h s n  d o l a n ı  D ı r . r ı k  Sıı\/h ( ' e z a

M a h k e m e s i n e *  m a h k û m  t d i l d i k l e r i  h a p i s  re  p a r a  c e z a / u r n u » ;  l>ıı 

h a p t a k i  h ü k m ü n :  s a l â h i y e t  d u r u m u  re  ad ı  //< r.cnh m  m a n  -id<ın si  

a r a s ı n d a k i  m u k n c ı h  l ı i i k i i mh  r i  ü m r a n  İ n s i n d e  i;< n d i h  r i n i n  i.şej

d u n u n  im d a  o l d u k l a r ı  re b u n a  m â l ' ’) m ü d a f a a l a r ı ,  k ı t a  . surun  

1950 y ı l ı n d a  işit m n i ş  b u l u n m a s ı  H i h a r i y U  .'¡677, 5^77 r< (yrls.j 

s a y ı l ı  A f  k an  v . n l a n  ş ü m u l ü m  fi i r i p  g i r m e d i ğ i  n a z a r a  uf ı m n a d m t  

lı  s i s  i d i l m i ş  b u l u n d u ğ u n d a n  . ş i kâ ye t i  tu f a i l i  b u l u n m a d ı ! , h m  bi r  

s u ç l a n  iUt layı  râk> muydu , '  i y i  i l e r i n i n  ( ’ı : u  M i l h a k ı m ı  h n  I sıelit 

K a n u n u n u n  d U i  ııcii m a d d i s i  rr-ya a f  y n l i y l r  t e l â f i  re k a l d ı r ı l  

tınısı t<x'.ı b i n d e n  i b a r e t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa mu
halefetten tahtı muhakemeye alınıp adı geçen mahkemece Tem
yiz Mahkemesinin bozma ilâmına uyularak ittihaz olunan
18 . III . 1957 tarihli bir hükümle 311S sayılı Kanunun 105 2 
ve Türk Ceza Kanununun 55 ve 47 4 ncii maddelerine tevfikan 
birer hafta hapis ve 550 şer lira ağır para cezalanna mahkûm 
edilen müstedi ve arkadaşları hakkındaki mezkûr hükmün 
Temyizen de tetkik ve tasdik edilmek suretiyle katileştiği, su
çun af kanunlarının şümulüne dâhil olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti

temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
af talebi hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
görülmediğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1319 17. XII. 1958

Niyazi T ii rky ı lm az
ve a rk a d a ş la r ı  
Kiillü köyünde
f’lus



Arzııhal
No.

930/930 
(S. No: 1)

929/929 
(S. No: 2)

969/969
(S. No: 3)

958/958 
(S. No: 4)

967/967 
(S. No: 5)

16
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

İbrahim Ayaz 
İmam - Hatip Okulu 
son smıf öğrencisi 
Trabzon

Süleyman Ateş 
İmam - Hatip Okulu 
öğrencileri 
Elâzığ

Hüseyin Top 
İmam - Hatip Okulu 
öğrencisi 
İstanbul

M. Ali Aktaş 
lmma - Hatip Okulu 
öğrencileri 
İsparta

İsmet Karaokur 
İmam - Hatip Lisesi 
son sınıf öğrencileri 
M araş

Dilekçiler : İmam - Hatip okulları talebelerinden olduklann- 
den ve gerekli olan lise kültürünün kendilerinde fazlasiyle mev
cut bulunduğundan ve saireden bahsile Devletimize tertemiz da
ha faydalı vatandaşlar kazandırmak, vatan ve milletimize daha 
iyi hizmet edebilmek için İmam - Hatip okulundan mszun olan
lara da üniversiteye girmek hakkının verilmesin*» delâlet buyu- 
rulmaaım istemektedirler.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İmam - Hatip okul
larım bitirenlerin üniversite fakültelerine doğrudan, doğruya 
kabulleri keyfiyoti : Teessüs ve takarrür etmiş milletlerarası 
esas ve prensiplere göre üniversite fakültelerine lise mezunluğu 
diplomasını almış olanlar girebilmekte, hattâ istek fazlalığı se
bebiyle bâzı fakültslerce bu bile kâfi görülmiyerek bizzarure test 
tatbiki veya derece sırası tesbiti yoluna gidilmektedir. Her han
gi bir suretle bu hak tanındığı takdirde yine onlar gibi birinci 
derece ihtisas tahsili veren öğretmen okullan ile Ticaret liseleri
ni ve Sanat enstitülerini bitirenlerin de aynı istekve bulunma
ları mümkün görülmekte ve bu halin tatbikata bâzı ihtilâflara 
yol açacağı ve diğer taraftan dilekçe sahipleri üniversitenin 
muayyen bir fakültesini ve meselâ kendi meslekleri istikametin
de îlâhiyat Fakültesini tasrih etmemiş bulunmakta ve dilekleri 
mutlak olarak -tervicedilebildiği takdirde bu gençlerin ayrı, ay
rı saha dağılmalan, binaenaleyh üstün seviyede din adamı ye
tiştirme gayesinin de gerçekleşmemesi muhtel görülmekte ve 
bunların diğer meslekî ihtisas okullarını bitirenler gibi, imtiha
na hariçten girmek istiyenlere nazaran bâzı kolaylıklara nail 
olmaları şartiyle lise bitirme imtihanlarına tâbi tutulmaları za
ruri sayılmakta ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü de Yönetim 
Kurulu karanna müsteniden müstedilerin bu taleplerinin ka
bulüne imkân olamıyacağı bildirilmektedir.

Vekâletimiz îmam - Hatip okullannda mesleke hazırlayıcı 
dersler?.-; doğrudan doğruya meslek derslerini görmüş olan bu 
gençlerin dahi yüksek bir tahsil seviyesine ulaştırmak suretiyle 
memleketimizin aydın, uyanık realiteleri müdrik din âlimleri 
mevzuunda duyulan iştiyakı beliren ihtiyacı gidermek, bu se
bep ve saikle çok defa gizlice yabancı ülkelere olan gidişleri 
tahsilden ziyade tetebbu sahasına inhisar ettirmek lüzum ve za
ruretine, bunun da yüksek okul mahiyetinde bir müessese açıl- 
masiyle sağlanabileceğine kaani bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukanya alınan cevabına ve 
talebin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı hususlara taal
lûk ettiği anlaşılmasına göre mezkûr müracaat hakkında bu se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1320 17 . x n  . 1958
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;42!) 3420

A rzu lıa  i

No.

usı -cl  Ö z a l p  

r t o v a d a  A r z u h a l c i  

b k a d

Arzuhal sahibmiiı
adı, soyadı ve adresi Kncüıııcn karaı sebepten verildiği

Dilekçi: Hava Kurumunda Muhasip olarak «ecen 20 senelik 
hizmetinin emekliliğine sayılmamakta olduğundan bahs.d,: 
bu hizmet müddetinin borçlanmak suretiyle emekli’. 
s .t yılması hakkında bir kanım çıkarılması için Yüksek İı 
lise teklifte bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun 15 ııc 
maddesine göre kanun teklif etmek hakkı münhasıran va
lililer Heyetine ve mebuslara ait bulunmasın;'», ve encl.i; un. 
m z  bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına bir.< 
en vâki talep hakkında bu sebepten muamele tâyinine mah . 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1321 17.XII ÎO f̂:

: 1720/3720 Şiikrü Akıncı Dilekçi : Çalışmakta olduğu Demir. Çelik Fabrikasında
Mehterler k."»\ i'm«I.■ bir manevra esnasında vukua gelen kazada sag' ayağının kesil • 
Karabük inesi suretiyle mâlûl kalmış ve 25 lira gibi az bir maaş bağ-

larınur ve hayat pahalılığı karsısında bu para ile geçineme
mekte bulunmuş olduğundan bahsile olbaptaki kanunun neş
rinden evvel vukua gelen kendisi gibi maluller hakkında bu 
günkü iktisadi düzene muvazi olarak bir yardım kanunu tel; 
lifinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun 15 ncı 
maddesine göre kanun teklif etmek hakkı münhasıran Ve
killer Heyetine ve mebuslara, ait bulunmasına ve encümenimi/, 
bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına binaen 
vâki talep hakkında bu sebepten muamele tayinine mah, ■ 
olmadığın«, karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1322 17.XII.1958

hmın Yurtan Dilekçi : Kuvayi Milliyenin bidayetinden sonuna kadar ça-
Malkoç mahallesin lıştığını, geçimini saglıyacak geliri ve toprağı bulunmadığını 
dc Yortan kö.viiııdc beyanla, hıdematı vataniye tertibinden kendisine münasip ay 
(iıiiH'tı lığın bağlanması haklanda evvelce vâki olan bu talebin Arzu

hal Eııcümeni-tarafından bittetkik yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile alâkalı hususa taallûk ettiği anlaşıldığından bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verilmiş ve bu karar 27.11.1958 
tarih ve 8 sayılı karar cetveli ile kendisine tebliğ edilmiş 
ve bu suretle mâruzâtının hakikati tâyin ve tebeyyün etmiş 
bulunduğundan bahisle bu kanun teklifinin yapılmasına hin: 
met buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 ncı



Arzuhal
No.

3545/3545

1691/1691

maddesine göre kanun teklif etmek hakkı munnasıran Vekiller 
Heyetine ve mebuslara ait bulunmasına ve encümenimiz bu 
sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına binaen vâki 
son talep hakkında bu sebeplerden muamele ifasına mahal olma
dığına karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

— 18 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1323 17 . X I I . 1958

Dilekçiler : 1956 senesinde Karasu kazasına giderken 'Trak
törün devrilmesi neticesinde oğlu ve çşinin vefat etmesi ve 
ölüme sebebiyet veren şoför hakkında Sakarya Müddeiumumi
liğine Vâki müracaatının bu güne kadar neticelenmemiş ve 
ölüm tazminatı verilmemiş, sefil bir vaziyette kalmış oldukla
rından ve belediyeden ayda verilen dört lira ile geçinemedik- 
lerinden ve yardıma muhtaç bir durumda olduklarından bahsile 
müddeiumumilikte bulunan istidalarının bir en evvel muame
leye konulması suretiyle haklarının tesbitine delâlet buyurul- 
masını istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle Ali ve îdris’in ölümü ile birlikte birkaç kişinin 
yaralanmasına sebebiyet vermekten maznun İsmail Kaçar’m 
Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi netice
sinde : Hâdisede adı geçen maznuna atfı kabil bir kusurun bu
lunmadığı esbabı mucibesiyle beraetine dair verilen hükmün 
istida sahiplerinin dâvaya müdahale etmemeleri sebebiyle ken
dilerine tebliğ olunmadığı ve kanun yolundan geçmeksizin ka
tileştiği anlaşılmış ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna 
uymıyan bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin yukarıya alman cevabına göre 
vâki talep hakkında enjcümenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1324 17 . X I I . 1958

Rügiil Vardaı* ve 
arkadaşları 
İstiklâl mahallesi 
Dibcktaş caddesi 
No: 18 
Adapazarı

Nikâr Çeviker Dilekçi : Devlet Demiryolları Vagon Atelyesinde 14 sene 3
Mithatpaşa mahal- ay 27 gün bilfiil çalışan ve 30 . XII . 1957 tarihinde vefat eden 
lesi Sarıkışla sokak kocasından «yetim maaşı bağlanmamış ve Emekli Sandığınca 
No: 52 da 5434 sayılı Kanunun 82 nci maddesine tevfikan toptan
Adapazarı ödeme yapılmış olduğundan bahsile kendisiyle üç çocuğuna ye

tim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli Sandığının. evrak arasında bu
lunan yazısına göre dilekçinin kocasının Devlet Demiryolla
rında geçen hizmeti yetimlerine maaş bağlanacak hadde vâsıl
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, sovndı ve adresi Encümen kararı ve ne sebeptim verildiği

olmamış bulunmasından dolayı kendilerine toptan ödeme ya
pılmış olduğundan vâki talep hakkında encümenimizce bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1325 17 . X I I . 1958

3142/3142 Mehmet, Marangoz Dilekçi : Bulgar muhacirlerinden olup vâki müracaatine
(S. No: 6) Hürriyet mahallesi binaen bu güne kadar kadar iskânının yapılmadığından bah-

Birinci Sokak No: sile emsali misillû Bursa’daki boş göçmen evlerinden birisi-
15 nin kendisine tahsis edilmesi hususunda ilgili makamlara emir

Bursa ve delâlet buyurulmasını istemektedir.

3164/31G4 Bestanıi (iözüküçük Dilekçi : Topraksız çiftçi olduğundan arazi verilmesi hak-
(S. No: 7) Ulucanıi caddesinde kında vâki müracaatlerine de cevap verilmediğinden bahsile

No: 23 Şefik Ars- kendisinin de tevzie tâbi tutularak Kırıkhan havalisindeki
lan eliyle araziden toprak verilmesini istemektedir.
İskenderun

3165/3 Ki 5 Abdullah Ak soy Dilekçi : Topraksız çiftçi olduğundan kira ile aldığı top-
(S. No: 8) Sarılar köyünde rakla geçinemediğinden Toprak Tevzi Komisyonunca toprak

Çorlu verilmeyip mağdur edilmiş olduğundan bahsile nüfus nispe
tinde emsali misillû kendisine de toprak verilmesini istemek
tedir.

11. İbrahim Yörük Dilekçiler : 1950 senesinde Bulgaristandan Anavatana gel-
ve arkadaşları miş bulunan muhacirlerden olduklarından ve halen iskânları
Küçük Balıklı Ba- yapılmamış bulunduklarından ve borçlanmak suretiyle yap-
lıaı- mahallesi Ka- makta oldukları evlerinin maddi imkânsızlık sebebiyle natamam
vasoğlu sokak No: kalmış olduğundan bahis ve şikâyetle evlerinin satılmaması için
23« müktesep iskân haklarının emsali misillû Bursa vilâyetince he-
Bursa men tahsis edilmesi ve nakdî para yardımının yapılmasını iste

mektedirler.

3109/3109 Kinin Ünal » » » * » »
(S. No: 10) Küçük Balıklı Ba

har mahallesi Kır- 
çalı sokak No: 322 
Bursa

3110/3110 Ömer (îülcan » » » » » »
(S. No: 11) Küçük Balıklı Ba

har mahallesi K ıl
calı sokak No: 327 
Bursa



3141/3141 Ali Tunçeller ve 
(S. No: 12) arkadaşı

İncirli P ınar ma
hallesi Karaman so
kak No: 4 
Denizli

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

Dilekçiler : Yunan muhacirlerinden olup bugüne kadar 
iskânları yapılmadığından vâki olan müracaatlarına da tatmin 
edici bir cevap alamadıklarından bahsile iskân yoliyle arazi ve 
bahçe verilmiyeeek ise topraksız yerli vatandaşlara dağıtılmak
ta olan topraklardan toprak komisyonunca Denizli vilâyeti veya 
kazalarındaki tevzi listesine tâbi tutulmalarını istemektedirler.

3122/3122 A. Kılıç ve arka- 
(S. No: 13) kadaşları

Döğer köyü Bucak 
Başkanı D. P. Bu
cak Başkanı 
Eğret - Afyon

3130/3130 Zeki Tos 
(S. No: 14) Esnaf Kamis Eroğ- 

lu eliyle 
Sarıkamış

Dilekçiler : 1059 yılında kaza olması takarrür eden lhsan\ye 
kaza merkezinin her bakımdan elverişli ve üstün vasıflara sa- 
hibolan köylerinin olması talebinden ibarettir.

Dilekçi: Belediyelerince kura ile halka ucuz arsa verildiğin
den şansı olmadığından, kur’a isabet etmediğinden kirada otu
rup mağdur bir durumda bulunduğundan memurlara kur’asız 
arsa verildiğinden ve kendisi de memur olduğundan bahsile ev 
yaptırmak için ufacık bir arsa verilmesine emir buyurulmasını 
istemektedir.

3135/3135 Erdoğan Ayhan 
(S. No: 15) 4. Hv. Üs. Bk. K.

Tyy. Jet. Mk. Asi
1955/190
Eskişehir

3079/3079 Ziya Ergin ve aı- 
(S. No: 16) kadaşları

Hususi İdare Me- 
m uru
Espiye - Giresun

Dilekçi: Hava Kuvvetleri makinisti olup emsali ve kendisin
den kıdemsizler terfi ettirildiği halde kendisinin terfi ettirilme- 
diğinden ve 6725 sayılı Kanuna göre tazminattan da istifade 
edemediğinden bahis ve şikâyetle mağduriyetinin giderilmesi 
için gereken işlemin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler: Kartal Maltepe’sinde Hâzineye ait 4,5 dönüm 
arazi verilmiş ve tapusunu almak üzere iken bu arazinin başka
sına verilmiş ve başkaca yerden arazi verileceği bildirilmiş oldu
ğundan bahsile bu arazinin bölgeleri bulunan Espiye kazasın
daki Hazine arazisinden nüfuslarına göre toprak verilmesine 
emir buyurulmasını istemektedirler.

3069/3069 Harun Ay 
e S. No: 17) Balat Kalpakçı Çeş

me sokak No: 27 
İstanbul

Dilekçi: Beş çocuk sahibi olduğundan ve askerliğini yap
mış bulunduğundan bahsile bir ev yapacak kadar bir arazi ve 
rilmesini istemektedir.

3059/3059 Ömer Gül 
4565/4565 Ulucami caddesind< 

(S. No: 18) No: 25 Şefik Ars- 
lan eliyle 
İskenderun

Dilekçi: Efradı ailesini geçindirecek arazisi bulunmadığın
dan ve cok mağdur bir durumda olduğundan bahsile Hatay 
Toprak Tevzi Komisyonunca kendisine arazi verilmesine emir 
buyurulmasını istemektedir.

3049/304!» Rainiz Yıl muz 
(S. No: 19) Kereste Tüccarı 

Adapazarı

Dilekçi: Seben Bölge Şefliğinde orman işletmesi ihalesine 
birinci sınıf toptan kereste tüccarı olmasına rağmen iştirak 
ettirilmediğinden şikâyeti nuıtazammındır.
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Arzu ha!

No.

3045/3045 
(S. No: 20)

•3030/3030 
(S. No: 21)

3024/3024 
<S. No: 22)

3020/3020 
3557/3557 
4650/4G50 

(8. No: 23)

3021/3021
<S. No: 24)

3016/301 (i 
(S. No: 25)

3810/3810 
(S. No: 26)

3770/3770 
(S. No: 27)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Osman (,'anbola! ve 
arkadaşları 
Devlet Üretme Çit'1- 
liği (Gel em on) 
Samsun

Veli Yurt seveıı 
Telin köyünde 
rîüriin - Sivas

Rüştü Özbay 
Gölbaşı mahalle
sinde 
Sivrice

İ. Hakkı Çırağ 
Siimerbank Satış 
Mağazası 
Zonguldak

Ali Üzüm ve arka
daşları
Şekeroba köyü 
Muhtarı 
M araş

(¡ülistan Ermiş ve 
arkadaşları 
Pazaryeri esna tın
dan
Tepecik - İzmir 
Pazar

Mustafa Ertiirk ve 
arkadaşları 
Aslan Doğmuş kö
yünde
Şarkikaraağaç

Suat Draiııaıı 
A rnavutköv Çcşm< ■ 
sokak N o: 6 Ap. 
da No: 4 
İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler: Samsun - Gelemen Devlet Üretme Çiftliği kad
rolu işçilerinden olup ne işçi ve ne de hizmetli durumunda kal
madıklarından ve günde 11 - 12 saat çalıştıklarından pasa; ve 
bayram tatilleri ücretinden  istifade edemediklerinden ve saire- 
den bahsile fazla m esailerinin ve çalışmalarının ya memur sta
tüsüne veyahut işçi hukukuna göre kıymetlendirilerek ücret 
verilmesi hususuna tavassut buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçi: İstiklâl Harbi mâlûlü olduğundan ve halen vilâ
yetleri dâhilinde toprak tevziine başlanılmış bulunduğundan 
bahsile münasip miktarda kendisine toprak tahsis edihnesini 
istemektedir.

Dilekçi: Fakir ve çalışamıyacak derecede hasta bulundu
ğundan bahsile kendisine yardım yapılmasını ve tedavi etti
rilmesini istemektedir.

Dilekçi: Vergi kaçakçılığı hakkında İstanbul Defterdarlığı 
na yaptığı ihbarına iki senedir müsbet bir cevap verilmediğin
den bahis ve şikâyetle keyfiyetin tetkikiyle ihbar ücretinin 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Maraş Toprak Kadastro Müdürvekili Hanıdi Ünal 
kanuna mugayir hareketlerde bulunduğundan ve vazifesini
bihakkın ifa etmediğinden ve köy halkını birbirine düşürdü
ğünden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler: İzmir - Tepecik Pazar yerindeki pavyonlarda
çeşitli kumar oynatılmakta, yankesicilik, hastalık ve sair ah
lâka mugayir hallerin hudusüne sebebiyet verildiğinden ve bu 
hal temiz halkın nefretini mucip bulunmakta olduğundan ve 
saireden bahsile selâmeti millet ve ahlâk namına bu paviyonla- 
rm kapatılmasını istemektedirler.

Dilekçiler: 18 kıta da 567 dekar arazinin ipotek karşılığı 
olarak 30 bin lira Ziraat Bankasından istedikleri halde ban 
kaca 10 bin lira verilmekte ve bu para ile işlerini görememek
te olduklarından bahsile bankanın teminat mektubu İL mez 
kür arazinin yeniden ihaleye çıkarılmasını ve ihale bedelinin 
yansının karşı tarafa yatmîması suretiyle izalei suyu hükmü
nün infaz edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Kömür Tevzi ve Satış Müessesesi bu sene kömür 
fiyatlarını yükseltmiş ve kalorifer masraflarında da yüzde iki 
yüz nispetinde b i r  tezayit hâsıl olmuş bulunduğundan v-j sai
reden bahsile 6570 sayılı Kira Kanununun 5 nci maddesinde 
derpiş edilmiş bulunan Hükümet kararının ittihaz ve ilânının 
temin buyurulmasını istemektedir.
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3768/3768 Ahmet Sırrı Efecaıı 
(S. No: 28) Ayakkabıcı Esnafı 

Derneği İdare Mc. 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

374-1/3744 Sadettin Kayış 
(S. No: 20) Göztepe Kayışdağ 

caddesi N o: 101/2 
Kadıköy - İstanbul

3739/3739 Adil Acar 
4.118/41 İS Kızılyar köyiindf 

(S. N o : 30) Sefaatli

3687/3687 Kâzını Bozkurt 
(S. No: 31) Soğan Bükü kö

yünde
İvrindi - Balıkesir

3676/3676 Halil Savaş 
(S. No: 32) Kargıpınar kö

yünde 
Erdemli

3658/3658 Mehmet Söylemez 
(8. N o : 33) ve arkadaşları

Taksim, Abdullah 
Hâmit caddesi Se
vinç Ap. N o: 35 
İstanbul

Dilekçi : Aydın’ın Yunanlılar tarafından işgali sırasında 
Posta, Telgraf Müdürü bulunduğunu, memur ve hizmetlileri si
lâhlandırdıktan sonra mevcudiyetini Nazilli’ye kaçırmak ve 
telgraf makinasmı gizli bir hat ile seyyar merkeze bağladığını 
ve Paket Posta Müdürlüğünden emekliye ayrıldığım ve halen 
78 yaşında olup ölümünün yaklaşmış bulunduğunu beyanla ec
dadına ait 50 sene evvel hazırlattığı ve adresi istida zirinde yazı
lı ve halen boş bulunan kabrine ölünce defnedilmesine müsaade 
buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Yugoslavya’da bulunan akrabalrınm serbest göç
men olarak yurda getirilmesi hakkında iskân Müdürlüğüne vâ
ki müracaatına bunların Arnavut soyundan olmaları hasebiyle 
yurda gelmelerine müsaade edilemiyeceği cevabı bildirilmiş ve 
bu hal son derece teessürünü mucip bulunmuş olduğundan ve 
saireden bahsile ileri sürülen iddianın tashihiyle dileğinin ye
rine g&tirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Toprak Tevzi Komisyonundan aldıkları arazileri 
öküzlerinin ölmesi sebebiyle sürdürememekte ve sürdürmek için 
de dönümün.3 20 lira istenilmekte ve buna da paralan kâfi gel
memekte ve Ziraat Bankasına vâki müracaatlerine de üçer yüz 
lira verileceği cevabı verilmekte olduğunu ve bu para ile de 
öküz temin edilemiyeceğini beyanla tapulu ve canlı mallarının 
karşılığı olarak uzun vâdeli dörder bin lira yardımın yapılma 
sını istemektedirler.

Dilekçi : Koca Bük köyü şahsiyeti mânevsiyesine ait mera 
ve tarla içerisinde yaptırmış olduğu barakasını bulunmadığı 
bir sırada Mustafa Gökçe av; beş oğlu tarafından yıkılmış ve 
eşyaları harabedilmiş, tavukları öldürülmüş ve bu hususta vilâ
yete vâki şikâyet ve müracaatının akim kalmış ve halen evsiz 
barksız bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle mağduriyetine 
mahal bırakılmaksızın emsali misillû efradı ailesinin iaşe vs 
ibatesini temin için köyleri hududu dâhilinde bir miktar ara
zinin bedelsiz olarak verilmesine emir buyurulmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Toprak verilmesi hakkında vâki müracaatine ce
vap verilmediğinden fakir olup toprağa muhtaç bulunduğun
dan bahsile istidada isimlerini gösterdiği Hâzineye ait yerler
den miktarı kâfi toprağın verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerinde arazileri bulunmaması yüzünden zi
raat yapamamakta ve Hâzineye ait boş perlerden toprak veril
mesi hakkındaki müracaatlerine de cevap verilmemiş ve veri
lecek toprağın bedelini peşinen veyahut taksitle satmalmaya da 
âmade bulunmuş olduklarından bahsile ziraat yapmaları için 
isteklerinin yerine getirilmesi hususunda ' yetkili makamlara 
emir verilmesini istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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No.

3647/3647 
(S. No: 34)

3643/3643
4769/4769

(S. No: 35)

3633/3633 
(S. No: 36)

3737/3737
(S. No: 37)

3726/3726 
(S. No: 38)

3778/3778 
(S. No: 39)

3797/3797 
(S. No: 40)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arif Güntay 
Nefsi Geriş kö
yünde 
Bartın

Abbas Eyüpoğlu 
Lise Teknisiyeııi 
Trabzon

Mustafa Topal 
ITI. Kor. Bağımsız 
2 nci Kordan Th.
1 0 . B 1

B üyükçekm eee  - İs
tanbul

Şef ika İnan 
Ernis öğretmeli 
Okulumla çamaşıreı 
Muradiye - Van

Cavidan Yıldırım 
Cumhuriyet mahal
lesi No: 38 
Şarköy - Tekirdağ

Cemal Koksal 
Kalyan Çayırlı 
köyünde 
Maçka - Trabzon

İsmail Biçer 
Yeııidoğaıı Altındağ 
mahallesi Plevne 
sokak No: 19 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Ereğli kömürleri işletmesinde işçi olarak çalışmak
ta iken iş kazasında ölen oğlundan kendisi ile anasına üç ayda 
bir 33 lira 75 kuruş gelir bağlanmış ve bilâhara 10 seneliği top
tan ödenme yapılmış ve yapılan bu ödenme aylık olarak 21 lira 
isabet etmekte bulunmuş olduğundan bahsile aylık tahsisatları
nın 20 liradan fazla olduğuna göre bunun aylık seklinde öde
me yapılmayıp ne için toptan ödenme yapddığanın tahkikiyle 
bildirilmesini istemektedir.

Dilekçi : 1930 tarihinden 1958 tarihine kadar Trabzon lise
sinde doksan lira aylık ücretle teknisiyen olarak çalışmakta 
ve bugünkü hayat şartları karşısında efradı ailesini bu para 
ile geçindirememekte olduğundan ve bir yerden de geliri bu
lunmadığından ve sairede» bahsile aylık ücret kadrosunun bir 
derece yükseltilmesine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Halen askerlik vazifesini ifa etmekte ve arazisi 
bulunmadığından mağdur bir durumda bulunmakta olduğıın- 
dan bahsile köylerindeki kökdiken isimli Hâzineye ait toprak
lardan kendisine arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Astsubay kocası Arif 15 sene yedi ay orduda hiz
met ettikten sonra terhis edilmiş ve bilâhara da vefat etmiş iki 
çocukla perişan bir vaziyette kalmış olduğundan bahsile 5802, 
5434 sayılı kanunlar hükmü gereğince dul ve yetim maaşı bağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçi : Hissedar bulunduğu Tahirova Çiftliğinin iki sene 
evvel Devlet Üretme Çiftliği Umum Müdürlüğü tarafından is
timlâk edilmiş ve bâzı hissedarlar bedelin tezyidi hakkında 
dâva açmış ve kendi hissesini de dâva hakkı baki kalmak şar- 
tiyle almak için Ziraat Bankasına vâki olan müracaatının menfi 
karşılanmış ve mülkiyet hakkının ihlâl edilmiş ve bu yüzden 
müşkil bir duruma düşmüş olduğundan bahsile bankaya yatı
rılan istimlâk bedelinden istifade etmesi için lüzumlu yerlere 
gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Zonguldak kömür ocağında çalışmakta iken asker
liği sebebiyle ayrılmış ve Bayburt’ta 84 ııcü Piyade Alayında 
askerliğini yapmakta bulunmuş olduğundan bahsile bakiye as
kerliğinin de emsali misillû evvelce çalıştığı iş yerinde ikmal 
edilmesine müsaade buyurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bulgaristan’dan göçmen olarak yurda gelmiş, 
iskânları yapılmış ve halen kirada oturmakta bulunmuş olduk
larından bahsile Akköprü civarında göçmenler için yapılmış 
olan evlerden birer adedinin kendilerine iskân hakkı olarak 
tahsis edilmesine emir buyurulmasını istemektedirler.
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3801/3801 
s. \ ( i : 41

Arzuhal
No.

3811/3811 
S. No: 42)

3812/38J2 
i S. No: 43)

3S07/3807 
S. No: 44)

3434/3434 
(S. No: 45')

3459/3459 
I S. No: 46)

3517/3517
3453/345:: 

i S. No: 47)

343(>/343() 
(S. No: 48)

A ¡mid liiçor 
Yenidoğan I’N-vho
sokak N o:  2d 
A nkara

Katjit S o r te r  
Yenidoğan All i t ida l  
mahallesi Hayriak- 
man la r  sokak N o : IH 
Ankara

Mehmet Sorter 
Yenidoğan Altında# 
mahallesi lîayriak- 
ırıanlar sokak No: I (i 
Ankara

Fahni Ta!bor 
Toprak Komisyonu 
Teknik M omuru 
K. Hanı

Arzuhal sahibinin
; i < 11 , s o y a d ı  ve a d r e s i

Kthem Taş 
Mehmctler köyı'iml 
Tiro

Sabri Toktııiş vo 
arkadaşları 
Fatihpaşa mahalle; 
Bıyıklı Mehmet pn.ş 
sokak No: 40 
Diyarbakır

Mehmet Göçmen
II al kavun nahiyes 
tğınür köyünde 
Ankara

Malet hkü)
Kınık kazasının 
Aşağı mahallede 
Kâzını Jlamamuı- 
da mukim 
Kınık - İzmir

Kneümen kararı v*> ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Bulgaristan daıı göçmen olarak yurda gelmiş, 
iskânları yapılmış ve halen kirada oturmakta bulunmuş olduk
larından bahsile Akköprü civarında göçmenler için yapılmış 
olan evlerden birer adedinin kendilerine iskân hakla olarak 
tahsis edilmesine emir buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçi : Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü emri ile 
Denizli’den Kadıhan Toprak Komisyonu emrine muvakkat va
zife ile edilmiş ve verilmesi icabeden harcırahının madde ve 
kanun gösterilmeksizin ödenmemiş olduğundan bahis ve şikâ
yetle mağduriyetine meydan verilmeden harcırahının verilme
sine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : 9 nüfus sahibi topraksız çiftçi amelesi olduğundan 
bahsile geçimini temin için boş Hazine arazisinden toprak veril
mesini istemektedir.

Dilekçiler : İlci gözden mahrum malûl hafızlar oldukların
dan ve bir yerden gelirleri bulunmadığından ve maaş bağlan
ması hakkında Vakıflar Umum Müdürlüğüne vâki müracaat
lerine verilen cevapta 1958 âmâlar bütçesi tanzim edilmiş ol
duğundan ileride inhilâl vukuunda maaş tahsis edileceği bil
dirilmiş ve halen perişan bir durumda bulunmuş olduklarından 
bahsile yeni seneyi nazara alarak kendilerinin de maaşa dâhil 
edilmelerini istemektedirler.

Dilekçi : Bulgar muhacirlerinden olup iskân edildiği yer
den 6 nüfusunun iaşesini temin için Adapazarı Şeker Fabrika
sına çalışmaya gittiğini, bilâhara köyüne döndüğünde köy muh
tarı köyü terk ettin diye evvelce verilen araziyi elinden almak 
istediğinden bahis ve şikâyetle ekim mevsimi geçmeden tarlası
nın ekebilmesine mâni olunmamasına emir buyurulmasını iste 
inektedir.

Dilekçi : Rusya muhacirlerinden olup 25 senedir Türkiye’de 
bulunduğundan vatandaşlığa kabulü hakkında vâki müracaa
tının halen neticelenmediğinden bahsile Türkiye C. vatandaş
lığına k^yıt ve kabulü ile Kınık nüfusuna tescil edilmesini ve 
nüfus cüzdanının verilmesini istemektedir.
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İlya .s Bu re
H a y a l c e  ¡ i ş  k ö y ü m l e  

Erbaa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

K âzım  B o z k u r  
S o ğ a u b ü k i i  i<«>y 
Hal ya

Alım el Kem /ı ¡1}
rah im oğlu

lıa u ız a lı köyiind<- 
t iavral

İsm a il Tu tum

İ s i m i p a ş a  m aha l l i  
s inde  
< î-üipaza r i

D r. n.smaıı E rtem  
F a b r ik a k ır  mahal 
iesi Z iyag ö k a lp  
caddesi Xo  : I I  
K ın k k a le

Bekir  Arabam 
Mit hat paşa malı 
lesi
frÖlTiec

Hasaıı Tatsız 
ve arkadaşları  
Tekeli köyiind 
Koçarlı

M u h i t t i n  Vahşi 
S e fe r iy e  mahalı» 
s in d e  

X a ra

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : On beş nüfusluk aile reisi olup bu aile efradının 
maişetini teminden âciz bulunduğundan, sefalet içinde geçim 
müşkilâtı çekmekte olduğundan bahsile Kızılayca bir miktar da 
yardımda bulunulması hakkında emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi ; Fakir olup mülkü olmadığından ve üç sene zar 
fıhda yapmış olduğu barakasına kaymakamlık tarafından ka 
nunsuz olarak yıktırılmış ve eşyalarının da tahribedilmiş peri
şan v-3 sefalet içerisinde bırakılmış olduğundan bahis ve şikâ
yetle tahkikat icrasiyle yardım ve himaye edilmesini istemek 
tedir.

Dilekçi Köylerinin Oi Dogaıı köyünden ayrılarak müsta
kil Hamzalı köyü olması için Vilâyet Meclisi Umumi kararının 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiş ve üç sonedir müspet cevap 
alınamamış olduğundan bahsile müspet bir cevap verilmesine de
lâlet buyurulmasmı istemektedir.

Dilekçi Yugoslavya’dan gayrımübadil olarak beş nüfusla 
anavatana gelmiş, iskân edilmiş v.s icarla toprak verilmiş oldu
ğundan bahsile elinde bulunan dört parça gayrimenkulün Borç 
lanma Kanununa tevfikan kendisine verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Kırıkkale Barut Fabrikası tabibi iken tahdidi sin 
den açığa çıkarılmış ve sıhhati yerinde 20 sene faydalı çalışa
cak kudrette bulunduğundan resmî ve hususi müesseselerde va
zife verilmemekte ve tskaiit hakkına da sahip bulunmamakta 
olduğundan bahsile kendi gibi, kabiliyette olan künyenin is bul
ması için ne gibi çarelere başvurması icabedeceğinin bildiril
mesini istemektedir.

Dilekçi ı 1955 yılında vâki sel felâketi neticesi babasına is
kanı âdi suretiyle verilmiş olan evin mumaileyhin karısı ile ço 
cuklarma tahsis edilmiş ve kendisine ev verilmekten zühul edil
miş ve halen yedi nüfuslu bulunmuş olduğundan bahsile kanuni 
olarak tevzi edilecek evlerden bir adedinin de kendisine veril
mesini istemektedir.

Dilekçi ı Bulgaristan’dan 12 senelik bir aile ile 1951 yılında 
yurda gelmiş ve birer hane tahsis edilerek iskânları yapılmış 
ve toprak verilmesi hakkında vâki müracaatlerine müspet bir 
cevap verilmemiş olduğundan bahsile muhtacoldukları toprağın 
verilmesini istemektedir

Dilekçi . Tasarrufunda olan arazi ve evin Milli Emlâk Umum 
Müdürlüğünün emri ite, 4753 sayılı Kanun gereğincc tevziine 
kadar kendisine kiraya verilmiş vo toprak komisyonunca 4 par
ça tarla ve iki parça çayır ve 3 gözlü evin üzerine tesbiti yapıl
mış olduğu halde Hâzinece buna mâni olunmakta ve tapusunun 
verdirilme inekte ve bir yerden geliri bulunmamakta ve on nü



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

3524/3524 Macit Çiray 
(S. No: 57) Kaleiçi - Dilâverbev 

mahallesinde 
Edirne

3542/3542 Ali Yurtbaş 
(S. No: 58) Hanyeri Çürükler 

köyünde 
Kaman

3477/3477 Salih Aydın 
(S. No: 59) Camii Kebir müez

zini 
Hınıs

3442/3442 İbrahim Taş 
(S. No: 60) Hasebe mahalle

sinde 
Solhan

3594/3594 Bakiye Şimsit 
4682/4682 1167 nci sokak 

(S. No: 61) No: 31
Tepecik - İzmir

3580/3580 Osman Özkan 
(S. No: 62) ve arkadaşı

Karayolları Kurs 
Proje işçisi 
Alanya

fuslu bulunmakta olduğundan bahsile mezkûr tarla, çayır ve 
evin kendi üzerine tapulanmasi için gerekenlere emir verilme
sini istemektedir.

Devlet kapusundan şifa ve medet uman fakir, hasta, zavallı 
muhtaçların derdine derman olmaktan uzak kalan ve hikmeti 
vücudu ile bağdaşamıyan Edirne Devlet Hastanesinin, ’ insaf 
ve merhamet erbabını gücendirdiğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.

Dilekçi ı Ölü babası, kardeşi ve kendi namına Ziraat Ban
kasından 1951 senesinde almış oldukları parayı kuraklık sebe
biyle ödenememiş olmasından dolayı biçer - döver ile traktörü
nün haciz edilerek yedi emine teslim edilmiş' ve bilâhara mu
vafakatle bunlardan bir kısmı satılmış ve kooperatife olan 
borcunu da taksitle ödemiş ve biçer - döverin de satışa çıkarılmış 
olduğundan ve hüsnüniyet sahibi bir r e n ç b e r  bulunduğundan 
bahsile mağdur edilmemesi için 1959 mahsul dönümüne kadar 
biçer - döverinin satılmamasına ve kendisine teslim edilmesine 
emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Misafir odasının duvarını yarmak suretiyle oda
daki 27 bin lira değerindeki eşyaları çalınmış ve zabıtaca tah
kikat yapılmış ise de faili henüz meydana çıkmamış ve kaza
larında hırsızlık devam .stmekte bulunmuş olduğundan ve saire- 
den bahsile çalman eşyalarının ve faillerinin bir an evvel mey
dana çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi : Mütaaddit şahısların arazisine vâki tecavüzlerinin 
def’i hakkında elinde mevcut karar olduğu ve mütecavizlerin 
ekim yaptıkları sabit olduğu ve vilâyetçe kanuni icaplara göre 
işin halli emredildiği halde kaymakam vekili Avni Yustseven’- 
in bu emri ithaf etmediğinden ve tarafları birbirine düşürdü
ğünden ve kazalarındaki huzur ve ahengin bozulduğundan ve 
saireden bahis ve şikâyetle vatandaşlık hakkının korunması ve 
keyfiyetin tahkiki için âcilen bir müfettişin gönderilmesini is
temektedir.

Dilekçi : Başkalarına gecekondu inşaatı müsaade edildiği 
halde kendisine tapulu arsası olmazsa gecekondu yapmasına 
izin verilmediğinden bahis ve şikâyetle kendisine de bir gece
kondu inşa etmesine müsaade edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Çiftçi olup işliyecek bir karış toprakları olma
dığından ve sekiz lira gündelikle işçi olarak çalıştıklarından, 
geçim sıkıntısı çekmekte olduklarından bahsile ilgili toprak ko
misyonunca Amik Ovasında Hâzineye ait topraklardan arazi 
verilmesine emir buyurulmasını istemektedirler.
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3555/3555 Ziya Baloğlu 
(S. No: 63) Setbaşı Derebaşı 

No: 27 
Bursa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3565/3565 İbrahim Akkoy 
(S. No: 64) Çifteler kazası V 

ni mahallede 
Eskisehir

3606/3606 Hikmet Ergiin 
(S. Xo: 65) Beydili köyünde 

Karaman

3629/3629 Haşan Süner ve ar 
(S. No: 66) kadasları

Mehmetler köyünde 
Tire

Dilekçi : İstiklâl Harbi mâlûlü olduğunu, İstanbul’da üç 
çocuğunun tahsilde bulunduğunu ve kendisinin yaşlı ve hasta 
olup İstanbul’un havasının iyi geldiğini beyanla İstanbul Va
kıflar Müdürlüğü emrindeki kiralık evlerden boşalmış var ise, 
yoksa ilk boşalacak evlerden veya başka müessesede kira ile 
iki odalı bir evin kendisine verilmesi hakkında İstanbul Valili
ğine ve Vakıflar Müdürlüğüne tavsiyede bulunulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Tüberküloz hastalığına düçar olmuş ve hastane
lerde vakit geçirmekte ve hiçbir emval ve geliri bulunmamak
ta ve hastalığının artmakta, perişan bir durumda bulunmakta 
olduğundan bahsile çocuklarının bakımı için daimî olarak az 
miktarda her hangi bir kaynaktan yardım yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Beydili namındaki çiftliğin son sahibi olan Mus
tafa Efendi ismindeki şahıs 25 000 dönümlük arazisinden beş 
dönümünü köy halkından muhtelif kimselere satmış ve bilâ- 
hara mumaileyhe de bilâvelet vefat etmiş ve geriye kalan ara
ziyi de beş dönümünü alan kimseler sahiplenmiş ve keyfiyet 
70 Numaralı Toprak Komisyonuna ihbar edilmesi üzerine beş 
bin dönümünün köy merasına tahsis edilerek bakiye kalan 15 
bin dönümü Hazine adına köylerindeki topraksız çiftçilere tev
zi edilmek üzere ayrılmış bulunduğu halde bu tevziat henüz 
yapılmamış olduğundan bahsile durumun bir müfettiş tarafın
dan tetkik ettirilerek köylerindeki topraksız bulunan 56 çift
çiye mezkûr 15 bin dönüm arazinin dağıtılmasına emir veril
mesini istemektedir.

Dilekçiler : 100 hektarı mütecaviz Devlete ait yabani zey
tinliğin köy halkına parsellenip dağıtılması takarrür ettiği hal
de henüz tevziatı yapılmamış olduğundan bahsile halkça emek 
sarfiyle aşısı yapılmış ve zeytin bahçesi haline getirilmiş olan 
mezkûr zeytinliğin bir an evvel tevzi muamelesinin yapılma
sını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı hulâsaten göste
rilmiş olan talep ve şikâyetlerin son kararı almaya yetkili 
idari makam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâ
yetler hakkında Daihilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen makam ve 
mercilere aynca miiracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1326 17 . X II . 1958



Arzuhal
No.

3656/3656 
i S. No: 67)

.3056/3056 
(S. No: 68)

3178/3178 
4324/4324 

(S. No: 60)

3104/3104 
(S. No: 70)

3229/3229 
(S. No: 71)

3236/3236 
(S. No: 72)

3298/3298 
(S. No: 73)

3275/3275 
(S. No: 74)

Ruşen Ekrem Bil
gin
Yenidoga.ii Hiirri-’ 
yet mahallesi No:
341
Ankara

Fatma Baise ()zi>;ı 
har
Selimiye ŞeriTkuvıı 
sokak No: 37 
Üsküdar - lstanh.il

Kasını Tombaş 
Güvendik köyünde 
Urla - İzmir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

İsmail Ayhan ve 
arkadaşları 
DDY Yol Çavuşu 
Kayaş

Ahmet Tanrıöver 
Vakıflar Memuru 
vo müftü vekili 
İskenderun

Abdürrahnıan Musa 
Ballı
C. H. P. Kaza Kon
gresi Başkam 
Pozantı

Mustafa Narin 
ve Sadık Ayvat 
Demirci Osman so
kak No: 80 
Samatya - İstanbul

Kabia Yazıcı 
Hacı Aliler kö
yünde 
Düzce

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Beş harbe iştirak etmiş ve beş yerinden yaralan
mış olduğu halde Millî Müdafaa Vekâletince 551 nci maddede
ki dereceye girmiyor diye maaş bağlanmamakta ve sefalet 
içerisinde bulunmakta olduğundan bahsile hidematı vataniye 
tertibinden maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Merhum babasından bağlanan 40 lira yetim maaşı 
rahatsızlığı sebebiyle kâfi gelmediğinden bahsile bu yetim ma
aşının münasip miktara arttırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Urla emniyet gece bekçisi iken barapor çürüğe 
çıkarılmış ve hiçbir taraftan geliri bulunmamış perişan ve müş
kül bir durumda kalmış olduğundan bahsile Büyük Millet Mec
lisi karariyle kendisine ufacık bir yardım yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : DD Yollan çavuşları olduklarından 1953 yılın
dan itibaren T. C. Emekli Sandığına geçmiş bulunduklarından 
ve beş senelik haklarının tanınmış olup daha evvelki işçi hiz
metlerinin tanınmamakta bulunmuş olduğundan bahsile her iki 
sandığın birleştirilmesi hususunda gereken kararın verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : 1936 senesinde Devlet hizmetine girdiğini ve halen 
maaşının 30 lira olup yedi çocuk babası bulunduğunu bu maaşla 
geçinemediğini ve az maaşlı memurların vaziyetinin çok acıklı 
bulunduğunu beyanla memurların maaşlarına bir zam yapılma
sını ve çocuk zamlarının ilk ihdasındaki on lira miktarın bu
günkü kıymetle ayarlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Pozantı kazasının Niğde vilâyetine bağlanmayıp 
Adana vilâyetinde kalması talebinden ibarettir.

Dilekçiler : İşçi İhtiyarlık Sigortasından ayda 60 lira ile 
emekli olduklarından ve bu para ile geçinemediklerinden se
fil ve perişan bir durumda bulunduklarından bahsile emekli ma
aşlarına münasip bir zammın yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Kore'de vazifei askeriyesini yapmakta olan oğlu 
Haşan Yazıcı’mn çavuş arkadaşının makineli tabancasından dik
katsizlik eseri olarak çıkan mermi ile kazaen ölümüne sebebiyet 
verilmiş ve kendisine maaş bağlanması hakkındaki vâki talebi
ne Emekli Sandığınca maaş tahsisine imkân olmadığı tebliğ 
edilmiş ve muayyen müddet zarfında da bu tebliğe itirazda bu-
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

lunmamış olduğundan ve halen sefil ve perişan bir durumda bu
lunduğundan bahsile Büyük Millet Meclisince idamei hayatına 
medar olacak kadar bir maaş bağlanmasını veya münasip mik
tarda bir ikramiye verilmesini istemektedir.

H üseyin  l'su k  Dilekçi : 3981 sayılı Kanunun bahşettiği haklardan sü resi
Bahçe K ü ltü r le r i dâhilinde müracaat edememesi sebebiyle faydalanamamış ve
istasyonunda ra \u s  uzatmalı jandarmada geçen hizmetinin hali hazırdaki memuri 
Tokad yetine borçlanma suretiyle eklenmemiş ve bu yüzden mağdur

edilmiş bulunduğundan ve saireden bahsile mezkûr kanunun 
müddetinin uzanılmasını ve 18 senelik hizmetinin göz önüne 
alınarak hukukunun zayi edilmemesi hususuna delâlet buyu 
rulmasını istemektedir.

K b u b e k ir (ü i r  Dilekçi: E ğ itm e n  olup her n e v i işçilere emekli hakkı tanın
işitmen mış ve kendisi daha üstün vazifede vc 9 nüfuslu bulunmuş ol
B a şku H d e re  kö dağımdan bahsile 12 sen e lik  hizmetinin emekliliğe sayılmasına
y iin d c  delâlet buyurulmasını, aksi takdirde aylık ücretinin 200 liraya
K r/m u n ı çıkarılmasını istemektedir.

M u za ffe r I >ir!;11• Devlet Demiryollarında işçi iken memur sınıfına nak
D DY 21754 s ic il ledilmiş ve işçilikte geçen hizmet sürelerinin emeklilikle-
s a y ılı Şube A m ir i rine Emekli Sandığınca sayılmamakta ve bu yüzden mağdur
1 la vd a rp aşa  Depo- durama düşmüş bulunmakta olduklarından bahsile işçililcte
sııııd a  geçen eski hizmetlerinin emekli sürelerine sayılması hususun -
İstanbu l da gerekli kanuni muamelenin yapılmasına emir verilmesini 

istemektedirler.

Z a fe r  Detıizgez » » » *
DD'S H ayd arp aşa 
Deposunda 37739 
s ic il s a y ılı ustabaşı 
İstanbu l

lîa h a t t iı ı T an aca iı » » » »
D D Y  T . M. C e r Da 
iresinde teslim  alma 
Şefi S. 301 
A n kara

Y u s u f D iııe e r -•> » > » >, »

D D Y  i M. C e r D a
iresinde A tö lye  Ş u b e

A m ir i S. 304S0 
A n kara

A li K ıza  Ko t’ » » » » «
D D Y  T . Md. C er 
D a iresinde A le lv e  

Şube A m ir i 

\ ’u : 22141 
Ankara
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3345/3345 Süleyman Gökçek 
(S. No: 82) DDY Demiryol 

Fabrikasında Ba
kım Şubesinde Şube 
Âmiri S. 24462 
Eskişehir

3346/3346 Celâlcttiıı Er •
(S. No: 83) DDY İşletmesinde 

Depo Ateîye Şube 
Amiri S. 24246 
Kayseri

3359/3359 ('emil Geyne 
(S. No: 84) DDY Fabrikasında 

Torııaj Şubesinde 
Şube Amiri S. 5951 
Eskişehir

3360/3360 Mustafa Kalkını 
(S. Xo: 85) DDY Fabrikaları 

Bakım Şubesinde 
Şube Âmiri S. 13245 
Eskişehir

336.1/3361 Nazmi Tutak 
(S. No: 86) DDY Fabrikaları 

Bakını Şubesinde 
Şube Âmiri S. 13172 
Eskişehir

3397/3397 Nurettin Aksak 
(S. No: 87) DDY îş. Revizörlii- 

ğünde Revizöı- Şefi 
S. 46412 
Kayseri

3398/3398 Mehmet Deıııircan 
i S. No: 88) DDY îş. Kevizörlük 

Atölyesinde Rev. Us- 
tabaşısı S. 35585 
Kayseri

3772/3772 Ahmet Dönmez ' <*
(S. No: 89) arkadaşları 

Yenice
Karasu - Avdın

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Devlet Demiryollannda işçi iken memur sınıfına nak
ledilmiş ve işçilikte geçen hizmet sürelerinin emeklilikle
rine Emekli Sandığınca sayılmamakta ve bu yüzden mağdur 
duruma düşmüş bulunmakta olduklarından bahsile işçilikte 
geçen eski hizmetlerinin emekli sürelerine sayılması hususun
da gerekli kanuni muamelenin yapılmasına emir verilmesini 
istemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler: Köyleri hududu içinde sahipsiz ve taşlık arazi
den on dekar yeri 1943 - 1945 tarihine kadar imar etmiş ve 
intifaı okula mülkiyeti Hâzineye aidolmak üzere tapuya tescil 
edilmiş olduğu halde Hâzinece bu yerlerden ecrimisıl istenil
miş olduğundan bahsile Hâzinenin zilyedi olmıyan yerlerin va 
tandaşlara tapulu ve tapusuz bugüne kadar yapılan imarlarda 
hak tanınması suretiyle yeni çıkacak kanuna bir şerh konul
masını istemektedirler.
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3553/3553 
(S. No: 90)

Arzuhal
No.

3572/3572 
(S. No: 91)

3613/3613 
(S. No: 92

3614/3614 
(S. No: 93)

3615/3615 
(S. No: 94)

3667/3667 
(S. No: 95)

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

FIasaıı Çincımv Dilekçi : Devlet Demiryollarında halen yol başçavuşluğu
DDY 1. ts. Şube vazifesini ifa etmekte ve evvelce bağlı bulundukları Devlet
II. Kısım I I I .  Şef- Demiryolları Emekli Sandığındaki aidatları T. C. Emekli San 
liğiııde Yol Basça- dığına münakale edilmemesi, tahdidi sin ve sıhhi sebeplerden 
vuşu S. 16420 her iki sandıktaki hizmet ve aidatlarının tevhidinin yapılma-
H avdarpaşa  ması yüzünden acıklı ve mağdur bir duruma düşmüş olduk

larından bahsile unvanlarının işçiliğe tahvili suretiyle Demir
yolları Emekli Sandığına, bu mümkün olmazsa bilumum aidat 
larının Memurlar Emekli Sandığına toplattırılmasına karar 
verilmesini istemektedirler.

Fehmi Kutlu  » » » » » »
DDY I. İş. Şube
II. Kısım III .  Şef
l iğinde Yol Başça
vuşu S. 7867
İ s'taııbul

l lasan Demirdağ » » » » « »
DDY I. Is. Md. Ş u 
be II. Ş(‘l'liği Ks.
III .  Yol Başçavuşu 
İstanbul

İbrahim Belok » » » » « >
DDY I. îş. Md. Ş.
IT. Şefliği I II .  Ks.
Yol Başçavuşu 
S. 27997 
İstanbul

Hüseyin S a m b a n  » » » » * »
DDY I.» İş. Md. S.
IT. Şefliği Ks. III 
Yol Başçavuşu 
S. 8767 
İst anbııl

Sabi ha Taylan Dilekçi: Kocası İstanbul belediyesinde ücretle çalışmakta
Ç if teh av u z la r  iken akli mâlûliyeti sebebiyle ayrılmış ve bilâhara da vefat et
Yeşil bahar  Aralığı mis ve babasından da 68 lira gibi cüzi bir nvıaşa imkân hâsıl 
No: 1 olması karşısında hiçbir yerden geliri bulunmamış ihtiyar ve
İstanbul mâlûl bulunmuş olduğundan bahsile sağ iken kendisine bakan

müteveffa hâkim kardeşinden Medeni Kanunun nafaka hü
kümlerine muvazi olarak Tekaüt Kanununa ek bir kanun ya
pılmasını ve kendisine de kardeşinin müktesep tekaüt hakkı
na karşılık olmak üzere muayyen bir aylık bağlanmasının te
min edilmesini veyahut da muhtacin tertibinden lüzumlu mua
venetin yapılmasına delâlet buyurulmasını istemektedir.
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Arzuhal

No.

3669/3669 
(Sİ. No: !*6)

3605/3605 
İŞ. No: 97)

3665/3665 
(S. No: 98)

3693/3693 
(S. No: 99)

■'¡716/3716 
(S. No: 100)

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

M. Avııı ( ’ağ ı rğa ı ı  
S ı t m a  S a v a ş  Me'yıu- 
r u  S. 1422 
K a ra isa l ı

Dilekçi: Ücrette geçen hizmetinin yalnız on seneliği borç
lanmak suretiyle emekliliğe sayılmış ise de geride kalan hiz
meti askıda kalmış ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
olduğundan bahsile yeni bir kanunla geride kalan hizmetleri
nin de borçlanmak şartiyle emekliliğine sayılmasını istemek 
tedir.

Nâzım Dinççi Dilekçi: Çiftçi mallarını koruma teşkilâtındaki hizmetinin
Nüfu.s Memuru borçlanmak suretiyle emekliliğine sayılması hakkında Emekli
Pazar Turhal Sandığına vâki müracaatine verilen cevapta koruma teşkilâ

tında geçen hizmetinin 5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin 
şümulü haricinde kaldığı bildirilmiş olduğundan bahsile 4081 
sayılı Kanunla teşekkül eden Koruma teşkilâtında çalışan 
kendisi gibi ücretli vatandaşların durumları nazarı itibara alı
narak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için bir kanunun 
çıkarılmasına delâlet buyurulmasmı istemektedir.

Bekir Baskın v<* ar- Dilekçiler : Kendileri Yunanistan’da kalan memleketlerinin 
kadaşları ehil zürra ve mülk .sahipleri bulunmuş olduklarından ve diğeı*
Kadirin KenenM-tr mübadil vatandaşlar gibi kanuni haklardın istifade edememiş 
Gardiyan ve mütaaddit miiracaatlerinin de semeresiz kalım ş ve iskân hak-
Marmaris lan müruru müddete uğramak suretiyle mağdur bir duruma

düşmüş olduklarından bahsile mülteciler gibi veyahut da is
kân hakkı verilmesi hususunda bir kanunu mahsus’ ihdasiyle 
uzun senelerce yersiz yurtsuz kalan efradı ailelerinin sefalet
ten kurtarılmasını intemektedirler.

Mustafa Sönmez Dilekçi : 4455, 4471 ve 3433 sayılı kanunlar gereğince seyyar
2. Sv. Tüm. Kh. orduda hizmet gören sahra posta ve saymanlık me'muHarım;»
Sivil Muamele i m  . sivil makinist, ve şoförlere, furanlarda çalışanlara, hasta ha
muru kıçı hemşire, odacı ve hademelerin bulundukları müddetçe gi- 
Adapazarı yecek eşyalardan istifade ettirildiği halde ordu saflannda sey

yar ve sabit ordu birliklerinde vazife gören kendisi gibi sivil 
muamele ve hesap memurlanmn bu giyecek eşyadan faydalan 
dırılmamakta olduğundan bahis ve şikâyetle aynı statüye tâbi 
olan kendi gibilerin de bu haktan istifade edebilmeleri için bir 
kanunun yapılmasına emir buyurulmasmı istemektedir.

Nimet Aksini Dilekçi : Maaşları yüz kuruşa kadar olan dul, yetim vc
Hasanefendi mahal- emeklilerin on senelik maaşlarının defaten ödenmek suretiyle 
lesi 12. sokak Hâzinece alâkalan kesilmiş ve ahiren bu müddetin geçmesini
No: 31 de mütaakıp aynı maaşın iadeten tahsisi icabederken 28 sene sonra
Avdın bu maaşı tahsis edilmiş ve terakümde kalan maaş halen öden

memiş ve bu hal adalete aykırı bulunmuş olduğundan bahis ve 
şikâyetle haksız yere tediyesi durdurulmuş olan mezkûr 26 
nelik maaşlarının ödenmesi için bir kanun tasarısının ihzarını 
istemektedir



:>714/:>714
(S. No: 101 )

:5701/3701 
(S. No: 102)

A rzulıal
No.

3 7 1 8 / 3 7 1S 
(S. N o : 103)

3(i00/3Ü00 
(S. N o:  104)

3765/370;") 
(M. No: lOf»)

3803/3803 
(S. No: 106)

3793/3793 
(S. No: 107)

3783/3783 
(S. No: 108)

İ sm ail  K or
Y o n im a h a l l e d e

M a n y a s

H i l m i  Y a v u z  
Z a f e r  m a h a l le s i  
S d v i l i  s o k a k  \ o  : 4
T e k i r d a ğ

Mehmet EraJ 
Maari I' M ¡id ii rl üğii 
Başkâtibi
İMİirne

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Öıııer Gün 
Yuıaak l ı  kö y ü n d e  
( ierze

Ahmet Has 
I i ay ir köyünde 
Muğla

Ahmet Yavuz 
Belediye İtfaiye 
Âmiri 
Tok ad

Celâl Hulusi Kooa- 
memioğlu
Arayan sokak No: 1 
Sarıgazi - Bulgurlu 
Çamlıca
Üsküdar - İstanbul

Katma Muazzez
V ançin
Ortaköy BLiyükşe- 
kerci sokak No: 30/3 
()rtaköy - İstanbul
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Encümen kararı xe. ne sebepten verildiği

Dilekçiler : istiklâl muharebesinde gösterdikleri büyük ya
rarlıklardan dolayı istiklâl madalyasiyle taltif edilmiş iseler de 
halen ihtiyar olup bir yerden gelirleri olmadığından ve fakru 
zaruret içerisinde bulunmuş olduklarından bahsile emsali mi- 
sillû kendilerine de vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sını istemektedirler.

Dilekçi : 150 lira ücretle Çanakkale Ticaret ve Sanayi Oda
sı kâtipliğinde çalıştığı bir senelik hizmetinin borçlanmak su
retiyle fiilî hizmetine Sayılması hakkında Emekli Sandığına 
vâki müracaatının kanun dışı görülerek kabul edilmediği bil
dirilmiş olduğundan ve saireden bahsile bu mevzu ile ilgili 
bir kanun teklifi yapılırken sonradan emekliliğe tâbi bir Dev
let hizmetine geçmiş olan kendisi gibi memurların durumunun 
da göz önünde bulundurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Halen 74 yaşında olup Çanakkale Harbine iştirak 
etmiş sol elinden yaralanmış mâlûl kalmış, çalışamıyacak bir 
duruma düşmüş hiçbir mal ve araziye sahip bulunmamış, kim
sesiz himayeye muhtaç bulunmuş olduğundan bahsile vatani 
hizmet tertibinden kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Babası asker olup dört defa gönüllü olarak harbe 
iştirak etmiş ve bilâhara şehit düşmüş ve kendisi de barapor 
hasta, mâlûl ve fakir bulunmuş mal ve arazisi bulunmamış ol
duğundan ve saireden bahsile Devletten daimî olarak kendisine 
bir maaş tahsis edilmesini ve maddi yardım yapılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : itfaiye mensupları belediyelerin bütçeleri nispe
tinde verdikleri ücretle maişetlerini teminde müşkülât çekmek
te olduklarından bahsile mağduriyetlerinin göz önünde tutu
larak maaşlarından maada polis ve sair memurlar misillû tayı- 
nat bedeli verilmek suretiyle bir yardım yapılmasına delâlet 
buyurulmasını istemektedir.

6570 sayılı ve 18 . V . 1955 tarihli gayrimenkul kiraları hak- 
kmdaki Kanunun 3 ncii maddesinin (A) fıkrasında münderiç 
ve kira bedelleri hakkındaki 12 Mayıs 1953 ve 4 Ağustos 1958 
tarihlerinde alınan kararlar üzerine ve günün şartlarına göre 
tadil yapılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Altı çocuğu bulunmakta ve kocası askerî inşaat 
emlâk müdürlüğünde 400 lira ücretle çalışmakta ve almış ol
dukları bu para ile geçinememekte olduklarından bahsile ko
casına iyi bir iş ve nüfuslarına göre de bir ev verilmesini ve 
çocuklarının Hükümet tarafından tahsillerinin sağlanmasını ve 
yardım yapılmasını istemektedir.



3782/3782 
(S. No:] 09)

Arzuhal
No.

3781/3781 
(S. No: 110)

3674/3674 
(S. No: 111)

3668/3668 
(S. No: 112)

3646/3646 
(S. No: 113)

Arzuhal sa dbinin
adı, soyadı ve adresi

Avşar Taş
DDY Yol Başçavuşu
Höyük
Kayseri - Niğde

Ali Iiıza Türcan 
Borsa karşısı No: 7 
Ordu

Aziz Tunçel ve ar
kadaşları 
Belediye eski me
murlarından 
Sarıkamış

Bilâl Çolakoğlu 
D. P. Bucak Başkanı 
Kürtün

Ali Küçük 
DDY Ks. 112 Şef
liğinde Yol Çavuşu 
S. No: 24589 
Pendik - İstanbul
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi iken beşinci sınıf yol 
çavuşluğuna terfi etmiş ve muntazaman aidat ödemiş ve işçi
likte geçen hizmet müddetinin emekliliğine sayılmamakta ve 
bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulunmakta olduğun
dan bahsile işçilikte geçen 26 senelik hizmetinin emekli süre
sine sayılması hakkında gerekli kanuni muamelenin yapılma
sına emir verilmesini istemektedir.

Sıhhi sebepler dolayısiyle görevinden ihracedilen ve Emekli 
Sandığında biriken paralarını çeken memurlara sıhhatleri dü
zelip tekrar memuriyete intisapla çektikleri parayı iade etse 
bile evvelki hizmetleri tekaüdiyelerine sayılmamakta ve bu 
hal mağduriyetlerini mucibolduğundan bahsile bu gibilerin 
emin bir duruma getirilmesi bakımından Emekli Sandığı Ka
nununa bir madde ilâvesiyle bu halin düzeltilmesine delâlet bu- 
yurulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Emekli Sandığı Kanununun borçlanmaya müta- 
allik 65 nci ve mütaalap maddelerinin 6 aylık müracaatın vak
tinde yerine getirememeleri yüzünden 10 yıllarca işlenmiş fiilî 
hizmetlerinin hesaba katılmaması mağduriyetlerini mucip bu
lunmuş olduğundan bahsile evvelce sebk eden keseneksiz hiz
metlerinin hesaba katılarak münasip bir şekilde borçlandırıl
malarının ve bu suretle emeklilikten faydalandırılmalarının te
min buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçiler : 36 pare köyü ve 100 bin nüfusu havi nahiyele
rinin coğrafi ve sair bakımdan kaza olmak vasfına lâyık bir 
şekilde inkişaf etmekte olduğundan bahsile nahiyelerinin Gü- 
müşane Vilâyetine bağlı bir kaza haline getirilmesini aksi tak
dirde nahiyelerinin Torul kazasından alınarak Tirebolu kazası
na bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında halen yol çavuşluğu vazi
fesini ifa etmekte ve evvelce bağlı bulunduğu Devlet Demir
yolları Emekli Sandığındaki aidatı T. C. Emekli Sandığına mü
nakale edilmemesi, tahdidi sin ve sıhhi sebeplerden her iki san
dıktaki hizmet ve aidatının tevhidinin yapılmaması yüzünden 
mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bahsile unvanlarının 
işçiliğe tahvili suretiyle Demiryolları Emekli Sandığına, bu 
mümkün olmazsa bilûmum aidatının Emekli Sandığına toplat
tırılmasına karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun tekli
fi mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1327 17 . X II . 1958



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

12601/12029 Halil Güven
Nazımbey mahallesi 
Uzunkavak çıkmazı 
No: 15 
Ankara

Dilekçi : Atkaracalar PTT Merkezi eski şefi Halil Güven’in 
Devlet Şûrasından istihsal etmiş olduğu 20 . V . 1955 gün ve 
2525/1237 sayılı ilâm gereğince tekrar tavzifi icabedeceğine mü
tedair olarak Selef Encümence verilip usulen katileşen
12 . XI . 1958 tarih ve 474 numaralı Kararın Münakalât Ve
kâletince infaz edilerek adı geçenin Hakkâri merkezi memur
luğuna tâyin ve bu hususun kendisine de tebliğ olunduğu; mü
şarünileyh vekâletten ahiren alman 29 . IX . 1958 gün ve Hu
kuk Müşavirliği 201 - 157/427 sayılı yazıdan anlaşıldığı cihetle, 
bu baptaki evrakın artık muameleden kaldırılması ve keyfiye
tin Umumi Heyetin Yüksek ıttılaına arzı ittifakla tensibedildi.

Toplantı tarihi

17 . X II. 1958

Not : B u  infaz evrakı, yukarda bahsi geçen 1958/11 sayılı 
cetveldeki 1958 - 474 numaralı esas karar dosyasiyle tevhidedir- 
miştir.

Reis 
Çorum 

II. O rtakcıoğlu

Al az b ata Muh a r ri r i 
Samsun

Antalya , Diyarbakır
Y. Y azıcı K . T  ay şı

Hatay 
/. Mursaloğlu

Konya 
S . Sayın

Yozgad 
M. Ataman

Kâtip 
’ Çanakkale 
,1. II. Sezen

Adana 
II. O ener

Elâzığ 
.]/. ı A ltındoğan

hrzuruııı 
3/. E yüboğl u

Niğde Trabzon
/. Güven O. N. Lermioğlu

Yozgad 
S. E rotıat

(Arzuhal sayısı : 132)



T. B. M. M. Maibâas.



Devre :

Arzuhal
No. .

3310/3310 
(.s. No: 1

3404/3404
(S. No: 2)

3444/3444 
i S. No: 3)

3254/3254 
(S. No: 4)

3217/3217 
(S. No: 5)

3210/3219 
: S. No: 6)

XI r a  m ar m M İçtima : 2
«

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

V  Say, ; 3 4  # .

27 .H  .1959 Camc
Arzuhal sahibinin

atlı, soyadı ve fldrcsi Küçümen kararı r« ne sebepten verildiği

Hüseyin Kuru t  Dilekçiler: 130 hane vc bin nüfuslu Bulgaristan muhacirle-
arkadaçlyrı rinden olduklarından ve muhtacolup tensibedilen toprakları
Pancar köyünde ııın halen verilmediğinden ve acıklı bir dununda buluııdukla-
Babae.sk i nndan bahsile bir an evvel topraldannın verilmesi hususunda 

ilgililere emir verilmesini istemektedirler.

İsmail Yaman Dilekçi: Tek kanatlı bir uçak ve tek silindirli olmak üzere
Kasımpaşa Neva ‘-o muhtelif motorlar çıkarmak ve tramvay motorlarından troley-
kak No: 15 biis ve emsalini yapacağından ve saireden bahsile bunları yap
İstanbul maya Hükümetçe müsaade edilmesine ve kendisine yardım ya 

pılnıasma delâlet buyurulmasmı istemektedir

Osman Acar \c Dilekçiler: Hazır vaziyette olan köyleri yollannın Devletçe
arkadaşları acilen yaptırılması talebinden ibarettir.
Karşıyaka Aloylvyi 
Tershaııesinde işçi-

tzmir

Mehmet Dalkılıç Dilekçi: Toptancılık tuz bayiliğinin sebepsiz ve haksız ola-
Tuz Topta.nc.isi \ rak Tekel İdaresince elinden alındığından bahis ve şikâyetle
dan civarı No: 21 mağduriyetine sebebolanlar hakkında gereken tetkikatm ya-
Erzinean pılmasını istemektedir.

Hüseyin Ekşi Dilekçi: 8 nüfuslu olup hayat pahalılığı karşısında müşkül
Soğuksu Besler Bak- durumda olduğundan bahsile Zonguldak Devlet İşletmelerinde

■si Halil E .t si kendisine münasip bir iş verilmesine emir buyurulmasını iste
mektedir.

kalıyc 
eliyle 
Zonguldak

Mehmet <Kina: Dilekçi: Çiftçi olup efradı ailesini geçindirecek arazisi bu-
Hacırcis köyüne lunmadığıııian bahsile 2510 sayılı Kanun gereğince toprak ve 
Hatalzevtin - Kasta- mesken verilmesini istemektedir.



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

3241/3241 
(S. No: 7)

3262/3262 
(S. No: 8)

3242/3242 
(S. No: 9)

3105/3105 
(S. No: 10)

3121/3121
(S. No: 11)

3265/3265 
(S. No: 12)

3292/3292 
(S. No: 13)

Rauf Akyol ve î«i*- 
kadaşları
Beycuma Ayvaaltı 
köyü Muhtarı 
Zonguldak

Ahmet Dikmen 
Kurtuluş caddesi 
Taşlı sokak No: 1 
Bursa

Ali Z ön gür 
Barak köyünde 
Keskin

Süleyman Onat
Arzuhalci
Afşin

M. Hilmi Soydan 
vc arkadaşları 
Arzuhalci 
Afşin

Dilekçiler: 15 köyün 10 bin nüfustan ibaret bulunan hal 
kının yollarının çamur ve bataklık bulunması yüzünden mah 
kemelere doktora vaktinde yetişemediklerinden ve sair müb 
rem ihtiyaçlarını görmek hususunda fuzuli masraflara ve zah
metlere duçar bulunduklarından ve saireden bahsile köy yol
larının bir an evvel yapılmasına emir buyurulmasını istemek
tedirler.

Dilekçi: Bulgaristan’dan serbest göçmen olarak yurda gel 
miş ve iskânca ev yardımı yapılmış ise de bir müddet iskân 
mahallinden ayrılmış olması yüzünden evinin başkasına veril
mek suretiyle iskân hakkından mahrum bırakılmış ve mâaile 
sefalet içinde kalmış olduğundan bahsile başka bir yerden ev 
yardımı yapılmasını aksi takdirde paraca yardım edilmesine 
delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi: Ticaret Vekâletinde Daire Müdürü Hüseyin Gürün 
emvali metrûkeden olan ve Hâzineye ait bulunan tarlaları usul
süz olarak zaptetmiş ve bu husustaki ihbarının neticesiz kalmış 
olduğundan ve saireden bahis ve şikâyetle keyfiyetin tahkiki ve 
Devlet hakkının muhafazası için icabedenlere emir verilmesini 
istemektedir.

Dilekçiler: Afşin Kaymakamı Adnan Kızıldağlı’nın kötü mu
ameleleri ve maddeten sabit olan suiistimalinden dolayı vâki 
şikâyetlerine müspet ve menfi bir cevap alamadıkları gibi ka
zalarına gelen mülkiye müfettişine de durum anlatılmış ve hâ
disenin incelenmesi talebedilmiş olmasına rağmen mumaileyh 
müfettişe de soru açmadan kaymakamlığın cip arabası ile gece
leyin Maraş’a gitmiş olduğundan ve saireden bahis ve şikâyet
le Hükümet adaletine yakışmıyan bu halin incelenmesini ve tah
kikatın yapılmasını istemektedirler.

Basri Altmay ve Dilekçiler: Köyleri Başöğretmeni Bayram Yıldırım bir mü-
arkada-şları samere tertibederek köyün ananevi âdetini bozarak ahlâk
Bulak köyü Muh umumiyeyi ifşa edici çirkin bir hâdise meydana getirmesi sebe- 
tarı biyle mumaileyhin başka yere nakli hususunda vâki müracaat-
Karabük lan üzerine gelen müfettiş hâdiseyi iki tarafı dinlemeden ört -

bas yapmış olduğundan ve saireden bahis ve şikâyetle durumun 
Vekâlet müfettişleri tarafından tetkikini ve başöğretmenin köy
lerinden uzaklaştırılmasını ve dâvayı kapatan müfettiş hakkın
da gereken sorunun yapılmasını istemektedir.

Ilasan Pehlivan Dilekçi: Köyleri civarındaki ormandan usulsüz kesim yapıl-
Dercköy Muhtarı makta olup bölge şefi Remzi Ersan’m bu hale aldırış etmemek- 
Kırldareli te ve vazifesini bitaraf ve kanuni olarak yapmamakta olduğun

dan ve saireden bahis ve şikâyetle keyfiyetin tahkiki ve orma
nın mahvolmaması ve köylerinin şahsi ihtiyacının daima baki 
kalması için acele bir müfettişin gönderilmesini istemektedir
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A m ıh tı1
No.

3304/3304 
S. No: 14)

3198/315)8 
«S. No: 15)

:;;i5! t/•{<).•)< ı 
4422/4422 
S. No; Kiı

3296/329(i 
S. No: 17ı

3388/3388
(S, No: |8)

3365/3365 
(S. No: 19)

3358/335«
I S. No: 20)

3322/3322 
I S. No : 21 )

A mıh a i »Hhibüuiı
adı, soyadı Te adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Hüseyin Demir 
Belıek Meyvede 
kak No: 3 
İstanbul

Hakir Büyiikbos- 
taııcıoğlu
Beyoğlu Yenişehir 
M i m lira ıı sokak 
No: 29 
İstanbul

Kahi! Biiyıikbosi a ıı 
cioğl ıı
Yenişehir Mivnıiraıı 
sokak No: 29 
İstanbul

Nurettin Ayhan 
Yedikule Göğüs Has- 
ıalıkları Hastanesi 
!>aviyon 3 Yatak 4(i 
İstanbul

Miıııınel Yüeekıı
yııcu
Aşağın ıııa ha lir
sinde
(Çivril

Tekin Sual 
Keeikıran mahal
lesi No: 185/B 
Mamak - Ankara

Süleyman Bacak 
Şeker Fabrikası 
Kampanya Bekçisi 
Kütahya

V usul' Coşkun 
Fatih Nevşehirli 
ibrahimpa.şa cad 
desi No: 41 
İstanbul

Dilekçi: Etibank Kömür Tevzi Satış Müessesesinin İstanbul 
depolarındaki tahmil, tahliye ve nakliye işlerini ortağı ile birlik
te yapmakta iken mukavelenin sona ermesiyle kendisinin sebepsiz 
olarak münakaşaya konulmadan işten uzaklaştırılmış olduğun
dan bahis ve şikâyetle kanuni müeyyidesine göre işin münaka
şaya konulması aksi takdirde sebebinin bildirilmesini ve bu 
mağdur durumdan kurtarılması için lâzım gelenlere emir veril
mesini istemektedir.

Dilekçi: 26 senelik işçi olup 60 lira aylıkla emekliye sevk 
edildiğinden ve hizmetine göre pek az maaş bağlatılmış oldu
ğundan ve üç aydan beri de maaş verilmediğinden şikâyeti mu
ta zammındır.

Dilekçi: Uzun zamandan beri akciğer hastalığına müptelâ 
olup çalışamıyacak bir durumda bulunduğundan bahsile gereken 
yardımın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Askerlikle bir ilgisi olmadığından fakir olup işsin 
kalmış bulunduğundan bahsile temizlik ve bekçilik gibi ken
disine bir is temin edilmesini istemektedir.

Dilekçi: Askerliğini yapmış ortaokul son sınıfından ayni 
mış ve bir yerden geliri bu'unmamış ve şimdiye kadar da bir 
işe sahibolamamış bulunduğundan bahsile Esenboğa Hava 
Meydanında, Devlet Hava Meydanı Umum Müdürlüğünde mün 
hal bulunan ambar ve idare memurluklarından birisine tâyi 
ninin icra kılınmasını istemektedir.

Dilekçi: Kütahya Şeker Fabrikasında kanpanya bekçisi ol 
duğundan bahsile fabrika müdürlüğünde kadrolu daimî işçi 
olarak bıraktmlmasını istemektedir.

Dilekçi: Kenii işinde ve günlük nafakasını temini gayesin
le yeni gelecek yük kamyonlarından ücreti mukabilinde bir 
aded kendisine tahsis edilmesi için gerekenlere emir verilmesi 
talebinden ibarettir



ArruhaJ
No.

3253/3253 
(8. No: 22)

3320/3320 
İR. No: 23)

3374/3374 
IS. No: 24)

3368/3368 
(8. No: 25)

3350/3350 
(S. No: 26)

3336/3336 
(S. No: 27)

3384/3384 
(8. No: 28')

Arısııhnl »nhibinin
açlı, soyadı ve adr<*»i

Halil Diııc; 
Gökbuket köyünde 
Bakkal Osman 
Yagal eliyle 
Karşıyaka - Adana

Sefer Kırabalı 
Gollüce köyünde 
Çankırı

Hasaıı Yazıcı 
Kökcvioğlu mahal
lesi Bilfılefendi so
kak No: 33 
Samsun

Fatma Gülmen 
Akköprii Varlık 
mahallesi 11 No: 
lu ev 
Ankara

Ahmet Gündoğan 
Ceza Evinde, mah
kûm
Dursunbov

Derviş Aksoy 
Nalbantdenıir sokak 
5/1
Fatih - İstanbul

Yusuf Coşkun 
Nevşehirli İbrahinı- 
paşa caddesi No: 44 
Fatih - İstanbul

. 4

Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

Dilekçi: 35 - 40 yaşında olan Ahmetoğlu Mehmet Kökten 
ile üç tane hüviyet cüzdanı ve soyadı taşıyan Haşan Koyun 
cu, Akcabey Yalaviç ve İbrahim Kökten ismindeld sahıslaı 
hiç askerlik yapmamış olduklarının ve bu bapta askerlik sıt 
besine vâki şikâyetin semeresiz kalmış bulunduğunun ihbar ve 
şikâyetini mutazammmdır.

Dilekçiler: Köylerinin Kurşunlu kazasına bağlı olduğu hal
de şimdi haberleri olmadan köylerine uzak ve yolu bozuk olan 
başka bir kazaya bağlanmış olduğundan bahis ve şikâyetle 
köylerinin eskisi gibi Kurşunlu kazasına verilmesine delâlet 
buyurulmasın: istemektedirler.

Dilekçi: 1057 milletvekili seçiminde sandık başında vasi 
feli bulunduğundan ve icabedcn ücretinin bugüne kadar veril
mediğinden bahis ve şikâyetle bu ücretinin verilmesine delâlet 
buyurulmasın! istemektedir.

Dilekçi: Üç nüfuslu işçi ailesi olup su işleri müdürlüğü emri 
ile Varlık mahallesindeki ikâmetgâhının yıkılmış ve açıkta kal
mış iki gözden arnâ ve perişan bir vaziyette bulunmuş oldu
ğundan bahsile basmı sokacak bir mesken temini hususuna de
lâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Eşyası ile birlikte evi yanmış ihtiyar bir anası ve 
iki çocuğu misafir odasında yatmakta ve kendisi de ceza evinde 
mevkuf bulunmakta ve bu halden dolavı da ıstırap çekmekte 
olduğundan bahsile çocuklarına para ve çamaşır yardımı yapıl
masını ve evinin Devlet tarafından inşa ettirilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : Çoluk çocuğunun yerleştiği yer istimlâk edilmiş 
olduğundan bahsile her vatandaşa verildiği gibi kendisine de 
İstanbul Hürriyet Tepesinde bir yer verilmesi için gerekenlere 
emir verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstanbul’da Hürriyet Tepesinde vatandaşlara tevzi 
edilen yerlerden Hükümetin tensibedeceği ücretle çoluk çocu
ğunu barındırmak için bir evlik yer verilmesi talebinden iba
rettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı avn hulâsaten göste
rilmiş olan talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili idari 
makam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hak
kında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfi
kan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve



Araıdıa!
No.

3288/328S 
(S. No: 29)

298;')/2985 
İS. No: 30)

30 2 3 /3 0 2 3  
(S . No: 31)

3123/3123 
(S. No: 32)

-  5
Arzuhal »aiıibiuin

adı, soyadı vc adresi Eucüiıu;» kararı vc ne sebepten verildiği

müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere 
ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1328 17. XII. 1958

Osman Kurtuluş 
D. P. 2. Balkanı 
Dülgerli köyündo 
Rize

Maeit öztau 
T. O. Ziraat Ban
kası Yığılca Ajansı 
Müd ürü 
Yığılca

Nazlı Sürmen 
Tepebaşı mahalle
sinde Ilışan Bat 
eliyle 
Göksu
Çelil Giyik 
59 No: lı Toprak 
Komisyoım hizmet
lilerinden 
Erzurum

Dilekçi : Köylerinin ortamalı iken 14 sene evvel köyleri 
halkına müsavatan taksim edilen 600 dönümlük mera olan ara
ziyi köy halla hissesine düşen kısmı para ve emek sarf etmek 
suretiyle ihya etmiş ve ağaç dikmiş olduklarından ve şimdi ise 
eski hale ifrağ edilip ellerinden alınmış ve istifade edilemez 
bir hale getirilmiş bulunduğundan bahsile inekçilik bakımından 
bu arazinin ve taksimli şekilde tekrar kendilerine verilmesi 
hakkında gereken kanunun yapılmasını ve vergi vermek için 
de kadastroca tesbit edilmesini ve tapularının verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Hendek’in Tarım Kredi Kooperatifinde geçen mu
hasiplik ve müdürlük hizmetinin borçlanmak suretiyle fiili 
hizmetine eklenmesi hakkında olbapta çıkan kanunda kendi 
gibilerinin haklan gözden kaçmış ve bu yüzden mağdur bir 
duruma düşmüş olduğundan bahsile bu hizmetlerinin borçlan
mak suretiyle emeklilik müddetine ithal olunması için mezkûr 
kanuna bir fıkra ilâve edilmesini istemektedir.

Dilekçi : îki gözden âmâ olup yardıma muhtaç bir durumda 
olduğundan bahsile Kafkas cephesinde şehit olan zâbit karde
şinden kendisine maaş tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : 6245 sayılı Kanun gereğince Toprak Komisyonu 
hizmetinde araziye çıktıkları müddetçe yevmiye verilmemekte 
iken bu sene Divanı Muhasebat kararma göre umumi hüküm
ler dairesinde yevmiye verilmesi doğru olmayıp mezkûr kanu
nun 49 ncu maddesi uyannea maaşlannm % 30 tutarında taz
minat verilmesi Maliye Vekâletince bildirilmiş bulunmakta ve 
dört aydan beri tazminat olarak ödenen bu yevmiyelerinin 
ikinci bir tamim ile bu yevmiyenin ne tazminat ve ne de yev
miye tutannda ödenmeyip yalnız araziye çıktıklan ve arazi 
üzerinde bilfiil çalıştıkları müddete hasredilmiş ve maaşlarının 
% 30 tutarında yevmiye almalan icabettiği bildirilmiş ve üc
retleri olan 100 liradan günde bir lira gibi bir paranın masraf- 
lannı karşılamıyacağından ve mağdur bir duruma diişmüç 
olduklanndan bahsile adı geçen kanun hükümleri dairesinde 
hangi maddeye tâbi bulunduklannın tefsir edilerek durumla
rının bu karara bağlanmasını istemektedirler.
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Armhal
No.

3124/3124 
(S. Xo: 33

3125/3125 
(S. No: .34)

3143/3143 
(S. No: 35)

3192/3192 
<H. No: 3fi)

3147/3147
(S. No: 37)

3148/3148
(S. No; 38)

Ziyaettiıı Tamtek 
) 59 No: lı Toprak 

Tevzi Komisyonu 
hizmetlilerinden 
Emimin

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

Dilekçi : 6245 sayılı Kanun gereğince Toprak Komisyonu 
hizmetinde araziye çıktıkları müddetçe yevmiye verilmemekte 
iken bu sene Divanı Muhasebat kararına göre umumi hüküm
ler dairesinde yevmiye verilmesi doğru olmayıp mezkûr kanu
nun 49 ncu maddesi uyarınca maaşlarının % 30 tutarında taz
minat verilmesi Maliye Vekâletince bildirilmiş bulunmakta ve 
dört aydan beri tazminat olarak ödenen bu yevmiyelerinin 
ikinci bir tamim ile bu yevmiyenin ne tazminat ve ne de yev
miye tutarında ödenmeyip yalnız araziye çıktıkları ve arazi 
üzerinde bilfiil çalıştıkları müddete hasredilmiş ve maaşlarının 
% 30 tutarında yevmiye almaları icabettiği bildirilmiş ve üc
retleri olan 100 liradan günde bir lira gibi bir paranın masraf
larını karşılaınıyacağından ve mağdur bir duruma düşmüş 
olduklarından bahsile adı geçen kanun hükümleri dairesinde 
hangi maddeye tâbi bulunduklarının tefsir edilerek durumla
rının bu karara bağlanmasını istemektedirler.

Mustafa Sarıay 
59 No: lı Toprak 
Komisyonu hizmel 
tilerinden 
Erzurum

İzzet l£ahvee,i ve 
arkadaşları 
54 No: lı Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Akşehir

Arif Çekaz ve ar
kadaşları 
71 No: lı Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri 
Sivas

Baki Akkemik 
59 No: lı Toprak 
Komisyonu hizmet
lisi
Emimin

Eşref Karatekin 
59 No: lı Toprak 
Komisyonunda hiz
metli 
Erzurum



Arzuhal Aızuhal sahibinin
No. adı, soyadı \Te adresi

— 7 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3154/3154 
(S. No: 39)

3191/3191 
(S. No: 40)

3235/3235 
(S. No: 41)

2579/2579 
(S. No: 42)

2648/2648 
(8. No: 43)

2575/2575 
(S. No: 44)

İbrahim Kara kana t 
59 No: lı Toprak 
Komisyonunda hiz
metli 
Erzurum

Mehmet Usal 
22 No: lı Toprak 
Komisyonu hizmet
lileri adına 
Sivas

Haşan Bezirci vo 
arkadaşları 
74 No: lı Toprak 
Komisyonunda hiz
metliler 
Develi

Ahmet Hilmi Ilı- 
calı
Ahmetdayı mahal
lesi Çülhan sokak 
No: 1 
Bursa

Havva Mail Mail 
Tuzla mahallesi 
Deveoğlu caddesi 
No: 61/1 
Sakarya

Tarık Tuncay 
Çuku rcuma ca d d esi 
No: 37
Beyoğlu - İstanbul

Dilekçi : 6245 sayılı Kanun gereğince Toprak Komisyonu, 
hizmetinde araziye çıktıkları müddetçe yevmiye verilmemekte 
iken bu sene Divanı Muhasebat kararına göre umumi hüküm
ler dairesinde yevmiye verilmesi doğru olmayıp mezkûr kanu
nun 49 ncu maddesi uyarınca maaşlarının % 30 tutarında taz
minat verilmesi Maliye Vekâletince bildirilmiş bulunmakta ve 
dört aydan beri tazminat olarak ödenen bu yevmiyelerinin 
ikinci bir tamim ile bu yevmiyenin ne tazminat ve ne de yev
miye tutarında ödenmeyip yalnız araziye çıktıkları ve arazi 
üzerinde bilfiil çalıştıkları müddete hasredilmiş ve maaşlarının 
% 30 tutarında yevmiye almaları icabettiği bildirilmiş ve üc
retleri oİan 100 liradan giinde bir lira gibi bir paranın masraf
larını karşılıyamıyacağmdan ve mağdur bir duruma düşmüş 
olduklarından bahsile adı geçen kanun hükümleri dairesinde 
hangi maddeye tâbi bulunduklarının tefsir edilerek durumla
rının bu karara bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Emekli ve öğretmen olup bugünkü hayat pahalı 
lığı karşısında almış olduğu 22 hra emekli maaşiyle hiçbir veç 
hile geçinmek imkânı kalmamış olduğundan bahsile emekli ay
lığının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Kocası Mustafa’dan bağlanan cüzi miktardaki dul 
ve yetim ayliğiyle bugünkü şartlar altında geçinmek müş
külâtı çekmekte ve sefalet içinde bulunmakta olduğundan bah
sile almakta olduğu dul ve yetim maaşının yükseltilmesini iste
mektedir.

Geçim zorluğu karşısında jandarma eratına çiğden verilen 
40 lira aylık erzak bedelinin doyacak kadar artırılması tale
binden ibarettir.

2855/2855 Osman Odabaş
i S. No: 45) D. P. Başkanı 

Borçka

Dilekçiler : Kazalarındaki avukatlar bir arzuhali 50 - 60 
liraya yazdıkları gibi en ufak bir dâvayı da 1500 - 2000 lira
dan aşağı almamakta ve fakir halkı zarara sokmakta oldukla-



Aî'iahai
No.

2851/2851 
(S. No: 46)

2659/2659 
(S. No: 47)

2962/2962 
(S. No: 48)

2805/2805 
(S. No: 49)

3011/3011 
(S. No: 50)

2987/2987 
(S. No: 51)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adr«tau Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

Şe raf ettin Hepsay- 
dır
Bozyokuş mahalle
sinde
Dursunbey - Balı
kesir

Mustafa Aydemir 
Üçeylûl mahalle
sinde 
ödemiş

M. Bayram Büyük- 
ateş
Sungurlu mahalle
sinde Tellimescit 
sokak No: 29 
Konya
İbrahim Belemen 
ve arkadaşları 
Camili köyünde 
Kozan

rından ve aaireden bahis ve şikâyetle Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 61 nci maddesinin birinci fıkrasiyle Ceza 
Muhakamcltri Usulü Kanununun 137 nci maddesinin istidada 
beyan olunan şekilde değiştirilmesini istemektedirler.

Sivil personel yetiştirmek üzere orduya alınıp askeri memur 
sınıfına geçmeden ayrılan yedek subayların orduda geçen asli 
maaşlı hizmetlerinin bilâhara intisabettikleri sivil memuriyet
lerindeki hizmetlerine ilâve ile kıdem ve terfilerinde nazara 
alınmasının tetkik edilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : İhtiyar, alil emekli bir asker olup üç ayda bir 
almış olduğu 395 lira ile geçinemediğinden mal ve melalden 
de mahrum bulunduğundan ve saireden bahsile bir kanunu 
mahsusla kendisine yardım yapılmasını istemektedir.

6570 sayılı Kira Kanununa göre 1955 senesi ile 1958 ve 
1959 senelerinin hayat pahalılığı farkının nazara alınarak ev 
kiralarının ayarlanmasına delâlet buyurulması talebinden iba
rettir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından, kâ-
ii miktar arazi verilmemesi ve verilen toprağın da mümbit ol
maması ve müstahsil hale girememiş bulunmaları yüzünden Zi
raat Bankasına olan borçlarını ödemekten âciz bulundukların
dan bahsile bu borçlarının affedilmesine delâlet buyurulmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yetleri yukarda gösterilen nıüracaatlerin yeni bir kanun tek
lifi ve tefsir mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anla
şıldığından mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1329 17 . X II. 1958

Hanife Zabun ve ar
kadaşları
Delibekirli köyünde 
Kırıkhan

Veli Kanık 
Pirlibey köyünde 
Nazilli

Dilekçiler : Topraksız çiftçi olup mağ-dur ve perişan bir du
rumda olduklarından bahsile kendilerine toprak verilmesi için 
31 numarala Tevzi Komisyonuna emir verilmesini istemekte
dirler.

Dilekçi : Nazilli Hükümet konağında kapalı olan tuvaletin 
açtırılması haklanda vâki müracaatın semeresiz kalmış ve bu 
yüzden halk müşkül vaziyette bulunmuş olduğundan bahis ve 
şikâyetle olayın tahkiki için bitaraf bir müfettişin gönderilme
sine ve belânın açtınlmasına emir buyurulmasını istemektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, »oyadı ve adresi ¡'hı-üme'i kararı ve ne sebepten verildiği

2989/2989 
(S. No: 52)

2957/2957 
fS. No: 5:5)

2992/2992 
(S. No: 54)

2953/2953 
(8. No: 55)

2919/2919 
(S. No: 56)

2966/2966 
(S. No: 57)

2578/2578 
(S. No: 58)

2756/2756 
4603/4603 

(S. No: 59)

.Mehmet Kulluca 
Kızılırmak m ahal
lesi Birinci sokak
No; 9 
Sivas

(, 'enril Nei.ş

Yazu‘1 mahallesi 
Y'eşilyurt sokak 
No: 10 
Zile - Tokat

Mcluııet Çoban 
Kanmıiısa ıııaiıal- 
1 esinde 
Cri'a

Mehmet Ulusan ve
arkadaşları
D. P. Ocak Başkanı
(«öcenek köyünde
Pülümür

Haşan Caııer 
Danacı mahalle
sinde
Ağlı - Küre

Salih İvren 
Muhtar
Papaz köyünde 
Samsun

Dursun Şişman 
Süruru mahallesi 
Bahriye caddesi 
Kasımpaşa - İstanbul

Hasbi Coşkun
M uhtar vekili 
Kemaliye köyünde
Tirebolu

Dilekçi : Dükkân buhranı dolayısiyle tren yolcularına Sivas
istasyonunda bıçak satmalarına müsaade edilmediğinden şikâ
yeti

Dilekçi : iki gözünden âmâ ve fakir olduğundan bahsile te
davi edilmesine dalâlet buyurulmasın! istemektedir.

Dilekçi : Ama ve Kafi? Mektebi mezunu olduğundan ve her 
türlü sıkıntı çekmekte ve müşkül bir durumda bulunduğundan 
b a haile memleketin fukaralarına verilmesi meşrut olan vakıflar
dan kendisi gibi âmâ ve fukara hafızlara yardım yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : 1953-1055 senelerinde ele alınan Pülümür - Kigi 
arasındaki nâtamam kalan yolun her bakımdan halk ve Hükümet 
hakkında istifadeli olması için Pülümür kazasından itibaren 
köylerinden geçerek Sivdin ormanını takiben Kigi kazasına 
ulaştırılması ve bu yolun bir an evvel yaptırılması talebinden 
ibarettir.

Dilekçi : Şoför olup tahsis olunacak bir arabanın verilmesi 
hakkında vâki müracaatının semeresiz kalmış ve bu yüzden se
fil ve mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bahsile efradı 
ailesüıin geçimini temin için otomobil, jip, kamyon ve her hangi 
çeşit olursa olsun bir vasıtanın adnıa tahsis edilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Halasının kızı Fatma Özpiliç’in 1955 senesinde 
vakfettiği evinin gelirinin Vakıflar İdaresi hayır şartları daire
sinde sarfiyat yapmadığından bahis ve şikâyetle merhum hala
zadesinin vasiyetinin yerine getirilmesini istemektedir.

Dilekçi : 10 senedir hasta olup istimlâk dolayısiyle kira ve
recek durumda olmadığından bahsile taksitle ödemek şartiyle 
Hürriyettepesi'nde Hâzineye ait yerlerden arazi veya bir ev ve
rilmesine emir buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Dört bej .seneden beri mahsullerinin olmadığını 
beyanla köy halkının Ziraat Bankasına olan borçlarından kur
tulmak için köyleri sınırları içindeki yüksek dereceli manganez 
madenini çıkarıp manganez şirketlerine satmış olduklarından 
borçlarının ödenmesi hususunda lüzum eden dairelere emir bu- 
yurulmasını istemektedir.



2896/2896 
ı'S. No: 60)

A mı hal
No.

2 8 1 0 /2 8 1 0  
( s. N o : 61 )

2 8 0 7 /2 8 0 7  
(S. \ To : 62)

2747/2747 
(S. No: 63)

2577/2577 
(S. No: 64)

2573/2573 
(S. No: 65)

2591/2591 
(S. No: 66)

2595/2595 
(S. No: 67)

Fehmi Deniz vo ar
kadaşları 
Orta mahallede 
Aydın

Ökkeş Deli ve ar
kadaşları 
Güzelce köyünde 
Kırıkhan

Mahmut Çankaya 
Başmümessil Liman 
İnşaatı Batignolles 
Şirketi
AlsaneaU - İzmir

Haşan Yiğit Baş 
oğlu ve arkadaşları 
Âbideihürriyet qi- 
varı Kaptanpaşa 
mahallesi eski De 
reboyu caddesi sa
kinleri
Şişli - İstanbul

Muhtar 
Kindik köyü 
Suşehri

Hâmit ÜreyiI 
Vezin köyünde 
Kars

Arzuhal sahibini»
adı, soyadı ve adreai

Mustafa Çeker ve 
arkadaşları 
Yukarı mahallede 
Akçakoca

Hatice Sümer 
Küplüce Bayır s o 
kak No: 28 
Beylerbeyi - îsîarı 
hul

Euciimen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Göçmen olduklarından iskân edildikleri evlerin 
tapularının şimdiye kadar verilmediğinden vâki müracaatleri- 
nin semeresiz kaldığından bahis ve şikâyetle tapu senetlerinin 
verilmesi hususunda icabedenlete emir buyurulmasını istemek
tedirler.

Dilekçiler - 18 numaralı Tevzi Komisyonunca verilen arazi
nin, çorak, balkan ve verimsiz olduğundan ve sarf ettikleri 
emekler boşa çıkmış ve borca giriftar olmuş bulunduklarından 
bahsile keşif yapılarak diğer topraksız çiftçiler gibi münbit 
yerlerden kendilerine toprak verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : İzmir liman inşaatı Batignolles Şirketi işçilerinin 
kanuni haklarının mütaaddit müracaatlerine rağmen halledil
memiş ve mağdur bir durumda bulunmuş olduklarından ve sa- 
ireden bahsile gerekli işlem yapılması husununda İzmir Çalış
ma Müdürlüğünden salâhiyetli bir müfettişin gönderilmesini 
istemektedirler

Dilekçiler: 1956 - 1957 senelerinde belediye imarına göre 
yaptırmış oldukları apartımanlanna mütaaddit müracaatlerine 
rağmen elektrik verilmediğinden bahis ve şikâyetle mahalleri
nin ve apartımanlannın elektriğe kavuşturulmasına delâlet ve 
alâka buyurulma3mı istemektedirler.

Dilekçiler: Yüzbinlerce hektar arazilerini sulamak için 
Çobanlık ırmağı nâmı verilen suyun köylerine getirilmesi ta
lebinden ibarettir.

Dilekçi: 28 senelik Rusya göçmenlerinden olup iskân hak
larının bugüne kadar verilmediğinden ve bir karış topraklan 
bulunmadığından, sefalet içinde olduklanndan ve müteaddit 
vâki müracaatlerinin semeresiz kalmış olduğundan bahis ve 
şikâyetle bulundukları mahalde Hâzineye ait arazilerden iskân 
ve 4753 sayılı kanunlar muvacehesinde bir an evvel kendile
rine toprak tevzi edilmesini istemektedirler.

Dilekçiler: Bulgaristan göçmenlerinden olduklanndan şim
diye kadar birer evden başka hiçbir arazi verilmediğinden 
sıkıntı çekmekte olduklarına an bahsile vatanın her hangi bir 
yerinde kendilerine yetecek miktarda arazi verilmesini iste
mektedirler.

Dilekçi: Çalışacak kudrette olmadığından ve muhtacı mua
venet bir durumda bulunduğundan bahsile Karamürsel Men
sucat Fabrikasında işçi iken vefat eden kocası Cemal Sümer’
den kendisiyle kızma birer miktar maaş bağlanmasını iste
mektedir
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2 7 7 0 /2 7 7 0  
(S. No  : 68)

Â rzuhel
No.

2 7 7 1 ,/2771
S. \ 'o: (İ9 I

331fi/33 1 (ı 
S. No 70i

3 3 48 /334S  
(S. N o :  71 t

3 3 8 0 /3 3 8 0  
M ¡81/4  fiSİ 
S. \ n  : 72l

3000 
S. No; 73 I

Tahsin Düzgider 
Hal civan Duvar 
dibi No: 1 
Km İnönü - İst ¡m bul

Arzuhal sam binin
ndı, soyadı ve adresi

Kinin** Holal 
Orcııcik köyümle

M usta fa Çavuş 
Ç avdarogh ı  mahal 
leşinde 
Sındırgı

Mustafa Yanılmaz 
Ceza Kvi m ahkûm  
lerı
Trabzon

Y ak u p  Altav 
Per tuva ı ı  köyiiıftle 
N ¡ırman - Krzurıım

Miimtaz 0 .  BaştUfi 
Teşvik iye caddesi 
Solgunsöfrüt sokak 
No: 17
B eş ik ta ş  İ s t a n b u l

Ki.ci.imen ktıran \e ne sebepten verildiği

Dilekçi: 1957 yılında Kofken adası açıklarında vukıı t  olan 
fırtınada batan gemisinin j erine Fransa’dan bir yenisinin alın 
ması hakkında Münakalât Vekâletince karar verilmiş ve dos
yasının Ticaret Vekâletine gönderilmiş ve 3̂  bin isterline mu 
tabakat hâsıl olmuş ve geminin uzun vâde ve kredi ile satın- 
almacağı bildirilmiş olduğundan ve saireden bahsile denizcilik 
meslekini idame ettirmek için herkese olduğu gibi kendLine de 
teshilât gösterilmesini ve geminin peşin para ile satınalınma 
sına karar verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Perişan, kimsesiz ve ihtiyar olduğundan bahsile 
İzmir Birinci Ordu radar mevkiinde vazifei askeriye*ini ya
parken vurularak ölen oğlundan kendisine maaşı bağlanması 
nı veya tazminat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı, ayn hulasaten gös
terilmiş olan talep ve şikâyetlerin son karan almıya yetkili 
idari makam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâ
yetler hakkında Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahaı olma
dığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen makam ve 
mercilere ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1330 17. X II.1958

Dilekçi : 70 yaşında kimsesiz bulunduğundan ve Millî Mü
cadelenin bidayetinden sonuna kadar çalıştığından halen mua
venete muhtaç bir vaziyette olduğundan bahsile vatani hizmet 
tertibinden tensibedilecek miktarda kendisine maaş bağlanma
sını istemektedir.

Dilekçi : Nedamet duymuş olduklarından bahsile mahkûm
lara bir af kanununun çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi Umumi Harb ve Milli Mücadeleye iştirak edip yara
landığından ve halen ihtiyar olup darlık çekmekte olduğundan 
ve yardım edecek kimsesi bulunmadığından bahsile vatani hiz
met tertibinden bir miktar yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Her şeye ve hattâ memurlara dahi az - çok zam 
yapıldığı ve eşya fiyatlan arttığı halde 1953 rayicine göre don
durulmuş olan Kira Kanununun meriyette bulunması gayri
menkul sahiplerini perişan hale getirmiş olduğundan ve saire
den bahsile gayriadli olan Kira Kanununun tadil edilmesini 
istemektedir.



Arzuhal
No.

3391/3391 
(S. No: 74)

3329/3329 
(S. No: 75)

3499/3499 
(S. No: 76)

3470/3470 
(S. No: 77)

3424/3424 
(S. No: 78)

3433/3433 
(S. No: 79)

3456/3456 
(S. No: 80)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Hüseyin Akın ve 
arkadaşları 
Zahireci İsmail 
nezdinde 
Kozlu

Ali Cemal Tanıl ve
arkadaşları
Emekliler
Serik

Davut Düzgün 
Dikbıyık nahiye
sinde odacı 
Çarşamba

Hüsnü Odabaşıoğlu 
Emekliler Federas
yonu İdare Heyeti 
Başkanı
Kadıköy - İstanbul

Necdet Eğilmez 
DDY 1 nci İşletme 
H. I’aşa Buharlı Lo- 
ko Deposu 1 nei sı
nıf Ustabaşısı 25685 
İstanbul

Fethi Sezgin 
DDY H. Paşa De
posu 15376 sicilli 
Şube Âmiri 
İstanbul

Hâmit Özköpriilü 
DDY U. Müdürlüğü 
(rar Dairesinde Şube 
Âmiri 
İstanbul

-  12 -

E cümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Zonguldak maden işçisi iken yaş haddi ve mes
lekî hastalık yüzünden vazifeden ihracedilmis olduklarından ve 
Sigorta Kurumunca bağlanan 60 ar lira gibi cüzi bir gelir ile 
bugünkü hayat şartları karşısında geçinmek 'mümkün bulun
mamış olduğundan bahsile mağduriyetlerini önlemek üzere Si 
gosta Kurumunca maaşlarına bir dersçe zam yapılmasına delâ
let buyurulmadım istemektedirler.

Dilekçiler : îdarei maişetlerine medar olacak hiçbir suretle 
yardım kapıları olmadığından ve yaşlarının da çalışmaya mü
sait bulunmadığından ve sefabt içinde olduklarından ve saire- 
den bahsile refah, saadete kavuşturulması için kendilerine yar
dım yapılmasını veya diğer memurlar gibi emekli ikramiyeleri
nin ber.-î iblâğ edilmesini veyahut da Hazine arazisinden ellişer 
dönüm toprak verilmesi hakkında icabedenlere katî emir veril
mesini istemektedirler.

Dilekçi : 50 hra ücretle nahiy.s odacılığında çalışmakta ve 
bu maaşla geçim zcrluğu çekmekte ve sefalet içinde bulundu
ğundan ve toprağı da olmadığından bahsile ücretinin ariınlma- 
sma delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Cumhuriyet Bayramını kutlulamakta, dul, yetim 
ve emekli maaşlannm artmlması temennisinde bulunmaktadır.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi iken memur sınıfına 
nakledilmiş ve işçilikte geçen hizmet müddetlerinin emeklilik
lerine Emekli Sandığınca sayılmamakta ve bu yüzden mağdur 
bir duruma düşmüş bulunmakta olduklanndan bahsile işçilikte 
geçen eski hizmetlerinin emekli sürelerine sayılması hakkında 
gerekli kanuni muamelenin yapılmasına emir verilmesini iste
mektedirler.

» » » » » » 
«

» » » » » »



— 1 3  —
Arzuhal

No.

£5502/3502 
(S. No: 81'

3610/3610 
( S. No : 82 )

3Mİ /3-141 
(S. N o:  83)

3465/3!65
(S. No : 8.| !

3589/358!) 
f S. No: 85)

3530/3530 
(S. No: 86)

3520/3520 
S. No: 87)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

F a h r e d d i ı ı  Boyıın -  
) e ğ m e z  

!. i s l e tm e  11. P aşa  
D D Y  D e p o s u n d a  
A tö ly e  G r u p  Â m ir i  
5697 sici lli  
İstanbul

Z i ih tü  S e z e r  
D D Y  B ö lge  Yol 
A tö ly e  l s t ab a s ı s ı
14035 sicilli
K aysı -ri

Ş e v k e t  A y d ı n  v. 
a r k a d a ş l a r ı  
Alevken K öy  .Mııh- 
1 a rı
A y  vficik

F e y z i  T ü f e k ç i
D. P. ü y e s i  
Y e ş i ly u r t  - Mal;' .! '  a

Fiasaıı Güce ye a r
kadaşları
Camii Atik mahal
lesi No: 15 
[Almalı

İsmail Gül 
Camii Kebir ma
hallesinde 
.Varman

Etlıenı ra rık  w  a r
kadaşları 
Karabaşlar Kay 
makkuyu W>: 9 
İzmir

Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi iken memur sınıfına 
nakledilmiş ve işçilikte geçen hizmet müddetlerinin emeklilik
lerine Emekli Sandığınca sayılmamakta ve bu yüzden mağdur 
bir duruma düşmüş bulunmakta olduklarından bahsile işçilikte 
gecen eski hizmetlerinin emekli sürelerine sayılması hakkında 
gerekli kanuni muamelenin yapılmasına emir verilmesini iste
mektedirler.

Dilekçiler : İki binden fazla nüfusa sahip bulunan nahiyele
rinde evvelce kurulup bilâiıara lağvedilen adli teşkilâtın yeni
den ihya edilmesi ve kazaya elverişli olan nahiyelerinin müm
künse kaza haline getirilmesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Belediye seçimlerinde cahil kimselere,, mütegallibe 
ağalara oy verildiğinden ve bu hal bir anane haline geldiğinden 
bahsile bu cahillerin, elinden vatandaşların kurtarılması için 
S3çim Kanununa yüksek ve lise mezunu gibi bir tahsil kaydının 
konulmasını istemektedir.

Dilekçiler : Ufak hata, kusur ve zühuller sebebiyle Milli 
Korunma Kanununun bütün şiddeti kendileri gibi en küçük 
esnaf üzerine yapılmakta ve bu yüzden mağdur ve perişan 
bir duruma düşmekte olduklarından ve sairedeıv bahis ve 
ş kâyetle bu kanunun üzerlerinden kaldırılmasını veyahut 
hiç olm.-zsa hudutlandmlarak 100 liradan yukarıya çıkarıl 
ması suretiyle himaye ve huzura kavuşturulmalarını istemek 
tedirlor.

Dilekçi : Vatan ve millet uğrunda çalıkmış ve bu fedakâr
lığına karşı da hükümetten hiçbir talepte bulunmamış ve 
halen seksen yarında iş tutamaz bir vaziyete düşmüş olduğun
dan bahsile vatani hizmet tertibinden kendisine münasip bir 
tahsisin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler ; Belediye Temizlik işleri Müdürlüğünde demirci 
ve oto tamircisi olarak çaaşmakta olduklarını vc iş yerlerinin 
kanun şümulüne alınmadığı için günde asgari 12, âzami 18 saat 
mesai yapmakta ve sekiz saatten fasla olan çalışmaları için de 
bir ücret ödenmemekte olduğunu beyanla iş yerlerinin bir an 
evvel îşçi Kanunu şümulüne alınması hususuna emir verilme
sini istemektedirler.
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3530/3536 Ziya Ani 
(S. \ o :  88) llacıhalil mahallesi 

Çatal sokak .Yo : (i 
Gebze

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kai’aıı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: 60 lira maaşa yükselmiş ve üç senelik müddeti de bi- 
tiımiş ise dc halen yürürlükte olan 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 2 nci maddesinde ancak 60 liradan yukarı maaş verilemez 
kaydının yerine 80 lira aylık asli maaşa yükselme imkânlarının 
sağlanması için mezkûr 5802 sayılı Kanunun tadil edilmedi 
talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı hulâsaten göste 
rilmiş olan taleplerin yeni bir kanun teklifi mefzuu ile ilgili 
bulunduğu anlaşıldığından bu talepler hakkında zikredilen 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1331 17 . X II. 1958

•'¡494/8494 Celâl Durmuş 
S. \<>: 89) Kolenli köyün 

Of

• ¡427/3427 Ahmet Turunç 
s N o: 90) Tavşanı 1 mahfille 

sinde
Karaca be v

3481/3481 Mihriye Çamlı be K 
(81. N<>: 91) Gazipaşa bulvarı 

Meşrutiyet mahal 
lesi No: 17.'> 
Aydın

3478/3478 Hayriye Demirkatı 
i M. N o: 92) ltadriye mahallesi 

sokak 540. No : 7ti 
Rşrefpaşa İzmit

Dilekçi Beher senesini 720 liradan askeriyeye tahsis etmiş ol
duğu binasının 1956 yılına ait icar bedelini alamamış ve müta- 
addit müracaatleri de akim kalmış olduğundan bahsile ya icar 
bedelinin verilmesini veya binasının kendisine teslim edilme
sine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup Karacabey kaza
sının Yenimahalle köyüne iskânı yapılmış toprak verilmiş ve ev 
yaptırmış isede bulunduğu yerde mektep olmadığından çocuk
larının tahsili için mektep olan yere ev yapmış ve esas evini de 
kiraya vermiş ve evvelce iskânca verilen toprağının ve kendi 
emeği ile inşa ettiği evinin her neden ise iskân idaresince istir- 
dadedilerek başkalarına verilmiş ve 2510 ve 4062 sayılı kanun 
lar ve talimatnameler nazara alınmamış olduğundan ve saireden 
bahsile gereken tahkikatın icrasını ve hakkının kendisine tes
lim edilmesi için icabedenlere emir buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : 1924 yılı mübadil muhacirlerinden olup iskân def
terine kaydedilmiş verilen gayrimenkuller hakkında muvakkat 
tasarruf vesikası babası namına yapılmış ve bilâhara babasının 
vefat etmesi ile mezkûr gayrimenkullerin kendisinin küçük ol
ması üzerine tapu tescil muamelesi yapılmamış ve bu baptaki 
vâki müracaatına da beş senelik müruru müddete tâbi tutula
rak hakkının ıskat edilmiş olduğundan bahsile yaşının küçük
lüğü göz önüne alınarak ve gereken tahkikat yapılarak hakkı
nın meydana çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi : Birinci sınıf makinist olan ve vazifesi başında ve
fat eden kocasından kendisine bağlanan maaş müteveffa mu
maileyhin derecesinden aşağı olarak yapılmış olduğundan bah
sile kanuni hakkı olan emekli aylığının tam olarak bag-lanma 
sim istemektedir.
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Arzuhal
No.

3 5 5 4 /3 5 5 4  
i S. N o :  93)

356 9 /3 5 6 9  
(Ş. \ To : 94)

3564/3564 
(Si. No: 95)

3 8 0 8 /3 8 0 8  
(8 .  N o :  96)

3 8 0 2 /3 8 0 2  
S. No: 97)

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

Mehmet Gür Dilekçi: Sanyar Barajı inşaat mütaahhidinin taşaronluğunu
Kobran köyünde yapmış ve çalıştırmış olduğu işçilerin istihkakı mütaahhit ta- 
Nallıhan ' rafından ödenmiş ve kendi cehaletinden mütaahhidin hilesine

düşerek kendisine 3 543 lira 75 kuruş cezalı olarak Gelir Ver
gisi tarh edilmiş ve halen hasta olup efradı ailesini geçindir
mekten âciz bulunmuş olduğundan bahsi]e âmme alacakları Ka
nununun 106 ncı ve muhasebe Kanununu tadil eden 3321 sayılı 
Kanunun birinci ve Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hali
kındaki 5655 sayılı Kanunun 4 ncü maddelerine göre mezkûr 
cezalı verginin terkin edilmesi hususuna delâlet buyurulnıasmı 
istemektedir.

İ. Lûtti Orhun Dilekçi: 1932 yılı mer’i kanuıı ve nizamlara göre mukad
Diyanet İşleri Re- der kirasını vermek suretiyle 26 senedir oturmakta bulunduğıı 
isliği Levazım Me ikametgâhının 6570 sayılı Kanun uyarınca yapılan zam ile don 
mum durulmuş kiracılık hakkı devam etmekte bulunmuş olduğu hal
Ankara de Vakıflar Mmtaka Müdürlüğünce 6126 sayılı Kanuna daya

nılarak mezkûr ikametgâhının tahliye edilmesi bildirilmekte ol
duğundan vesaireden bahsile hak ve hukukunun zıyaa uğratıl
maması hususunda lâzımgelenlere emir ve havale buyurulması- 
nı istemektedir.

Mehmet Aydemir Dilekçi: Dört senedir emekli öğretmen olduğundan verilmi-
Yöıükselim mahal- yen 60 lira çocuk zammının ilgili makamlara mütaaddit defa 
lesi No. 11/2 1ar müracaat ettiği halde ödenmediğinden bahis ve şikâyetle
Maraş gereken formalitenin yapılarak mezkûr çocuk zammı parasının

verilmesini istemektedir.

Mehmet Akbay Dilekçi: Ceddinden kalma ve 30 - 40 senedir nizasız ve fâsı-
Abbas mahallesin- lasız tasarruf ve zilyedinden bulunan 135 dönümden ibaret 
de Abdullah Oiıı- olan tarlalarından bir parçasının kendisine bırakılarak diğerle- 
göz evinde rinin toprak tevzi komisyonu tarafından elinden alınarak
Karaman ahar kimselere tevzi ve teslim edilmiş olduğundan bahsile ka

nunsuz ve mesnetsiz olarak alınan topraklarının istirdadı ile 
kendisine teslim edilmesini istemektedir.

Mehmet ömerei Dilekçi: Göçmen olup iskân yoliyle verilen araziyi çalışarak
Yenice köyünde ziraate elverişli bir hale getirip ortağına vermiş ve hastalığının 
Oelendost - İsparta tedavisi için bir müddet Bursa’ya gitmiş ve bilâmezun iskân 

yerini istemediğini bildirdiği halde Vekâlet ve vilâyetin emri 
ile menkul ve gayrimenkullerinin elinden alınarak Hâzineye 
intikal ettirilmiş ve bu baptaki müracaatinin muameleye kon
mamış ve mezuniyeti muteber addedilmemiş ve iskân yerini terk 
etmemiş ve her sene muntazaman ziraat etmekte bulunmuş ol
duğundan bahsile, 11 nüfuslu ailesinin perişan olmaması için 
iskânının geriverilmesi ve adaletin tecelli ettirilmesini istemek 
tedir
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Artuhal
No.

3805/3805 
(S. No: 08)

3745/3745 
(S. No: 90)

3756/3756 
(S. No: 100)

3719/3719 
(S. No: 10.1)

3659/3659 
(S. No: 102)

Halil özeç 
Fethiye köyünde 
Halkavun - Ankara

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

Dilekçi : 130 hane köyün arazisi mirtat hava meydanı için 
istimlâk edilmiş ve bu meyanda kendi arazisi de istimlâk edil
miş bulunmakta ve bu işleri takip için halen Ankara Milletve
kili olan Muammer Akpmar’ı vekil tutmuş ve mumaileyhe bu 
işlerini takibetmemış ve istimlâk bedeli olan 12 500 lirayı ta
raflarına ödememiş ve mağdur bir duruma düşmüş olduğundan 
bahsile, bu istimlâk işinin bir an evvel halledilmesini ve mezkûr 
istimlâk parasının tarafına ödenmesinin teminine delâlet buyu
rulmasın! istemektedir.

M. Kâzım Kip 
Tomtom mahal 
Scierbostan çıi; 
No: 4
Beyoğlu - tstanl

Abdullah Gençaslaıı 
Gökhöyük 1> vlet 
üretme Çiftliği 
Ayniyat Memurn 
Amasva

Dileekçi : Denizcilik Bankasından 1950 yılında yaş haddi
ne uğnyarak emekliye çıkarılmış ve memuriyeti 15 yıl oldu
ğundan emekli maaşı bağlanmıyarak ikramiye verilmiş ve 
1319 tarihinden 1328 tarihine kadar redif çavuşluğunda ge
çen hizmetinin emekliliğe sayılması hakkında Denizcilik Ban
kasına vâki müracaatinin tasvibedilmemiş ve halen 74 yaşında 
ihtiyar ve yoksul bulunmuş olduğundan bahsile, 9 yıllık asker
lik hizmetinin emeklilik müddetine sayılmak suretiyle emekli 
maaşı bağlanmasını ve bir yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Ceylânpmar Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğün
de geçen iki buçuk senelik hizmetinin borçlanmak suretiyle fiilî 
hizmetine sayılması hakkında Emekli Sandığına vâki müraca
atinin kabul edilmemiş olduğundan ve saireden bahsile, mez
kûr iki buçuk senelik hizmetinin borçlanmak yoliyle fiilî hiz
metine eklenmesine karar verilmesini istemektedir.

Comal 
arka d; 
Abbas 
Karan

Cingöz vc 
ışı
mahallesini!

um

Dilekçiler : Sanatlarının çiftçi olup ecdatlarından kendile
rine intikal eden nizasız ve fasılasız 50 - 60 senedir maliki bu
lundukları 125 dönümden ibaret olan arazilerini bulunmadık
ları bir samanda köylerine gelen toprak tevzi komisyonu ta
rafından anar kimselere tevzi vc teslim edilmiş olduğundan ve 
bu topraklarının iadesi hakkında mezkûr komisyona vâki mü- 
racaatlerimn akim kalmış bulunduğundan ve saireden bahsile 
mağduriyetten vikayeleri için haksız ve yersiz olarak alınan 
tarlalarının kendilerine bir an evvel iade edilmesini istemekte
dirler.

Ayhan Gergin Dilekçi : Ekim 1957 ayında peşin olarak aldığı maaşm-
Gazi Eğitim Bns- dnn 10 günlük tutan olan 53 lira 90 kuruş Hâzineye borç- 
titüsü Müzik - 2. lu bulunduğu halde mâliyece fazla kesilmiş ve fazla kesi- 
No: 461 len miktann iadesi hakkında Soma Malmüdürlüğüne, Ma-
Ankara nisa Defterdarlığına ve Maliye Vekâletine vâki müracaatle-

rinin cevapsız bırakılım ;■ olduğundan bahis ve şikâyetle 
durumun yeniden incelenerek fasla olnrak kesilen mikta
rın kendisine ir.tlesinc. rbîf îc’ buyurulmasını istemektedir.
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Arzuhal

No.

3644/3644 
4590/4590 

(S. No: 103)

3684/3684 
(S. No: 104)

36MN/368S 
'S. No: 105

3786/3786 
:S. No: 106)

3379/3379 
(S. No: 107)

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

Mustafa libas 
Zafer mahallesi 
Belediyenin Düş
künler Evinde 
Aydın

Hayriye Küreksiz 
Altındağ mahal
lesi 10. -Muhtarlık 
N o: 5 
Ankara

Satı Şahin 
Akın köyümle 
Sandıklı

Abdurrahıııan Ta! 
aylıan
Mobil - Oi I Bayii 
Kulu

Dilekçi : 1301 doğumlu babası Hüseyin Çine taburunda şe
hit düşmüş askerlik ve nüfus kayıtlan İstiklâl Savaşında Yu
nanlılar tarafından yanmış ve tahribedilmiş ve kendisinin de 
mâlûl ve yardıma muhtaç bir vaziyette bulunmuş olduğun
dan ve babasının şehitliğini de şahitlerle ispat edeceğinden 
bahsile babasından bir an evvel kendisine maaş bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Ruhsatlı olarak yaptırmış olduğu evinin tami
rini de ikmal ettikten 8 ay gibi bir zaman geçtikten sonra es
ki hasından tarafından vâki şikâyet üzerine yapılan tami
ratın yıkılması hakkında belediye meclisince haksız olarak 
verilen karan tebellüğ etmeden itiraz da bulunmuş olduğun
dan bahsile olayın lüzumu anında şahitlerle de ispat edece
ğinden yapılan bu haksız muamelenin durdunılması hususun
da gerekli emrin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Askerde ölen kocası Mehmet'ten dul maaşı bağlan
ması hakkında Millî Müdafaa Vekâletine vâki müracaatinin 
is’af edilmemiş olduğundan bahsile emsali misillû kendisine 
de maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 1957 yılı milletvekili seçiminde sandık baskan- 
lannı sandıklannın başına götürüp getirme vasıtasına vermiş 
olduğu 365 litre benzinin bedeli olan 228 lira 10 kuruşu halen 
almadığından bahsile bu alacağının tarafına ödenmesine emir 
buyurulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kulâsalan yukanya alınmış olan ta
lep ve müracaatler kaza merciince halli lâzımgelen husus
lara taallûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlerin 
zikredilen sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1332 17 . X II. 1958

Nuri Şar Dilekçi : 1944 yılından 1954 senesine kadar Devlet Karayol-
Berbeı- Mehmet lan Mersin bölgesinde bilâfâsıla asfalt ustası olarak çalıştığın-
Giiııgör ııezdinde dan pazar ve saat mesai ücretlerinin bugüne kadar ödenmediğin- 
Pozantı den ve bu baptaki müracaatlerinin semeresiz kaldığından bahsile

mezkûr ücretlerinin Devlet Karayollarından tahsili cihetine 
gidilmesini ve hakkının tecelli ettirilmesi için gerekenlere emir 
verilmesini istemektedir.
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3312/3312 Na.şide Beyhan 
(►S. No: 108) Dervişağa mahal 

lesi Hacıahmct s< 
kak No: 4 
Erzurum

3220/3220 Erol Sezdin 
(S. No: 10!)) Atom sokak üstü 

No: 31, Daire : 4 
Ankara

3218/32-18 Ziya L'ğurcıı 
(S. No: 110) Lise Matematik 

Öğretimini 
Kayseri

3249/3249 Mehmet. Durul 
(S. No: 111) Lise Edebiyat 

öğretmeni
Kayseri

3107/3107 Mustafa Yüce 
(S. No: 112) Tmaztepe mahal

lesi Kütüphane so
kak N o: 8
Buca - İzmir

3038/3038 Kâzım öztiirk  
(S. No: 113) Dilbiyen köyünde 

Karaman

3036/3036 Eşref Çelik 
(S. No: 114) Dilbiyen köyünde 

Karaman

Dilekçi : Devlet Demiryollarında yol çavuşu iken vefat eden 
kocasından dul ve yetim maaşı bağlanmamış ve 9 buçuk senelik 
biriken 2 800 lira parası verilmiş ve beş sene noksan hesabedil- 
miş ve stajyerlik müddetinin de tekaütlüğüne sayılmamış vc iki 
çocuğu ile birlikte perişan bir vaziyette bulunmuş olduğundan 
bahsile bir miktar maaş bağlanmasını ve kocasının tekaütlüğüne 
sayılmıyarak kendisine verilmiyen 6 ssne 9 aylık Emekli Sandı
ğındaki parasının da verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında memur adayı olup 26 . VI . 
1958 tarihinde verilmesi icabeden Devlet ikramiyesinin 1 . IX . 
1958 de verildiğini ve o zamanda istifa ettiğinden bu ikramiye
den mahrum edildiğini ve beyan ve şikâyetle bu haklanın mey
dana çıkarılmasını ve alamadığı ikramiyenin tarafına ödenme
sini istemektedir.

Dilekçi : Yardımcı öğretmenlikte geçen hizmet müddetle
rinin emekliliğe sayılmış olup terfilerine sayılmamış olduğundan 
bahsile yardımcı öğretmenlikte geçen hizmet sürelerinin emsa
line kıyasen terfilerine eklenmesini istemektedirler.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi olup, şirketteki eski 
hizmetleri sayılmadan ve yaş haddinden toptan ödeme yapılmak 
suretiyle 1945 senesinde tekaüde sevk edildiğinden ve idarenin 
yanlış hesabetmesi yüzünden tekaüt maaşı tahsisi yapılmadığın
dan ve mağdur edildiğinden bahis ve şikâyetle 21 sene 7 ay 13 
günlük olan hizmet müddet durumunun emeklilik hakkına in
tibakla mağduriyetine son verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 70 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu kanuni hak
kı olan toprağı vermediği gibi beş sene evvel ahar kimseden se
netle satınalıp beş senedir nizasız tasarruf etmekte olduğu 15 
dönüm arazisini dahi Hazine adına tescil ettirilmiş ve bu yüz
den mağdur ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahis 
ve şikâyetle hâdisenin tahkikiyle sübutu halinde kanunen müs
tahak bulunduğıı toprağın kendisine verilmesini ve buna imkân 
olmadığı takdirde emsali misillû miktarı kâfi arazinin icarla 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : 70 numaralı Toprak Tevzi Komisyonu kanuni hak
kı olan toprağı vermediği gibi yedi sene evvel ahar kimseden 
senetle satınalıp yedi sene nizasız tasarruf etmekte olduğu 20 
dönüm arazisini dahi Hazine adına tescil ettirilmiş ve bu yüz
den mağdur ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahis 
ve şikâyetle keyfiyetin tahkikiyle sübutu halinde kanunen müs-



A r/.uha 1
No.

2938/2938
:î()nr»/30:îr> 

(S. Xd. 11;>)

2905/2905 
(S. No : 1 Kiı

2!)00/ 2!)00 
(S. No: 117ı

2852/2852
(S. No: 118)

2754/2754 
(S. No: 119)
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Arzuhal sahibinin

;ı<h, sovadı ve adresi Eneümon karar ı  vo ne sebeptoıı veri ldiği

tahak olduğu toprağının kendisine iade edilmesini ve buna im
kân olmadığı takdirde emsali misillû miktarı kâfi arazinin 
icarla verilmesini istemektedir.

A h m e t  D i l e r
Z e y n i l e r  m a h a l l e s i  
A y d ı n l ı k  s o k a k  
N o :  8
l-btıirsultan - liu rsa

Dilekçi : Bursa Siimerbank Yünlü Sanayii Mensucat Fabri
kası inşaat bakım işçisi iken sebepsiz olarak işine son verilmiş 
ve verilen ikramiyelerinin de geri alınmış ve perişan ve mağ
duriyeti cilıetine gidilmiş olduğundan bahsile bittahkik hakla
nın kendisine verilmesine emir buyurulmasın! istemektedir.

Ii a l i t  Y a / .a r  Dilekçi : 16,5 senelik PTT memuru iken 1 600 lira ikramiye
P a m u k o v a .  - ( î e y v e  verilmek suretiyle emekliye ayrılmış ve 67 yaşında vazife ma

lûlü olup sefil bir duruma düşmüş olduğundan ve saireden bah
sile Mcclisten son çıkan kanundan istifade ettirilmesini ve 
emeklilik hakkının tanınmasını istemektedir.

Kasım lllıı 
Tahtakörii 
İnegöl

Dilekçi: Miinazaalı toprağın istimlâke tâbi tutulmuş ve 80 
metrelik yerinin 13 metrekare gösterilmiş ve emsalinden ayrı 
cüzi bir fiyat verilmiş olduğundan bahsile mezkûr yerinin alın
mamasını, miktar ve kıymetinin takdir ettirilmesini istemek
tedir.

Mehmet Karakuş 
S a m ani ı p r eskiz m a - 
hailesi No: 39 
Malatya

Dilekçi: Devlet Demiryolları mensubu olup tren lokomoti
fini çevirirken Diyarbakır istikametinden gelen trenin çarpış 
ması neticesi sol kolunu kaybetmiş ve bu suretle vazife mâlûlü 
bulunmuş olduğu halde aylık bağlanmamış ve tazminat da ve
rilmemiş ve sefalet içinde kalmış olduğundan bahis ve şikâ
yetle durumunun göz önüne alınarak âdil bir kararın verilme
sini istemektedir.

Emine Beyhan 
Yeııieami mahalle
sinde 
Lâdik

Dilekçi: 1330 tarihinde sıhhiye eri olarak harbe iştirak ede
rek şehit düşen kocasından şehit maaşı tahsis edilmesi haklon- 
da vâki müracaatına şubedeki kaydında hayat ve mematı meç
huldür diye maaş bağlanamıyacağı cevabı verilmiş ve seialet 
içinde bulunmuş olduğundan bahsile emekli şube müdürlüğün 
de bulunan evraklarının celp ve tetkikiyle kendisine maaş bağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Hülâsaları yukarıya almmış olan talep 
ve miiracaatler, kaza merciince halli lâzımgelen hususlara ta
allûk etmekte olduğundan, bu talep ve müracaatlerin zikredi 
len sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1333 17 . X II . 1D58
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3221/3221 Emine Sarıtaş 
(S. No: 120) Karhm köyünde 

Yıldızeli - Sivas

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

3243/3243 Ali Tolak 
(S. No: 121) Kısıklı Şekerkaya 

maslağında Bodrum 
Cami sokak No : 9/3 
Üsküdar - İstanbul

3480/3480 Halise Öztürk 
(S. No: 122) Kuledibi mahalle

sinde 
Hopa

Dilekçi : Murisinden kendisine intikal eden gayrimenku- 
lüne köylerinden Mehmet Erkara ismindeki şahıs vaktiyle bu 
araziyi gûya hemşiresi Ayşe’den mübrez senetle satmaldığııu 
ileri sürerek tasahubettiğinden ve mahkemeye açtığı men’i 
müdahale dâvasının aleyhine neticelenmiş bulunduğundan ve 
saireden bahsile evraklarının celp ve tetkikiyle adaletin tecelli 
ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Tapuca müseccel arazisi üzerine yaptırmış olduğu 
iki oda evinin 6785 sayılı Kanuna istinaden yıkılmadı husu
sunda İstanbul Belediye Encümeni karan hakkında Devlet 
Şûrasına açmış olduğu dâvasının reddedilmiş olduğundan ve 
verilen bu kararlar yerinde olmayıp adalete uygun bulunma
dığından ve saireden bahsile mezkûr binasının yıkılmamasım 
ve evrakının tetkik ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Şehit kocasından maaş tahsis edilmesi hakkında 
tekemmül ettirilen evraklarının bir karara bağlanması için Dev
let Şûrasına gönderilmiş ve bugüne kadar Devlet Şûrasından 
evraklan gelmemiş ve bir cevap da verilmemiş olduğundan 
bahis ve şikâyetle bir an evvel bu işinin intacedilmesini ve bir 
karara bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarda isimleri yazılı kimseler tara
fından vâki olup mahiyetleri hulâsaten yine yukarda gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler, kaza mercilerince karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı 
mercilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulundu
ğundan, mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1334 17 . X II. 1958

Reis 
Çorum 

II. Ortakcvoğlu

Antalya 
Y. Yazıcı

Hatay 
/. Mursaloğlu

Mazbata Muharriri 
Samsun

Diyarbakır 
K. Tay.şi

Konya
S. Sayın

Yozgad 
M. Ataman

Kâtip 
Çanakkale 

A. 11. Sezen

Elâzığ 
M. Altmdoğan

Niğde 
/. Güven

Yozgad 
S. Er onat

Adana 
II. Öener

Erzurum 
M. Eyüboğlu

Trabzon 
O. N. Lcrmioğlu

(Arzuhal sayısı : 127)

T. B. İLf. M. Matbaa.n



Devre

Arzuhal
No.

3579/3570 

355 6/355(i 

3492/3402 

3516/3516

: XI İçtima : 2
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

Savı : 35 9* —

2 5 . I I I . 1959 Çarşamba
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı vc adresi Encümcu kararı ve ne sebepten verildiği

M. Lûtfi Aykanat (A rzu h allerin  hulâsası : 6273 sa y ılı K anunun  vekâletçe hak-
Çamlık 1741 sokak lan n da  yanlış ta tb ik  olunması üzerine a ç ıtk la n  idari dâva lar nc-
X o: 21 -1 t içeninde lehlerine hiikiim  istihsal etm iş o ldukları halde, bu mağ-
Karşıyaka - İzmir d u riy  etleri tem adi etm ekte bu lunduğundan; do layısiyle  ilişik
.. , , olarak sundukları ilâm ların  kadro sebebi ile in faz olunm adığm -V edat .Sümer . . .  . . .
r . ,, ı „v .,. . dan şik â ye ti ve bu yü zden  m ütaakm  ter filerinde dahi m ü ddet veLise Beden Egıtımı . . . . .
a -  t- • m addi cihetten  vâki m ağdu riyetlerin in  alınacak b ir kararla aide-Öğretmeni . . .
İskenderun rilm csi ta lep lerin i m utazam m m dır.)

,, , , Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında : Müstedilerden herı*ana L/zıiırK.
N'anııkkem-ıl Lisesi hiri hakkında bıı kanunun nasıl ve ne suretle tatbik olunduğu 
Türkçe öğretmeni ve m'uame ê êr aleyhine filhakika hüküm istihsal edilmiş bu- 
jzmjr lunulduğu açıklandıktan sonra; mezkûr kanunun meriyete gir

diği 1 . III . 1954 tarihinde yapılması lâzımgelen terfi ve inti- 
Hamdi Arda bak muamelelerinin bu tarihteki kadrolarının müsaadesizliği
Kız llköğretmeıı Ve münhal kadro bulunmaması sebebi ile yapılamamış olduğu 
Okulu Meslek bildirilmektedir.
Dersleri öğretmeni
lîurga Gereği düşünüldü : Gerek vekâletin yukarıya alınan yazılan

ve gerekse istidalara bağlı bahis konusu ve Devlet Şûrası ilâm
ları münderecatına nazaran, müstediler haklannda bu kanuna 
göre vekâletçe tesis olunmuş bulunan îdari Tasanuflar Kanu
nunun maksadına mugayir görülerek sarahaten iptal olunmuş 
ve kendilerinin gerekli intibak muamelelerinin Mart 1954 tari
hinden itibaren yapılması hükme bağlanmış bulunmaktadır.

îlâmatm, bu sarahat ve katiyeti muvacehesinde velevki kad
rosuzluk sebebi ile dahi olsa (Kaldı ki, bu cihet 'hükümle de 
tâlil ve reddolunmuştur.) tehiri gayrikabil tecviz ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa münafi bulunmuştur.

Bu bakımdan mezkûr tarihe sâri ve şâmil olmak üzere muk- 
tazi yeni kadrolar alınmak ve müstedilerin terfi ve intibak mua
meleleri ıslah olunmak sureti ile mezkûr ilâmlann vekâletçe 
derakap infazı esbabının istikmali lüzumuna ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1335 24 . X II. 1958



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

3789/3789 Rıza Aksen ve ar
kadaşı
Dibekbaşı 809. so
kak No: 2 
İzmir

Dilekçiler: Denizcilik Bankası İzmir Alsancak İskelesi kö
mür boşaltma ve yükleme işçilerine verilen ikramiyeden kesin
ti yapılmakta olduğunu, hafta tatili yevmiyesi ile amelenin me
zun bulunduğu günlere ait istihkaklannın kendilerine ödenme
diğini beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü: Münakalât Vekâletinden alınan cevap
ta, dilekçilerin ileriye sürdükleri iddia ve şikâyetlerin Çalışma 
Vekâletine intikal ettirildiği bildirilmekte olmasına ve bu Vekâ
letin kanun hükümleri dairesinde işçilerin hak ve menfaatlerini 
gözeteceği tabiî bulunmasına mebni, vâki talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verileli.

Karar No. Karar tarihi

3444/3444 Ahmet Büyükhatip 
Demirci Pazarında 
Fırıncı 
Urfa

1336 24 . XII. 1958

Dilekçi: Normal doğum yapamıyan eşi Hatice’yi Urfa Dev
let Hastanesine götürdüğünde Nisaiye Şefi Dr. Feridun Ayalp'- 
ın hastaya karşı gereken alâkayı göstermediği gibi kendisine 
de hakaret ettiğini beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletin
den alınan cevabi yazıda; Urfa Valiliğinin şikâyet mevzuu 
hakkında yaptığı tetkikat ve tahkikat neticesinde mezkûr şi
kâyetin vâridolmadığının tebeyyün ettiği bildirilmekte olduğu 
cihetle Vekâletin bu konuda bir işlem yapmasına lüzum görül
mediği beyan edilmekte olmasına binaen, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1337 24. X II. 1P58

2661/2661 Seyfettin Güldüren 
Topkapı Maltepe 
Sağmacılar köyü 
Akasya sokak No :31 
Topkapı - İstanbul

Dilekçi : Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıklan Hastanesi 13 
ncü adlî serviste yatan kardeşi Galip Güldürenin hasta olma
dığı halde, ifade veremiyecek şekilde hasta olduğuna dair ra- 
p„-. ve sairM^n bahsile, kardeşinin ifadesinin
alınmasını ve Hastane Sağlık Kurulundan başka bir heyet ma- 
rııetıyıe de muayene ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen Galip Güldürenin adam öl
dürmek ve yaralamaktan maznun olup, suçu işlediği tarihte



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 3 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3 8 4 9 /3 8 4 9

3861/386.1

akıl hastalığına müptelâ olmuş bulunduğunun tıbben taayyün 
etmesi üzerine Diyarbakır Asliye Hukuk Hâkimliğinin 
15 . VI . 1949 tarihli karan mucibince Bakırköy Akıl ve Sinir 
Hastalıklan Hastanesine yatırılmış olduğu ve henüz şifa bul
madığından tedavisine devam edildiği ve bu itibarla ifadesinin 
alınmasına veya taburcu edilmesine tıbben imkân görülemediği 
gibi başka bir heyeti sıhhiyeye muayene ettirilmesine de lüzum 
bulunmadığı, Adliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâlet
lerinden alman cevabi yazılarda bildirilmekte olduğundan, vâki 
son talep hakkında da enciimenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1338 24 . XII. 1958

îsnıail Demli 
Biiyükdamlacık 
köyünde 
Ş. Koçlıisar

Dilekçi : Hâzineye ait meraya tecavüz suçundan mahkûm 
edilmiş ve ceza evi mevcudunun da yüzde kırkını teşkil eyle
mekte bulunmuş olan kimselerin affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi umumi mahiyette bir 
af isteğini tazammun etmekte ve bu şekildeki bir af da ancak, 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmakta olduğundan 
mezkûr talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1339 24 . X II. 1958

M. Teymur Ateşli 
Yeni göçmen evleri 
N o :  7 
Adapazarı

Dilekçi : Tahsil durumunu tesbit için gönderildiği Dil - Ta
rih ve Coğrafya Fakültesinde tâbi tuutlduğu imtihanda muvaf
fak olamamasından dolayı kendisine yüzlerce kitabın adını 
muhtevi bir liste verilerek bu kitaplan okuduktan sonra tekrar 
imtihana girmesi lüzumunun tebliğ olunduğunu, halbuki normal 
ömrün bu kitaplan okumaya kâfi gelmiyeceğini beyanla, içinde 
bulunduğu müşkül duruma bir hal çaresi bulunmasını istemek
tedir. \

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Maarif Vekâletine 
müracaatte bulunmakta muhtar olmak üzere vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1340 24. X II. 1958



— 4 —
Arzuhal

No.

38 5 5 /3 8 5 5

3 8 5 9 /3 8 5 9

3 8 5 8 /3 8 5 8

Fatma Ermiş 
Dikbıyık nahiyesi 
Taşdemir köyünde 
Çarşamba - Samsun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adres: Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kocasının mâlûl olmasından dolayı çalışamadığını, 
11 nüfuslu bir aileye kendisinin bakmasına da imkân bulunma
dığını beyanla, Hükümetçe yardım yapılmasını istemektedir.

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

Kar ar No. Karar tarihi

1341 24 . X II. 1958

Haşan Güner Dilekçi: Tekaüde şevkinden sonra yapılan toptan ödemede
Pazar mahallesi noksanlık bulunduğu gibi, emeklilik muamelesinin icrasından
Hastane sokak evvel terfi müddetini ikmal etmiş iken, bu haktan da mahrum
Xo: 50 bırakıldığını ve şayet hizmet müddeti kendisine tekaüt aylığı
Samsun bağlanacak hadde vâsıl olmuş ise toptan ödeme yerine maaş

tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının yapılması hususu
nun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin emekli maaşına taallûk eden 
talebinden dolayı kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelece- 
ği, bu baptaki ilk müracaati üzerine verilen kararda açıklan
mış bulunmasına ve diğer hususlar hakkında ise aidolduğu Ve
kâlete başvurması gerekeceğine binaen, gerek emekli aylığına 
gerekse diğer cihetlere mütedair olarak encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1342 24 . X II. 1958

Mehmet Soysal ve Dilekçiler: 11 . IX . 1957 tarihinde vukubulan sel felâket-
arkadaşları zedelerinden olduklarım, komisyonca takdir edilen zararlarının
Hacıbayram Sarıka- yüz bin lira raddesinde olmasından dolayı tazminine imkân gö-
mış sokak 5/C rülemediğini beyanla, bu zararın başka fasıllardan müstacelen
Ankara ödenmesi hususunun teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin bu hususta son karan almı- 
ya yetkili olan alâkalı Vekâlete müracaatte bulunmalan lâzım- 
geleceğinden vâki talepleri hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1343 24 . X II. 1958



— 5
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3888/3888 İsmail Taşörcn Dilekçi: Devlet Demiryolları Haydarpaşa Limanında işçi
Yeldeğirmeni Uzun- olarak çalışmakta iken 11 . IV . 1956 tarihinde mâlûlen eınek-
hâfız sokak No: 109 liye ayrıldığını beyanla, tekaüt maaşının son aldığı ücret üze-
Kadıköy - İstanbul rinden bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçi ile Emekli Sandığı arasında bu 
konuya dair tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza mer
ciine aidolduğundan vâki talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1344 24 . XII. 1958

3850/3850 Ali Lâlegülü Dilekçi : Mâlûl ve kimsesiz olduğunu beyanla, kendisine de-
Siyahser mahallesi vamlı surette yardımda bulunulmasını istemektedir.
No: 8
Karaman ' Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en

cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin 
hayır cemiyetlerinden birine usulen müracaatte muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1345 24 . XII. 1958

3844/3844 Ali Gürel Dilekçi : Emekli Maliye tahsildan iken vefat eden babasm-
Tütüneürasim so- dan övey annesine bağlanan maaşın, bu kadının ahiren vefat 
kak No: 16 da Se- etmesi üzerine münhal kaldığını ve kendisinin tüberküloza müp- 
lâmi Bilgi yanında telâ olmasından ve aynca böbreklerinden de rahatsız bulunma- 
Yedikule - İstanbul smdan dolayı hayatını çalışarak kazanamayacağını ve esasen 

Heybeliada Sanatoryumunda tedavi gördüğünü beyanla, baba
sından kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun mâlûl erkek evlâtlara da maaş bağlanabileceğine 
mütedair olan hükmünden dilekçinin istifadesi mümkün <îlup 
olamıyacağının araştırılması alâkalı mali makamlara veya mez
kûr Sandık Umum Müdürlüğüne aidolduğundan, vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ve müstedinin merciine ayrıca müracaatte muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1346 24 . X II. 1958



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

3841/3841

3735/3735

3383/3383

Sami Yücesan 
Bozkurt mahallesi 
Çözgün sokak No: 8 
Uşak

Dilekçi : Vazife esnasında hastalanarak mâlûl kaldığı sağ
lık kurulu raporu ile mütehakkik bulunduğundan bahsile, ken
disine 6741 sayılı Kanun mucibince maluliyet maaşı bağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önce aidolduğu 
vekâlete ve ihtilâf vukuu halinde de alâkalı kaza merciine mü
racaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1347 24. X n . 1958

Dilekçi : Askerde geçirdiği müddet, istifaen aynldığı me
muriyette sayılmış olmasından dolayı, sonradan intisabettiği 
diğer bir vazifede nazara alınmamakta olduğundan bahsile, bu 
durumda olanlann haklarını gözeten bir tedbirin Büyük Millet 
Meclisince ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstafi bir memurun sonradan intisap 
ettiği yeni vazifede, askerlikte geçirdiği müddetin tekrar terfi 
süresine mahsubedilip edilemiyeceği hususunun incelenmesi 
kaza merciine aidolduğundan, müstedi tarafından vâki talebin 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1348 24 . Xn . 1958

Emrullah Oğuz ve (Arzuhal hulâsası: Orman Kanununa muhalefet suçu ile ve
arkadaşları tanzim olunan zabıtlara müsteniden tahtı muhakemeye alınıp ne-
Karşigiboru kö- ticei muhakemede beraet etmi§ ve zabıt varakalarında yed-i emine
yünde teslim olunduğu yazılı bulunan emvalin iadesi karara bağlanmış
İnebolu olduğu halde; zabıtlarında bu cihet yazılı bulunmadığından ken

dilerine ait müsadere olunan emvalin iadesi hususunda karar it
tihazına mahal bulunmadığı yazılı olduğu için mallarının kendi
lerine iade edilmediğinden bu mevzuda açtıkları dâvaların da 
Şûrayı. Devletin tetkikine tâbi bulunduğu beyanı ile vazife yö
nünden reddedilmiş olduğundan bahsile; bu emvalin de damga 
ve nakil muamelesi ikmal olunarak kendilerine verilmesi esbabı
nın temini talebinden ibarettir.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında: Her müşteki hakkın- 
daki dâva safahatı ve hüküm muhteviyatı açıklandıktan sonra; 
tanzim olunan suç zabıt varakalarında ağaçlar dallı * budaklı

Dursun Alpat 
25 No: lı Toprak 
Komisyonu Üyesi 
ve Ekip Şefi 
Polatlı



1

Arzuhal
No.

8675/3675

olarak tesbit ve zamanında yediemine tevdi edilmemiş bulun
duğundan ve bilâhara maznunlar tarafından tomruklanmak 
suretiyle mâmul hale getirilmesi ve mezkûr emvalin bu suretle 
ellerinde mevcut bulunması mahkeme kararlarında da iade hu
susunda bir kayıt bulunmaması muvacehesinde yapılan muame
lelerde kanuna muhalif bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: idarenin hizmet kusurunu istihdaf eden 
şikâyetin idari kaza merciince tetkik ve halli icabetmekte bu
lunmasına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımdan encü- 
menimizce tetkikat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  7 _

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

134Ö 24. X H . 1958

(Arzuhal hulâsası: Müstedi; Kadınhan Jandarma, Kuman
dan Vekili bulunduğu bit sırada; vıezkûr İlçenin Absan köyün
de 7 kişilik bir aile reisi olan İbrahim Ağa namındaki bir şahsın 
ve evlâtlarının parasına tamaen ve hunharca öldürülmeleri hâdi
sesine bizzat el koyup bu tüyler ürpertici cinayet faili olarak ya
kaladığı maktulün çobanı olan Bulgar mültecisi Muharremdi 
adalete teslim ettiği ve diğer arkadaşının da kaçtığım tesbit ede
rek, yakalamaya çalıştığı sırada işe bizzat vazıyed eden sorgu 
hâkimi, müddeiumumi vekili ve mahallî kaymakam tarafından 
diğer failin kaçmamış ve öldürülmüş olduğu şeklindeki kanaat
lerine müsteniden yaptıkları tahkikat sırasında, bir gece teslim 
ettiği adı geçen Muharremle diğer failin ölmüş olmaları hâdise
sinden dolayı müddeiumumi vekili ve Hükümet doktoru ile bir
likte, kaymakam ve kendisi de fer’an zimethaldar addolunup tah
tı muhakemeye alınarak; neticei muhakemede doktorun beract et
tiği, müddeiumumi vekilinin 3 sene 4 aya; kaymakamla ken
disinin de birer sene 8 er ay hapse mahkûm edildiklerinden; 
kaymakam ve müddeiumumi ahiren yürürlüğe giren 5677 sayılı 
Af Kanunundan istifade ile iadei memuriyet ettirildikleri halde; 
kendisinin i<te Kanunun 7 nci maddesi müvacehesinde bundan 
faydalanamadığmı ifade ve memnu haklarının iadesine mütaallik 
almış olduğu ilâmı da ilişik olarak takdim ettiğini belirterek; ne
damet histeriyle Yüksek Meclisten af ve subaylığının iadesini te
menni etmektedir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memnu haklannm 
iadesine mütedair aldığı karar sebebi ile tekrar subay olarak 
orduya alınmasını talebeden müstedinin Askerî Ceza Kanunu
nun 62 nci maddesinin 2 nci fıkrası muvacehesin tekrar su
bay olarak orduya alınmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Fahri Savaşcri > 
Karayolları 3. Böl
ge Müdürlüğünde 
Teslim Alma ve 
Sevk Memura 
Konya
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

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

Karar No. Karar tarihi

1350 24 . XII. 1958

15437/14410 Mustafa Kocaçolak (A rzu h a l hulâsası : Yegâne geçim  vasıtası olan tapulu  yeri-
Fere mahallesinde nin rıza  ve m u vafakati d ışında  ve içindeki m ezruat sökülmek  
Kadirli - Adana su retiy le  kaym akam  vek ili tarafından  zab ıt ve işgal olunarak üze

rinde göçm enler için  ev ya p tır ılm a k ta  ve böylece m ü lk iye t hak
kının  selbolunduğundan ş ik â y e ti ve kaym akam  vek ili K em al 
K ü çü ktepe hakkında gerekli tahkikatın  yap tır ılm a sı talebinden  
ib a re ttir .)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Kadirli kazasının Sav- 
mahallesinde 22 göçmen ailesi için 17 988 M2 lik saha üze

rinde yaptırılan ve adlarına tescil ettirilen evlerin temeli atılır
ken Kâmil Coşkun adındaki bir şahsın bu yerlerin kendi tapu
suna dâhil yerler olduğu hakkındaki müracaatı üzerine mahal
len yaptırılan tetkikat neticesinde; bunlardan 14 üne ait yerin 
filhakika bu şahsa aidolduğu, diğer 8 ev yerlerinin ise yarı his
sesinin Abdullah Semerci ile Hâzineye ait bulunduğunun anla
şıldığı fakat iki hissenin ifrazen tefrik edilmemiş olduğu, tapu 
kaydında bu 22 ev yerlerinin yansının Kâmil Coşkun’a, yansı
nın Hazine adına kayıtlı bulunduğu Kâmil Coşkun’a ait hisse
nin de satmalınarak bedelinin tamamen ödenmiş olduğu;

Müstedinin Abdullah Semerci’nin vârisi olarak şayien hisse
dar olduğu ve Hâzinenin de yan hissesine mâlik olduğu bu kı
sımla, satmalmış olduğu yerlerin kâffesinin tapuda Hazine adı
na olan kaydına istinaden göçmenler adına tescil ettirilmiş ol
duğu, iddia ve şikâyet üzerine idareten yapılacak bir muamele 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin hukuku 
şahsiyesine taallûk eden iddiasından dolayı vazifeli mahkemeye 
müracaat hakkı mahfuz olduğuna göre; talep ve şikâyet üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1351 24 . X II . 1958
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3576/3576 
:,/4424

3417/3417

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Kı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

Arif Güven (A rzu h al hulâsası : D evlet Şûrasından a ld ığ ı ilişik ilâm  mu-
Ortaokul Beden cibince her ne kadar 1 . 111 . 1954 tarih inde 80 liraya  ve bu
Eğitimi öğretmeni maaş derecesindeki m ü ddetin i de 19 . IX  . 1955 tarih inde ikmal 
Fındıklı - İstanbul ederek 90 liraya  te r fi e ttirilm esi ik tiza  e ttiğ i halde daha sonraya  

bırakıld ığ ından  ve 100 liraya• olan terfiin in  de keza kadro imkân 
sizliğ i yüzünden  yapılam adığ ından  şikâ ye ti ve kadro tem in i maaş, 
ve ikram iye fark ların ın  ödenm esi ve sair haklarının  ihkakı z ım 
nında gereken muamelenin ifası talebine m ü ted a ird ir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşının, 
Devlet Şûrasından aldığı karar dairesinde 1 . III . 1954 tari
hinden itibaren 80 liraya çıkarılıp bu aylık derecesinde verilen 
1 sene 5 ay 12 günlük kıdemi ile terfi süresini 19 . IX . 1955 
tarihinde doldurmuş ise de kadro imkânsızlığı sebebi ile terfiinin 
yapılamadığı.

Ancak, kendisine 70 liralık kadronun verilebildiği 31 . V . 
1957 tarihinde 90 liraya terfi ettirilebildiği.

Bu duruma göre mumaileyh hakkındaki kararın infaz edil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu ilâm; 60 üzerinden yapı
lan intibak tasarrufunun iptalinden ibaret bulunmuş ve müs- 
tedi hakkındaki intibak muamelesi de filhakika zikrolunan ka
nunun meriyeti tarihinde bu karar dairesinde yapılmıştır.

Bu durum muvacehesinde ademiinfazı mutazammın bulunan 
şikâyet vârit görülmediğinden; müracaat hakkında bu cihetten 
tâyini muameleye mahal görülmediğine ve müstedinin intibak 
tarihinden sonraki terfi ve buna müteferri hak taleplerinden 
dolayı da usulü dairesinde vazifeli kaza mercüne müracaatte 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1352 24 . X II. 1958

Niyazi Baykal ve (A rzu h a l hulâsası : M üvekkillerine a idolup 3872 m etre kare-
kardeşi Enver Bay- lik bir kısm ı üzerinde un fabrikası ve m ü ştem ilâ tı bulunan 10 950
kal m etre m urabbalık gayrim cnku llerinin , D ev le t D em iryo lları lş-
Vekili Selâhattin Ietmesinin tesisleri arasında hapsolunm uş, ik tisa d i değer ve po-
Toker tan siyelin i kaybetm iş b ir durum a düşm üş ve bu halin kendileri-
A nafartalar caddesi n-in m ağdu riye tin i m ucip bulunm uş ve A nkara im ar p lâm n a göre;
Koııya sokak 1 iskân sahasında bulunduğu için ilerde ik tisabcdcceği k ıym et ba-
Işkur l l i i n  Kat 2/1 ktm m dan m ezkûr idareye ik tisad i ve sosyal m enfaatler tem in  ede-
Ankara ceği m uhakkak bulunm ası itib a rı ile; 6830 sa y ılı İstim lâk K an u 

nunun 12 nei m addesinin v a z’e ftiğ i âm ir hüküvı de nazara alına-



Arzuhal Arzuhal sa\ibinin
No. ada, soyadı a 3 adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

rak, istimlâk edilmesi veyahut uygun bir bedelle satınalınarak te
madi eden mağduriyetlerine nihayet verilmesi talebinden ibaret
tir.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Bu hususla ilgili 
Türlüye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan İşletmesi Umum Mü
dürlüğünden alınan yazılı mütalâanın sunulduğu ve bu yerlerin 
lüzum ve ihtiyacolmadığı halde istimlâk veya satınalınması için 
idarenin zorlanamıyacağı takdire arz olunmaktadır.

Mezkûr mütalâada da ezcümle : Bu yerlerin imar plânına 
göre filhakika iskân sahasına ayrılmış olduğu ve idare tesisle
rinin halen Güvercinliğe nakledilmek üzere inşasına başlandığı 
bu bakımdan teklifin kabulüne imkân olmadığı belirtilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İcraya fiilî müdahaleyi tazammun eden 
talep hakkında; gerek bu bakımdan, gerekse ihtilâfın kaza mer
ciince tetkik ve halli icabetmekte bulunması bakımından encü- 
menimizce tâyinin muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1353 24. X n . 1958

1304/1504 Reşat Tekinsav
Fıstık Tanm Satış 
Kooperatifleri Bir
liği Muhasebe Mü
dürü
Gazianteb

(Arzuhal hıdâsası : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ti
rebolu Ajansı Müdürlüğünden terfian Van Müdürlüğüne naklini 
fırsat bilen bâzı ademimemnunların vukubulan şikâyetleri üze
rine müfettişler tarafından bitaraflıkla kabilitelif olmıyacak şe
kilde tanzim olunan bir evrakı tahkikiye üzerine 3202 sayılı Zi
raat Bankası Kanununun 55 nci maddesi hilâfına hakkında bir 
lüzumu muhakeme kararı almaya dahi lüzum görülmeden müd
deiumumilikçe Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine tevfi
kan açılan âmnıe dâvası, mahkemece süre aşımı noktasından sü
kut kararına bağlandığı, farzımahal mahkûm edilmiş olsa idi ve
rilecek hüküm dahi memuriyetine mâni bulunmıyacağı ve 18 se
nelik mesbuk hizmeti bankaca nazara alınmadan hükmü mülga 
bir talimatnameye müsteniden işinden uzaklaştırılmış olduğun
dan şikâyeti ve bankanın bu haksız tarzı hareketi neticesi olarak 
tazminat ödemek durumunda olup olmadığının, keza bu hareke
tin kanuna uygun bulunup bulunmadığının tef siren halli talebini 
mutazammmdır.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazılarında : Müştekinin; ihti- 
lâs, zimmet ve vazife ihmali gibi suç teşkil eden fiil ve hareket
lerinden dolayı hakkında âmme dâvası açılması için mahallî 
müddeiumumiliğe ihbar edilmiş olduğu, ancak, Türk Ceza Ka-
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No.

2421/2421

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

nununun 104/2 maddesine tevfikan müruru zaman sebebi ile 
açılan âmme dâvasının düşmesine karar verildiği ve bu kararın 
Temyizen de tasdik edilmiş ve o tarihte cari talimatname hü
kümlerine tevfikan da idare meclisince bankadan ihracına ka
rar verilmiş olduğu açıklandıktan sonra; müstedinin ihraç ka
ran ile ilgili olarak açtığı tazminat dâvası reddolunduğu gibi 
bu muamelenin iptali için Devlet Şûrasına açtığı dâvanın da 
keza; «Danıştayca incelenme kabiliyeti olmadığından» redde
dilmiş bulunduğu ve mezkûr ihraç muamelesinin 5434 sayılı Ka
nunla ilga olunan mezkûr 55 nci madde ile alâkalı ve Ziraat 
Bankası Tüzüğünün yürürlüğe girmesinden önce banka memur
larının Memurin Muhakemat Kanununa tâbi bulunmadığı ve 
yapılan muamelelerde bir kanunsuzluk görülmediği bildirilmek
tedir. ,

Gereği düşünüldü : Müstedinin tazmin mevzuundaki talebi 
müstakil bir dâva mevzuu olup nitekim mahkemece de redde
dilmiş ve banka ile aralarında doğan sair ihtilâflardan dolayı 
da usulü dairesinde vazifeli mahkemeye müracaat hakkı mah
fuz bulunmuş olmasına ve encümenimizin tefsir teklifi serdine 
de yetkili bulunmamasına binaen; vâki talep hakkında bu ba
kımlardan tetkikat icrasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1354 24 . X II. 1958

Nurettin Başbora 
Meşnıtiyet mahal
lesi Ekmek Fabri
kası sokak No: 3/1 
Nişantaşı - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Orduda sebk eden 32 yıllık hizmetinden do
layı hiçbir hak tanınmadığından şikâyeti muhtevi vâki müracaatı 
üzerine Arzuhal Encümenince verilmiş olan 2768 sayılı Kararı 
tatminkâr bulmamış ve esasen bu mevzuda Devlet Şûrasına da 
baş vurmuş olduğundan, durumunun bir kere daha tetkiki re 
mağduriyetinin telâfisi talebini mut azaminindir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Mumaileyhin 
yevmiye ile geçen hizmetlerinin emekliliğinde sayılmasına ka
nuni imkân olmadığı 4644 sayılı Kanun hükümlerine göre borç- 
landınlmaya tâbi ücretli hizmetlerinin de muamelesi yapılmak 
üzere, 3 ncü Kor. K. İlgınca 12 Aralık 1946 gün ve 
22237/141242 - 23164 sayı ile mülga iktisadi Devlet Teşekkül
leri Memurlan Emekli Sandığına gönderilmiş olduğu, 1944 - 
1948 yıllan arasında geçen ve yine adı geçen mülga Sandıkla 
ilgili ücretli hizmetlerinden dolayı da Türkiye Cumhuriyeti 
Emeldi Sandığına müracaat etmesi icabettiği ve Petrol Ofiste
ki hizmetinin vekâletleri ile münasebeti bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre müstedinin evvel
emirde bu hususlarda gereken incelemeyi ifaya ve katî karan



— 12 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

vermeye yetkili sandıklara müracaat etmesi lâzımdır. Bu mev
zuda tehaddüs eden veya edecek olan ihtilâfın tetkik ve halli 
de mezkûr kararda zikrolunduğu üzere vazifeli kaza merciine 
ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan, vazife cihetinden 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1355 24 . X II. 1958

10211/9488 Mehmet Kaplan 
Arzuhalci 
Şarkikaraağaç

Gereği düşünüldü: Vekâlet işarına ve müstedinin şahsi hu
kukuna mütaallik hak iddialarından dolayı vazifeli kaza merci
ine müracaat hakkı mahfuz bulunmuş olmasına göre; vâki şi
kâyet üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Maili inhidam diyerek tarihten 5 yıl ön
ce yıkılmış olan 22 dükkân yerine .şimdiye kadar inşaat yapılma
sına müsaade olunmadığı gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 
ncii maddesi hilâf ına istimlâk bedellerinin de verilmemiş olmasın
dan şikâyeti ve bu gayrikanuni muameleye nihayet verilmesi ta
lebin i mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstediye ait dük
kânın maili inhidam raporuna istinaden ve kanuni vecibeler ye
rine getirilmek suretiyle yıkılmış olduğu, 1950 yılında tasdik 
olunan kasaba imar plânına göre arsaya, yeşil sahada kaldığı 
için inşaat müsaadesi verilmediği ve istimlâk bedelinin de ban
kaya yatırılmış olduğu belirtilmiş ve 18 . VI . 1958 tarihli top
lantıda Selef Encümence; 1946 yılından beri bedeli istimlâk 
ödenmeksizin bu yerlerde sahiplerinin hakkı tasarruflarına mü- 
maneat olunması ve bedel istimlâkinin hangi tarihte yatırıldığı 
hususlarının sorulması tensip kılınmış bu bapta yazılan tezke
reye alman cevapta da ezcümle: Bahis mevzuu yerin istimlâki
ne 6 . V . 1954 tarihinde karar verilmiş ve 80 kuruş üzerin
den tesbit olunan bedelin vâki itiraz üzerine mahkemece 160 
kuruşa çıkarılmış ve mahkemenin bu kararının da belediyece 
temyiz olunmuş bulunduğu ve halen derdesti tetkik bulunduğu 
cevabın geciktirilmesinin de bundan ileri geldiği, bedeli istim
lâkin ise 16 . VI . 1954 tarihinde bankaya yatırılmış olduğu 
bildirilmektedir.

1356 24 . X II. 1958
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No. adı, soyadı ve adresi Encüıııeıı kararı ve ne sebepten verildiği

3529/3529 Ziya Özalp (A rzuhal hulâsası : Ilgın istasyonu ittisalinde bulunan bir
Camii Atik mahal- I,-ısınını bedeli mukabilindi Toprak Ofise vermiş olduğu arazisi 
leşinde üzerinde ev inşası için hazırlık yapmakta iken bu yerin in  291
İlgın metre karelik bir kısmının yine adı geçen idarece istim lâkine te

vessül olunıi]), mahkemeden ih tiya ti tedbir kararı edinmiş ve 
hindisi de mukabelet.cn keza tedbiri ih tiya ti kararı almış bulun
duğu halde; mezkûr idarenin bu karara riayet etm iyerek inşaata 
devam ettiğinden ve 280 kuruş takdir kıym ete de itirazla 70 ku 
ruşa indirilmesi için mahkemeye başvurmuş ve bu yüzden kendi
sini m utazarrır ve hem de idare zarara konulm uş ve bu- yetm i
yormuş gibi 1381 metre karelik bir kısıvı arazisinin ve 66 adeef 
kavak ağacının kâin bulunduğu bir yerin de 70 kuruş bedelle is
tim lâkine başvurulduğundan ve böylece kendisinin mahkemelere 
sürüklendiğinden re Umum M üdürle bu mevzuda görüşmesinin  
m üm kün olamadığından, m uavinleri ile vâki görüşme ve şikâyet
lerinden de mezkûr yolsuz han  ketlerin tasvibi mânasına gelen 
cevaplar aldığından şikâyeti ve key fiyetin  bir tahkik konusu ya
pılarak tecziyeleri istiabının tem ini talebini m utazam m m dır.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : İnşaat programının 
tahakkukunu teminen, 3491 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine 
tevfikan mumaileyhe ait yerler üzerinde tevessül olunan istim
lâk muameleleri ve safahatı ve vaktiyle istimlâk olunan 391 
metre karelik yer için takdir olunan 280 kuruşun tenkisi dâva 
olunduğu nazara alınarak, ahiren istimlâk olunan 1 380 metre 
murabbalık mezkûr yer için de tenkisi bedel dâvası açıldığı ve 
istimlâk bedelinin 7 714 lirası üzerinde mahkemece konulmuş 
olan ihtiyati tedbir karan dairesinde bu paranın bankaya yatı
rıldığı ve her iki dâvanın da derdesti rüyet bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili ve tashihaıı yu
karıya alman cevabi yazısına ve ihtilâfın kaza merciince İnce
lenmekte bulunan bir hususa taallûk etmekte ve tedbir ihtiyati 
kararma ademiriayet halinde de alâkalının infaz merciine mü
racaat etmesi iktiza etmekte bulunmasına göre; vâki talep ve 
şikâyet üzerine encümenimizce vazife yönünden bir muamele 
tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1357 24 . X II. 1958

3896/3896 Veysel Cobanoğlu (A rzuhal hulâsası : Polislikte geçen hizm etinden dolayı 1683
Hususi idare menıu- ve 5 Î3 İ sayılı Kanun hüküm leri dairesinde fiilî  hizmet zammı 

verili)) bu müddetin emeklilik müddetine ilâve edilmesi talebin,-ru
Vakfıkebir den ibaret lir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mezkûr talebinden dolayı 
evvel emirde, bu hususta kati karar vermeye yetkili idare ma-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

kamlanna, ihtilâf vukuunda da bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan vâki 
talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâyini muame
leye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1358 24. Xn. 1958

(Arzuhal hulâsası: 100 yıldır tahtı tasarruflarında bulunan 
meralarına Siird'in Berhurik köylüleri tarafından vâki fuzuli 
müdahalenin men’i için gerek idari ve gerekse adlî makamlara* 
vâki müracaatlerine karşı ağır ve alâkasız hareket olunduğundan 
ve mütecavizlerin bu yüzden hayvanlarını gasıp ve kendilerini si
lâhla tehdidetmekte bulunduklarından şikâyeti, huzur ve emni
yetlerinin temini talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Snrd Valiliğinden alı
nan cevabi yazıya nazaran; müştekinin bu mevzudaki muha
kemenin bir an evvel hitamını sağlamak maksadı ile müracaat- 
te bulunmuş olduğunun ve başkaca bir şikâyeti bulunmadığı
nın anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İhtilâfın kaza merciinde İncelenmekte 
olan bir hususa taallûk etmekte bulunmasına binaen vâki mü
racaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce filhal tetkikat 
icrasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1359 24 . X II. 1958

(Arzuhal hulâsası: Yol ve yakınlık durumu bakımlarından 
köylerinin Gerger kazasına bağlanması talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarında: Adı geçen kaza 
merkezinin Aluş köyüne nakli dolayısiyle mezkûr köylere uzak 
düştüğünden müstedilerin müracaatlerinden sarfınazar etmiş 
bulunduklan tel dilekçeyi zayi edenler hakkında da takibat ya
pılması için Valiliğ;e gerekli emrin verilmiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet işanna göre talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22092/20572 Ömer Şahin ve ar
kadaşları 
Keferdiş köyünde 
Muhtar
Narinci1 - Kâhta

3117/3117 İzzettin özçelik 
Bakır köyünde 
Kurtalan

1360 24. XII . 1958
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3897/3897 Lûtfi Evren
Duatcpe görgülü 
sokak No: 8/6 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Maliye Vekili Haşan Polatkan hakkında 
Memurin Kanununun 50 nci maddesine dayanarak Devlet Şû
rasına yapmış olduğu müracaatın vazifesizlik noktasından redde
dilmiş ve âmme hakları koruyucusu olan müddeiumumiliğe yap
tığı müracaatın da hıfza kaldırılmış olduğundan bahsile; şikâye
ti için Yüksek Meclisçe bir merci tâyin edilmesi talebinden iba
rettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Şikâyetin şekline ve evvelki taleplerin 
de reddedilmiş bulunmasına göre; vâki talep hakkında tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1363 24 . XII. 1958

3532/3532 Nezihe Allan
Veledi Habip ma
hallesi okullar sokak 
N: 3/A 
Bursa,

(Arzuhal hulâsası : inhisarlar İdaresinde çalışmakta iken va
lidesinin vefatı üzerine bakmaya muhtaç çok küçük yavruları için 
bizzarure vazifesinden ayrılmış olduğundan, yavrularının Dev 
letçe himaye altına alınmaları ve bu suretle kendisine bir çalış
ma imkânı ve bir iş verilmesi talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Çocukların durumu 
6972 sayılı Kanun şümulüne girdiği takdirde; gerekli işlemin 
yapılması hususunun Bursa Valiliğine yazıldığı ve müstediye 
de bu yolda tebligat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1362 24 . Xn . 1958

2286/2286 İhsan Yalkm 
Sabahattin Yalkm 
eliyle
iskele gişe memuru 
Kınalıada - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddi yanlış hesaplanmak suretiyle 
hidayet en hatalı, olarak tesbit olunan emeklilik muamelesi iadei 
memuriyet ettirilerek bağlı bulunduğu İnhisarlar Umum Müdür 
lüğüncc ıslah, olunmuş ve bu muamele dolayısiyle Devlet Şura
sına müracaat edip aldığı 29 . V . 1956 tarihli bir ilâm, ile; tek
rar vazifeye alınıncaya kadar geçen açık müddetinin hizmet su
resine eklenmesine ve tazminatının bu süre üzerinden hesaplan 
ması kahul edilmiş ve bu ilâmın idarece infaz olunmaması üzerim 
ne Yüksek Meclise yaptığı müracaat de Arzuhal Encümenince 
nazara alınarak, 23 . I . 1957 tarihli bir kararla bu müddet zar
fında memuriyet ve sandıkla olan irtibatının devamına kabul 
etmenin zaruri bulunduğu tesbit edilmiş olmasına rağmen mez
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Arzuhal

No.

1075/1000

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

kûr açık müddetine ait maaşlarının el’an ödenmediğinden şikâ
yeti mutazammmdır.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs
tedinin Devlet Şûrasından istihsal etmiş bulunduğu bahis ko
nusu ilâmda yazılı olan hukuki irtibat ifadesinin tazminatı ile 
beraber maaşlarının da verilmesini icabettirip ettirmiyeceği 
hususunda tavzihi yoluna başvurulduğu, bu hususta ittihaz olu
nan kararda, bu hükmün dâvaya konu teşkil eden tazminatın 
tediyesi maksat ve gayesine mâtuf bulunduğu ve her hangi bir 
ipham ve tenakuzdan âri bulunduğu mucip sebebi ile reddedil
miş olduğu ve zikrolunan encümen kararının da bu müddete 
ait emekli aidatının sandığa tazminen ödenerek Emekli Sandı
ğınca da buna göre kendisine ödemede bulunulmasına ve ilâmın 
bu yolda infazı lüzumuna mütedair ve gerekli işlemin de bu yol
da yapılmış olduğu açıklandıktan sonra; açıkta geçen bu müd
dete ait maaşların verileceği hakkında her hangi bir karar ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin gerek ademiinfaza mâtuf 
şikâyet arzuhalinde, gerekse infaza mevzu teşkil eden bahis ko
nusu Şûra ilâmı ve tavzih talebinin reddine mütaallik hüküm
de, gerekse kesbikatiyet eylemiş bulunan Arzuhal Encümeni 
kararında mezkûr açık maaşlarının tediyesine mütaallik hiçbir 
kayıt ve sarahat yoktur.

Bu husus bir kazai kâmile dâvasına konu teşkil eden ayrı 
bir dâva mevzuu bulunmaktadır.

Bu bakımlardan vâki talep hakkında, âzadan Nuri Okçu- 
oğlu ve Mustafa Altındoğan'ın müstedinin açık maaşının tedi
yesi lâzımgeleceği yolundaki muhalif reylerine karşı ekseriyetle 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1363 24 . X II. 1958

(Arzuhal hulâsası: Yugoslavya’da kalan emlâkine mukabil; 
Hükümetimizle adı geçen Hükümet arasında vâki Anlaşma dai
resinde verilmesi lâzımgelen istihkakın verilmesi talebinden iba
rettir.)

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında: Vatandaşlarımızın 
Yugoslavya’da kalan ve bu Hükümetçe millileştirilen emlâkinin 
tazminine dair olup 1050 sayılı Kanunla kabul ve tasdik edi
len Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Ankara’da yapılma
sı gereken tasdikname teati muamelesinin henüz ikmal olun
madığı Vekâletçe bu mesele üzerinde hassasiyetle durulduğu, 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip müracaatlar hakkın
da yapılacak muamelenin ayrıca ilân edileceği ve istida sahibi
ne de bu yolda cevap verildiği bildirilmektedir.

Haşim Çatkın 
Büyük Langa; Ala- 
eamesut Cami sokak 
No: 10 gecekonduda 
Aksaray - İstanbul
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Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
Encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No, Karar tarihi

1364 24 . X n . 1958

1002/1002 Mehmet Işık
Muhtar; Kirato kö
yünde
Başkale

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yasasında: Vâki şikâyet 
hakkında gerekli adlî-ve idari tahkikatın yapılması için veri
len emir üzerine 21 nci Seyyar Jandarma Tugay K. lığınca 
yapılan tahkikat neticesinde, tahkikata mahal olmadığı yolun
da verilen karara ait dâva dosyasının tetkikinden, adı geçen 
asteğmenin köy halkına fena muamelede bulunmadığı, dövmedi
ği ve kadınlan ifade almak için zorlamadığı ve aramanın da 
nahiye müdürlüğünün bir kararına istinaden yapılmış olduğu, 
müştekinin aramayı akim bırakmıya matuf teşvik hareketleri 
sebebi ile de hakkında son tahkikatın cereyan etmekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vâki şikâyet üzerine usulüne tevfikan 
gerekli tahkikat ifa olunmuş ve âmiri adlilikçe 23 Ekim 1958 
tarihli; tahkikata mahal olmadığı yolunda bir karar verilmiş 
olduğu anlaşılmasına ve müştekinin mezkûr karar aleyhine mü
racaat hakkı mahfuz bulunmuş olmasına göre; vâki müracaat 
üzerine bu bakımdan Encümenimizce tetkikat icrasına mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1365 24 . XII. 1958

(Arzuhal hulâsası: Efendi Abat adındaki bir asteğmenin, kar
deşinin kızına karşı beslediği kötü emelini tahakkuk ettirmek 
maksadiyle evlerinde yaptığı arama neticesinde, kızı alıp berabe
rinde götürmek istemen üzerine köyün muhtarı sıfatiyle vâki 
müdahalesine kızarak bu kere kendisine ait evele de arama yap
mış ve bu sırada gelinine ait altınları aldıktan başka yerli eşya
larını da kaçak eşya diyerek gümrüğe teslim ettiği, ağır hakaret
lerde bulunarak kendilerini dövdürdüğü ve askerleri ile üzerine 
ateş ettirmek suretiyle yaraladığı ve böylece nüfuzu memuriyeti
ni suiistimal ettiğinden şikâyeti ve kaçakçılık iddiası neticesinde 
beraet ettirilmiş bulunduğundan, adı geçenin tecziye olunması 
talebini mutazammındır.)
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2993/2993 Ali Bal ( A rzu h a l hulâsası : Ç orum ’an K u y u m c u  köyünde kâin  tapulu
Çiftçi; Berk köyün- yer in in  batısına  te sa d ü f eden 8 d ö n ü m lü k  b ir kısm ı ü zerinde  ifa
de z inen in  vâki m ü lk iy e t idd iası kabul edilerek hükm e bağlanım.'; 
Osmancık olduğu halde; H âzinece 40 d ö n ü m lü k  bir k ıs ım  üzerinde ta sa rru f  

olunarak ken d is in d en  ecrim isil ta lep  ve tahsil o lu n d u ğ u n d a n  şikâ
y e ti  ve bu  idari h a ta n ın  d ü ze ltilm esi ta lebinden ib a re ttir .)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr yerin Hszine 
tarafından açılan tapu iptal ve meni müdahale dâvasının ilişik 
olarak sunulan kararla Hazine lehine neticelenmesi üzerine Ha 
zine uhdesine tescil edilmiş olduğu, müstedi ve diğer eşhasın 
vâki fuzuli işgalleri sebebiyle adlarına tahakkuk ettirilen ocri- 
misil tutarını faizi ile birlikte ödemeyi kabul ettikleri ve tahsil 
edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhtilâfın kaza merciince karara bağla
nan bir hususa taallûk etmekte ve ecrimisil tahakkukuna mâtuf 
iddia ve şikâyetin de usulüne tevfikan vazifeli kaza merciine ya
pılması lâzımgelmekte bulunmasına binaen vâki talep hakkında 
vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal gö
rülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1366 24 . XII. 1958

17624/16417 Ihsan Elmas 
Balabanağa mahalle
si Kurultay sokak 
No:15/1
Eminönü - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Lâleli Kurultay Sokağında yaptırdığı bi
nanın yıktırılmış olduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye Yapı ve 
Yollar Kanununa mugayir ve ruhsatsız bulunan binanın mezkûr 
kanunun 13 ncü maddesine tevfikan Belediye Encümenince hed- 
mine karar verildiği ve bu kararın aletderecat idare heyeti ve 
Devlet Şûrasınca da tetkik ve tasdik olunduğu ve müstedinin 
mezkûr binayı yıkarak aynı yere 4 katlı bina yapmak üzere ruh 
sat aldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyetin kaza mercilerinin tetkikine 
tâbi hususattan bulunmasına ve vekâlet cevabına göre encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1367 24 . X II. 1358
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(Arzuhal hulâsam : Hayvancılıkla iştigal etmekti bulunup 
her yıl olduğu gibi Kalan - Pliimür arası davar yolundan gitmek 
istedikleri yaylalarına çıkmalarına Pertek kazasının Cankurtaran 
ne Sorpiyon kar ay ollarınca mümanaat vc böyle, ce hayvanlarının 
telef olmasına sebebolunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin aynı 
meal ve mahiyette daha evvel Cumhurbaşkanlığı ve Başbakan
lığa çekip vekâletlerine intikal ettirilen vâki tel istidaları üze 
rine keyfiyetin Tunceli Valiliğinden sorulduğu ve alınan 14 . VI 
1950 tarihli cevabi yazı ile; takibetmek istedikleri yol zirai em
niyet ve asayiş bakımlarından mahzurlu görüldüğü gibi gitmek 
istedikleri yaylanın da kendilerine aidolmadığının bildirilmiş 
bulunduğu ve telefatın da bahis mevzuu olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet ışanna göre vâki müra-caat hak 
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1368 24 . XII. 1958

(Arzuhal hulâsam : Murislerinden kendilerine intikal edip ta 
puda adlarına müseccel zilyedlerinde bulunan yerlerinin; 1.92? 
yılında yerleşmiş olaıı ve halen iskân hakları sakıt olan bâzı esham 
Şark mültecisi sıfatiyle tevzi ve temlik edilmek istenildiğinden şikâ 
yeti ve bu suretle vâki müdahalenin önlenmesini teminen 4753 sa
yılı Kanuna■ tevfikan muamele ifası r< tevziatın durdurulmam t,a 
I e,pl erini mut uzanımındır.)

İmar ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin 
kendilerine aidiyetini iddia ettikleri yerin 2 300 dönümünün Ha 
sineye aidiyeti açtıkları dâva sonunda hükme bağlanmış olduğu ; 
adı geçen mültecilere verilen yerlerin de bu kısımdan tahsis 
olunup adlarına temliki hususunun valiliğe yazılmış olduğu, bu
na ait inceleme ve muhaberelerin uzun sürmüş olması sebebiyle 
de cevabın geciktirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve ihtilâfın kaza merci
ince tetkik ve halli gerekmekte bulunmasına göre; vâki müra
caat üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S512/7904 Ahmet Tevfik Sav 
run
Savrun mahallesinde 
Kadirli

419/382 Ahmet Budak ve ar 
kadarları 
Pertek

1369, 24 X n 1958



Arzuhal
No.

3225/3225

2583/2583
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Âdil Ansaroğlu 
Yenidoğan 2 No. lu 
Verem Dispanseri 
arkası No: 113 
Altındağ - Ankara

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

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği ruhi bir buhran neticesinde bil- 
miyerek istemiş olduğu emeklilik muamelesinin; bilmuayene kal
dırılarak 40 yaşında 4 nüfuslu aile efradı ile birlikte sefalet içe
risinde bırakılmaması talebinden ibarettir.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Filhakika kendi 
isteği üzerine re’sen tekaüde sevk edilmiş bulunan müstedinin 
vazifesine iadesi hususunda ahiren vâki müracaati üzerine işine 
iadesi için rapor verilmesi hakkında Sıhhat Vekâletine tezkere 
yazıldığı, müşarünileyh vekâletçe; emekliye aynlanlann tekrar 
hizmete alınmaları prensip itibariyle uygun görülmediğinden 
Heyeti Sıhhiye muayenesinin yaptmlmasına lüzum olmadığının 
bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince tetldk ve halli lüzumuna binaen; vâki talep hakkında 
vazife yönünden encümenimizce tetkikat icrasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1370 24 . Xn . 1958

Mustafa Ağan (Arzuhal hulâsası : Emet Ziraat Bankası Veznedarı İbrahim
Broks Şirketinde Ovacıklı’nm, kendisinin riiyet olunan bir ccza dâvasında mah- 
Puvantör kûmiyetini intacedecek şekilde vâltı hilâfı hakikat şahadetinden
Emet dolayı hakkında tahkikat icrası irin vâki müracaati neticesinin

bildirilmesi talebine mütedairdir.)

Ticaret Vekâletinin Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünün 
şikâyetle ilgili cevabi yazısına atfen vâki işarından :

Yapılan tetkikat neticesinde, bu hususun teeyyüdetmemiş 
olduğu belediye namına gelen havalelerin; buna ait fişlerin arka 
yüzlerine Belediye Reisinin imzası ve resmî mühürii alındıktan 
sonra veznece bir kolaylık olmak üzere müstahdemlere öden
mesi keyfiyetinin de bir kolaylık ve hüsnüniyete makrun bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet üze
rine tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1371 24 . X II . 1958
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2971/2971

3389/3389

2994/2994
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adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 17 Temmuz 1958 tarihinde yağan şiddetli 
doludan % yüz zarar görmüş oldukları, bu bapta tanzim olunan 
raporla dahi sabit olup bu sebeple köy halkının yarısı ve hayvan
larının tamamı yiyeceğe muhtaç bir duruma düşmüş bulunduk
larından; acilen yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

 ̂ Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahsullerinin % 65 
inin filhakika zarar görmüş olduğu anlaşılan adı geçen köye 
ait tanzim olunan evrakın Ziraat Bankasına verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1372 24 . X II. 1958

Muharrem öz (Arzuhal hulâsası : 17 senelik belediye zabıta memuru iken
Belediye Zabıta Mc- yersiz bir düşünce ile uzaklaştırılmış bulunduğu vazifesine Şû- 
muru rayı Devletten istihsal ettiği iptal kararı üzerine iade ettirilmiş
Boyabat ve bu açık müddeti ve millî mücadele hizmeti ile birlikte emekli

lik süresini doldurmuş bulunduğu halde; sin haddi sebebiyle 
emeklilik muamelesinin icra kılındığı sırada, hüküm hilâfına 
mezkûr açık ve mücadelede geçen müddeti nazara alınmıyarak 
emeklilik hakkından mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazam- 
nıındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin emekli
lik hizmetinin tesbitinde bir noksanlık olmadığı ve bahis konusu 
müddetlerin Emekli Sandığınca kabul edilmemiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr talebin; ayn bir dâva konusu 
teşkil etmekte bulunmasına binaen; encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1373 24 . X n . 1958

(Arzuhal hulâsası: Kırkıl kasabası adının Altınova olarak de
ğiştirilmesi için sebk eden muamele üzerine; belediye meclisinin 
ve halkın bu yerinde arzusunun reddini mutazammın vilâyet ida
re ve Devlet Şûrası Umumi IIeyetlerinlerincc ittihaz olunmuş 
bulunan kararların bozulması talep ve temennisinden ibarettir.)

Ali Bilge
Kırkıl kazasına iza
feten Belediye Reisi 
Aksaray • Niğde

îmran Taştan 
Hamzakerek köyün
de Muhtar 
Arpaçay - Kars

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Kırkıl kelimesinin öz 
Türkçe bulunması ve iddia olunduğu gibi bir mânaya gelmeme
si, gerekse Altınova adında başka bir beldenin mevcudolmaaı ve
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nihayet 1580 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükümleri dairesin
de bir muamele cereyan etmiş bulunması muvacehesinde; idare- 
ten yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mezkûr tasarruf; bahis konuşsu maddeı 
kanuniye ile icra uzvunun takdir ve yetkisine bırakılmıştır. Vâ
ki talebin bu bakımdan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ve bu mevzu ile ilgili olarak alâkalı idare makamları
na müracaatte muhtar bulunulduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1374 24 . X II. 1958

12586/11699 Hanife Doğan (Arzuhal hulâsası: Askere giden oğlundan dolayı Erzincan
Şurut köyünde Belediyesince kendisine muhtaç asker ailesi yardımı yapılması
Kelkit talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Gerek müstedi, gerek
se oğlu Gümüşhane’nin Kelkit kazasının Şurut köyünde ikamet 
etmekte olup arasıra Erzincan’a gelip gitmekte bulunmaları 
sebebiyle, 4109 sayılı Kanunun 48 nci maddesi mucibince bu 
talebin reddedilmiş olduğu, Belediye Encümeninin bu baptaki 
kararının itirazen Vilâyet İdare Heyetince de incelenerek tas
dik edilmiş olduğu, bu bakımdan dileğin is’afına imkân bulun

la madiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 
bu taleplerin tetkik mercileri gösterilmiş olup İdare Heyeti ka 
rarlannın da katî ve nihai bulunması itibariyle vâki müracaat 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1375 24 . XH 1958

14495/13908 Muhsin Gürzel 
Kâğıt Fabrikası 
Teknisiyen 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : ilkokula devam etmekte iken. 22 gün ünce 
kendisine difteri ayısı tatbik ettirmiş bulunduğu kızı MeraI Hür 
zel’in; muvafakat ve malumatı haricinde »kul idaresince yaptırı
lan B. C. G. ayısı neticesinde; yurt içinde gayrikabil tedavi ve âl il 
bir hale gelmiş olduğundan; Sıhhat Vekâletinin tebligatı üzerim 
aldığı ilişik raporlar münderecatından anlaşılacağı üzere; hastalık 
ancak yurt dışında kabili tedavi görüldüğünden tedavisinin temi
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ni için  vâk i m üraeaati üzerine A rzuhal Encüm enince ittih a z  bu
yuru lan  29 . 1 . 1957 gün ve 4605 say ılı K ararda  ya zılı vekâlet 
tem silcisinin  m ezkûr aşının böyle bir reaksiyon yapm ayacağı ve 
buna tıp  litarötöründe tesadüf ed ilm ediği yo lundaki bey anal mm  
istidada  açıklandığı üzere; asla varit bulunm am asına ve tıbbın  
sakat bırakm ış olduğu evlâdı karşısında du ydu ğu  e ln n  ve n a lı  
im kânsızlığa binaen; kanun yo lu  veya sair im kânlardan fayda lan 
dırılarak teda v is i esbabının istikm ali ve bahis konusu ş i k â y e v e  
m üracaatının  Yüksek S ıhhat Şûrasına te tk ik  ettirilm esi taleple
rinden  ib a re ttir .)

Müracaat; selef encümenin 18 . VI . 1958 tarihli toplantısın
da tetkik olunmuş istek veçhile Sıhhat Şûrasının mütalâaları 
alınmak üzere dosyanın vekâlete gönderilmesi tensip kılınmış
tır.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin 11 Aralık 1958 ta
rihli cevabi yazılarına bağlı olarak gönderilen 1968 sayılı Sıhhat 
Şûrası kararında ezcümle : «Meral Gürzel’in utfulü dairesinde 
evvelce tüberküloz olup olmadığının kontroldan geçirildikten 
sonra tatbik edilen B. C. G. aşısının, difteri serumu zerkinden 
22 gün sonra yapıldığı takdirde dahi romatoit arterit denilen 
hastalığı tevlidedemiyeceği kanaatine ittifakla vanldiv denil
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Sıh
hat Şûrasının yukarda belirtilen kararına göre; talep hakkuıda 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1376 24 . X II. 1958

(A rzu h al hulâsası : İlişik olarak (akilim  e tliğ i tapu senedi ile 
m aliki bulunduğu arsasının (tra fın a  (kom şular ta ra f aidatı eöııli'd: 

haline getirilm em esi için) çevirm iş olduğu tahta perdelerin  hiçbir 
karara'■ müstenielolmaksıziiı gayrikanuni bir şekildi y ık t ır  daral, 
m utazarrır edilm iş olması üzerine buna içlisin• eden Fener A u lu  

ı/esi M üdürü Sefahattin hakkında aletdı r< eııl kaym akam lık . »m / j - 

lik ve vekâlet ınakamUtrına yapm ış olduğu şikâyet ve m i irai a<ıt 
nııı tamamen h im ayekâr bir düşüneı ile şikâyet e ttiğ i adı g e r e n , 

in tikal e ttir ild iğ in d en  ve m um aileyhin bu yüzden kendisine »a/l- 
rikant/ııi b ir şekilde para eczası verdiğinden, şikâyet!erinin  t ' v a h  

etm esi üzerim  de o tarih le m n 'i  hükümlere göre kanuni bir nee 
bu riye t olm adığı halele bunu ruhsalsız yapm ış olduğu, yerin  I eıı 
dişine ait lnılıınmu/lığı gibi tam am ın indi, m esnetsiz iu kanım sıu

21339/19831 Abdullah Altınbaş 
22117/20597 Balat Kireçhanc 
22180/20660 sokak No: 10 

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

tebligatlar yapıldığından şikâyeti ve bu kanunsuzluğun bir mül
kiye müfettişi marifetiyle tahkik ve tesbit ettirilmesi ve buna cü
ret eden adı geçen nahiye müdürü ile Fatih Kaymakamı hakların
da muktazi muamelenin icrası ve zararlarının telâfi ettirilmesi ve 
bu kararların kaldırılması esbabının istikmali talep ve şikâyetle
rini mutazammmdır.)

imar ve iskân Vekâletinin cevabi yazısında : îstanbnl Valili
ğinden alınan malûmata atfen, bahis konusu yerde izinsiz ola
rak yapılan tahta perdenin bu sebebe mebni belediye amelesi ta
rafından yıkılarak enkazın kendisine verilmiş olduğu, bu itibar
la vekâletçe yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hukuki bir ihtilâf mevzu teşkil eden 
talep hakkında, mtistedinin kanun yollarına müracaat hakla 
mahfuz bulunduğundan encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1377 24 . XH . 1958

(Arzuhal hulâsası: Yanlış ve hatalı bir sicille (Orduda istih
damı caiz olmadığı yolundaki; mütalâaya müsteniden) haksız 
olarak yapılan terhis muamelesinin; üst âmirlerinin verecekleri 
vc tetkik olunacak sicillere intizar en durdurulması ve muvazzafa 
geçirilerek üsteğmenliğe terfi ettirilmesi taleplerinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1076 sayılı 
Kanun hükümlerine göre yetiştirilmiş hava yedek subayı olan 
ra üstedinin hava ikmal branşına alınması ve İkmal Okulundaki 
tahsil durumu ve aldığı siciller, 1958 yılındaki menfi sicil du
rumu subay nasbmdan itibaren bir yıllık fülî hizmeti de hitam 
bulmuş ve terhise hak kazanmış olmasına rağmen; yer hizmet
lerinde dahi çalıştırılmak suretiyle kendisi hakkında iyi niyet 
izhar olunduğu açıklandıktan 3onra; mumaileyhin şikâyet ko
nusu hakkında idari dâva da açmış olduğu bildirilmelrtedir.

Gfjreği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve ihtilâfın; İcaza mer
ciince tetkila lâzımgelen ve bu mercide İncelenmekte bulunan 
bir hususa taallûk etmekte bulunmasına göre, encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Sebati Işıker 
Hava Yer İkmal 
Teğmeni Hv.tkm. 
Merkezi Tesellüm 
Yollama Âmiri 
Malatya

1378 24 . X II. 1958
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3092/3092

3214/3214

Nazmi Pınar 
Ulugazi mahallesi 
Yavuz sokak N o: 21 
Samsun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Rifat Gültekin 
Halk Eğitimi Mer
kezinde Yetiştirme 
Yurtları ve Staj 
Okulları Ziraat 
öğretmeni 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası: B u lgaristan  göçm enlerinden olup 1950 se
nesinde m ü re ttep  mahal olarak gösterilen  Sam sun’a yerleşm iş ve
8  y ıld ır  da  burada açm ış olduğu bir dükkânda çalışarak efrad ı 
ailesin i geçindirm ek, m uhit ve m üşteri edinm ek su retiy le  va z iye 
tin i de az - çok dü zeltm iş b ir du ru m da olduğu halde; iskân  hak
k ı bakım ından A y d ın ’a nakline karar ver ilip  kısa bir m ü d d et içe
risinde hareketin in , alesi halde hakkını kaybedeceğinin  teb liğ  edil
m iş bulunduğundan bahsile; kendisinden  a y r ı olarak iskân  olu
nan babasını burada kaybed ip  bü tün  aile efradına kendisin in  
bakmak sorunda olduğu ve bu nakil em rine uydu ğu  takd irde  be
raber g itm esi ica b e ttiğ i bıı takd irde de bunlar iskân haklarını 
kaybedecekleri ve kendisinin  ise geçim  düzen i bozulacağı, m ağ
d u r ve sefil olacağı göz önüne alınarak; eski m ü re ttep  m ahalli 
olan Sam sun'da iskânı için em ir verilm esi talebinden  ib a re ttir .)

traar ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında: Sanatkâr ve 
hak sahibi olan müstedinin muvakkaten iskân olunduğu Sam
sun’da Hazine arazisi ve başkaca da yer temini mümkün bulun
madığı için, iskân tahsisatından inşa edilmiş boş göçmen evleri 
olan Aydın Vilâyeti merkezine nakline karar verildiği ve ma
halli mürettebi olan Aydm’a kadar şevki için lüzumlu tahsisa
tın da gönderildiği,, mer’i mevzuat muvacehesinde dileğin is’afı 
mümkün bulunmadığı gitmemekte ısran halinde de ihtiyaçsız 
göçmen sayılması iktiza edeceği bu husustaki Valilik mütalâası
nın da gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
tâyini muameleye mahal olmadığına; âzadan Nüzhet Ulusoy, 
Mshmet Dclikaya ve Mustafa Nuri Okcuoğluiıun vâki muhale
fetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

En •iımen karan ve ne sebepten verildiği

1379 24 . XH . 1958

( A rzu h al hulâsası : 6273 sa y ılı K anuna istin aden  D ev le t Şû
rasından aldığ ı, b ir örneği ilişik  ilâm a göre; 50 lirada  geçen mük
tesep kıdem i nazara alınarak, 4 . X  . 1955 tarih inde 70 lira ya  in ti
bak e ttir il ip  3 . 1 .  1956 da SO, 3 . 1 .  1959 tarih inde de 90 liraya  
te r f i  e ttir ilm esi ik tiza  e ttiğ i halde; kadrosıızluJ' sebebiyle ancak 23 
aylık bir gecikm edcn sonra 80 liraya  te r fi  e ttirilm ekle m ağdur  
edild iğ inden , zıyaa  uğrıyan  haklarının te r f i  m ü ddetlerin de sayı
larak 3 Ocak 1959 tarih inde istihkak kesbedeceği 90 lira ya  ie r fi  
ettirilm ek  su retiy le  m ezkûr ilâm ın  infazı esbabının tem in bnyu- 
rulması ta lebin i m ut uzanım ındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin intibak 
muamelesinin; Devlet Şûrasından aldığı karar dairesinde ve 
müktesep hakkı da nazara alınarak mesleke döndüğü 4 . X . 1955 
tarihinde 70 liraya terfi ettirilmek ve ilâm infaz edilmek sure
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tiyle yapıllhış olduğu açıklandıktan sonra; kendisine bu tarihte 
tanınan 2 sene 4 ay 27 günlük kıdemine göre, 7 . V . 1956 tari
hinde 80 liraya terfi ettirilmesi iktiza etmiş ise de müsait kadro 
temin edildiği 30 . XI . 1957 tarihinde terfi ettirilebildiği ve bu 
duruma göre 3 yıllık terfi süresini 1960 yılında doldurmuş ola 
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tasdikli bir sureti dosya arasında bulu
nan bahis konusu ilâmla, müstediııin mesleke döndüğü tarihte 
almakta olduğu aylıkta geçen müktesep kıdeminin yapılan mtı- 
bakta nazara alınması derpiş olunmuş ve hilâfına tesis olunan 
muamele iptal edilmiş bulunulmaktadır.

Vekâlet cevabında ise bu müddeti nazara alınmak suretiyle 
iptal olunan tasarrufun İslah edildiği bildirilmektedir. Mezkûr 
ilâm da; mütaakıp terfilere dair ne açık ne zımni bir hüküm 
yoktur.

Bu bakımlardan ademiinfaza matuf şikâyet varit görülmemiş 
ve normal terfilere taallûk eden ihtilâflann tetkik ve halli ise 
kaza merciine ait bulunmuş olması itibariyle vâki müracaat üze 
rine encümenimizce tâyini muamele mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1380 24 . XII. 1958

3979/3979 Ali Aşıklar
(S. No: 1) îçcebeci Oba sokak

Dilekçiler : 1950 yılında yurda gelen Bulgaristan muhabir
lerinden olduklarını ve şimdiye kadar iskân edilmediklerini be
yanla, Ankara’da göçmenler için inşa edilen evlerin bir an evvel 
kendilerine verilmesini istemektedirler.

No: 13 
Ankara

3978/3978 Yusuf Âşıklar 
(S .-N o: 2) îçcebeci Oba sokak

3977/3977 İsmail Atikler
(S. No: 3) îçcebeci Oba sokak 

No: 13 
Ankara

No: 13 
Ankara

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta İmar ve İskân 
Vekâletine müracaatte bulunmalan lâzımgeleceğinden vâki ta
lepleri hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1381 24 XII. 1958
3976/3976 Ali Yan 

(S. No: 4) Akmanlar sokak
9 No -. lı Muhtarlık
5 /A  
Ankara

3962/3962 Mümin Yıimaz *
(S. No: 5) Samanpazarı Kırgız

mahallesi Güner so 
kak No: 20 
Ankara
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3961/3961 Muhittin Sezer 3951/3951
(S. No: 6) Hacettepe Zambak (S. No: 15)

sokak N o: 4/B

5960/3960 
IS. No: 7)

3958/3958 
(S. iVo: <S)

3957/3957
(S. N o : 9)

3956/3956 
i S. No: 10)

: ¡955/3955 
(S. N<): 11)

3954/3954
(S. No: 12)

3953/3953 
(S. No: 13)

A nkara

İbrahim  Filibeli 
Akköprii Varlık 
M ah a 11 esi Y aka eı k 
sokak No: 12 
Ankara

Seyit Bozca 
Samanpazarı Kırgız 
mahallesi Güııer .so
kak No: 20 
Ankara

Behçet Atılgan 
Samanpazarı Kırgız 
mahallesi Güııer so
kak N o : 17 
Ankara

Hüseyin Meriç 
Akküprü Varlık 
mahallesi Yenikapıı 
caddesi 36 
Ankara

Ahjiıet Bozoğlu 
Samanpazarı Kırgız 
mahallesi Gün er so
kak No: 20 
Ankara

Şükrü Çınar 
Ulucanlar Oğuzlar 
mahallesi Gürbüz 
sokak No: 13 
Ankara

Kani Sezer 
Hacettepe Zambak 
sokak N o : 4 /B  
Ankara

Ali Bican

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve ad resi |

caddesi 23/6  
Ankara

3950/3950 Ramazan Çalışkan 
(S. No: 16) Kurtuluş mahallesi 

Çimen sokak No : 11

3932/3932 
(S. N o:24)

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3952/3952 Arife Plevııeli 
¡S. No: 14) Yenimahalle Akın 

caddesi 23/6  
Ankara

3939/3939 
(S. No: 17)

; 3938/393* 
i (S. No: 18)

3037/3937 
(S. No: 19)

3936/3936 
(S. No: 20)

3935/3935 
(S. No: 21)

3934/3934 
i S. No : 2« }

3933/3933 
(S. No: 23)

Ankara
Mehmet Balkan 
Varlık mahallesi 
Göçmen evleri Yıl- 
dızeli sokak No : 4 
Ankara

Hüseyin Karagöz 
Varlık Mahallesi 
Göçmen evleri Ya
kacık sokak No: 14

Mehmet Balkan 
Kayabaşı; Koru so
kak No: 3 
Ankara

Hasaıı Elifoğlıı 
Varlık Mahallesi 
Göçmen evleri Ya 
kaçık sokak No: 8 
Ankara

Salih Balkanlı 
Varlık Mahallesi 
göçmen evleri Yıl 
dizeli sokak No: 4 
Ankara

Mustafa Sen gül 
Fincanlar Akhag 
mahallesi EylûI so
kak No: 17 
Ankara

Mehmet. Sünnetçe 
Bahçclievler 5 tıci 
sokak No: 29 
Ankara

393.1 /3 9 3 1 
(S. No: 25)

3926/3926 
(S. No: 26)

3922/3922 
(S. No :27 ı

3920/3920 
(S. No: 28 ı

3909/3909 
(S. No: 29)

3908/3908 
(S. No: 30)

3907/3907 
(S N o:31 )

3906/3906 
(S. No: 32)

Ali Zincir 
Ulucanlar Akbaş 
mahallesi Eylül so 
kak No: 17 
Ankara

Yakup Kaplan 
Varlık mahallesi 
göçmen evleri Ya 
kaçık sokak No: s  
Ankara

Kasan Çelikel 
İncesu Tepesi 
No: 163 
Ankara

Nakive Taşkın 
İncesu Tepesi 
No: 163 
Ankara

Veysel Nal bant oğlu 
İncesu Tepesi De- 
ğirınenüstii No: 220 
Ankara

Celâl Erdoğan 
Yenituran mahallesi 
Ahmet Akman cad 
desi No: 14/B  
Ankara

İsmail Erdoğan 
Yenituran mahalleyi 
Ahmet Akman cad 
desi No: 14/B  
Ankara

Hacer Tutan 
Yenituran mahallesi 
cami civarı No: 51/A  
Ankara

İsmail Şeıısebat 
Altındağ; Hayri Ak 
manlar mahallesi 9. 
muhtarlık No 22/C  
Ankara



Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

i Arzuhal 
No.

3891/3891 İsmail Tunalı 3872/3872
(S. No: 33) Yenimahalle Ivedik (S. No: 40)

caddesi No: 86
Ankara

3886/3886 Hüseyin Karabel
(S. No: 34) Coşkun sokak No: 53 3871/3871

Yenimahalle - Anka (S. No: 41)
ra

3885/3885 Ümügül Yantra
(S. No: 35) Yenidoğan Sultan 3870/3870

Murat mahallesi Es (S. No:42)
kişehir sokak
No: 273/B
Ankara

3869/3869
3884/3884 Mehmet Aku (S. No: 43)

(S. No: 36) Altındağ mahallesi
Kaymakamlık arkası
Pilevne sokak No: 19
Ankara 3868/3868

(S. No: 44)
3883/3883 Haşan Girdap

(S. No:37) Altındağ mahallesi j
Kaymakamlık arkası; 3867/3867
Plevne sokak (S. No: 45)
No: 19/A
Ankara

3879/3879 Kadir Cessur
(S. No: 38) Yenimahalle 10 ncu 3866/3866

durak Dicle sokak (S. No:46)
No: 49
Ankara

3873/3873 Niyazi Aktuna 3865/3865
(S. No:39) Seyran Bağlan |(S. No: 47)

Bağlar caddesi
No: 90
Ankara

Arzuhal sahibinin I 
adı, soyadı ve adresi

Muhittin Aktuna 
Seyran Bağları 
Bağlar caddesi 
No: 90/A

Ankara
Hilmi Aktuna 
Seyran; Bağlar cad
desi No: 91/A 
Ankara

Recep Bayraktar 
Doğanbey mahallesi 
Tayyare sokak No: 3 
Ankara

Hüsnü Aktuna 
Seyran; Bağlar cad
desi No: 91/A 
Ankara

Hüseyin Bayraktar 
Doğanbey mahallesi 
Tayyare sokak No: 3 
Ankara

Hulusi Teeimer 
îmreor caddesi 
Uğurlu Apartımanı 
No: 1 
Ankara

Adem Bayraktar 
Tavukçuluk ve Arı
cılık Enstitüsü 
Ankara

İsmail Bayraktar 
Yenidoğan Sultan- 
murat mahallesi 
No: 440 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3854/3854 Mehmet Rüstemli 
(S. No: 48) Yenidoğan mahal

lesi Eskişehir sokak 
No: 156
Altındağ - Ankara

3839/3839 Ali Gülün 
(S. No: 49) Plevne mahallesi 

No: 17 
Ankara

j 3835/3835 Lûtfi Bayraktar 
(S. No: 50) Yenidoğan Yüksel 

Sineması arkası 
\To: 331 
Ankara 

3834/3834 Rasim Sertel 
(S. No: 51) Yenidoğan mahal

lesi Hayri Atmanl ar 
sokak No: 16 
Ankara

3833/3833 Mehmet Bayraktar 
(S. No: 52) Altındağ mahallesi 

Yüksel Sineması 
karşısı No: 8 
Ankara 

3820/3820 Un ver Her gül 
(S. No: 53) Yenituraıı mahal

lesi Esnaf sokak 
No: 71/2 
Ankara

3819/3819 Mehmet Güldiken 
(S. No: 54) Yenituran mahal

lesi Ahmet Atman 
caddesi No: 22 
Ankara 

3818/3818 Eşref Erol 
(S. No: 55) Yenituran mahal

lesi Esnaf sokak 
No: 38/2 
Ankara
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

3845/3845 Ergun Özata 
(S. No: 5G) Cumhuriyet caddesi 

No: 24 
Kütahya

3852/3852 Bilâl Benli 
(S. No: 57) Yavruturna mahal

lesi Sel sokak 
No: 134 
Çorum

3853/3853 Ilakkı Alcyıl ve 
(S. No: 58) arkadaşları

DDY 2. îş. Revi-
zörlükte
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Terhis vesikasını vaktinde Eskişehir Askerlik Şu
besine kaydettirememiş olmasından dolayı mezkûr şubece 
(1 500) hra para cezasına çarptırıldığını beyanla bu cezanın 
affını istemektedir.

Dilekçi : Öğretmen vekili olduğunu beyanla, asli kadroya
alınmasını istemektedir.

Dilekçiler : Devlet Demiryollan 2 nci İşletmesinde vazife 
gören işçiler adına bâzı temennilerde bulunmaktadırlar.

3860/3860 Mehmet Fahri Kes- 
(S. No: 59) kin

Ak köyünde 
Giresun

3857/3857 Refik Oduncu 
(S. No: 60) Muhtar

İbrik köyünde 
Hazro

Dilekçi : Köylerindeki vakıf bahçenin borçlanma yolu ile 
namına tescilini istemektedir.

Dilekçi : Bankaya olan borçlannın tahsilini temin için hacze 
tevessül edildiğini ve bu halin ise köylüyü şiddetle tazyik ey
lemekte bulunduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

3894/3894 IIulusi özdemir 
(S. No: 61) Adliye karşısında 

Asım At alay eliyle 
Tarsus

3832/3832 Süleyman Sanöz 
(S. No: 62) M. K. E. Kurumu 

Pirinç Fabrikası 
Başpuvantörü 
Kırıkkale

3831/3831 İsmail Sözcr ve ar- 
(S. No: 63) kadaşlan

T. C. DDY Mağaza 
Müdürlüğü İşçi 
Mümessilliği 
Eskişehir

3829/3829 Ali Uçak 
(S. No: 64) Caıniikebir mahal

lesi Giimüşbahçe 
sokak No: 10 
Ereğli - Konya

Dilekçi : Kore Savaşma iştirak ederek üç yerinden yaralan
dığını beyanla, diğer malûller gibi kendisine de aylık bağlan
masını istemektedir.

Dilekçi : On sekiz yıllık hizmetinden ancak, dört yılının 
emeklilik müddetine sayıldığından bahsile, bakiyesinin de na
zara alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Ücretlerinin artırılması suretiyle terfih edilme
lerini istemektedirler.

Dilekçi : kendisine İskân veya Toprak Kanunu hükümlerine 
tevfikan yeniden arazi verilmesini veya elinden alınmış olan 
eski toprağının iadesini istemektedir,



8648/3648 
(S. Xo : 65)

Arzuhal
No.

• 5842/3842 
(S. No: 66)

3843/3843 
(S. No: 67)

3895/3895 
(S. Xo: 68)

3830/3830 
(S. No: 69)

3836/3836 
(X. No: 70)

Dilekçi : Sahibi bulunduğu (İleri Yurt) gazetesinin resmi 
ilânlardan mahrum bırakıldığını beyanla, intişara devam ede
bilmesi için bu gazeteye de mezkûr ilânlardan kâfi miktarda 
tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Gümrük Muhafaza memuru olarak vazife görmekte 
iken bir iftiradan dolayı mahkemeve verilmişse de neticede 
beraet ettiğini beyanla, eski görevine iadesini istmektedir.

Dilekçiler : Söke Pamuk Tarım Satış Kooperatifi işçilerin
den olduklarım, idare âmirlerinin kendilerine kışlık elbise ve 
ayakkabı vermedikleri gibi hafta ve genel tatil günlerine ait 
yevmiyelerini de ödemediklerini ve izin haklarından da istifade 
edemediklerini beyanla, gereğinin müstacele» yapılmasını iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürürlüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin, son kararı almaya yetkili idari makam ve 
ya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzım- 
gelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talep ve 
şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve miistedilerin mezkûr makam ve mercilere usulü 
dairesinde ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1382 24 . XII. 1958

Zekeriya Kırımlı Dilekçi: Millî Mücadeleye iştirak edip de halen iktisadi
T. Demir ve Çelik Devlet Teşekküllerinde vazife görmekte bulunan kimselerin de
İşletmeleri U. Md. Memurin Kanununun mülga müzeyyel maddesi hükmünden is-
Personel Servisinde tifade ettirilmesini teminen alâkalı kanunda tadilât yapılması-
Memur nı istemektedir.
Karabük »
Abdullah Yırtıcı ve Dilekçiler: Hidematı vataniye tertibinden aylık bağlanma-
arkadaşı sın» istemektedirler.
Söğüt köyünde 
Hassa

liahattinÇakıroğlu Dilekçi: Divanı Muhasebat ilâmiyle namına zimmet kayde-
Gelir Müdürü dilen 2 175 liranın terkini hususunda bir kanun çıkarılmasını
Tunceli istemektedir,

Abdurrahman Ef- 
hem Dolak 
tleri Yurt Gaze
tesi sahibi 
Diyarbakır

Himmet Coşkun 
Hatay caddesi 367. 
sokak No : 3 /A 
İzmir

Mustafa Uğraş ve
arkadaşları
İsa köyünde Bak*̂
kal eliyle
Söke



3893/3893 Canip Taslak 
(»S. No: 71) İpekçilik caddesi 

Küçükaraiık sokak 
No: 17 
Bursa

3890/3890 İbrahim Akea ve 
(S. No: 72) arkadaşları 

Adliye zabıt 
kâtipleri 
Finike

3878/3878 Sedat Akın 
(S. No: 73) 3. sınıf Muamelât 

Memuru Ege Böl
gesi Emniyet Bas 
müfettişliğinde 
îzmir

3875/3S75 İsmail Güveıı 
(S. No: 74) Cumhuriyet ma

hallesi Yıldırım 
sokak No: 28 
Eskişehir

3864/3864 Bahattin Tosyalı 
(S. No: 75) ve arkadaşları 

Eğitmen
Hacıbey köyünde
Kastamonu

3863/3863 Kasim Caıı 
(M. No: 76) Arazi Kadastro 

Müdürlüğü Kotı 
trol Memuru 
Bolu

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

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçiler: Mahkeme zabıt kâtiplerine de tazminat verilme
si hakkmdaki teklifin bir an evvel kanunlaştmlmasmı istemek
tedirler.

Dilekçi : Okul tazminatı olarak Hâzinece tahakkuk ettirilen 
6 161 liranın af yolu ile terkinini istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste-

Dilekçileı*
inektedirler.

Eğitmenlere de emeklilik hakkı tanınmasını iste-

Dilekçi : 6981 sayılı Kanunda borçlanma için tâyin edilen 
altı aylık müracaat müddetinin uzatılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn gösterilmiş olan 
taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili hususlara ta
allûk ettiği anlaşıldığından bu talepler hakkında zikredilen se 
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti 
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1383 24 . X II. 1958

3876/3876 ismet Tiryaki Dilekçi : Sultan Arslanoğlu adındaki kadının haksız yere
(H. No: 77) Kuşu Meydanı bir kısım eşyasını zaptettiğini beyanla, bu eşyanın bir an evvel

Urfa kendisine iadesi hususunun teminini istemektedir
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3840/3840 
(S. No: 78)

Arzuhal
No.

3825/3825 
(S. No: 79)

3904/3904 
(S. No: 80)

3900/3900 
(S. No: 81)

3898/3898 
(S. No: 82)

3972/3972 
(S. No: 83)

3946/3946
(S. No: 84)

3945/3945 
(S. No: 85)

Ilasan öztürk ve 
Kerim öztürk 
Ivöpürlü köyünde 
Kurşunlu

Bicaıı Bağcıoğlu 
Topkapı Tramvay 
caddesi No: 82 
İstanbul

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

Dilekçiler : Kendilerinin mevkuf bulunduğu bir sırada köy 
halkının birleşerek bütün mr»l ve mülklerini tahrip ve yağma 
ettiklerini beyanla, müsebbiplerin cezalandırılmasını ve zarar 
ve hasar bedelinin de bunlara tazmin ettirilmesini istemektedir
ler.

Dilekçi : Harb malûlü olmasına binaen hakkında 5107 sayılı 
Kanuna tevfikan muamele yapılması icabedeceğini beyanla, ik
tizasının bu dairede ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
talepler, adlî veya idari kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış yahut bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk 
ettiğinden, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan, mezkûr taleplerin encümenimizce tetkik mevzuu yapı- 
lamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1384 24 . X II. 1958

Haydar Savaş 
Beşiktaş Vişnezade 
Dibekçikâmil sokak 
No: 6/1 
İstanbul

Halil Özsöğiit ve 
arkadaşları 
özel İdare Memuru 
Kütahya

Hehmet Alkan 
Emniyet Teşkilâtı 
bekçileri 
Zonguldak

Mehmet Çakmak 
Ceza Evinde mah
kûm 
Denizli

Mehmet Gümüş ve 
arkadaşlan 
İdare Heyeti Kâtibi 
Kütahya

Emin Can 
Kâzımiyc Köyü 
Okul Eğitmeni 
Geyve

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun hizmeti âhire zammına mütaallik hükümleri
nin adilâne bir şekilde tadili esbabının istikmali talebinden ibaret
tir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle 2-5  terfi hakkın
dan mahrum kalmış olan idarei hususiye memurlarının bu mağdu
riyetlerinin telâfisini temin maksadiyle bir intibak kanunu çıkar 
rılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çarşı ve mahalle bekçileri hakkmdaki Ka
nun lâğvolunmak ve bekçiler muvazenei umumiyeye alınmak su
retiyle âmme hizmeti görmekte olan bu teşkilât mensuplarının hi
mayeye alınmaları talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Umumi af talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Uzun seneler kadrosuzluk sebebiyle terfi- 
den mahrum kalmış bulunan Dojıüiye Vekâleti vilâyetler tâli me
murlarına, kadro teminini derpiş eden teklifin bir an önce kesbi 
kanuniyet eylemesi temennisinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eğitmenlere; emeklilik hakkı tanınması ve 
memurine verilen sair yardımlardan faydalandırılmaları talebin
den ibarettir.)
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N o . a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i E n c ü m e n  k a r a r ı v e  n e  s e b e p te n  v e r i ld iğ i

3919/3919 Ali Koeer 
(S. No: 86) Karalcöçek Okul 

Eğitmeni 
Hekimhan

390.')/390i) Al)dülk(ıriııı Ihınum 
(S. No: 87) Iîashoea mahallesi 

128. sokak \o : 1 
Akhisar

3965/3965 l'”;]lirettin Varol 
(S/No: 88) Ortadandık No : ! 

Avvalık

39<S 1/398! İbrahim Ak yün 
(S. No: 89) Nüfus Memuru 

Pütürge

(A rzuhal hulâsası. 

mütedairdir.)
Eğitmen ücretlerinin artırılması talebine

(Arzuhal hulâsası : B irinci Cihan Harbinde Kafkas ('( »be
sinde yaralnarak mâlûl kalmış ve bu durumunu, m üeyyit raporu 
da M illî M üdafaa Vekâletinde bulunmuş olmasına rağmen m üd
det m üruru bakımından hal;,kının ziyaa uğramış bulunduğu bildi
rildiğinden ahiren yürürlüğe giren kanun hükümlerinden fayda
landırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisi gibi, idarenin kanunsuz ve ';cyfî 
hareketleri yüzünden, bizzarure emekliye ayrılm ış olup meslekte 
kendilerinden istifade olunabilecek tecrübeli öğretmeni erin tekrar 
meslek e alınmalarını ve ikramiyelerinin maaşlarından kesilmesini 
tem inen bir kanun tek lif olunması talebinden ibarettir.)

. ( Arzuhal hulâsası : 3 0  senelik mesbıık hizmetleri bulunmuş 
olmasına rağmen halen 3f> -  ¡0  lira arasında maaş almak sureliyle  
kadrosuzluk yüzünden mağdur kalmış olan Dahiliye mesleki me
murlarının terfi ve terfihlerini teminen bir intibak kanunu tek lif 
edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten açıklanmış 
olan istidalardaki vâki talepler; hakkında yeni bir kanun teklifi 
ile ilgili bulunduklarından; bu mevzuda yetkili bulunmıyaıı en- 
cümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1385 24 . X II. 1958

3975/3975 Mehmet MadiPar- 
(X. No: 90) lak

Avloeuk köyünde 
Araç

3968/3968 Mehmet Marangoz 
(S. No: 91) Molla§eref mahal

lesi Sarnyhamamı 
sokak No: 9 
İstanbul

3963/3963 Hayriye Caymaz 
(S. \To: 92) Eşrefpaşa 465.

sokak No: 7 
İzmir

(Arzuhal hulâsası: Kızı Sairne'nin doğum kaydının tashihine 
mütadllik olarak A nkara A sliye İk inci H ukuk  Mahkemesince ve
rilmiş olan hükm ün iptali talebinden ibarettir.)

(A rzuhal hulâsası: K anuni iskân 
şikâye I i m u t azam mındtr.)

hakkının tanınm adığından

(Arzuhal hulâsası: Kanuni hakkı olan dul maaşının bağlanma
dığından şikâyeti mut azaminindir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

3944/3944 Abdüllâtif Yarar 
(S. No: 93) Balbey mahalle

sinde 
Antalya

3929/3929 Sait Çalhan 
4279/4279 Ceza Evinde mah- 

(S. No: 94) kûm
Tavşanlı

3917/3917 Nuri Şar 
4790/4790 Kosavalı Nuri Şar 

(S. No: 95) Berber Mehmet ya
nında 
Pozantı

3982/3982 Kauçuk Hamur ve 
(S. No: 96) Lâstik Ayakkabı

İmalâtçılar Derneği 
Trabzon

3980/3980 Abdullah Cingöz 
4262/4262 Abbas mahallesinde 

(S. No: 97) Karaman

2576/2576 Ali Sönmez 
(S. No: 98) Emniyet Komiseri 

Kozlu - Zonguldak

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Korkuteli tahsil memuru iken ahvali sıh- 
hiyesine binaen istifaen ayrılmış olup 19 senelik hizmeti memu
riyetine binaen; mer’i kanun hükümleri dairesinde kendisine te
kaüt aylığı bağlanacağı yerde 1 816 lira gibi cüzi bir ödemede 
bulunulduğundan şikâyeti ve emeklilik aylığı bağlanmasını ve 
mezkûr meblâğın bu aylıktan mukasseten kesilmesi taleplerini 
mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Vaktiyle beraetle neticelenin bir isnat do- 
layisiyle mevkuf kaldığı 11 aylık mevkufiyet müddetinin 2 sene 
2 ay 20 günlük hapis cezasından mahsubolunması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5837 sayılı Kanuna tevfikan ödenmesi 
lâzıma elen pazar ve tatil ücretlerinin Kar ay ollarınca verilmedi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Lâstik ayakkabı imalinde kullandıkları 
rejenere imalâtı 6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu ile İstihsal 
Vergisi dışında bırakılmış ve birçok vilâyetler tatbikatı da bu 
yolda bulunmuş olmasına rağmen Trabzon’daki imalâtçılardan 
bu vergi alınmak suretiyle yurtta ikili bir kanun tatbik edilmekte 
bulunulmasının bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Rençberlikle müştagil bulunduğu halde 
birkaç yıldır Karaman’da oturmuş olduğu ileri sürülmek sure
tiyle 60 - 70 yıldır tahtı tasarrufunda bulunan arazilerinin top
rak tevzi komisyonunca; elinden alınmış olduğundan ve istidada 
adları yazılı kişilerin kanun hükmünden istifade edemiyecelc du
rumda bulunmuş olmalarına rağmen topraklandırılmış bulun
duklarından şikâyeti ve yerlerinin kendine bırakılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1911 doğumlu oğlu için 1947 yılında vâki 
talebi üzerine 1950 yılında ödenmiş olan 60 liralık doğum ikra
miyesinin, Divanı Muhasebatın bir ilâmına müsteniden 5 yıllık 
alacak mürur zamanından bahsile 87 lira olarak maaşından tevkif 
ve istirdadedilmiş olduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettiği hususlar yukarda hulâsaten 
açıklanmış olan istidalardaki vâki talep ve şikâyetler; kaza 
mercilerince tetkik olunması lâzımgelen veya bu mercilerde İn
celenmekte veya incelenmiş v karara bağlanmış olan hususata 
taallûk tmekte bulunduklarından Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1386 24 . X II . 1958



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

3927/3927 İhsan Akman 
(S. No: 99) Emekli Liman Reisi 

Kel. Ereğli

3970/3970 Haydar Yıldırım 
(S. No: 100) Küseler köyünde 

Çat-

3964/3964 Mustafa Depren 
(S. No : 101) Tapu Sicil Monumı 

Kürtün - Torul

3925/3925 Mehmet Ertuğrııl 
(S. No: 102) ve arkadaşları

Lise ve ortaokul
hademeleri
Bolvadin

3924/3924 Mehmet Zeki Sağır- 
(S. No: 103) oğlu

Bahriye caddesi 
Bostan sokak No : 9 
Kasımpaşa - İstan
bul

3907/3967 Necip Elien 
(S. No: 104) Düz cadde No: 39 

İskenderun

3984/3984 Hürriyet ve İstiklâl 
(S. No: 105) mahallesi 1). I’.

İdare Heyeti 
Bursa

(A rzu h a l hulâsası: M illî M ücadele sırasında m illî k u v v e tle r i
m iz emrine kaçırılan A lem dar V apurunun kaçırılm asında ya ra r
lık ları sehk edenlerden olup A lem dar M uharebesinde dii§m an as
kerlerin i ve TUH adlı yü zbaşıyı esir eden kahramanla/ra her sene 
yap ılan  bayramda, belediyece verilm ekte ulan nakdî m ükâfa tın  
verilm esinden sarfınazar olunduğundan ileris i için  güzel b ir  ör
nek teşkil eden m ezkûr m ükâfatın  eskisi g ib i ödenm esi esbabının  
h in in i talebinden ibare ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: İh tiyacın a  binaen H azine arazisinden ken
disine arazi verilm esi talebinden ibare ttir .)

(A rzu h a l hulâsası: O rtaokulu ve iklim  şa r tla n  m üsait bulunan  
bir mahalle nakli m em uriyet e ttir ilm esi talebine m ü ted a ird ir .)

(Arzuhal hulâsası: Bugünkü hayat şartlarına göre aldıkları 
ücretler kifayetsiz ve cüzi olan orta, lise ve ilkokul müstahdem
lerinin ücretlerinin artırılması ve kendilerine ikramiye, elbise ve 
ayakkabı gibi nakdî ve ayni yardımlarda bulunulması taleplerin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İstanbul Galata köprüsünden Haliç ve 
Kadıköy iskelelerine girerken mevcut boş yerlerden birinin ef
radı ailesinin geçimini temine medar olmak ve ufak ticari bir meş
galede bulunmak üzere bedeli icar mukabili kendisine verilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: W yıldır Türkiye’de oturmakta ve çocuk
ları da İskenderun’da doğmuş ve aslen Türk bulunmuş olmaları
na rağmen Yunan tabiiyetinde göründüklerinden; Türk vatan
daşlığına kabul edilmeleri esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: İskân olundukları iki mahalleye ait kana
lizasyonun, çıkış kanalizasyonunun bir an evvel yapılarak gayri- 
srhhi halin bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce henüz katî karara bağlanmamış hu- 
susata taallûk etmekte bulunmalanna ve müstedilerin bu ma-



— 36
Arzuhal - Arzuhal sahibinin

Nu. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kam ve mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimiz
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1387 24 . XII. 1958

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale Bingöl

II. OrtnJûcroğlu N. V lusoy A . II. Sezen M. N. Okruoğlu

Elâzığ Erzurum Ilatay Malatya
.V. A U m doğan M. E y vboğh ı t. M urm loğlu  M. D elikaya

(Arzuhal sayısı : 160)

T. B. M. M. Matbaası



Devre

Arzuhal
No.

3882/3882

3755/3755

XI
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

*8 Sayı : 3 1) 8*

1 .IV  . 1959 Çarşamba
Arzuhal sahibinin 

¡ıdı, soyadı ve adresi

Kemal Ünver 
Brkek Lisesi Tabiiye 
öğretmeni 
İstanbul

Encümen kararı ve m* sebepten verildiği

Dilekçi: Devlet Şûrasından aldığı ilâm mucibince maaşının
1 . VI . 1954 tarihinde yüz liraya çıkarılmış olması lâzımgelece 
ğini beyanla, mezkûr ilâm hükmünün bu şekilde infazı hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedinin ahiren vâki müracaati üzeri
ne tekrar tetkik edilen Şûra ilâmı münderecatına ve Maarif 
Vekâletinin bu baptaki cevabi yazısına göre, mumaileyhin 6273 
sayılı Kanunun sarahati dairesinde hesaplanan hizmet ve kıde 
mi, 1 . VI . 1954 tarihinden itibaren kendisine yüz liralık kadro
nun tahsisini zaruri kılan bir hadde vâsıl olmuş bulunmaktadır.

Zamanı hâdisede o tarihe ircaı mümkün münhal bir kadro
nun bulunmaması, makable şâmil yeni bir kadro istihsal oluna
rak müstahikıne tahsis edilmesine engel teşkil etmez.

Binaenaleyh, müktesep bir hakkı korumak ve dolayısiyle bu 
hakla ilgili muhkem kaziyeyi de halelden vikaye etmek için, di
lekçi lehindeki Şûra ilâmının yukarda yazılı olduğu veçhile in
fazı icabedeceğinden, makable şâmil olmak üzere kadro alınarak 
iktizasının müşarünileyh Vekâletçe bu yolda ifası lüzumuna it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1388 7 . 1 .  1959

Zekeriya Kaynar Dilekçi: 6273 sayılı Kanun hükmünden ne yolda faydalan-
Merkez İlkokul öğ dmlması icabedeceğine mütedair olarak Devlet Şûrasından is- 
retmeni tihsal eylediği ilâmın, Maarif Vekâletince, mücerret kadrosuz

luk sebebiyle infaz edilememekte olduğunu beyanla, mezkûr 
ilâm mucibince lâzımgelen kadronun bir an evvel tahsis olun
masını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedi Zekeriya Kay- 
nar’m Devlet Şûrasından almış olduğu karar gereğince 6273 sa
yılı Kanunla maaş ve kıdeminin 1 . III . 1954 tarihinden itiba
ren yeniden ayarlanabilmesi için emsalleri ile birlikte geçmiş yıl
lara şâmil olmak üzere kadro temini hususunda bir kanun tek
lif edilmesine ait çalışmaların devam etmekte olup bu baptaki
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Arzuhal

No.

3297/3297

kanun lâyihasının en kısa zamanda Vekiller Heyetine sunula
cağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Devlet Şûrasından almış oldu
ğu ilâm katileşerek infazı lâzım bir hale gelmiş bulunmasına ve 
muhkem kaziye halini alan bu gibi ilâmlann şu veya bu sebeple 
infazının tehir edilmesi asla caiz olamıyacağına binaen Maarif 
Vekâletinin gerek dilekçiye gerekse emsallerine ait kadroları 
hemen istihsal ederek müstahiklerine tahsis ve bu suretle sözü 
geçen muhkem kaziyeyi halelden vikâye etmesi lüzumuna itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1389 7.1.1959
H*

Mehmet Emiralioğlu Dilekçi: Eğitmenlerin geçmiş hizmetlerinin nazara alınarak 
İlköğretim Denet- intibak muamelesine tâbi tutulmasını, Emekli Sandığı ile alâka- 
meni landırılmasını ve diğer memur ve müstahdemler gibi çocuk zam-
Ankar;ı mından, ölüm, doğum yardımından istifade ve hiç olmazsa birer

çocuklarının ücretsiz olarak orta tahsile devam ettirilmesini, 
görgü ve bilgilerini arttırmak için kurs, gezi ve seminerler ter- 
tibedilmesini ve meslekten ayrılmış olan eğitmenlerin tekrar va
zifeye alınmasını ve eğitmenlere ait kılavuzun tadil olunarak 
yeniden bastırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Maarif Vekâletinden alınan cevaba göre, 
eğitmenlerin 1 . I . 1950 tarihinden sonraki hizmetlerinin emek
liliğe sayılması hususunda Maliye Vekâleti ile mutabakata varı
larak gereği yapılmak üzere keyfiyet Emekli Sandığı Umum 
Müdürlüğüne bildirilmiş ve eğitmenlere ait kılavuzun tadili ile 
yeniden bastırılması işi de İncelenmekte bulunmuş olmasına ve 
intibak muamelesine, çocuk zammına ve diğer yardımlarla üc
retsiz tahsile müteallik talepler ise yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili görülmesine ve kurs, gezi ve seminerler tertiplen
mesi işi malî imkânlar dâhilinde esasen vilâyetlerce yapılmakta 
bulunmasına ve meslekten ayrılan eğitmenlerin tekrar vazife
ye alınmalarına imkân görülememesine binaen, vâki müracaat 
hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

'"S Karar No. Karar tarihi

1390 7 . 1 .  1959



-  a

.5796/3796 Niyazi (Jııray
Dedeballar Köyü 
ilkokul Başöğretme
ni
Sivaslı - ITsak

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

2531/2531 Ahmet Ünal
Arageriş köyünde 
Tirebolu

3862/3862 İbrahim Ataoğlu
< !enel Meclis ve Da 
imî Encümen âzaları 
Bingöl

Dilekçi: Tahsilde geçen ve infisal olarak kıdeminden düşü
rülen müddetin, 6888 sayılı Kanunla yapılan ayarlamada naza
ra alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mevcut kanun hükümlerine göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1391 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Kardeşi Arif’i öldürmek suçundan on beş sene ağır 
hapse mahkûm edilmiş olan Hayrullah Domaç’m hapsaneden fi
rar ederek serbest dolaşmakta olduğunu ve bu sebeple kendi 
hayatının da tehlikede bulunduğunu beyanla, kanuni iktizası
nın müstacelen yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Adı geçen firarinin takibine memur 
edilen jandarma müfrezesiyle yaptığı müsademe neticesinde ölü 
olarak ele geçirildiği Dahiliye Vekâletinin bu baptaki cevabi 
yazısından anlaşıldığı cihetle vâki müracaat hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1392 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Bingöl Vilâyeti Daimi Encümen âzaları ile Umu
mi Meclis âzalarının almakta oldukları tahsisatın artırılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Bingöl Vilâyeti Daimi Encümen âzaları
nın aylık tahsisatlarının 7021 sayılı Kanunla 750 liraya çıka
rıldığı ve Umumi Meclis âzalarının toplantı zamanlarına mün
hasır tahsisatlarının artırılması hususunun ise yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunduğu anlaşıldığından vâki talep 
hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1393 7 . 1 .  1959

2911/2911
3661/3661

Kuşen Eşref Altav 
Eski Tahrirat Kâtibi 
liefiki 
Tirebolu

Dilekçi: Tirebolu kazafe tahrirat kâtibi refiki iken bilmedi
ği bir sebepten dolayı Şebinkarahisar Nüfus Kâtipliğine nak
len tâyin edildiğini, sonradan da haksız olarak Vekâlet emrine 
alındığını beyanla, durumunun incelenerek kanuni iktizasnın 
yapılmasını ve mağ-duriyetten kurtarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi ya
sada ; dilekçinin başka bir vazifeye geçmesine muvafakat edilme
si üzerine 29 . IX . 1958 tarihinde Tirebolu Belediyesi kâtip
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Arzuhal
No.

39.SK/3988

39Kfi/3986

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

ligine tâyin edilerek aynı giinde işe başladığı bildirilmekte ol
duğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1394 7 . 1 .  1959 -

Dilekçiler: Dört bin lira bedel mukabilinde Hâzineden mü
zayede ile satınaldıklan gayrimenkullerin bakiye ihale bedelini 
vaktinde ödiyememiş olmalarından dolayı mezkûr satış feshedi
lerek sözü geçen gayrimenkuller 1 600 lira noksanı ile başkası
na ihale edildiğinden aradaki bu farkın bir misli faizi ile bir
likte kendilerinden tahsili için Hâzinenin icraya müracaat etti
ğini ve çok fakir olduklarından bu parayı ödemelerine imkân 
bulunmadığım beyanla, sözü edilen fark ile faizinin affını ve 
gayrimenkullerin de peşinen verdikleri bin liranın kabulü su
retiyle namlarına tescilini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin bu hususta alâkalı Vekâlete 
müracaatte bulunmaları lâzımgeleceğinden vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1395 7 . 1 .  1959

İbrahim Sır vermez Dilekçi: Tapu memuru huzurunda hüsnü niyetle satmaldığı
Yenimahalle Kasap bir gayrimenkulün 106 metre karesinin tapu ve kadastro me- 
Kâmil sokak No: 3 murlan tarafından Hâzineye mal edilmek suretiyle büyük bir 
Beşiktaş - İstanbul zarara sokulduğunu beyanla, bu zararının Hâzinece ödenmesi 

hususunun sağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu husustan dolayı önce alâ

kalı Vekâlete ve ihtilâf vukuu halinde de kaza merciine müra
caatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1396 7 1 . 1959

Şemsettin Pavik Dilekçi: Norşin bölgesi Avzut deresinden 3 300 ton odunun
Taş mahallesinde kesim ve depoya teslimi işini yaparken odunların geç tesellüm 
Bitlis edildiğini ve bu yüzden haksız olarak bin ton fire hesaplandı

ğını, aynı yerden kesip getirdiği seksen yedi ton maden direği 
bedelinin metre küb üzerinden hesaplanmadığım, istihsal yerin
de 480 lira şahsi masrafla yaptığı yol parasının kendisine veril
mediğini, Avzut deposundan 50 ton odunun kayıt harici başka 

•yere sevkedildiğini, müdür tarafından dileklerinin nazara alın- 
mıyarnk daireden kovulduğunu, bu müdürün başka yolsuzluk

Salih Eriş ve arka
daşı
Hacısi,yam mahallesi 
Giresun



Arzuhal
No.

3749/3749

3880/3880

lan da bulunduğunu beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Ziraat Vekâletinden bu hususta alman 
cevabi yazıda; başmüfettiş marifetiyle madde, madde tetkik et
tirilen şikâyetin vâridolmadığı neticesine varıldığından her 
hangi bir memur hakkında tahkikat yapılmasına lüzum görül
mediği, ancak noksan ödenen istihkakın tamamlanması için ma
halline talimat verildiği bildirilmekte olduğundan, dilekçinin 
vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  6 -
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1397 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Emekliye sevkedildiği tarih ile tekrar tavzif olun
duğu tarih arasında geçen müddete ait tekaüt maaşı, yarım ma
aş nispetinde tediyesi icabeden miktardan az olduğunu ve bu 
takdirde kendisine tam maaş verilmesi gerekeceğini beyanla, 
Büyük Millet Meclisinin bu baptaki emsal karan mucibince ik
tizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden Jandarma Umum
* Kumandanlığı ifadesiyle alınan cevapta, dilekçiye ödenmek üze

re ceman 18 950 lira 53 kuruşluk tediye emrinin Beşiktaş Mal- 
müdürlüğüne gönderildiği bildirilmekte olmasına ve mumailey
hin tam maaş itası lâzımgeleceğine mütedair bulunan iddiasının 
tetkiki kaza merciine aidolup dilekçede bahsi geçen meclis ka
ran ise yalnız hâdisesine münhasır ve maksur bulunmasına bi
naen, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar varildi.

Karar No. Karar tarihi

1398 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Babası Yusuf’un şehiden vefat ettiğini beyanla, ken
disine bağlanan maaşın bu yolda düzeltilmesini ve tütün ikra
miyesinin de verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin babası Yusuf’un şehid olmayıp 
dizanteriden vefat etmiş bulunduğu ve bu sebeple talebin tervi
cine imkân görülemediği Milli Müdafaa Vekâletinden alman ce
vapta bildirilmekte olmasına binaen vâki müracaat hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve di
lekçinin isteğinde ısrar ettiği takdirde aynca kaza merciine mü- 
racaatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Zeynep Kartal 
Kayabaşı mahallesi 
Ceylân sokak No: 30 
Dörtyol - Ankar«

Bahattin Bakanav 
Kartal; Yakacık 
Ayazma caddesi 
No: 143 
İstanbul

1399 7 . 1 .  1959
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3787/3787

Arzuhal
No.

464/464

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

İbrahim Akııı Dilekçi: Devlet Şûrasından lehinde verilmiş olan karar muci-
Namık Kemal Ilko- bince seksen lira maaşa 21 . I . 1955 tarihinde yükseltilmesi 
kulu Başöğretmeni lâzımgelirken kadrosuzluk yüzünden bu maaşı ancak 28.11.1957 
İskenderun tarihinde alabildiğinden, halbuki 6273 sayılı Kanunda Maarif

Vekâletinin bir ay içinde lüzumlu kadroları istihsal etmesi hak
kında âmir hüküm bulunduğu halde müşarünileyh Vekâletin 

t mezkûr hükmü vaktinde yerine getirmediğinden ve bu yüzden
mağdur duruma düştüğünden bahsile, sözü geçen Şûra karan 
gereğince müktesep hakkının makable şâmil olmak üzere veril
mesini ve bu suretle bu karann tam olarak infazı hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Maarif Vekâletinin bu baptaki cevabına 
göre dilekçiye, bütün müktesep haklan nazara alınmak sure
tiyle, 1 . III . 1954 tarihinden itibaren yetmiş liralık bir kadro 
tahsis edilmiş bulunmaktadır, 

f Devlet Şûrasından sâdır olan ilâm da müstedinin 60 lira 
maaşta geçirdiği müddete, 6273 sayılı Kanunun neşrinden ev
velki kıdeminin eklenmesi ve intibakının bu yolda yapılması lâ- 
zımgeleceğine mütedairdir.

Maarif Vekâleti, mezkûr ilâm hükmünü yerine getirmiş ve 
mütaakıp terfi ise, normal bir terfi olduğu cihetle, sözü edilen 
ilâmın şümulü dışında kalmış bulunduğundan, ortada noksan 
bırakılmış bir infaz muamelesi de mevcut değildir.

Zikredilen sebeplere binaen, vâki talep hakkında encümeni- ' 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1400 7 . 1 .  1959

Mefkûre Oymak ve 
Gaye Oymak 
Bestekâr sokak 
No:10/3
Kavaklıdere - Anka-

Dilekçiler: İstanbul Belediyesinin, Pangaltı’da Halâskârgazi 
caddesindeki kâin 642 ada, 1 parsel numaralı apartmanlarını is
timlâk ile yola kalbettiği ve kamulaştırma bedeline taallûk eden 
bütün muameleler de tekemmül eylemiş bulunduğu halde, is
timlâk bedelini henüz alamadıklannı beyanla, bu bedelin bir an 
evvel tediyesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dahiliye Vekâletinin 29 . XII . 1958 gün ve Mahallî İdare
ler Genel Müdürlüğü 621 - 303 - 63 sayılı cevabi yazısında: 
Mezkûr gayrimenkulun mutasarrıflan Mefkûre ve Gaye Oy 
makin hisselerine düşen istimlâk bedelinin 81 960 lira olduğu 
ve kendi nzalariyle takrir verdikleri ve 70 175 lirasının tediye 
edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre bu hususta encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçilerin
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bakiye istimlâk bedeli için aidolduğu makama ayrıca müracaat 
etmeleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1401 7 . 1 .  1959

Dilekçi: îşçi Sigortalan Umum Müdürlüğünden her üç ay
da bir almakta olduğıı gelirin, on sekiz yaşını ikmal etmiş bu
lunduğu ileri sürülerek kesildiğini, halbuki tahsile hiçbir fâsıla 
vermemiş olması hasebiyle bu gelirin ödenmesine devam edilmek 
lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâkalı 
Vekâlete müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1402 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Ankara 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinden aleylhi- 
ne verilen hükümde isabet bulunmadığını beyanla, mahkûmiye
tine sebep ittihaz edilen sözlerin suç teşkil edip etmediğinin 
Büyük Millet Meclisince incelenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin isabetsiz olduğunu iddia ey
lediği hüküm münasebetiyle kanun yoluna müracaat etmesi 
lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. * Karar tarihi

1403 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Ölü kocasının aslında 30 sene olan hizmetinden an
cak on dört senesinin tekaütlüğe tâbi olduğu ileri sürülerek 
kendisine bu hesap üzerinden bin küsur lira raddesinde bir pa
ra verildiğini ve bugünkü hayat şartlanmn ağırlığından dola
yı perişan bir duruma düştüğünü beyanla, dul maaşı bağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin müteveffa kocasının emekli
liğe tâbi hizmetinin ancak on dört yıldan ibaret olup yetim ma
aşı bağlanacak hadde vâsıl olmamış bulunmasından dolayı top
tan ödeme yapıldığı anlaşılmasına göre vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4006/4006 Ayşe özsezgiıı
Ureğil, îstasyon ma
hallesi No: 51 
Ankara

4017/4017 Kasım Yüksel
Bülbüldere caddesi 
No:151/2 
K. Esat - Ankarjı

4015/4015 Çetin Aydın
Çark caddesi Yalı 
sokak No: 80/1 
Adapazarı - Sakarya

1404 7 . 1 .  1959
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4014/4014

A rzuhal
No.

696/696

457/457

Bur hu nettin Ayde
mir
14 ncü »Sv. Tüm. I. 
Şube Personel Yüz
başı 
l Trf»

Arzuhal sa libinin
udi, soyadı a e adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

Dilekçi: Nasbinin düzeltilmesi hakkmdaki dâvasının Devlet 
Şûrasmca süre aşımından reddedildiğini ve bu baptaki kararda 
isabet bulunmadığı gibi, Millî Müdafaa Vekâletinin nasıp tas
hihi cihetine gitmemesinin de kanuni mesnetten mahrum bulun
duğunu beyanla, nasbinin emsalleri derecesine götürülmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi sarahatine göre bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin mezkûr Şûra kararına 
karşı tashih yoluna müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1405 7 . 1 .  1959

Hacer Kılu; ve ;ır Dilekçiler: 1957 yılında yapılan mebus seçiminde sandık ku-
kadaşlan rulu başkan ve üyesi olarak vazife gördükleri halde ücretlerini
Sandık kurulu baş henüz alamadıklarını beyanla, tesviyesi hususunun teminini is
kanları temektedirler.
Yüksekova Gereği düşünüldü: Adliye Vekâletinden bu hususta alman

cevapta; umumi ihtiyaç miktarının on iki milyon liraya bâliğ 
olduğu ve bu baptaki kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisi 
ne sunulduğu ve tahsisat istihsal edildiğinde ücretlerinin istih
kak sahiplerine hemen verileceği bildirilmekte olduğundan, vâ
ki talep hakkında encümenimizce başkaca muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1406 7 . 1 .  1959

Alpaslan Kay al t epe 
III ncü Kor. 33 ncü 
Tüm. 86. P. A. II 
Tb. Ağ. Slh. Brl. K. 
Akpınar

Dilekçi: Ankara’da vazife görmekte iken Bingöl’e tâyin ve 
burada üç yıl kaldıktan sonra 1957 senesinde terfi ettiğini, 
yeni sisteme göre de Akpınar’a atandığını, halbuki Bingöl coğ
rafî bölge itibariyle C/3 olup yeni yerinin de C/3 bulunduğu
nu, bu baptaki Talimatnamenin ise bir subayın aynı numarayı 
taşıyan bölgelere nakil ve tâyinini tasvibetmemekte olduğunu 
beyandan sonra, bâzı subayların adlarını verip'bunların Tali
mat hilâfına istisnai bir şekilde nakil ve tâyin edilmiş oldukla
rını ileri sürerek, subayların indi ve keyfî surette yapılmakta 
olan nakil ve tâyinlerine bir son verilmesini ve bu islerde hak
sız ve usulsüz hareket ettikleri bittahkik sabit olacaklar hak 
kında da kanuni takibat yapılarak ceza tâyinini ve Bingöl’deki 
221. Piyade Alayında gece nöbetçi subayı iken öldürülen bir 
yüzbaşının katli hâdisesinin de etraflıca tahkik edilerek mesul
lerinin meydana çıkarılmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında aynen:
1. 23 VI 1957 tarihinde meriyete giren ordu mensupla

rının nakil ve tâyinleri hakkmdaki 6966 sayılı Kanunun 2 uci



Arzuhal
No.

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

maddesine istinaden hazırlanmış bulunan Talimatnameye göre, 
1957 yılında tâyin plânının bir kısmı uygulanmış ve Talimatna
menin bütünü ile tatbiki için 1958 senesi tâyin plânlarının ha 
zırlanmakta bulunmuş olduğu,

2. Mezkûr kanundan evvel, mülga 722 sayılı Kanuna göre 
yapılmış olan tatbikat safhalarının yeni Talimatname esasları
na intibak ettirilmesinde mşküllerle karşılanmakta olduğu ve 
malûm kanunlara göre subayların kıta ve sicil yerlerinde mu
ayyen müddet vazife görme mecburiyetleri ve askeri garnizon-

* ların yurdun Şark ve Garp bölgelerinde teksif edilmiş olması 
ve bilhassa üst rütbeli subaylara vazife yeri bulmakta çekilen 
müşkülât nazara alınarak ̂ Talimatnamede değişiklik yapılacağı,

3. Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak prensi- 
N bi ihlâl edilmemek şartiyle, ordu mensuplarının şahsi istekleri

ne Talimatname hükümleri dairesinde geniş bir şekilde yer ve
rilmeye çalışıldığı ve personelin geçmiş yıllardaki hizmetlerini 
de hesaba katarak muntazam bir tâyin plânı ile çalışmayı sağ- 
lıyabilmek için Personel Dairesine getirilen mütehassıs eleman
larla hakkaniyete uygun bir tatbikatın icrasına mübaşeret 
edildiği,

4. Şikâyette bulunan Binbaşı Alparslan Kayaltepe’nm 1942 
senesinden beri on beş yıldır hizmette bulunduğu, 8 yıla yakm 
îkinci Coğrafi Bölgenin (A, B Ankara - Çankırı) ve 6 yıl da 
Üçüncü Coğrafi Bölgenin (C • Ardahan, Bingöl) garnizonların
da kaldıktan sonra en az bulunduğu Birinci Coğrafi Bölgeye 
29 . VIII. 1957 tarihinde tâyin edildi,

5. (C) Garnizonu bölgesinden çıkarılan personelin, Tali
matnamenin 4 ncü maddesinin (b) fıkrasına göre; (A, B, D) 
garnizonlarından birine verilmesi gerekmekte ise de Binbaşı Ka- 
yaltepe’nin kıdemi itibariyle emsalleri gibi kıta hizmetine, yani 
birlik kumandanlığına verilmesi icabettiği ve nispeten daha çok 
mahrum bölgelerde bulunmuş olan emsallerinin (A, B) garni
zonlarındaki çok mahdut kıtaların birlik kumandanlıklarına tâ
yini mecburiyeti ile karşılaşıldığı cihetle, kendisinin bu bölge
lerde bir yere tâyininin mümkün olamadığı,

6. Mumaileyhin hiç bulunmadığı (D) mahrumiyet bölgesi 
garnizonuna verilmesi, ayrıldığı (C) garnizonundan daha mah 
rum bir garnizona verilmesi demek olacağından, bunun psikolo
jik mahzurları düşünülerek, (C) garnizonlarının durumuna en 
elverişli olanlarından İstanbul’a yakın ve muvasala imkânları 
çok olan (Akpmar) Garnizonuna verildiği ve hizmet gördüğü 
garnizonların durumunun ilerideki tâyin safhalarında tabiî ola 
rak nazara alınacağı,

7. Binbaşı Alparslan Kayaltepe’nin istidasında tâyin saf
haları emsal olarak gösterilen subayların durumları, bu bapta 
ki cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, personel özel
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likleri nazara alınarak yapılmış olup istisnai bir mahiyet taşı
madığı,

8. Bingöl’deki 221 nci Piyade Alayında 8 Nisan 1957 ge
cesi nöbetçi subayı olan Yüzbaşı Mustafa Gökhan’ın firari er 
Tevfik Bizikcı tarafından katli hâdisesine mütaallik muhake
menin 10 ncu Tümen Askgrî Mahkemesinde devam ettiği,

9. Binbaşı Alparslan Kayaltepe’nin istidasında adlan geçen
* diğer subaylara ait tâyin safahat cetvellerinin birlikte gönderil

diği,
Beyan olunmaktadır.
Gereği düşünüldü: Yukanya aynen alınmış olan Vekâlet ce

vabında tâyin ve nakillerin şekil ve sureti icrası hakkında yeter 
derecede izahat mevcudolmasına ve Yüzbaşı Mustafa Gökhan’
ın katli hâdisesi de adlî mercie intikal eylemiş bulunmasına gö
re vâki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

JKarar No. Karar tarihi'

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

1407 7 . 1 .  1959

2952/2952 Rıza Çalışkan 
Hoşdere köyünde 
Büyükçekmece - İs
tanbul

(A rzu h al hulâsası: A lacaklı bulunduğu 2 i 37 Hra 30 kuru
şun bir an önce ödenm esi talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Millî Müdafaa Vekâletinin taleple ilgili 
cevabi yazılarına nazaran; mezkûr meblâğa ait ödeme emrinin
l . X .  1958 sayı ile Birinci Ordu Müfettişliğine gönderilmiş ol
duğu anlaşıldığından vâki talep hakkında encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1408 7 , 1 .  1959

3493/3493 Ahmet Beyaz (A rzu h al hulâsası: Rus hudut m akam ları ile yap ılan  m ülakat
Badele köyünde sırasında kesilm esi kararlaştırılan  i aded elma■ ve 12 aded kavak
Posof ağacı yerine 120 aded m eyva  ağacı kesilm ek ve 12 300 m etre ka

relik b ir y e r i de R uslara teslim  edilm ek su retiy le  m ağdur edilm iş 
bulunduğundan; gönderilecek b ir heyetle bu zararın  tesb it e tt ir i l 
mesi ve m üsebbipleri hakkında, tak ibatta  bulunulm ası talebinden  
ib a re ttir .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: 232 - 237 numaralı 
hudut direkleri arasında Türk köylüsünün sistematik bir şekil
de 2 - 20 metre kadar Sovyet topraklarına tecavüzde bulun- 
duklan iddiası üzerin nihai olarak yapılan Protokolde; topoğ- 
raf ekisperimiz Albay Galip Keskiner’in eski bir tecavüzün vâ
ki olduğu yolundaki izahı üzerine tecavüze uğnyan yerlerin



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

3636/3636

3757/3757

Sovyetlere iadesine ve üzerindeki ağaçların da kestirilmesi ka
rar altına alınmış olduğundan tecavüz edilen yerlerdeki ağaçlar 
kestirilerek müştekiye teslim edilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına ve müstedinin hukuk 
ş^hsiyesinden dolayı vazifeli kaza merciine müracaat hakkı mah
fuz bulunmuş olmasına göre; vâki talep hakkında encümeni- 
mizce vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1409 7 . 1 .  1959

(A rzu h a l hulâsası: (¡273 sayılı Kanunun hakkında yan lış ta t 
bik olunm ası üzerine D evle t Şurasına m üracaatle lehine alm ış o l
duğu ilişik  ilâm  üzerine 1 . I I1 . 1954 te 70 liraya  te r f i  e t t ir i l 
mek ve  2 sene 10 ay  kıdem verilm ek su re tiy le  yap ılan  in tibaka  
yöre M ayıs 1954 te 80 lira ya  te r fi e ttir ilm esi ik tiza  e t t iğ i  halde; 
bu kulem i ile b irlik te  (> y ı l  sonra te r fi e ttirilerek  m ağdur edilmiş 
ve hükm ün infaz olunm amış bulunduğundan ş ik â y e ti mutazanı 
mmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Merzkûr Şûra kararı
nın yerine getirilmiş olduğu ve müstedinin; verilen kıdeme gö
re her ne kadar 1 . V . 1954 tarihinde 80 liraya yükseltilme
si lâzımgelmekte ise de 60 liralık kadro bulunmadığından ve 
normal terfi de kadro ile mukayyet bulunduğundan mezkûr 
kadronun temin edildiği 31 . V . 1957 tarihinde terfi ettirilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1410 7 . 1 .  1959

Bekir Koksal 
Maarif Müdürlüğün
de Memur 
Ankara

Osman Gençtürk 
Millî kuvvetler cad
desi No : 159 
Susurluk

(A rzu h al hulâsası: K an u n i lâzim cleri yerine getirm eden  ken 
d isin i h ilâft kanun ve haksız olarak alelacele İtkim de sevk etm iş  
olan Balıkesir V alisinin bu hizm et kusuru do layısiy le  kendisine  
tazm inat itası ve tecziyesi iç in  açmış o lduğu tazm inat dâvasının  
Devlet Şûrasınca reddedilm esinden  ş ik â y e ti m ut azam inin bulunan  
müracaati üzerim  A rzuhal Encüm enince ittih az buyuru lm uş olan 
i37 sayılı Karara, m evzuu teşkil bu talebinin  Yüksek Meclisçe b ir  
kere daha te tk ik  buyurularak tazm inat itası ve m um aileyhin  te c 
ziyesi ve noksan hizm eti erinin dü zeltilm esi ta lep lerin i mutazam 
mmdır.)

Gereği düşünüldü: Bahis konusu kararda da açıklandığı 
üzere; kaza merciince incelenerek karara bağlanmış olan bir



Arzuhal
No.

3763/3763

3827/8827

hususun Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mu
vacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılması mümkün 
değildir.

Bu kere vâki talep hakkında da keza belirtilen sebebe meb- 
ni tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1411 7 . 1 .  1959
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı re adresi fcJncümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : Adam  öldürm ek sucundan do layı vâki 
m ahkûm iyet kararının,, müdafaa ve kan m uayenelerine ve  edin 
deki yaralara  m ütaallik  raporlar üzerim  dünü'm uksızın ittihaz 
ulunup m ağdur vt ttaptığı iadei muhakeme talebi üzerine de a y 
rıca 500 lira  para eczasına mahkûm i d ilm iş bulunduğundan şikâ 
y e ti  ve ilg ili raporlar suretin in  kendisini verilm esi ve işbu hük
mün te tk ik i ile bera,etine veya cezasının tenzilen  karar verilm esi 
lale,bini ve 5Ö0 lira  para cezasına itirazı m utazam m indir.)

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden verilen kararların Bü
yük Millet Meclisince dahi tetkik, tadil, tebdil ve tağyiri gayri - 
mümkündür. Müstedinin aynı mahkûmiyeti sebebiyle daha önce 
yapmış olduğu af talebi de 258 sayılı selef encümen karan ile 
kabule şayan göriilmiyerek reddedilmiş bulunulmaktadır.

îadei muhakeme talebi üzerine verilen karar aleyhine ise ka
nun yoluna müracaat hakkı mevcuttur.

Vâki talep ve şikâyet üzerine belirtilen sebeplere binaen; en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1412 7 . 1 .  1959

(Arzuhal hulâsası : Sureti ilişik alan Devlet Şûrası kararında 
görüleceği üzere; bu merci nezdinde açmış olduğu idari dâvasın 
dan zorla feragat ettirilmiş bulunduğundan bahsile; bu dilekçesi
nin, daha önce takdim etmiş bulunduğu istifa talebi ilgili arzu
hali ile birleştirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin, istifa ve terhis muamelesinin 
yapılmadığından şikâyeti mutazammın bulunan daha önceki 
mütaaddit müracaatleri; selef encümence 888 sayılı bir Kararla 
vazife yönünden reddedilmiş bulunmaktadır.

Açtığı idari dâva üzerine feragate mebni ittihaz olunan ka
rara karşı yapılan talebin de yine bu mercie yapılması lâzımgel- 
mektedir.

Vâki müracaatin; izah olunan bu duruma göre, encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M. Tevfik özıslak 
thsaniye mahallesi 
51. sokak No: 11 
Bandırma

Recep Külhaı- 
Ceza Evinde nıah 
kûm 
Denizi i

1413 7 . 1 .  1959



Arzuhal
No.

2409/2409

104:5/4043

13

Nail Bayraktar 
Bağlarbaşı, Yeniocak 
sokak No: 43 
Üsküdar - İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi E ıcümen kararı t« ne sebepten verildijjı

(A rzuhal hulâsası : 26° vt i5° m i  tû l dereceleri arasında uza 
nan yurdum uz un Doğu ve But ısı arasındaki I saat 16 dakikalık  
s ıu ıi farkın ın  (giderilmesini l e minen bütün A vru pa  d e v le tle r in e  
yap ıld ığ ı g ibi Bıtt-ı uçtan değil, l)oğu uçtan geçen 15 m i tûl ılı 
ı ı cesinin esas' tu tu lm ası ve böylı eı y u r tta  sıhhi iv verim li b ir  
mesai imkânı sağlanması talebinden ib a re ttir .)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısına bağlı Kandilli Rasathane
sinin yazılarında ezcümle : Beynelmilel saat kongrelerinde içti
mai, iktisadi ve hukuki sebepler tahtında standart zamanın 
esas alındığı, memleketimizde de bu saat meselesinin muhtelif 
safhalar geçirdiği belirtildikten sonra; umumi saatin 1926 tarih 
ve 697 sayılı Kanunla kanuni saat haline girmiş olduğu ve mem
leketimizdeki kanuni saatin yurdun 2 3 sini kaplıyan bir saha
nın ihtiyacına cevap vermekte olduğu ve halkımızın büyük bir 
kısmının esasen günlük mesailerini güneşin doğuş ve batışı ile 
ayarlamakta oldukları ve saat birliği probleminin de rasathane 
ve Radyo idaresi arasında kurulacak bir iş birliği ile kolayca 
halledilebileceği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan yazı münderecatına, 
mevzuun icraya taallûk etmekte bulunmasına binaen; vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1414 7 . 1 .  1959

Karabet Malhazoğlıı 
Kuınkapı, Kadırga 
Liman caddesi 
No: (İH 
İstanbul

Gereği düşünüldü: Mezkûr müracaat üzerine verilmiş olan 
756 sayılı kararda da zikrolunduğu üzere; müstedinin hukuku 
tasarrufiyesine taallûk eden, Hazine ile aralarında müttehit 
ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait bulunmaktadır.

Müstedinin mezkûr talebinden dolayı evvelemirde yetkili 
idare makamlarına, ihtilâf vukuunda da zikrolunan mercie mü- 
racaati lâzımdır.

Vâki talep üzerine vazife bakımından encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(A rzuhal hulâsam: E m vali m elrûkeden addolunm ak su retiyh  
lap ted ih n iş bulunan gayrim i nküllerini a it bedelin ödenm ediğin
den şikâyeti m utazam m ın bulunan İliHS sayılı m ürıuaut ile ilg ili 
olarak ittihaz olunaıı karar neticesi hakkında m alûmat verilmesi 
talebinden ib a re ttir .)

1415 7 . 1 .  1959
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Arzuhal

No.

567/567

3928/3928

4018/4018
iS. No: I)

3987/3987 
ıS. No: 2)

3993/3993 
(S. No: 3)

3995/3995 
(S. No: 4)

1008/4008
(S. No: 5)

4013/4013
(S. No: 6)

Fermez Ercan
52. Sandık Başkanı
Kâzım Eruh Uyar ve
arkadaşları
Halktan
Emirdağ

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sabiha Tezsezen 
Tabakhane mahallesi 
Yavuz sokak No: 1 • 
Ankara

Mustafa Konut' 
Bakırköy, Eski Mu
haripler Cemiyeti 
İstanbul

Mümtaz ö. Baştuğ 
Teşvikiye caddesi 
Solgun,söğüt sokak 
No: 17
Beşiktaş - İstanbul

Arif Kemal Özkan 
Arzuhalci 
Ortaköv - İstanbul

B. Artan ve arkadaş 
lan
Ceza Evi mahkûm
lan
Lâdik

Ali Şükrü Üçer 
Telefon Müdürlüğü 
memurları 
İstanbul

( A rzuhallerin  hulâsası: 1957 y ılın da  yap ılan  m ille tvek illeri 
çim inde sandık başında deruhte e ttik leri h izm et sebebiyle ala- 

istihkakları için m ııktazi tahsisatın  </önderi!- 
ödemede bulunulm ası talebinden ib a re ttir .)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(■aklı bulunduklah ı 
mest ve hır an o net

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Tahsisat kifayetsizliği 
sebebiyle ödenemiyen istihkaklann tediyesi için hazırlanmış 
olan munzam tahsisat kanun lâyihasının Yüksek Meclise sunul
duğu tahsisat alınır - alınmaz mahalline gönderileceği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1416 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden almakta olduğu maaşa 
bir miktar zam yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: 
mektedir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını iste-

Dilekçi: 1953 yılında dondurulan gayrimenkul kiralarının bu
günün iktisadi şartlanna göre yeniden ayarlanmasını istemek
tedir. •

Dilekçi: İcra memurluğundan emekliye aynldığını, almakta 
olduğu çok az miktardaki tekaüt maaşı ile ailesi efradının mai
şetlerini ve tahsil masraflannı temin edemediğini ve kendisi 
gibi emektar adliye müntesiplerine dâvavekilliği yapabilmeleri 
için ruhsatname verilmesinin yerinde olacağını beyanla, iktiza
sının müstacelen ifasını istemektedir.

Dilekçiler: Ümumi mahiyette bir af kanunu çıkanlmasını 
istemektedirler.

Dilekçi: İstanbul Telefon İdaresi memurlanndan bir kısmı
nın, 1 . I . 1050 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanun 
mucibince, o tarihte 40 yaşını aşmış olmalanndan dolayı geç
miş hizmetleri borçlandınlmıyarak Emekli Sandığına tevdiatçı 
adı altında kayıt ve kabul edildiklerinden bahsile, 1950 yılın-



Arzuhal
No.

4002/4002 
(S. No: 7)

1001/4001 
4040/4040 

(S. No: 8)

4000/4000 
(S. No: 9)

3998/3998 
(S. No: 10)

4007/4007 
(S. No: 11)

I
— 15 -

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

dan evvelki hizmetlerinin on senesinin borçlandırılmasını ve bu 
suretle Sandığa iştirakçi olarak kabul edilmelerini temin için, 
sözü geçen kanunda bir değişiklik yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş olan ta
leplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili hususlara taal
lûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verüdi.

t Karar No. Karar tarihi

1417 7 . 1 .  1959

Dilekçi: Devlet müesseselerinden birinde kendisine iş veril
mesini istemektedir.

Dilekçi: Ereğli Kömürleri İşletmesinde usta olarak çalış
makta iken askere alındığını, halen vatani vazifesini yapmakta 
olduğunu beyanla, kendisinin de 6794 sayılı Kanundan istifa
de ettirilerek bakiye hizmetini ejnsalleri gibi Havza’da yapma
sına müsaade edilmesini istemektedir.

Dilekçi: Elli marklık bir dövize ihtiyacı olduğunu beyanla, 
bu miktar dövizin verilmesi hususunun sağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi: Mülteci diye nüfus başına tahakkuk ettirilen se
kizer yüz lira para cezasının kal dınlarak. iskân hakkının veril
mesini istemektedir.

Dilekçi: Domaniç nahiyesine bağlı (Safa) köyünün orman 
içinde bulunduğundan bahsile, başka bir yere naklini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili idari makam ve
ya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzım 
gelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından bu talep ve şikâ
yetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
sine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ve müstedilerin usulü dairesinde mezkûr makam veya mer
cilere aynca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Süleyman Bacak 
thsaniye mahallesin 
de
Afyon

Alımel Akdeniz
2 ııc'i Süvari Tümen 
Karargâh Bl. 
Adapazarı

Mehmet Vurdacan 
THY - Yeşilköy • 
İstanbul

Saitoğlu Abil 
Yeni Söloz köyünde 
Orhangazi

Fazlı Erkan 
Safa köyünde 
Domani<:

1418 7 . 1  1959
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Arıruhfll
No.

+012/4012
(S. No: 12)

3994/3994 
S. N o :13)

4024/4024 
ıS. No: 14)

+025/4025
(S. No: 15)

4035/4035 
4589/4589 

'ı S. No: 1f>.

4038/4038 
ıS. No: 17)

Nuri Şahin 
Kara köyünde 
Mirin Konya

Ahmet Bahar 
Tahtakale caddesi 
No: 3 
Akhisar

Arzuhal sahibim»
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve tır sebepten verildiği

Dilekçi: Askerlik hizmetini yaparken vazife esnasında mâlûl 
kaldığını ve alâkalı makamlara maaş tahsisi hususunda yaptığı 
müracaatların da bir semere vermediğini beyanla, kendisine mâ
lûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: İşletmekte olduğu aş evinin İş Kanunu hükümleri
ne tâbi tutulmasında isabet bulunmadığını ve bu husustaki ih 
tilâf münasebetiyle cereyan etmekte olan muhakemenin de sü
rüncemede kaldığını beyanla, mezkûr aş evinin sözü geçen ka
nun hükümlerine tâbi tutulmamasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında gösterilmiş olan talepler, 
adlî ve' idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanmış 
veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk ettiğinden, 
bu taleplerin Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1419 7 . 1 .  1959

Etlıenı Bilse! 
Denizabdal mahalle

si Cami sokak N o: 9, I 
Şehremini - İstanbul

Abdulkadiı* Demir- 
taşalı >
Kâzııııdirik mahalle
si Çiftçi caddesi 
No:54 ■
Bornova İzmir

Melımel (¡üııe.ş 
İslâm mahallesinde 
Saimbevli

Mustafa Kızıl ve tlı 
rahim Akdeniz 
Engiz köyünde 
Bafra

(Arzııhııl hulâsası: litSl) dan Ht58 ı kınhır hizmet gördüğü 
orduda» astsubay olarak emekliyi anrılmış olup esnai vazifede vâ 
ki ve raporla mü ey y it b-ulunan mâlûl ¡yetini rağmen: m aluliyeti
nin Em ekli Sandığınca kabul t dilmediğinden şikâyeti m utm ain
in ınd rr.)

(Arzuhal hulâsası: Sıcak meınlıkt Her dışımla ve sabit hizmet 
h rde istihdam edilmesi hakkında ki raporuna rağme.ıı 15 -  20 mil 
linksek vı dağlık mıntakalarda faal vazife ¡/örmüş olması, muha 
n b a t heyecanları v< Lâzistau taarruzunda yaralanması neticesi 
ayaklarındım ve kulaklarından alil kalmış re yine bu saiktı göz- 
lir i görmez bir halı yelmiş bulunduğu hal d t maluliyet hakkının  
lanın m arlığın d an şikâyeti m -u tozanını d ır .)

(Arzuhal hulâsası: Saimbeyli Ortaokulu için ¡00 lira bedel 
mukabilinde sattığı t o ne tik yer hu. mukabil il) bin Hra d eğ i
rindeki evi ih 80 bin lira kıym etindeki yerinin tamamının tapu 
\ıı alınmış olduğundan ve bu yüzden mâruz kaldığı haksızlık se
bebi ile vâki müracaat ve şikâyetlerinin nazara alınmadığından  
ve İm mevzuda açtığı dâvanın ela henüz ncticelendirilmediğinden  
şikâyeti m u tozanı m in d ir .)

(Arzuhal hulâsası: Itvsteın adındaki bir şahıstan bedeli m u
kabilinde satınedıp imar ve ihya etmiş bulundukları tapulu yerli - 
rinin kadastroca yapılan lesbitinde Hâzineye aidiyeti tenkit edi
lerek, bu mevzuda tahaddüs eden ih tilâ f adı geçen şahısla Hazini 
arasında derdesti riayet bulunduğundan bir an önce halledilerek 
mezkur yerlerin kendileri gibi toprağa mühim kimselere verilme  
si talebinden ibarettir).
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4041/4041
(S. No: 18)

Arzuhal
No.

1-046/4046 
4678/4678 

(S. No: 19)

4052/4052
(S. No: 20)

4053/4053 
(S. No: 21)

1061/4061
(S. No: 22)

4063/4063 
(S. No: 23)

4036/4036
(S. No: 24)

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

Ömer ve Fatma Ak- 
gündüz
Yazıcızade mahallesi 
Ayşekadın sokak 
No: 3 
Gelibolu

Orhan üçok 
Alibey mahallesi 
No: 16 
Çankırı

.Şükrü Pala 
Dâva vekili 
Boğazlıyaı ı

Mustafa Koca 
Edeyli köyünde 
Ağva - Şile

Alımet Sait Dipbu 
run
Denizabdal mahallesi 
Ahmet Vefikpaşa 
caddesi No: 26 
Fatih - Şehremini 
İstanbul

Emine özekinci 
Olgunlar sokak 
No: 60
Koeatepe - Ankara

(Arzuhal hulâsası: 8 sene orduda hizmet görüp rahatsızlığı 
sebebi ile istîfaen ayrılmış ve bilâhara vefat etmiş olan damatları 
Başçavuş Mehmet Kostak’tan; annesi de ölmekle büsbütün kim 
sesiz kalan yavrusuna gereken yardımda bulunulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: istida ile hakarette bulunduğu iddiası üt 
Çankırı C. Müddeiumumisi tarafından aleyhine ikame olunan 
dâvada ilişik müdafaa lâyihası ile mahkemeden de talebetmiş bu
lunduğu gibi bu mevzuda kendisinin hak hâmili veya hak konu 
su. olup olmadığının tâyin buyunılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Fiilî vc itibari hizmet müddeti 24 seneye 
baliğ olup emeklilik hakkını iktisabetmiş bulunduğu halde ken
disine toptan ödemede bulunulmuş vt bu mevzuda, açtığı idari 
dâva da reddedilmiş olduğundan: mezkûr hakkının tanınması ta 
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Birinci ('İhtın Harbi mâlûlterinden olup 
bu durumu heyeti sıhhiye raporu ile de sabit bulunduğu halde 
aylık bağlanmadığından şikâyeti mutazummmdır.)

(Arzuhal hulâsası: İstanbul Belediyesinin; arsası üzerindeki 
haksız iktisap iddiası dolayısiyle İstanbul i ncü Asliye Hukuk 
Mahkemesinde cereyan eden muhakemeleri neticesinde; Medeni 
Kanunun 042 nci maddesi ile teyidedümiş bulunan sarih hakkı 
nazara alınmadan bu baptaki dâvanın aleyhine neticelendirilmiş 
bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal, hulâsası: İnşaat yaptırmak kayıt vt şartı ile kendi 
sine arsa satıp bilâhara bundan sarfınazar etmiş bulunan Radar 
Kolektif Şirketinden alacaklı bulunduğu i OOO Uranın kendisine 
iadesinin temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya 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 yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1420 7 . 1 .  1959

Ahmet Kaplan (Arzuhal hulâsası : Kaza, ve kader kurbanı olup işledikleri
Ceza Evinde suçlardan nedamet duymuş ve çektikleri ceza ile ıslâhı nefsetmiş
Denizli olan mahkûmlar için umumi af kanunu çıkarılması talebin-Iev

ibarettir.}
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Arzuhal

No.

4045/4045 
(S. No: 25)

4056/4056 
(S. No: 26)

4058/4058 
(S. No: 27)

4060/4060 
(S. No: 28)

4062/4062 
(S. No: 29)

4026/4026 
(S. No: 30)

Halil Top
Ceza Evinde hüküm
lü
Denizli

Mürteza Ergül ve 
arkadaşları 
Eğitmenler 
Divriği

Muharrem Kayıt
maz
Türkmen; Cedidiye 
mahallesi Şehit muh
tar sokak No:25 
Düzce

Menşur Yengil 
tikiz sokak No: 13/1 
Yenişehir - Ankara

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

Mustafa Tansoylu 
Dahiliye Vekâleti 
■ Nahiye Müdürleri 
Meslek Kursunda 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası : B asın  ve siyasi suçlar için çıkarılacağını 
d u ydu k ları a f kanunu şüm ulüne seçim suçlularının  da alınm aları 
talebinden ib a re ttir .) *

(A rzu h a l hulâsası : 1939 yılın dan  beri feragatla  vazife gör
m ekte ve 110 lira  ücret a lm akta bulunan eğitm enlerin  bu m ağdur 
durum ların ın  günün şartların a  uygun bir şekilde ıslalı ve te lâ fi
sin i tem inen kendilerine em eklilik ve m em urlara tanınan sair hak 
ve m enfaatlerin  tanınm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Z evzesi aleyhine ikam e e ttiğ i boşanma dâ 
vasının geçird iğ i safahattan  ve ta lik  olunduğu tarih ten  hah sile 
M edeni K anunun  boşanm aya m ütaallik  hüküm lerinin  tad il olun
ması talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : 4 y ıllık  yarbay olarak 1952 y ılın d a  yaş 
haddinden  em ekliye ayrılm ış olup, ahiren yürürlüğe giren (¡577 
say ılı K anunla  yarbaylık  m ü d d e ti eskiden olduğu g ib i 3 seneyi 
in d irilm iş ve m ezkûr kanuna tevfikan  kendisi de yedek albaylığa  
te r fi e ttir ilm iş ise d,e maaş bakım ından faydalanam am akta  bulun
duğundan m ezkûr kanundan kendi durum undaki yarbayların  fa y 
dalanm aları esbabm in is tikm ali talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : İs tid a d a  belirtilen  m ahzurları berta ra f e t
mek ve  kendilerin i m üşkül durum dan kurtarm ak içm  kursa tâbi 
tu tu lan  asil nahiye m üdürlerin in  kurs m ü ddetlerin in  6 aya in d i
rilm esin i tem inen 5442 say ılı K anunun m uvakkat 2 nci m addesi
nin tad il olunm ası talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsatan beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, vazife yönünden 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

1421 7 . 1 .  1959

Hüseyin özçelik 
Perakendeci Kasap
lar ve Müstahdemin 
Himaye Derneği 
Başkanı
Şeref sokak No: 36 
Esnaf Han kat 3 
No: 12
Cağaloğlu - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Günün halledilemiyen ve şikâyet mevzuu 
halini alan et meselesinin; müstahsil, kasap esnafı ve müsteh
lik için tevlidettiği müşküllere sebebolan başlıca faktörler belir
tildikten sonra Et - Balık Kurumunun müdahaleden sarfınazar 
etmasi, et fiyatlarının kalite esasına göre tesbiti ve etin serbest 
piyasaya terki suretiyle bu mühim dâvanın hallolunması talep 
vc temenniden ibarettir.)

%
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

4039/4039 Ali Rıza Lökcr 
(S. No: 31) Nahiye Müdürü 

Gökdere ■ Tokad

4055/4055 İsmail Ün 
(S. No:32) Aslanpaşa mahalle

sinde Belediye Me
muru 
oltu

4054/4054 Bekir Kurtkaya 
(S. No: 33) Kurtuluş mahallesi 

Arda sokak No: 15 
Salihli

4059/4059 
(S. No: 34)

Mehmet Mutlu 
Çandır köyünde 
Giresun

(Arzuhal hulâsası : Natamam kalan ev inşaatını ikmal ede
bilmesi için Emlâk Kredi Bankasından talebettiği 5 000 liralık 
e,k kredinin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Belediyece verilmiş olan arsasına mesken 
yaptırmak üzere gerekli yardımda bulunulması talebinden iba
rettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İlişik olarak sunduğu Bulgaristan’ın İğ 
ridere kasabası Türk Rüşdiye Mektebinin 3 ncü sınıfından almış 
olduğu şahadetnameye mukabil kendisinin ortaokul mezunu ola
cak tanınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışamıyacak derecede tüberkülozjı mu 
sabolup fakir ve yardıma muhtaç bir durumda olduğundan be

lediyeye ait umumi helanın temizlik işinin kendisine verilmesi 
talebindentibar ettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsatan beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almıya yetkili 
idari makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmalanna ve müstedilerin bu makam ve 
mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4.422 7.1.1959

Reis Kâtip Aza Âza
Çorum Çanakkale Bingöl Elâzığ

H.Ortakcıoğlv A. II. Sezen M. N. Okcuoğln M. Altmdoğav

Âza Âza Âza Âza
Erzurum Malatya Niğde Yozgad

M. Eyüboğlv M. Delik aya t. Güven S. Eronat
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3630/3630
4783/4783

Arzuhal
No.

4119/4119

4113/4113
4323/4323

Aydemir Emir 
Şclıit Duran mahal
lesi 191.sokak 
No: 26/D 
Adana

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ye adresi Eı cümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Jandarmada müstahdem iken çürüğe çıkanldığım, 
hakkında bu yolda muamele ifasını gerektiren ânzanın ise va
zifede hâsıl olduğunu beyanla, kendisine aylık bağlanmasını is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Dahiliye Vekâletinden, Jandarma Umum 
Kumandanlığı ifadesiyle alman cevabi yazıda; dilekçinin çürü
ğe çıkanlmış olmasının vazifede iken husule gelen bir ânzadan 
mütevellidolduğunu tevsik etmesi lâzımgeleceği bildirilmekte 
olmasına binaen, mumaileyhin iddiasını müeyyit vesikalarla bir
likte mezkûr Kumandanlığa ve icabında kaza merciine müraca- 
atte muhtar olmak üzereı vâki talebi hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1423 14 . I 1959

Talât Uğra.şer 
Demirlibahçe, Gönül 
sokak No:4/1 
Ankara

Dilekçi: Milli Mücadele sırasında mâlûl kaldığını beyanla, 
kendisine aylık bağlanmasını ve İstiklâl madalyeii verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mâlûliyet iddialarının usulü dairesinde 
aidolduğu idari makama karşı dermeyan edilmesi lâzımgelece- 
ğine ve dilekçinin 869 sayılı Kanunun şümulü içine giren kim
selerden olduğu takdirde istiklâl madalyesi hakkmdaki talebin
den dolayı da Millî Müdafaa Vekâletine müracaatte bulunma
sı icabedeceğine binaen her iki cihet hakkında zikrolunan sebep
lerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1424 14 I 1959

___________________-_________________________________________________________________________________________ t_________________________________________________

Mahmut Ünal ve ar- Dilekçiler: Kemalpaşa kazasına bağlı olan köylerinin Tur- 
kadaşları gutlu kazasına bağlanması hakkmdaki idare heyeti karannın
Köy muhtarlıkları Dahiliye Vekâletine gönderildiğini ve şimdiye kadar bir netice 
Hamzababa köyünde- alamadıklannı beyanla, kanuni iktizasının tesrii hususunun sağ- 
Turgutlu lanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin bu hususta son karan alma
ya yetkili olan müşarünileyh Vekâlete müracaat etmeleri lâzım- 
geleceğinden vâki talepleri hakkında bu sebepten encümenimiz
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1425 14 I . 1959
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8603/3603 Tahsin Kaya
Ceza Evinde mah
kûm 
Bozkuıi

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

Dilekçi : Meşrutan tahliye hükümlerinden istifade ettirilmesi 
lâzımgelirken bu lüzumun kendisi hakkında yerine getirilmedi
ğini beyanla, kanuni iktizasının yapılması hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman 2 . 1 .  1959 
gün ve Ceza İşleri Umum Müdürlüğü 52 sayılı cevabi yazıda, 
dilekçinin son defa gördüğü inzibati ceza münasebetiyle 3 ncü 
devreye geçirilmesine ve binaenaleyh meşrutan tahliye hükmün
den istifade ettirilmesine imkân olmadığı bildirilmekte olması
na göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1426 14 . I . 1959

3355/3355 Nuri özdemir ve ar
kadaşları
M. K. E. K. Fişek ve 
Maske Fabrikaları 
işçi Yapı Kooperati
fi Başkanlığı 
Ankara

Dilekçiler : Kooperatife ait mesken inşaatının ikmali için 
munzam krediye ihtiyaçları bulunduğunu beyanla, bu kredinin 
sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu kredinin, mevcut şartlar 
ve imkânlar karşısında, Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca temi
nine imkân bulunmadığı ve esasen kooperatifin evvelce bankaya 
vâki müracaatinin de bu şekilde cevaplandırıldığı İmar ve İskân 
Vekâletinden alman cevajîi yazıda bildirilmekte olmasına ve 
sözü geçen bankanın, kredi talebini is’af eylemesi hususunda ic
bar edilmesi caiz görülmemesine mebni, vâki istek hakkında zik
redilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1427 14 . I . 1959

3874/3874 Ali Cevat Coşar
İskele caddesi Top 
rak sokak No: 30 
Salacak

Dilekçi : Devlet Şûrası 6 ncı Dairesinde açmış olduğu dâvaya 
mütaallik dosyanın kısa zamanda tetkik edilerek karara bağlan
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası Reisliğinden alman cevabi 
yazıda, bahis mevzuu dâvanın 30 . XII . 1958 tarihinde dâvacı 
lehine karara bîfflandığı ve lâzımgelen tebligatın yapılmak üze
re olduğu bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1428 14 . I . 1959
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Arzuhal

No.

3766/3706

3017/3017

4114/4114

Akif Aslandoğdu 
Yeni Ceza Evinde 
Sivas

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

A. Faik Erbağı 
Keçiören Tepebaşı 
Bankaevleri No: 10 
Ankara

Ahmet Selvi 
D. Demiryolları Ütü 
Memuru 
Balıkesir

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Meşrutan tahliye hükmünden istifade ettirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü- Müstedinin 3 ncü devreyi teşkil eden 
dört sene, 8 ay, yirmi gün ağır hapsin yansını iyi hal ile ik
mal ettiği takdirde, 1259 sayılı Tefsir Karan mucibince meş
rutan tahliyeye hak kazanacağı Adliye Vekâletinden alınan bu 
baptaki cevabi yazıda bildirilmekte olmasına göre vâki talep 
hakkmda encümenimizce bir muamele tâyinine mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

1429 14 . 1 .1959

Dilekçi: Piyade Albayı iken emekliye sevk edildiğini, bu 
rütbenin bekleıra müddetini tekaüdolmazdan önce fazlasiyle 
ikmal eylemiş ve 1951 yılında aldığı son sicil de müspet hük
mü muhtevi bulunmuş olmasına göre, yüz liradan ibaret al
baylık maaşının bir üstü olan 125 liraya yükseltilerek mua
melesinin bu yolda yapılması lâzımgeleceğini beyanla, bu hu
susta bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Tetkik edilen bu husustaki evrak mün
derecatına, Millî Müdafaa Vekâletinden alman cevaba ve bu 
vekâlet mümessilinin encümen huzurunda verdiği izahata na
zaran, 1947 - 1948 nasıblı albay olan dilekçinin, 4273 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinde beyan edildiği üzere, bir Ü3t de
rece maaşa yükseltilebilmek için de kendi sınıfının kıta hiz
metini üçte bir nispetinde yapması lâzımgelirken, bu şartı ye
rine getirmemiş olmasına ve sözü geçen hizmet ifa edilmedik
çe bir üst derece maaşa yüksölme bahis mevzuu olamıyacağma 
binaen, vâki talep hakkmda zikredilen sebeplerden muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1430 14.1 1959

Dilekçi: Balıkesir’de kurulmuş olan Devlet Demiryollan 
Memurlan Yapı Kooperatifi muamelelerinde yolsuzluk bulun
duğundan bâhsile bu muamelelerin bir heyet marifetiyle tetkik 
ettirilmesini ve kendisi gibi hak sahiplerinin de korunmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu gibi kooperatiflerin mu
amelelerini  ̂tetkik ve mürakabe ile mükellef mercie müracaat 
etmesi lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkmda zikredilen se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1431 14 . 1 .1959



— 23 —
Arzuhal

No.

4079/4079
4618/4618

Ethem Karslıgil 
Ferhadiye mahallesi 
Beydağı sokak 
No:30/C 
Malatya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Fiilî hizmeti yirmi beş yıldan ibaret olup bundan 
on yılının borçlanılması için kendisinden istenen 600 lirayı 
defaten ödiyememiş olmasından dolayı borçlanma muamelesini 
yaptıramadığını ve bu sebepten kendisine ancak emekli aidatı 
iade edilerek maaş tahsisi cihetine gidilemediğini, yaşının iler
lemiş olması hasebiyle başka bir yerde iş de temin edemediğini 
ve üç nüfuslu bir aileye balgnak zorunda bulunduğunu beyanla, 
az da olsa bir miktar emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin borçlanmak için muktazi pa
rayı vaktinde temin ederek Emekli Sandığına yatırmamış bu
lunmasından ve bakiye hizmetinin de kendisine emekli aylığı 
bağlanacak miktara bâliğ olmamasından dolayı tekaüt maaşı 
tahsis edilemediği anlaşılmakta bulunmasına göre vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1432 14 . 1 .1959

1779/1779 Mahmut özgümüş Dilekçi : Sümerbank Çorum Mağazası Şefi Yusuf Anıkyöş’-
Sümerbank Hesap den şikâyet etmekte ve kanuni iktizasının yapılmasını istemek- 
Memuru tedir.
Çorum Gereği düşünüldü : Sanayi Vekâletinden alınan cevabi yazı

da, bahis mevzuu şikâyetin konusunu teşkil eden hususlar hak-
• kında yaptırılan tahkikat neticesinde mezkûr şikâyetin varidol- 

madıgının anlaşıldığı ve müstedinin halen İstanbul Mağazası 
emrinde çalışmakta bulunduğu bildirilmekte olduğundan, bu 
bapta encümenimizce bir muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1433 14 . 1 . 195i

3327/3327 Nihat Nadi Tarhan 
Eski Tapu Sicil Me
muru 
Fethiye

Dilekçi : Fethiye kazası tapu sicil kâtibi iken mezkûr kaza 
kaymakamlığınca usulsüz ve kanunsuz olarak işten el çektiril- 
diğini ve hakkında şimdiye kadar kazai ve idari mercilerden 
verilmiş bir karar .da bulunmadığını beyanla, memuriyete ia
desi hususunun sağlanmasını ve muamelesini geciktirenler hak
kında da kanuni işlem yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin memuriyetine iadeli husu
sundaki isteğinin yerine getirilebilmesi için, Tapu ve Kadast
ro Umum Müdürlüğü merkez intihap komisyonunun 29.XI. 1958 
gün ve 654 sayılı kararı uyarınca durumunun tahkiki zaruri 
görüldüğü ve alınacak sonuca göre iktizasının yapılacağı; Dev
let Vekâletinin bu baptaki cevabi yazısında bildirilmekte oldu 
ğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine

*
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

mahal olmadığına ve dilekçinin neticeye intizar etmesi lâzım 
geleceğine karar verüdi.

Karar No. Karar tarihi

1434 14 . 1 .1959

3828/3828 Fehime Maden Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşısı iken görevine son ve-
Çay mahallesi Kara- rilen eşi Şükrü Maden’in tekrar vazifeye alınmasını ve bu müm- 
hafız sokak No: 22 kün olmadığı takdirde emeklilik hakkından faydalandınlması- 
Çarşamba nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : 1861 sayılı Kanunun muaddel 6 ncı fık
rası ve Jandarma Erat Talimatının 69 ncu maddesi hükümleri 
ne dayanılarak meslekten çıkarılmış olan Şükrü Maden’in tek
rar tavzifine ve hizmet müddetinin müsaidolmamasından dola
yı da kendisine emekli maaşı bağlanmasına imkân görülemedi
ği Dahiliye Vekâletinin bu baptaki yazısından anlaşılmasına 
ve ihraç muamelesi hakkında, sebep varsa, kaza merciine mü
racaat edilebileceğine mebni, vâki talep münasebetiyle encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1435 14 . 1 . 1959

Düekçi : Askerlik Şubesinde sivil daktilo olarak ücretle ça
lıştığını, esas kadroya alınması hakkındaki müracaatlerinin 
is’af edilmemekte olduğ\ınu beyanla, bu dileğinin bir an evvel 
yerine getirilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ücretli müstahdemlerin toptan esas kad
roya alınmaları hususu, bu baptaki kanunda tadilât yapılma- 
sim icabettiren meselelerden olmasına ve yalnız dilekçinin mez
kûr kadroya geçirilmesi keyfiyeti ise salâhiyetti makamların 
takdirine bağlı bulunmasına binaen vâki son talep hakkında 
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1436 # 1 4 .1 1959

Dilekçi : İstiklâl Savaşında fevkalâde yararlık göstererek 
madalya ile taltif edildiğini ve kendisi gibi beş yerinden yara
lanmış olanlara vatani hizmet' tertibinden maaş bağlandığım, 
maddi durumunun çok bozuk olduğunu, yaşının ilerlemiş bulun
masından dolayı da çalışamadığım beyanla, aynı tertipten ken
disine de maaş bağlanmasını veya yardımda bulunulmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta vâki ilk müracaatı 
üzerine selef komisyonca verilen kararda da beyan edildiği

4083/4083 Mustafa Kızılkaya 
E. K. t. Korunma 
Müdürlüğü 2117 ya 
ka 9 No. lu bekçi 
Zoniruldak

4137/4137 Ziya Koçyiğit
Askerlik Şube Sivil 
Daktilo Memuru 
Gebze
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

veçhile bir kimseye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
veya nakdî yardımda bulunulması keyfiyeti yeni bir kanun tek
lifi mevzuu ile ilgili olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumu- 

' zun 15 nci maddesine göre alelûmum kanun tekliflerinin ya Ve
killer Heyetinden veyahut mebuslardan sâdır olması lâzımgelip 
encümenimiz mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili 
bulunmamasına mebni müstedinin son isteği hakkında da zikre
dilen sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilediği 
takdirde müracaatini Hükümete veya bulunduğu yerin mebus
larına yapabileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1437 14 . I . 1959

L476/1476 Feyyaz Nuray Dilekçi : Müsnet suçtan dolayı Bergama Ağır Ceza Mahke-
3095/3095 Salimbey mahallesi meşince beraetine karar verildiği, Vekâlet İnzibat Komisyonu- 

No: 2 nun ihraç kararı da Devlet Şûrasınca bozulduğu halde görevine
Dikili - İzmir iade edilmemekte olduğundan bahsile, tekrar tavzifi hususunun

sağlanmasını istemektedir.
Gereği düşünüldü : Tetkik edilen bu husustaki evrak mün

derecatına, Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden alınan cevaba 
ve bizzat Vekilin Encümen huzurunda verdiği izahata nazaran, 
dilekçi Feyyaz Nuray, Vekâlet İnzibat Komisyonu tarafından
12 . IX . 1956 tarihinde ittihaz edilen ihraç kararı Devlet Şûra- 
sınca bozulmadan önce 6435 sayılı Kanun mucibince 20 . X . 1C56 
tarihinde vekâlet emrine alınmış ve müşarünileyh vekâletten ahi
ren yazılan 1 Nisan 1958 gün ve 23990 sayılı tezkere ile de sözü 
geçen kanunun emekliliğe mütaallik hükmünün müstedi hakkın
da tatbik edilmesi lüzumu Emeldi Sandığı Umum Müdürlüğüne 
bildirilmiş bulunmasına ve yapılan bilcümle muamelelerde ge
rek sözü edilen 6435 sayılı Kanuna gerekse hukuki teamüllere 
aykırı bir cihet ve her hangi bir hata göriilememesine ve zikre
dilen fiilî durum karşısında dilekçinin tekrar tavzifi de bahis 
mevzuu olamıyacağına binaen, vâki talep münasebetiyle encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1438 14 . I . 1959

3623/3623 Sedat Katoğlu Dilekçi : Mâruz kaldığı bir isnat dolayısiyle hapis cezasiyle
P. Yzb. Seymen mahkûmiyetine ve ordudan tardına dair askerî mahkemeden
23. Tüm. 70. P. A. verilen hükmün sonradan iadei muhakeme yolu ile kaldırılarak
2. Tb. Kh. Brl. K beraetine karar verildiğini ve bu karar üzerine tekrar tavzif 
tamil edildiğini, ilk mahkûmiyet kararını mütaakıp keseneklerinin

iadesi suretiyle tasfiye edilen eski hizmetlerinin ihyası için 
mezkûr keseneklerin Emekli Sandığına • geriverilmesi icabetti#-
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Arzuhal

No.

304G/3046
4308/4308

6

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

ni ve Sandıkça kanuni müddetin geçirilmiş olduğu ileri sürü
lerek bu bapta muamele yapılmamakta olduğunu, Millî Müda
faa Vekâletinin de beraet hükmü üzerine kıdem ve terfi hakla
rını tanıması lâzımgelirken bu kanuni lüzuma riayet gösterme
diğini beyanla, sözü edilen keseneklerin tekrar tavzif edilmesi 
üzerine işe başladığı tarih mebde sayılmak suretiyle kabulünü 
ve kıdem ve terfi haklarının da tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek Millî Müdafaa Vekâletinden ge
rekse Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden alınan cevaplar
da kanuni sebeplerden dolayı talebin tervicine imkân olmadığı

* bildirilmekte olmasına ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi sarahatına göre bu kabîl ihtilâflı meselelerin idari ka
za merciince incelenerek bir karara bağlanması lâzımgeleceğine 
binaen dilekçinin vâki isteğinin zikredilen sebeplerden encüme- 
nimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1439 14 . 1 .1959

Dilekçi : Askerliğini jandarma olarak yaptığı sırada, mah
kûm bir şahsı Giresun’dan Kayseri’ye götürmeye memur edil
diğini, avdet esnasında bindiği kamyonun ağırca hasara uğra
ması, mevsimin de kış olması ve yolların kapalı bulunması ha
sebiyle mecburen bir köyde kaldığını, yollar açıldıktan sonra 
da hemen birliğine iltihak ettiğini ve mazeretinin bu şekilde 
olduğunu ilk celsede ispat edemediği için askerî mahkemenin 
kendisini firar suçundan hapse ve sekiz ay yirmi gün yeniden 
asker edilme cezasına mahkûm eylediğini ve bu cezanın infazı 
halinde meslekinden mahrum olacağı gibi ailesi efradının da 
çok sefil ve perişan bir duruma düşeceklerini beyanla, yeniden 
asker edilme cezasının affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Giresun Cum
huriyet Müddeiumumiliğinin emri ile hükümlü bir şahsı Kay
seri’ye teslim ettikten sonra hemen avdetle kıtasına iltihak 
etmesi lâzımgelen müstedi Şerafettin Caner’in köyüne giderek 
on üç gün hali firarda kaldığı sabit olmuş ve bu suçu köyü
nün civanndan geçmenin hâsıl ettiği psikolojik sebeple işledi
ğine de kanaat getirilmiş olduğundan hareketine uyan Askerî 
Ceza Kanununun 66-1 ve 73 ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu 
maddelerine tevfikan iki ay müddetle hapsine ve kısmen yeni 
baştan asker edilmesine dair askerî mahkemece verilen hükmün 
Temyizen de tasdik edilmek suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve 
Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri de : Affı müstelzim bir 
sebep göremediklerini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alınacak

Şerafettin Caner 
Emniyet Müd. Tra
fik Büro Amirliğin
de 123/10609 sicil 
sayılı polis memuru 
Eskişehir



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

4075/4075 
(S. No: 35)

4080/4080 
(S. No:36)

4097/4097
(S. No:37)

4104/4104 
(S. No: 38)

4105/4105 
(S. No: 39)

4106/4106 
(S. No:40)

4115/4115 
(S. No: 41)

4116/4116 
(S. No:42)

değer ve mahiyette olmadığından bu talebin reddine, âzadan 
Nüzhet Ulusoy’un muhalif kalmasına karşı mevcudun mutlak 
ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1440 1 4 .1 .1959

Resmigül Çoruh 
Zeytinburnu, Telsiz 
mahallesi 84/2 sokak 
No: 18 
İstanbul

Mehmet Karbuz 
Aliçetinkaya caddesi 
No: 73 
Silivri

Ali Eren
DDY Cer Atelyesi 
Bakım Şubesi me
muru 
Eskişehir

Arif özdemir ve ar
kadaşları
Cemal Köyü Muh
tarı
Şarkışla

Niyazi Tufan 
Kömür Tevzi Mües- 
sesesi Kömür Ardi
yesinde arabacı 
Ankara

Selâhattin O kutucu 
Nurettin köyünde 
Ünye

Yusuf îzzettin De
mirbaş
Tepeköy Polis Kara 
kolu karşısında 
No: 2 
Tepeköy

İbrahim Tuygun 
Saimekadın Bahçeüs- 
tü No: 143 
Ankara

Dilekçi : İstanbul, Zeytinburnunda, Telsiz mahallesinde 
kâim 2/84 sokak numaralı gayrimenkullerine ait tapu senetle
rinin bir an evvel kendisine verilmesi hususunun temini iste
mektedir.

Dilekçi : Otuz üç seneden beri teknik dişçilik yapmakta 
olduğunu beyanla, kendisine gereken ruhsatnamenin verilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Kendisine isnat olunan bütün suçların tahakkuk 
etmediğini ve bu isnat yüzünden dört sene açıkta kaldığını 
beyanla, mezkûr müddete ait bilcümle kanuni haklaman de
faten ödenmesini ve aynı zamanda Ziraat Bankası Afyon Şu
besindeki'eski vazifesine iadesini istemektedir.

Dilekçiler : Köy muhtarı olduklarını ve bu vazifenin ken
dilerine hiçbir menfaat sağlamadığını, hal böyle iken mâli
yece Gelir Vergisi ila mükellef tutulmak için beyana dâvet 
edildiklerini beyanla, bu verginin kendilerinden alınmaması
nı talebetmektedirler. ,

Dilekçi : Gecekonduların bulundukları sokak adı ekseriya 
mâlûm olmamasından ve kapı numaralan da bulunmamasından 
dolayı kok kömürü nakliyatında büyük müşküllerle karşılaş
makta olduklarını beyanla, bu gibi mesken sahiplerinin kö
mürlerini nakil ettirirken arabacının yanında bulundurulması
nın usul ittihazım istemektedir.

Dilekçi : Babasının ölümü dolayısiyle beş nüfuslu bir aile
ye bakmak zorunda kaldığından bahsile, kendisine bir iş veril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Tepeköy Polis Karakolu mensuplarından şikâyet 
etmekte ve gereğinin yapılmasını istemektedir. ,

Dilekçi : Köylerinde yapılan toprak tevzi işinde yolsuzluk 
bulunduğundan bahsile, kanuni iktizasının bir an evvel ifası
nı istemektedir.
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No.

4120/4120
(S. No: 43)

4121/4121 
(S. No:44)

. 4126/4126 
(S. No: 45)

4138/4138 
(S. No:46)

4140/4140 
(S. No: 47)

4108/4108
(S. No: 48)

4109/4109 
(S. No:49)

Mehmet öztürk 
Varlık mahallesi Ga
zi Osmanpaşa cad
desi yüzüncü sokak 
No: 21 
Ankara.

Vahit Hoşgel 
Karşıyaka Eczane 
karşısında Bakkal 
Ziya Kâhyalar eliyle 
Adana

Hüseyin Akançay 
iki Çeşmelik cadde
si Eşrefpaşa No: 578 
tzmir

Hüseyin Genç 
Maliye Vergi Tahak
kuk Memuru 
Çay eli

İsmail Gülaç 
Varlık mahallesi ca
mi yanı No: 51 
Akköprü - Ankara

Aı nihai sahibinin
adı, soyadı \Te adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Bulgaristan muhaciri olduğunu, Ankara’da göç
menler için inşa ettirilen evlerden birinde, iskân hakkı naza
ra ahnmaksımn, kira ile oturtulmakta bulunduğu ve maddi 
fdurumunun bu kirayı ödemeye asla müsaidolmadığını beyanla, 
sözü edilen iskân hakkının bir an evvel verilmesini istemekte
dir.

Dilekçi: Adana’da 1956 yılında inşa edilmiş olan Hidro - 
Elektrik Barajı için istimlâk edilen gayrimenkullerinden artan 
parçaların hiçbir işe yaramamakta olduğunu beyanla, bu par
çaların da değer bahasiyle istimlâk olunarak bedelinin kendisi
ne verpmesi huâusunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Birinci Cihan Harbinde yaralanarak melûl kaldığı
nı beyanla, kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Maliye vergi tahakkuk memuru olduğunu beyanla, 
kendisine de kasa tazminatı verilmesini istemektedir.

Dilekçi: İskân hakkının bir an evvel verilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ,ayn gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin, son karan almaya yetkili idari makam ve
ya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzım- 
gelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan, mezkûr talep ve 
şikâyetler hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen makam 
veya mercilere aynca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1441 14 . I 1959

Mahmut Gezer 
Ortaklar; Pazar Ku
ran mahallesi 
Germencik - Aydın

Mahmut Kıyıcı 
Ortaokul Müdürü 
Atabey - îsparta

Dilekçi: Yunanistan’dan 1946 senesinde kaçak olarak Ana
yurda girmek zorunda kaldığını ve bu sebepten kendisinin 820 
lira para cezasına tâbi tutulduğunu ve bu cezayı ödemesine mad
di durumunun asla müsait bulunmadığını beyanla, sözü geçen 
para cezasının kaldınlmasını istemektedir. 

ı
Dilekçi: Halen öğretmen olanlardan vaktiyle yardımcı öğ

retmenlik yapmış bulunanların bu hizmetlerinin bugünkü terfi 
sürelerine sayılmasını istemektedir.



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

4110/4110
(S. No: 50)

4111/4111
(S. No: 51)

4136/4136 
(S. No: 52)

4085/4085 
(S. No: 53)

4107/4107

1086/4086 
(S. No: 55)

4076/4076
(S. No: 56)

4099/4099 
(S. No: 57)

İhsan Tuncay 
Kurfallı köyünde 
Silivri - İstanbul

Mehmet Ali Karataş 
Osmaniye mahallesi 
Sinema sokak No: 17 
Giresun

Necati Kavut ve ar
kadaşı
Vakıflar Umum Mii 
dürlüğü Teftiş He
yetinde Memur 
Ankara

Ali Türkün 
Ceza Evinde mah
kûm 
Tarsus

Şahabettin özel 
îçcebeci Kutluğun 
sokak No: 44 
Ankara

Süleyman Dönmez 
Nafia Müdürlüğünde 
Tekniker 
Eskişehir

Ömer Koeaaslan 
Balkeriz Bağları 
Abidinpaşa mahalle
si No: 6 
Ankara

Mehmet Etçi 
Ceza Evi mahkûm 
iarı 
Dinar

Dilekçi: Bir iş kazası neticesinde mâlûl kaldığını, İşçi Si
gortalan Kurumunca her üç ayda bir verilmek üzere 118 lira
13 kuruş gelir bağlandığını, bu hesaptan aylığı kırk liraya bile 
gelmiyen bir gelirle beş nüfustan ibaret ailesi efradını geçin
dirmesine imkân bulunmadığını beyanla, emekli, dul ve yetim
lere tanınmış veya tanınacak olan haklann kendisine de teşmi
lini istemektedir.

Dilekçi: Her iki ayaktan mahrum bir asker mâlûlü olduğu
nu, Almanya’dan üç tekerlekli ve motorlu bir hasta arabası ge
tirerek bunu kullandığını ve 6085 sayılı Kanunda mâlûllerden 
Trafik Vergisi alınmıyacâğı hakkında açık bir kayıt bulunma
dığından kendisinin de bu vergiye tâbi tutulduğunu beyanla, 
mezkûr vergiden istisna, edilmesini istemektedir.

Dilekçiler: Fiili askerlikte geçen müddetin, mecburi hizmet 
ve terfi süresinden mahsubedilmesini istemektedirler.

Dilekçi: Trafik suçundan mahkûm olanlara şâmil bir af ka
nunu çıkanlmasını istemektedir.

Dilekçi: Gayrimenkul kiralan hakkındaki 5670 sayılı Ka
nunun tadilini istemektedir.

Dilekçi: Nafıa Vekâletince kabul edilen (köy yollan tekni
keri) unvanı ile yedi seneden beri içme su inşaatının etüd, apli
kasyon ve saire gibi işlerinde çalışmakta olduğunu beyanla, 
kendisinin ve emsalinin teknik eleman haklarına sahip bulun 
duklanna dair alâkalı kanuna bir madde ilâvesini istemektedir

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanlmasını iste
mektedir.



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

3813/3813 Mehmet Ergev 
(S. No: 58) Camiikebir mahalle

sinde eski Uz. J. on
başı
Mihalıççık

Reis 
Çorum 

![. Ortdkcıoğlv

Âza 
Erzurum 

M. Eyüboğlv I

Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşısı iken emekliye sevk edi
lerek toptan ödeme yapıldığım ve borçlanmaya mütaallik kanun 
hükümlerinin evvele teşmili halinde kendisnin de, emeklilik hak
kım iktisabedeceğini beyanla, gereğinin buna göre yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
taleplerin, yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili hususlara ta
allûk ettği anlaşıldığından, mezkûr talepler hakkında yalnız bu 
sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarih’

1442 14 . I 1959

M. M Kâtip ' Aza
Samsun Çanakkale Bolu

N. TJlusoıt *1. İT. Sezev M. Dayıoğlıı

Aza 
Hatay 
Mursaloql a

Aza 
Konya 

X. Sayın

Aza 
Trabzon

O N. Lermioğlu

Aza 
Yozgad

S. Eronat



Arzuhal
No.

3539/3539
3949/3949

2252/2252

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Tevfik Ar aslı 
Kızılay Sosyal Han 
kat 1 No: 4 
Ankara

Dilekçi: Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet ver
mekten maznun müvekkili Kâşif Erol’un bir sene sekiz ay hapis 
ve 280 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine mütedair olarak 
Askeri Mahkemece verilen hükümde adlî hata bulunduğunu 
beyanla, mezkûr hapis ve para cezalarının neticeleriyle birlikte 
affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Adı geçen Kâ
şif Erol’un 9 Nisan 1957 günü sabahleyin tabancasını temizle
mek maksadı ile bakım odasına girerek burada lâzımgelen ted
birleri tam ve sıhhatli bir şekilde almadan mezkûr tabancayı 
diğer Başçavuş Şaban Özatamer’e tevcih edip tetiğe basmak 
suretiyle mumaileyhin ölümüne tedbirsizlik ve dikkatsizlikle se
bebiyet verdiği askeri mahkemece sabit görülerek Türk Ceza 
Kanununun 455/1 ve 59 ve Askerî Ceza Kanununun 35/10, A 
maddelerine tevfikan bir sene sekiz ay hapis ve 280 li
ra ağır para, cezasiyle mahkûmiyetine hiikmedildiği ve bu hük
mün Temyizen tasdik edildiği cihetle katileştiği ve af mevzuun
da idareten yapılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Milli Müdafaa 
Vekâletleri mümessilleri de: Affı müstelzim bir sebep göreme
diklerini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin af talebi dikkate alınacak ma
hiyette görülmediğinden mezkûr talebin bu sebepten reddine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  31 —

Encümen kararı ve ne sebepten ^erildiği

1443 2 1 . 1 .  1959

Halit Durak (Arzuhal hulâsası : Halen her iki gözden âmâ ve muamenete
Ahiçelcbi mahalle- muhtaç bir durumda olup ilişik heyeti sıhhiye raporunda görülc- 
sinde reği üzere çalışıp hayatını kazanmasına, dahi imkân bulunmadığı
Devrekani - Kasta- ve bu sebeple esinden de hükümle ayrılmış, dolay isiyle kimsesiz 
monu .... bir durumda kalmış olduğu nazarı itibara alınarak 5134 sayılı Ka

nunun maddei mahsusuna tevfikan pederi üsteğmen müteveffa 
İsmail Durak’tan kendisine yetim maaşı bağlanması talebinden 
ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Pederinin ölü
mü tarihinde evli olduğu için (mâlûliyeti dereceye uygun bulun
masına rağmen) zikrolunan kanunun 77 nci maddesinin (C) fık
rası gereğince kendisine maaş bağlanamamış olan müstedive; 
Divanı Muhasebat 3 ncü Dairesinin 15 Mart 1956 tarihli ve; ba
basının ölümünde evli olan mâlûl evlâtlara da maaş bağlanaca-



Arrnh*]
No.

_  33 _

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

gına dair ittihaz olunan kararına uyularak maaş bağlanması için 
ahiren tanzim olunan tahsis evrakı tesçil için Divanı Muhasebata 
gönderilmiş ise de mumaileyhin bu hususta daha önce Şûrayı 
Devlete başvurarak açtığı dâvanın reddedilmiş bulunması iti
bariyle 669 ve 748 sayılı Yüksek Meclis kararlan muvacehesin
de tescil cihetine gidilemiyerek evrakın reddedildiği, arz olunan 
bu durum karşısında kendisine maaş bağlanamadığı bildirilmek
tedir.

29 . XI . 1957 tarih ve 1287 numaralı, ilişik Ankara Mevki 
Hastanesi Heyeti Sıhhiyesince tanzim olunan raporda filhakika 
mumaileyhin «Her iki gözde iki taraflı bulbusatrofisiv ve ışık 
hissi bile olmadığı vee bu hali ile çalışarak hayatını kazanamı- 
yacağı ve durumunun 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddesine 
uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Muameleli dosya; encümenimizin 10 . XII. 1958 tarihli top
lantısında tetkik ve müzakere olunup, bahis konusu Divanı 
Muhasebat ve Şûra kararlarının celp ve tetkiki kararlaştırıl 
mıştır.

1953 tarihli mezkûr Şûra Kararında aynen; «5434 sayılı 
Kanunun 77 nci maddenin (C) fıkrasında evli kız ve erkek ço 
cuklara yetim aylığı bağlanamıyacağı açıkça ifade edilmiş bu
lunmasına binaen babasının ölümü tarihinde evli olan dâvacıya 
aylık bağlanmaması suretiyle yapılan muamelede kanunsuz
luk bulunmadığından dâvanın reddine» denilmektedir.

Bahis konusu 15 . III. 1956 tarihli Divanı Muhasebat Kara
rında da hulâsaten; çalışamıyacak derecede alil, hasta ve mu
avenete muhtaç yetimlere maaş bağlanmasını derpiş eden mez
kûr 74 ncü maddenin müstakil ve mutlak ifadesi muvacehe 
sinde; evli olan erkek ve kız çocuklara maaş bağlanmamasına 
mütedair bulunan 77 nci madde normal durumda olanları is
tihdaf etmekte bulunduğundan ve; 74 ncü maddeye göre maaş 
almakta iken evlenen mâlûl ve muhtaç olanlar hakkında ne 
yolda muamele yapılacağına dair kanunda her hangi bir hüküm 
de mevcudolmadığından, muamele sahibi Gazianteb Müftüsü 
Mustafa Altuncu’nun evli olan oğlu Mehmet Altuncu’ya 74 ncü 
madde hükmüne tevfikan maaş tahsisinde kanuna aykırı bir 
cihet görülmediği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, halen boşanmış ve zikrolu- 
nan 74 ncü madde hükmünden istifade edecek bir durumda 
bulunmuş olması muvacehesinde; evli iken ikame ettiği bir 
idari dâva üzerine müttehaz ve mevridine maksur bulunan 
mezkûr Devlet Şûrası Kararından bahsile, kanuni bir haktan 
mahrum bırakılması hak ve adle uygun değildir.

Kaldı ki hüküm; mâni halin zeval bulmuş olması karşısın
da kendisine aylık bağlanmasına da mâni teşkil etmediği gibi
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No.

1032/1032

Arzuhal sahibini»
ada, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Divanı Muhasebatın yukarda gösterilen kararı ve tatbikatı da 
müstedinin talebini muhik ve müeyyit bulunmuştur.

Belirtilen bu sebeplere binaen, mumaileyhe mevzuat daire
sinde aylık bağlanması lâzımgeleceğine ittifakla karar verildi.

«. Karar No. Karar tarihi

1444 2 1 .1 .1969

Sızır Aydın (Arzuhal hulâsası : Ankara'nın Keçiören nahiyesi Ovacık
Anafartalar Konya. köyü hudutları içinde bulunan iki ■parselden ibaret gayrimen- 
sokak Çağla Han küllerinin ifrazı için Altındağ Tapu Sicil Muhafızına müracaat 
Kat 3 No: 29 edip Tapu Kadastro Fen Amirliğince muamelesi tekemmül etti-
Ankara rilerek tescil için adı geçen muhafızlığa gönderilen evrakın muha

fız ile kaymakam tarafından tamamen istisnai bir muameleye 
tâbi tutulmak ve İmar Müdürlüğünden sorularak 6785 sayılı 
Kanunun 47 ned maddesinden bahsüe, emsalleri vc hattâ imar 
hududu dâhilindeki yerler üzerinde tatbik edilegelnıekte olan 
muamelenin, birtakım hissî ve keyfî düşüncelerle vc bu gayri- 
kanuni muamele aleyhine açtığı idari dâvalar lehine neticelen
miş ve ilişik olarak takdim ettiği ilâmlarla iptal olunmuş bulun
masına rağmen; 15 aydır sürüncemede bırakıldığından şikâyeti 
ve üâmlarm infazı ve müsebbipleri hakkında kanuni takibat ya
pılması taleplerini mutazammındır.)

imar ve iskân Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetle il
gili Ankara valiliği yazılarının ekli olarak takdim kılındığı 
belirtildikten sonra, bu vaziyete göre bu gibi yerlerde miif- 
rez parsellerin beherinin sahası 2 hektardan küçük olmamak 
ve bir kadastrolu yoldan asgari bir cephe almak şartı ile ifra
zın mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bahis konusu valilik yazılarında da ezcümle : Mezkûr par
sellerin ifraz edilip edilmiyeceğinin Altındağ Kaymakamlığın
dan imar Müdürlüğüne sorulması üzerine, 16 . I . 1957 tarih 
ve 420 sayılı bir yazı ile aynı tarihte ¡mücavir saha haritaları
nın hazırlanmakta bulunması ve bu yerlerin belediyenin müs
takbel inkişaf sahasına dâhil yerlerden olduğu göz önünde bu 
lundurularak, ifraza müsaade edildiği takdirde kısa bir zaman
da çok ufak parsellere ayrılmak suretiyle arazi spekülâsyonuna 
yol açacağı., ve üzerinde yapılacak binaların, hazırlanacak olan 
imar plânının tatbikatında büyük güçlükler çıkaracağı ve bele
diyeye malî külfetler tahmil edeceği cihetle mezkûr yerlerin be
lediye hududu dışında bulunmasına rağmen, 6785 sayılı Kanu
nun 47 nci njaddeaine göre ifrazının mahzurlu bulunduğunun 
bildirilmiş olduğu, aynı kaymakamlığın bilâhara Devlet Şurası 
kararından da bahsile tekrar vâki istizanına cevaben de; müoa- 
vir sahalar Nafıa Vekâletince tasdik edildiğinden müstakbel 
inkişaf sahasına raslıyan bahis mevzuu yerler için parsellerin
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her birinin mesahası iki hektardan küçük olmamak şartiyle ifraz 
yapılabileceğinin yazılmış olduğu açıklanmaktadır.

Birer sureti dosya arasında bulunan Devlet Şûrası 6 ncı Dai
resinin 2 . X .  1957 gün ve 57/1836 ve 57/1837 sayılı 2 ilâ
mında : «6785 sayılî îmar Kanununun 47 nci maddesi; belediye 
hudutlanna bitişik bulunan ve beldenin müstakbel inkişafı bakı
mından lüzumlu görülen yerlerde îmar Kanununun tatbik olu
nacağını âmir ise de bu yerlerin tâyin ve tesbiti doğrudan doğ 
rüya belediyelere bırakılmıştır.

Mezkûr maddede yazılı olduğu üzere belediyenin müstakbel 
inkişafı bakımından lüzumlu görülen yerlerin belediyenin tek
lifi ve vilâyet idare heyetinin karan ve Nafıa Vekâletinin tas
diki ile belli edilmesi lâzımgelmektedir.

Dâvacmın arsası hakkında bu madde gereğince verilmiş bir 
karar olmadığı ve belediye hudutlan haricinde kaldığından bu 
kanunun tatbik yeri yoktur» denildikten sonra ifraza müsaade 
edilmediğine dair olan 16 ve 26 . I . 1957 tarihli kararlar iptal 
olunmuştur.

» Gereği düşünüldü : Belediye hudutlanna mücavir işbu gay
rimenkul hakkındaki 6785 sayılı Kanunun 47 nci maddesi muci
bince belediyenin teklif ve vilâyet idare heyeti kararı ve Nafıa 
Vekâletinin tasdiki ile imar Kanununun tatbik olunabileceği. 
Belediyece, idare heyetince ve Nafıa Vekâletince karar ve tas- 
dika iktiran etmemiş bulunan işbu gayrimenkulün üzerinde ya 
pılacak ifrazlarda teemmül olunan mahzurlar, âmme menfaati 
bakımından mezkûr kanunun 42 nci maddesi mucibince Hükü
metin tasarruf salâhiyeti muvacehesinde vâridolamıyacağından 
Şûra kararının infazı lüzumuna itifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı re adresi En -ümen karan ve ne sebepten verildiği

1445 21 . I . 1959

Dilekçi : Altı günden ibaret hapis cezasının hukuki neticeleri 
ile birlikte affını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Halen yarbay 
olan müstedi Cemal Topaloğlu’nun, üsteğmen rütbesiyle 53 Pi
yade Alayı II Tabur, 6 Bölük Kumandanlığına vekâlet ettiği 
sırada, bir malgnah tüfeğin üst tutamak vidasının kırılmasına 
sebebiyet verdiklerinden dolayı bir onbaşı'ile bir erin ellerine 
sopa ile vurmak suretiyle dört gün istirahat etmelerini mucib- 
olacak şekilde müessir fiilde bulunduğu ve bu hali itiy adedin - 
diği askeri mahkemece sabit görülerek Askeri Ceza Kanununun 
117 ve Türk Ceza Kanununun 69 ncu maddelerine tevfikan 6 
gün hapsine hükmedilmiş ve bu hükmün Temyizen tasdik edil
diği cihetle katileşmiş olduğu ve mezkûr hapis cezasının
27 . X II. 1940 - 2 . 1 .  1941 tarihleri arasında infaz edildiği ve af

3431/3431 Cemal Topaloğlu 
Askerlik Dairesi 
Mülhakı Piyade Yb. 
Eskişehir
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No.

3682/3682

isteği hakkında idareten yapılacak bir işlem bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin mü
zakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa Vekâ
letleri temsilcileri de, affı müstelzim bir sebep göremediklerini 
beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü af talebi dik
kate alınacak mahiyette görülmediğinden mezkûr talebin bu se
bepten reddine, âzadan Nuri Okcuoğlu’nun vâki muhalefetine 
karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Müstedi Cemal Topaloğlu’nun bir sene terfiden mahru

miyetine esas olan suç bir terbiye mahiyeti taşımakta oldu 
gıına ve affı talebolunan cezanın da bunun neticesi bulundu
ğuna göre kaldırılması istenilen cezanın ref’ine karar veril

mesi reyindeyim.

* Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okçuoğlu

Karar No. Karar tarihi

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

1446 21 • I • 1959

(Arzuhal hulâsası: Mülhak vc mazbut vakıfların mahiyet ve 
idare şekilleri açıklandıktan sonra; evlâdı vakfın; mirasçı olarak 
vakfiye dairesinde vakıf emlâk üzerinde aşikâr olan hakkı teva
rüslerine rağmen; Vakıflar idaresinin 10 sene mütevellisiz kalan 
bu kabil emlâki mazbuteyi alabileceği kanunda derpiş edilmiş bu
lunmasına rağmen; Adana'da HamazanoğuUarına ait vakfın 5 yıl 
zarfında mazbuteye alınarak mağdur edildiklerinden, keza evlâdı 
vakfın bu kaini vakıflara ait nemadan, mahkemece tâyin edilmesi 
Iâzımrjelen miktar yerine İdarece tesbit edilen miktarda istifade 
ettirilmelerindeki yayrikanunilileten şikâyeti ve ziirri vakıfların 
vakfiye dairesinde mülke tahvili esbabının istiknıali talebini mıı- 
tazammındır.)

Gereği düşünüldü: Vakıf emlâkin idare şekli Vakıflar Ka
nunu ile tâyin ve tesbit edilmiş ve bu kanun tatbikatından do
ğan ihtilâfların halli ise vazifeli kaza merciine ait bulunmakta
dır.

Zürri vakıfların evlâdı vakıf adına temliki keyfiyeti de 
yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen bu sebeplere binaen vazife 
yönünden enciimenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ziya Zeytin 
Mestanzade mahalle
si 77. sokak No: 9 
Adana

1447 21 . I . 1959



Arzuhal
No.

3660/3660

1811/1811

İsmail Karamustafa 
Sakarya Okulu Baş
öğretmeni 
Fatsa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Devlet Şûrasından almış olduğıı ilişik ilâmla; 1 . III . 1954 
tarihinde 70 liraya terfi ettirilip intibakının yapılması iktiza 
ederken mezkûr maaş ancak 1955 yılımla terfi ettirilmiş ve bu 
suretle mağdur edilmiş ve ilâmın infaz olunmamış bulunduğun
dan şikâyeti ve emsal müraeaatler üzerine ittihaz buyurulan ka
rarlara mümasil alınacak bir kararla ilâmın infazı ve 1.111.1957 
tarihinde 90 liraya terfi ettirilmesini geçmiş maaş ve ikramiye 
farklarının ödenmesi talcplcriiıi mutazammındır.) '

Maarif Vekâletinin cevabi yasasında: Müstedinin maaşında 
aldığı şahsi karar gereğince 1 . III . 1954 tarihinden itibaren 
yeniden bir ayarlama yapılabilmesi için, emsalleri ile birlikte 
geçmiş yıllara şâmil olmak üzere kadro temini hususunda bir 
kanun teklif edilmesine ait Vekâlet çalışmalarının devam et
mekte olduğu, tasarının en kısa zamanda Vekiller Heyetine su
nulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tasdikli bir sureti dosya arasında bulu
nan ilâmla, müstedinin 6273 sayılı Kanundan 1 . III . 1954 
tarihinden itibaren istifadesi hükme bağlanmış ve hilâfına tesis 
olunan muamele sarahaten iptal olunmuş bulunmaktadır.

îâmın bu sarahati müvacehesinde infazın tehiri Teşkilâtı Esa
siye Kanununa münafi ve gayrikabili tecviz bulunmuştur.

Mezkûr tarihe sâri ve şâmil alınacağı bildirilen yeni kadro
lar bir an önce alınmak ve Karar dairesinde muamele ifa olun
mak suretiyle infaz esbabının Maarif Vekâletince derakap is- 
tikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1448 21 . I . 1959

Zeki Çetiner 
Kemalpaşa mahallesi 
Ağa Yokuşu sokai 
Balkan Ap. No: 5 
Lâleli - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İşaret olunan tarihlere göre luısıplarının 
düzeltilmesine mütedair bulunan 7 Şubat 1955 tarihli ve 764 
sayılı Arzuhal Encümeni kararından ne manen ne de maddeten 
istifade edemediğinden ezcümle; sin haddinden emekliye ayrıl
mış olmakla mânen istifade etmesine artık imkân kalmadığından, 
maddi bakımdan ise Maliye Vekâletinin bir emri ile Şura ve 
Divanı Muhasebat kararları gereğince farkı maaşlarının tediye
sine imkân olmadığının bildirildiğinden bahsile; 1944 tarihinde 
istihsal, eltiği bir ilâmın 1955 yılına kadar idarece infaz olunma
masından ileri gelen bu haksızlığın bertaraf edilmesini teminen 
nasıp düzeltmesinden mütevellit maa.ş farklarının verilmesi için 
bir karar ittihaz buyurul ması talep ve şikâyetini mutazammm- 
dır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 31 Ağustos 
1338 olan üsteğmenlik nasbinin 10 Ekim» 1336 tarihine götü
rülmesine ve mütaakıp rütbelerdeki nasıplannın da buna gö
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No. adı, soyadı Ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

re düzeltilmesi hakkında 1944 yılında Askerî Temyiz Mahkeme
sinden aldığı ilâm gereğince üsteğmenlik nasbi düzeltilmiş olan 
mumaileyhin sicil durumu itibariyle mütaakıp rütbelerdeki 
nasbinin tashih edilemediği.

Bu mevzuda Yüksek Meclise yapmış olduğu ilk müracaati 
reddolunan müstedinin ikinci defa vâki müracaatı üzerine ittihaz 
buyurulan bahis konusu 764 sayılı ve; yüzbaşılıktan itibaren 
nasplannın ikişer yıl geriye ve albaylık nasbinin da keza 1948 
den 1946 ya alınması hakkında bir karar ittihaz buyurulduğun- 
dan mezkûr nasplannın da bu karar gereğince düzeltilmiş ol
duğu, ancak Maaş Kanununun 26 ncı maddesi ve Divanı Mu
hasebat Umumi Heyetinin 2119/3 sayılı kararına tevfikan 
maaş farklarının tediyesi mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Vâki dâvet üzerine 21 . I . 1959 tarihli encümen toplantı
sında hazır bulunan Divanı Muhasebat Reisi ve Millî Müdafaa 
Vekâleti temsilcisinin bu baptaki mütalâa ve izahları dinlen
dikten sonra,

Gereği düşünüldü : Kesinleşmiş olan Selef Encümen kara
rının; bir ilâmın infazı zımnında müttehaz ve mücerret nasp 
tashihine mütaallik ve farkı maaşlara taallûk eden yeni ta
lebin ise kaza merciince tetkik edilmesi muktazi bulunmuş ol
masına binaen; vâki müracaat üzerine bu bakımdan muame
le tâyinine mahal olmadığına âzadan Mustafa Nuri Okcu- 
oğlu, Mehmet Delikaya, İsmail Güven ve Osman Nuri Ler- 
mioğlu’nun vâla muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar ve
rildi.

Muhalefet şerhi 
Müstedi Zeki Çetiner’in nasbinin tashihi hakkında Askeri 
Temyiz Mahkemesince karar verilmiş bulunmasına ve mev- 
zuubahis Divânı Muhasebat karannın müstenidatı olan 
Maaş Kanununun 26 ncı maddesinin hükmü bir rütbede 
sicillen veyahut her hangi bir sebepten terfi etmemiş olan 
hallere münhasır olup hâdisemizde olduğu gibi (Mağdu
run elinde olmıyan ve sırf vekâletin hatasından ileri gelen 
terfi edilmemesi hallere şumulü olamıyacağına ve Temyiz 
ilâmının da 54 ncü madde hükmü gereğince infazı lâzım- 
geleceğine mebni müstedinin maaşlarının verilmesi reyin- 
deyim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcvoylv

Karar No. Karar tarihi 

1449 21 . 1 .1959
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No.

7661/7626

encümence; 12 . II . 1958 gün ve 477 sayılı ve; «Zaman ve hâ
dise zikrolunmak sureti ile yapılmış olan şikâyet hukuku şah- 
siyeye taallûk etmeyip âmme kanunlarına müstenit bulunmuş 
olması muvacehesinde, feragat halinde dahi kanuni iktizasına 
tevessül olunması zaruri bulunduğundan, kendilerinden şikâyet 
olunan vazifeliler haklarında Memurin Muhakemat Kanununa 
tevfikan gerekli tahkikatın ifası» şeklinde bir karara bağlan
mış ve bu karar 28 . IV . 1958 tarih ve 14 sayılı haftalık karar 
cetveli ile yayınlanarak itiraz edilmeksizin kesinleşmiş bulun
maktadır.

Dahiliye Vekâletinden alınan 9 . IX . 1958 tarihli ilgili cevabi 
yazı ile; bu baptaki evrakı tahkikiyenin Memurin Muhakemat 
Kanununa tevfikan birinci derecede karar ittihazına yetkili 
Devlet Şûrasına tevdi kılınmış olduğu bildirilmiştir.

Bu duruma göre; karar iktizası yerine getirilmiş bulundu
ğundan keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin 59 ncu maddesine tev
fikan haftalık karar cetveli ile neşrine karar verildi.

N ot: Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 958/14 sayılı cet
veldeki 958/477 numaralı esas karar dosyasiyle tevhidedilmiştir.

Toplantı tarihi

21 . I . 1950

Vedat Şar d ağ 31 Aralık 1955 tarih ve 7661 sayılı istidası ile, İzmir Fu-
Mithatpaşa caddesi % an Nöbetçi Trafik Komiseri ve adı geçen yer trafik ve emni-
No: 804/F yet müdürleri ve vali muavini haklarında takibat ifasını taleb-
îzmir edip şikâyette bulunan Vedat Şardağ’m bu baptaki müracaati

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

Reis M. M. Kâtip Aza
Çorum Samsun Çanakkale Bingo]

r. Ortakcvoğlu N. Uluşoy A. H. Sezen M. N. Okcuoğlu

Âza
#

Âza Âza Âza
Bolu Erzurum Hatay Malatya

M. Dayıoğlu M. Eyüboğlu 1. Mursaloğlu M. Delikaya

Âza Âza - Âza
Niğde Trabzon Yozgad

î  Güven 0. N. Lerm.ioğh( S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 123)

..

T. B. M. il. Matbaa*
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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

Sayı : 37

17 .IV  . 1959 Cuma

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

RestiI Bayrıbey 
('eza Evinde mah
kûm 
Elâzı>>

Masan Erbil 
Sarı köy nahiyesi 
Sundu mahallesi
< ¡önen - Balıkesir

.Mehmet Özdemir 
Alacuatlı köyünde 
Sindirin

Yusuf İzzettin 
Yarar
Ceza Evinde mah
kûm
N. Aksaray

Mustafa Çakmak 
Yeniee köyünde 
Biiyiikkorhan - Or
haneli

Mahmut Ataseven 
(’eza Evinde mah
kûm 
lzmil

Ali Kııdıı
Ceza  E v i n d e  malı
kûm
Samsun

E ncüm en k a ra r ı  ve ne sebepten  verildiği

Dilekçiler : İstidalarında ileriye sürlükleri sebeplerden 
dolayı, haklarındaki cezaların affı cihetine gidilmesinin rna- 
delet ve hakkaniyete uygun düşeceğini beyanla, bu yolda bir 
karar verilmesini istemktedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilere taallûk 
eden hükümlerin kanun yolundan geçmek veya bu yola müra
caat edilmemek suretiyle kesinleşmiş olduğu ve bu hüküm
lerde her hangi bir hata ve isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maldesine uyularak davet 
edilen ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan Ad
liye Vekâleti tamsilcisi de : Affı müstelzim bir sebep küreme
diklerini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki af talepleri 
dikkate alınacak değer ve mahayitte görülmediğinden bu ta
leplerin zikredilen sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1450 28 . I . 1959
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Arzuhal
No.

3489/3489
(S. No: 8)

3541/3541 
(S. No: 9)

3577/3577 
(S. No: 10)

3625/3625 
(S. No: 11)

3627/3627
(S. No: 12)

3504/3504

3602/3602

3753/3753
4714/4714
4357/4357

3704/3704

Arzuhal ı*aiıibinm
adı, soyadı ve adresi Eh cüıııen kararı ye ne sebepten verildiği

Hüseyin Serte]
930. sokak 
No: 5 /A 
İzmir

Ali Yıldız 
(■eza Evinde milli
li ûnı 
Trabzon

Mehmet Kuıl 
Karakeçili mahal
lesinde 
Çorum

Turan Çirik 
Kaymak köyünde 
Şarkışla - Sivas

('ihat Tekçe 
Ceza Evinde m ¡ılı
klım 
Silifke

Mustafa Sarohan 
Yahni mahallesin
den Tefkiıı caddesi 
No: 144 te 
Gazianteb

İbrahim Kur dik 
Bakkal
Cumhuriyet cad
desi No: 116 
Sivas

Bahtiyar Ayduı 
Selâhiye köyünde 
Adapazarı

Dilekçiler : İstidalarında ileriye sürdükleri sebeplerden do
layı, haklarındaki cezaların affı cihetine gidilmesinin madelet 
ve hakkaniyete uygun düşeceğini beyanla, bu yolda bir karar 
verilmesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin! cevabi yazısında : Dilekçiler hakkındaki 
hükümlerin kanun yolundan geçmek suretiyle katileştiği ve bu 
hükümlerde her hangi bir hata ve isabetsizlik görülemediği 
bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Ve
kâleti mümessili de; affı müstelzim bir sebep göremediklerini 
ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki af talepleri 
dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmediğinden bu talep
lerin zikredilen sebepten reddine, âzadan Mustafa Nuri Okcu- 
oğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun mutlak ekseriye
tiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1451 28 . 1 .1959

Hüseyin Ozan Dilekçi : Şayet meslekte iken hastalığı sebebiyle işlediği bir
İstiklâl mahallesi suçtan dolayı emekliye ayrılmış ise bu suçunun affedilerek ken- 
Hayrat sokak bilâ dişinin âdi mâlûllük hükümlerine tâbi tutulmasını ve o yolda 
No: lu hanede maaş tahsisini istemektedir.
Bilecik Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin

ruhi birtakım hastalıklardan dolayı 1183 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesi mucibince emekliye sevk olunduğu ve dosyasında 
her hangi bir mahkemeden verilmiş mahkûmiyet kararının 
mevcudiyetine dair bir kayda raslanmadığı bildirilmektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcileri de; Vekâlet tezkeresini 
teyideder şekilde beyanda bulunmuşlardır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin her hangi bir suştan mahkûm 
edildiğine dair bir kayıt mevcudolmadığma göre, ortada affa 
mevzu teşkil edecek bir ceza da bulunmadığından bu hususta 
karar ittihazına mahal olmadığına ve mâlûliyot maaşına taal
lûk eden talebinden dolayı mumaileyhin aidolduğu salâhiyetli 
mercie aynca müracaatte muhtariyetine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1452 28 . 1 .1959

Dilekçi : Talebettiği kanuni haklanmn kendisine verilmesi 
hususunda müteaddit idari makam ve mercilere müracaatte bu
lunduğu halde hiçbirinden tatmin edici mahiyette cevap alama
dığını boyanla, durumunun Büyük Millat Meclisince incelenerek 
lehinde bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelki müracaatı üzerin« 
selef encümance ittihaz edilen 11. V I. 1958 gün ve 888 sayılı 
Karar katileşmiş bulunmasına ve bu kararda mumaileyhin mü
racaat edeceği makam ve merciler gösterilmiş olmasına göre 
vâki son talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1453 28 .1 .1959

Dilekçi : Askerlikte ve jandarmada geçen hizmetlerinin 
6980 sayılı Kanuna göre borçlandmlması mümkün olup olmadı
ğının tefsir veya tavzih yolu ile tâyin ve tasbitini istemektedir 

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir veya tavzihte bulun
mak veya kanun teklif etmek yetkisine sahibolmadığından vâki 
talep hakkında zikredilen sebepten muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1454 28 . 1 .1959

Dilekçi ; Kansı Şerife’ye ait gayrimenkullerin elinden alın
dığını beyanla, iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu baptaki ihtilâfın mahkemeye intikal 
ettiği ve dilekçi aleyhinde verilen hükmün Temyizen tasdik 
olunmak suretiyle katileştiği Dahiliye Vekâletinin cevabından

1139/1064 Recep Karakoyun 
Meydan mahalle
sinde 
Turhal

4229/4229 Raif Yılmaz
Estel Hükümet
merkezinde
Midyat

4207/4027 M. Tevfik Özıslak
4276/4276 Ihsaniye mahallesi
4277/4277 51. sokak No: .11
5157/5157 Bandırma
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Arzuhal Aıv.uha! sahibinin

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

anlaşıldığı cihetle vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
- tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1455 28 . 1 .1959

Kâ z ı m Ky ı n i r  Dilekçi : Jandarma Başçavuşu Ali Gökgöz’den şikâyet et-
I f a i k t a n  inekte ve kanuni iktizasının süratle yapılmasmı istemektedir.
K a r a d i r e k  - S a n d ı k l ı  Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta, 

vâki şikâyetin tahkikine başlandığı ve neticesinin kaza merciine 
intikal ettirileceği bildirilmekte olduğundan, bu hususta encü 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1456 28 . 1 .1959

¡(51!)/:;(; I!> İ h s a n  Sesi  i k a y a  Dilekçi : Geçim indiriminin 6908 sayılı Kanunla kabul edi-
( ' a r s ı k a p ı  Oent.i l- len hadlere göre hesaplanmasmı ve fazla ödediği verginin ia- 
me n  (î-oeiı H a n  âteşini istemektedir.
Xo: 220 Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden alman cevapta,
İ s t a nb u l  gerek vergi nispeti, gerekse en az geçim indirimi noktasından

ileriye sürülen iddialann varidolmadığı bildirilmekte bulunma
sına ve maamafih dilekçi her iki cihetten salahiyetli kaza mer 
ciine müracaatte muhtar olmasma mebni, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1457 28 . 1 .1599

i79.rv/3795 Re m z i  Şene l  Dilekçi : Talimgâha dühul tarihinden itibaren İstiklâl Har-
Val i de i  A t i k  nıa-  bi zammı verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu bapta bir ka- 
ha l l e s i  Ç a v u ş d c r e  rar ittihazmı istemektedir.
caddesi N'n: 114 Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Milli Müdafaa
Ü sk ü d a r  - İs tanbul Vekâleti aleyhine açtığı dâvanın reddedildiği müşarünileyh ve

kâletten bildirilmekte olmasma göre vâki talep hakkıda Da- 
halî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1458 28 . 1 .1959

■) ! . * Ililıni Ozliirk Dilekçi : Mâruz kaldığı ihtar cezastnın haksız verildiğin-
Keıııik Hasialıklan den bahsile kaldırılmasını ve Eğridir Kemik Hastalıkları Has- 
liastam si D« ])o \ e , tanesi Başhekimi Orhan Arslanoğlu hakkında da kanuni mua-
A m b a r  M e m u r u  mele yapılmasını istemektedir.
Ivîridiı Gerçgi düşünüldü : Dilekçinin mâruz kaldığı inzibati ce

zadan dola}ı alâkalı mercie ve baştabip hakkında da ilgili ve-
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kâlete müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden hei' iki cihet 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tariki

A ¡-¿tıka i Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne scbopki; verildiği

1459 28 . 1 .1959

4008/4068 N i y a z i  Çmıkoğltı Dilekçi : İstidasında ileriye sürdüğü sebeplerden dolayı,
\rı>kili A v n k a l  I 'a- müekkili Niyazi Çırakoğlu nakkında hülanedilen cezadan ba- 
ı td< Krem kiye kalan kısmının affı cihetine gidilmesinin madelet ve
B a r o  e l iyle  hakkaniyete uygun düşeceğini beyanla, bu yolda bir karar it-
A n k a r a  tihazmı istemektedir.

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Kanun yolundan geç
mek suretiyle katileşen hükümde her hangi bir hata ve isa
betsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye 
Vekâleti mümessili de : affı müstelzim kanuni veya şahsi bir 
sebep göremediklerini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen evrak münderecatına ve 
Adliye Vekâleti mümessilinin beyanına göre dilekçinin af ta
lebi dikkate alınacak değer ve mahiyette bulunmadığından 
mezkûr talebin bu sebepten reddine, âzadan Nüzhet Ulusoy 
ve Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif, Mehmet Eyüpoğlu 
ile Hamdi Öner’in de müstenkif kalmalarına karşı, mevcudun 
mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1460 28 . 1 .1959

.*>272/3272* Kadir Atmaz ve Dilekçiler : Hilvan Kasabasında Belediyeye aid arsa üsc-
arkadaşı rinde bu dairenin muvafakatiyle yapmakla oldukları ti car c':-
Alerkczde Bakkal ten ahiren menedilmiş olduklarını beyanla, iktibasının ifasını 
TTilvan istemektedirler.

Gereği düfiinuldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta, 
belediye malı arsa üzerine dükkân inşa eden müstedilerin 1580 
sayılı Kanuna göre istenilen îşgaliye Resmini ödemedikleri ve 
kulube mahiyetinde olan meşkûr dükkânların da yoi üstünde 
çirkin bir manzara arz etmekte olmasından dolayı yıktırılaca- 
ğınm kendilerine tebliğ edilmiş bulunduğu ve buna rağmen 
dilekçilerin el’an kulübelerinde çalıştıkları bildirilmekte oldu
ğundan, vaki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1461 28 . I  . 1950



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

Dilekçi : Gemerek Kazası Belediyesinde ve Ortaokul Yap
tırma Derneğinde yolsuzluk bulunduğuna dair vilâyete yapmış 
olduğu şikâyetin bir neticeye vardınlmadığını beyanla, kanunî 
iktizasının ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevaba 
göre eski belediye reisi hakkında lüzumu muhakeme karan ve
rilmiş olmasına ve dilekçi, ortaokul yaptırma derneğine taal
lûk eden şikâyetini kanunî merciine karşı tekrarlamakta muh
tar bulunmasına mebni, her iki cihet hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1462 28 . I . 1959

Dilekçi : Karakolda dövüldüğünü iddia etmekte ve kanunî 
icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi 
yazıda, mezkûr iddianın varidolmadığının Hatay Valiliği vası- 
tasiyle yaptmlan tahkikat neticesinde anlaşıldığı bildirilmekte 
olmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1463 28 . I . 1959

Dilekçi: Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi ile diğer iki dok
torundan şikâyet etmekte ve bunlardan maddi ve mânevi za
rar ve ziyan istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta daha evvel vâki 
olan müracaati selef komisyonca incelenerek 12 . I I . 1958 gün 
ve 480 numara ile karara bağlanmış bulunmasına göre vâki 
son talep hakkında da encümenimizce muamele tâyinire ma
hal olmadığına ve müstedinin şikâyetini usulü dairesinde ka 
nuni merciine karşı yapmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1464 2 8 .1 .1959

4178/4178 Halil Çiçekdağı Dilekçi: Köy halkından Tevfik Gümüş’ün fakir olduğundan
İlmen köyünde bahsile kendine nakdi yardımda bulunulması için Büyük Mil-
Boyşehir - Konya let Meclisine müracaat ettiğini öğrendiğini, halbuki bu ada

mın orta halli bir köylü olup yardıma muhtaç bulunmadığım 
beyanla, Devlet Hâzinesinden boş yere para verilmemerini is
temektedir.

Gereği düşünüldü: Büyük Millet Meclisince veya Arzuhal 
Encümenince, adı geçen Tevfik Gümüş’e nakdi yardım yapıl*

4234/4234 Osman Köseler
Sultanahmet Can
kurtaran Şadırvan 
sokak No: 49 
İstanbul

3363/3363 Salih Taşkın
Bedirge nahiyesi
Yeniköyde
Antakya

1768/1768 Mehmet Gökarkaç 
Bahçeli mahalle
sinde 
Gemerek
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Arzuhal

No.

4273/427.°,

3250/3250

4027/4027

4219/4219 
(S. No: 13

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

ması hakkında bir karar verilmemiş olmasına göre, vâki ihbar 
münasebetiyle muamele ifasına mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1465 28 . 1 .1959

Dilekçi: Bulgaristan muhaciri sıfatiyle kendisine verilmiş 
olan 6 dönüm tarla ile bir ev hakkında ne yolda bir muamele 
yapıldığının adresine bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta alâkalı makama 
müracaatte bulunması icabedeceğinden, vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1466 28 . 1 .1959

Dilekçiler: İstidalarında beyan ettikleri sebeplerden dolayı 
cezalarının bütün neticeleriyle birlikte affedilmesinin madelet 
ve hakkaniyete uygun düşeceğini ileri sürerek bu yolda bir 
karar verilmesini istemektedirler.

Millî müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçiler 
baklandaki hükümlerin kanun yolundan geçmek suretiyle 

katileştiği ve af mevzuunda idareten yapılacak bir muamele 
bulunmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye 
ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcileri de: Affı müstelzim 
bir sebep görmediklerini ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülen 
af talepleri dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmediğin
den bu taleplerin reddine, müstedilerden Mehmet Emin Erdo- 
ğu hakkmda âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun vâki muha
lefetine mebni ekseriyet ve diğer müstedi Selçuk Şenel hak
kında ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1467 28 . 1 .1959

İzzet Siimeralp ve Dilekçiler: Devlette geçen on yıllık hizmetlerinin de borç-
) arkadaşları landınlmak suretiyle diğer fiilî hizmetlerine eklenmesini ve

Telefon Md. San- bu şekilde iştirakçi durumuna sokulmalarını istemektedirler.
t rai Tekııisiyeni 
İzmir

M. Emin Erdoğu 
221 nci P. A. I. 
Tb. K. Kd. Bnb. 
Bingöl

Selçuk Şenel 
Saymakadm Bah
çeler içi Tahta 
Köprü yanı No: i 
Ankara

Mümin Güler 
Zeytinburnu Sümer 
mahallesi 25/1 so
kak, No: 23 
İstanbul
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4216/4216 
(S. No: .14)

Arzuhal
No.

4204/4204 
(S. NTo: 15)

4203/4203 
(S. No: Ki)

4271/4271 
(S. No: 17)

4230/4230 
(S. No: 18)

4241/4241 
(S. No: I!))

4248/4248 
(S. No: 20)

I

Arzuhal, sahibinin
udi, soyadı ve adresi

Mehmet Ertloğ 
Esnaf Kefalet Ko
operatifi İdare 
Meclisi Başkanı 
Turhal

Hüseyin Çakır 
Pamukova Ağaçc-i 
lar Köyü Erit
mem
< »oyve

Mediha Ertürk 
Mühürdar Bağ 
sokak No: 4 
Kadıköy - İstanbul

Şefik Avni Özü- 
doğru ve arka
daşları
Pazar mahallesi 
Mukayyitzade so
kak No: .')!)
S a m s u ı ı

Nurettin Tıınc 
Faikpaşa mahal
lesi 953. sokak 
No: 13/A 
I zıııi r

A. Rasim Türksev 
ve arkadaşları 
Yenimahalle Mulıaç 
sokak No: 45 
Ankara

Selâhattin Temiz- 
oğlu
Sulh Hukuk .Mah
kemesi Zabıt Kâ
tibi
Kayseri

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Esnaf Kefalet kooperatiflerinin mülga Muamele 
Vergisi ile merî Gelir Vergisinden muaf tutulmasını istemek
tedir.

Dilekçi: Eğitmenlere verilen ücretin artırılmasını, çocuk 
zammından ve diğer yardımlardan bunların da istifade etti
rilmesini istemektedir.

Dilekçi: 1889 tarihinde Japonya’da batan Ertuğrul Gemisi 
Kaptan Muavini şehit Ahmet Cemil’in kızı olduğunu, kendisi
ne bağlanan 108 lira maaşla geçinemediğini ve bu maaşın şe
hit evlâtlarına verilen maaş nispetinde tadili gerekeceğini ve 
binnetice Ertuğrul faciasında vefat edenlere, boğularak ölmüş 
denilmeyip şehit denilmesi icabedeceğini beyanla, bu yolda bir 
karar ittihazını istemektedir.

Dilekçiler : Gayrimenkul kiralan hakkındaki kanunun kal
dırılmasını veya bugünün şartlanna uygun bir şekilde değiş
tirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Mahkemece hüküm altına alınmış olan okul taz
minatını ödeyecek durumda olmadığını beyanla, bu tazminatın 
affını istemektedir.

Dilekçiler ; De lette geçen hizmetleri, kendilerine ikramiye 
verilmesini icabettirecek bir hadde vâsıl olmuş bulunduğu hal
de, tekaüde şevklerinde her nedense emekli ikramiyesinden 
mahrum bırakılmış olan mütekaitlere de, bu müktesep hakları* 
dolayısiyle zikri geçen ikramiyenin verilebilmesini temüıen, alâ
kalı kanunlarda değişiklik yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Ortaokul mezunlarının da askerlikte geçirdikleri 
müddetüı kıdemlerine eklenmesini istemektedir.
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4250/4255 M ehm et K a ra  hal 
(S . N o : 21) A şa ğ ı A y v a l ı  H a 

y a t suyu  üstii 
N o : 78/ii 
K t l ik  - A n k a ra

4261/42Iİ1 11. A b d u lla h  Ç etin
4310/4319 H ususi Muhasebe 

(S . N o : 22) M üdürü 
T o k  ad

4263/4263 Fİ Amit K ıır to ğ lu  
(S . N o : 23) llm ıı ı ı ı  O tom ob ilc i

le r Ş o fö r ve İş ç i
le ri C em iyeti İd a 
re Re is i 
A n k a ra

4206/4206 S e lâ h a t liı ı M alıçok  
(S . N o : 24) ve a rk a d a ş la r ı

Ceza E v in d e  m ah
kûm 
K lâz ığ

4240/4240 Y u s u f  E r tü rk  
(S . N o : 25) ( ’eza E v i m ah

k û m la rı 
I >imı i’

4258/425* ( -eln lettiıı iğ ııa k  
(S . N o : 2(i) ( 'eza E v i  m ah

k û m la rı
Su ltan ah m et - İs 
tanbu l

A r z u h a l A r k ııh a l s a h ib in in

N o . a d ı ,  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 v e  n e  s e b e p te n  v e r i ld iğ i

Dilekçi : Jandarma başçavuşu iken 45 yaşını doldurduğun
dan dolayı 14 Temmuz 1958 tarihinde emekliye sevk edilerek 
kendisine toptan ödeme yapıldığını, fülî askerlik hizmetinin 
emekliliğe esas hizmetlerden kabulü halinde tekaüt maaşına 
istihkak kesbedeceğini beyanla, ilgili kanunun bu yolda değiş
tirilmesini istemektedir.

Dilekçi : 4910 sayılı Kanuna istinaden maliye memurlarına 
verilen tazminatın hususi muhasebe müdürlerine de teşmilini 
istemektedir.

Dilekçi : 6085 sayılı Trafik Kanunu için bir intikal devresi 
tanınmasını ve trafik suçundan mahkûm olanlar halikında da 
bir af kanunu çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili hususlara 
taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1468 28 . I . 1959

Çorum 
II. <)rt(ii;ooqh

, v l .  M .

Samsun 
A. f'lusou

Katip 
( ’anakkale Adana 

//. Ûvrr
A d ıyam an

A ğar
I » ı t ı j i ' o l  

M. N. Okcııoğlu

E lâ z ığ  E rzu ru m  Niğde
M. Altındağ«))  . 1 / .  Eyüboğlu İ. düven

Yoz» ad 
M. A tam a»

Yoz^ad 
S. E r  ona t



-  10 —
Arzuhal

No.

4226/422« 
(S. No: 27)

4222/4222 
(S. No: 28)

4266/4266 
(S. No: 29)

4268/4268 
(S. No: 30)

4215/4215 
4322/4322 

(S. No: 31)

4236/4236 
(S. No: 32)

4253/4253 
(S. No: 33)

4254/4254 
(S. No: 34)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Keko Şahin ve ar
kadaşları 
('enciğe nahiyesi 
Sinas köyünde 
Erzincan 
Durmuş Şaşmaz 
Fatih Mıhcılar 
caddesi No: 28 
İstanbul 
Yusuf Arsoy
l No: lu Dikim 
Evi Memura 
Eyüp - İstanbul 
Cevdet Kaydar 
Hv. Mak. As. Sb. 
Hasanpaşa mahal
lesi Çayırönü sokak 
No: 21
Kadıköy - İstanbul 
Vasil Karaca 
You Dun sokağı 
No: 30
Pire - Yunanistan

Nadir Eslen 
Selimiye’ Eczacı 
sokak No: 14 
Üsküdar - İstanbul

Ayşe Toker
Avukat Necdet
Cancengiz nez-
dinde
Samsun
Sabri İnanç
Halef an Köyii Ü
Muhtarı
Tekman

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Kendilerinden istenen verginin on senede ve on 
taksitte ödenmesi hususunun teminini istemektedirler.

Dilekçi : İstanbul Belediyesince yıktmlmasına teşebbüs edi
len dükkânın hedminden vazgeçilmesi hususunun teminini iste
mektedir.

Dilekçi : Ücrette geçen sekiz senelik hizmetinin nazara alı
narak intibakının buna göre yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Harb mâlûlü sınıfına nakli gerekeceğini beyanla, 
bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstanbul’da, Kadıköyü'nde ikamet etmekte iken 
gözlerinden mâlûl kalması ve kendisine bakacak kimsesi bulun 
maması hasebiyle Yunanistan’daki kızının yanına geldiğini, 
halen 85 yaşında olduğunu beyanla, tekrar Türkiye’ye kabu
lünü rica etmektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde yevmiye ile geçen 
hizmetlerinin, şimdiki hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Selânik muhacirlerinden ve aynı zamanda Millî 
Mücadele mücahitlerinden olduğunu beyanla, kendisine yeni 
den gayrimenkul verilmesini istemktdir.

Dilekçi : Muhtarı bulunduğu köy halkının toprak ihtiyaçla- 
nnm bir an evvel karşılanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her bilinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talep 
ve şikâyetlerin son karan almağa yetkili idari makam veya mer
cilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr şikâyetler hak
kında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müste- 
dilerin usulü dairesinde mezkûr makam veya mercilere aynca 
müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1469 28 . 1 .1959
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No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

3039/3039 Cemal îlgün
Fatihpaşa  m ahal- 
elsi Şal oğlu sokak 
N o: IS 
D iyarbak ır

Dilekçi : 1950 senesinden beri mâruz kaldığı iftiralardan do
layı Diyarbakır Ceza Mahkemelerince altı defa tevkif edilerek 
yine muhtelif isnatlar sebebiyle haksız olarak cezalandırıldığını, 
ve mezkur vilâyet hâkimlerinin zenginlerden rüşvet alarak 
onların suçlanna perde çekmekte olduklannı, fakir ve kimse
siz suçluları ise esaslı bir muhakeme yapmadan tevkif edip ce- 
zalandırdıklannı beyanla, kanuni iktizasının yapılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevabi ya
zıda : Müstedi Cemal îlgiin’ün 1950 senesinden şikâyet tarihi 
olan 14 . VIII . 1948 tarihine kadar Diyarbakır Ceza Mahke
melerine on sekiz aded dosyası intikal etmiş olup her biri hak
kında ayn ayn yapılan muhakeme neticesinde bâzılaıtnın fe
ragat ve müruruzaman sebebiyle ceza tâyinine mahal olmadığı 
şeklmde karara bağlandığı ve diğerlerinin de hükme iktiran 
ettiği ve yapılan muamelelerle verilen kararlarda hâkimlerin 
muahazelerini mucip bir yolsuzluk bulunmadığı, gibi hâkimle
rin zenginlerden rüşvet alarak suçlarını kapattıklan yolunda
ki iddianın da teeyyüdetmediği ve binnetice bu hâkiınler hak
kında muamele tâyinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mesul vekâletin yukarıya alınan cevabı
na göre bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1470 4 . I I . 1959

4081/4081 M. Emin Taşman Dilekçi : Bolu’daki jandarma erleri için verdiği ilâç bedeli
Taksim Sıra Sel- 605 lira 40 kurucu şimdiye kadar alamadığını beyanla, bu pa- 
viler caddesi ranın bir an evvel tediyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.
168/170 Eczacı Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi
İstanbul yazıda : Bu gibi karşılıksız borçlar için Büyük Millet Meclisin

ce tahsisat ayrıldığında alacağının müstediye hemen tediye 
edileceği bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve mumailey
hin dilediği takdirde aynca kaza merciine müracaat edebilece
ğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1471 4 . H . 1959

3181/3181 Fevzi Tutak Dilekçi : Yapraklı kazası arazisinin, (Tana ve Yanlar)
Maliye Veznedarı deresi taşkınlarından korunması için, gerekli tedbirlerin mtis- 
Yapraklı tacelen alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Nafıa Vekâletinden alınan cevaba gön», 
bu mevzuun etiid edilmesi lüzumu Ankara Bölge Müdürlüğüne
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Arzuhal

No.

:i7:î 1/3731

4231/423.1

24:>o/24r>o

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

bildirilmiş olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce 
'muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1472 4 . II . 1959

Dilekçi : İstiklâl savaşı esnasında İstanbul’da sebk eden 
vatanperverane hizmetlerinden dolayı İstiklâl madalyası ile 
taltifi lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını 
istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 
şahsi ve gizli dosyaları üzerinde yapılan tetkikat neticesinde, 
gerek İstanbul’daki gizli teşekküllerde geçekse Anadolu’daki 
harekâtta hizmet ettiğine dair bir kayıt bulunmalığı anlaşıl
mış ve emekli maaşı tahsisinde de kendisine İstiklâl muhare
besi hizmet zammı verilmemiş olduğu ve bu durum muvacehe
sinde 66 ve buna müzeyyel 869 sayılı kanunlara istinaden 
İstiklâl madalyası ile taltifine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 

'karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1473 4 . II . 1959

Hal it  A y k u t  
B a k ırk ö y  H a  t b < >yu 
caddesi  72/2  
İs tanbul

Fatma Güzel Dilekçi : Kocası şehit A li’den, 6740 sayılı Kanun mucibin-
Horzumkescrler ce dul maaşı bağlanmasını istemektedir,
köyünde Gereli düşüünllü : Millî Müdafaa Vekâletinden alman ce-
A la şehir * vapta, dilekçiden istenen vesikaların vürudunda tahsis mu

amelesinin yapılacağı bildirilmekte olduğundan, vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ve müstedinin sözü geçen vesikaları bir an evvel müşa
rünileyh vekâlete göndermesi lüzuıhuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1474 4 . II . 1959

Ahmet Knnbal Dilekçi : Birçok kimseleri öldürmüş olan Ramazan Ayçan
Geboz köyünde adındaki şahsın hali firarda bulunduğundan ve yalcalanma-
Siverek ması, alâkalı makamları işgal edenlerin mesuliyetini icabettire-

ceğinden bahsile, kanuni iktizasının bir an evvel yapılmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen Ramazan Ayçan’ın halen 
Urfa Cezaevinde olup hakkında açılan âmme dâvalarının der-
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3N81/38HI

dest bulunduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy
mayan bir cihet görülemediği, Adliye Vekâletinin cevabi yazı
sından anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1475 4 . II . 1959

Dilekçi : Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmakta iken 
hastalandığını ve kanun hükümlerine göre bu hastalığının mes
leki olarak kabulü lâzımgelirken aksine muamele yapıldığını 
beyanla, dosyasının Yüksek Sağlık Şûrasına tetkik ettirilerek 
mağduriyetine bir son verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçenin bu hususta Zonguldak İş 
Mahkemesinde dâva açtığı ve neticeye göre muamele yapılaca
ğı Çalışma Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte ol
duğundan, vâki talebin Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1476 4 . II . 1959

Dilekçi : Tarsus Cezaevinde makbuz mukabili kendisinden 
alman 5570 liranın geri verilmemekte olduğunu beyanla, iadesi 
hususunun sa< ianmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevapta, 
müstedi î e di ;ef mahkûm ve mevkuflardan bazılarının parala
rını zimmetine geçirdiği anlaşılan cezaevi kâtibi Ayhan Cana- 
tan'ın tevkif edilerek hakkında âmme dâvası açıldığı ve mu
hakemesinin o ordest bulunduğu bildirilmekte olmasına g'öre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
müstedinin umumi hükümler dairesinde hakkını ayrıca aramak
ta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1477 4 . II . 1959

A h m e t  M ı d ı a n d a  
\ u s r a t i y e  m a h a l 
lesi 22Î). solca k 
\o : 22 
Mer s in

Mehmet .  Yeş i l baş  
A k ş e h i r  O t e l i n d e  
i t f a i y e  M e y d a n .  
A n k a r a

Masan Ya za n  Dilekçi : 981 sayılı Kanuna tevfikan müddeiumumi ile sor-
Mahkt  m«' i î a ş kâ -  gu hâkimlerine vekâlet eden mahkeme başkâtiplerine vekâlet
iilıi * maaşı verilmesini istemektedir.
Ka d i r l i  Gereği düşünüldü : Talop, 7188 sayıiı Kanunla yerine geti

rilmiş olmasına göre, bu hususta encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1478 4 . I I . 1959
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4011/4011

Arzuhal
No.

M ustafa Koçhisarlı 
M aarif D airesi em
rinde Seyyar K i
tap lık  M üdürü 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı 28.V.1957 gün ve 1692 
sayılı ilâm gereğince maaş ve derecesinin yeniden ayarlanarak 
hakkının buna göre verilmesini istemektedir.

Maarif Vekâletinden alınan cevabi yazıda : Dilekçinin maaş 
ve derecesinin mezkûr ilâm gereğince yeniden ayarlanabilmesi 
için emsalleri ile birlikte geçen yıllara şâmil olmak üzere kad
ro temini hususunda bir kanun teklif edilmesine ait çalışmalara 
devam edilmekte olup tasarının en kısa bir zamanda Vekiller 
Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından istihsal 
ettiği katileşmiş ilâmın infazı cihetine gidilebilmek için, vekâ
let cevabında da belirtildiği üzere, makable şâmil kadro alın
ması icabedeceğine göre, bu baptaki lâyihanın biran eıvvel ha
zırlanarak merciine sunulması esbabının müşarünileyh vekâlet
çe kısa zamanda istikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Kaxar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1479 4 . I I . 1959

4461/4461 Mehmet Y ağcılar 
K arlı köyünde 
Keşan

Dilekçi : Okul tazminatının kendisinden kefaleti hasebiyle 
tahsiline mütedair olan hükmün Temyizen de tasdik edildiğini; 
maddi ve ailevi durumu itibariyle bu tazminatı ödiyemiyeceğini 
beyanla, affı hususunun karar altına alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizmanamede derpiş edilen hu
susi affın, Hâzinenin şahsi hakları cümlesinden olan bu kabîl 
tazminata teşmiline imkân görülemediğinden, dilekçinin vâki 
talebi hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1480 4 . I I . 1958

4466/4466 Ömer K aptan  
İhlam ur Köşkü 
m üstahdem lerinden 
B eşiktaş - İstanbul

Dilekçi : Birçok vatani hizmetlerinden ve saireden bahsile, 
kendisine İstanbul’daki millî emlâkten bir ev verilmesini iste
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1481 4 . n  . 1959

4459/4459 Hacı Emin Seçen Dilekçi : Babasından kendisine intikali lâzımgeleîn gayri-
Şehitlcr m ahalle- menkullerle nakdin başkaları tarafından gasbedildiği, kendisi- 
sinde nin deli olduğu ileri sürülerek hakkında bu yolda bir de rapor
Niğde , alınmış bulunduğunu, hakkım mahkemelerde aramış ise de de

lil kifayetsizliğinden dolayı bu baptaki dâvalarının reddedildi
ğini, şayet deli ise Devletçe tedavi ettirilmesi lâzımgeleceğini
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No.

: ¡ 2 8 7 /3 2 8 7  

:M.M :Mr> 1

beyanla, durum unun incelenerek m ağduriyetten  kurtarılmasını
istemektedir.

Ger eki düşünüldü : D ilekçinin a lâkalı m ahkem elerden aley
hinde sâd ır olduğunu beyan e ttiğ i hüküm lerden dolayı, şayet 
akıl hastalığ ına  m üptelâ ise, K anunu M edeni hüküm leri daire
sinde kendisine tay in  edilecek b ir vasi ta ra fın d an  k anun  yoluna 
m üracaat edilebileceği gibi, sa ir hak ve m enfaatleri de tak ip  ve 
ta h a rr i  olunabileceğine, kav li ve fiili ta sa rru fla rın ın  muteber 
bulunm ası halinde de salâhiyatli m erciler nezdiııde bahismevzuu 
lıak ve m enfaatlerin i bizzat aram ası lâzımgeleceğine göre, vâki 
talep hakkında  zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olm adığına i ttirak la  karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A rzuhal  rah ib in in
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1482 4 . I I . 1959

t K n u a i l i  Dilekçi : Tekirdağ Toplu Basın Mahkemesince hapis ve
I »cmnkral Tekini a;;- ağ ır para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen hükümde isa- 
(i a/.et esi Sahi ¡.i bet bulunmadığını beyanla, suç unsuru olarak kabul edilen
Tekirdağ yazının tetkik edilip bahis mevzuu hapis ve para cezalarının

affın ı istemektedir.
Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tekirdağ eski Cum

h u riy et M üddeiumum isi Emin Giinoy’a neşren hakarette bu 
lunm aktan  m aznun m üstedi Doğan Arslan Kemalli’nin mezkûr 
m ahal Toplu Basın Mahkemesince yapılan duruşması sonunda, 
6732 sayılı Kanunun birinci maddesinin beşinci bendi ve aynı 
m addenin son fık rası ve Türk Ceza Kanununun 81 nci mad 
desinin 1 ve 3 ncü bentleri gereğince bir sene dört ay hapis ve 
4 150 lira  ağ ır pa ra  cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen 
hükm ün Temyizeıı tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve son 
rad an  vâki tashihi karar talebinin de reddolunduğu ve hali fi
ra rd a  olan hükümlünün yakalanamaması hasebiyle cezasının 
infazı cihetine g idilemediği ve kanun yolundan geçmek suretiyle 
katileşen m ezkûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildi 
rilm ektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Ve
kâ le ti mümessili de, affı miistelzim bir sebep bulunmadığını 
ifade etm iştir.

Âzadan M azbata Muharriri Nüzhet Ulusoy un tekriri mü
zakere halik ındaki teklifi ekseriyetle kabul edildikten sonra, 
gereği görüşülüp düşünüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alı
nacak değer ve m ahiyette görülmediğinden bu talebin reddine,



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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E n c ü m e n  k a r a r ı v e  n e  s e b e p le n  v ir i ld iğ i

âzadan Ahmet Hamdi Sezen ve Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun 
muhalif \e  Sefer Eronat, Hamdi Öner ve Sait Ağar’m da müs
tenkif kalmalarına karşı, mevcudun ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1483 4 . I I . 1959

:!()ll/:5(il 1 Matısın- M uzaffer Dilekçi : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü müfettişle
Sezer rinden Hüseyin Kiper hakkında yaptığı şikâyetlerin hepsi doğ-
A ltındağ mahalle- ru olduğu halde bu şahsın himaye edilerek Teftiş Heyeti Reis 
sinden liğine tâyin edildiğini, hakkındaki tahkikatın maiyetindeki
A nkara müfettişlere yaptırıldığını, adı geçen müfettişi arsa ticareti ile

iştigal ettiğini ve diğer müfettişler gibi hem maaş ve hem de 
yevmiye aldığını beyan etmekte ve gereğinin yapılmasını iste
mektedir.

Devlet Vekâletinden alman cevabi yazıda ezcümle; Müfet 
tiş Hüseyin Kiper’in mal beyanına davet edildiği ve beyanna
mesinin ve bunu teyiden verdiği vesikaların tetkikinden ikti 
saplarının tamanısn meşru olduğunun anlaşıldığı, arsa ticare 
tiyle iştigal etmediği, hakkındaki tahkikatın, kendisi Teftiş 
Heyeti Reisi olmadan evvel yapıldığı cihetle tahkik heyetinin 
tesir altında kalmış olmasının bahis mevzuu olamıyacağı ve 
binnetice şikâyet istidasının ızrar kasdiyle verildiğine kanaat 
getirildiği gibi bu istidada yer alan iddiaların hiçbirisinin sü- 
but bulmadığı ve dilekçeyi gönderen şahsın hüviyet ve adresini 
gizlemesi de iddiasının hakikatle alâka ve münasebeti olmadığı
na kuvvetli bir delil teşkil ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mesul vekâletin cevabi yazısına göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1484 4 . I I . 1959

41!) 1/4191 Abdullah îrfaıı 
Hali
VII. Kor. Mu. Tb 
Mu. Yzb.
Diyarbakır

Gereği düşünüldü : Bedeli istimlâke mâtuf şikâyet ve iti* 
razın vazifeli kaza merciine, arsa verilmesi hususundaki ta
lebin de bu hususta karar vermiye yetkili idare makamlarına 
yapılması lâzımgelmekte bulunduğundan, vâki müracaat üze
rine bu bakımlardan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Orta - Doğu Üniversitesi için istimlâk 
olunan 5271 metre karelik yerine takdir olunan 130 lira istim
lâk bedelinin azlığından şikâyeti ve 6S30 sayılı Kanun hüküm
lerine tevfikan mezkûr iki parça arsası yerine Hâzineye ait aynı 
değerdi\ bir yer verilmesi talebini mutazammmdır.)

1485 4 . I I . 1959



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

7434/74.13 Sabri Ünvcr
Şoför
Tefenni

(A rzu h a l hulâsası : İs tidada  adları y a z ılı  krom  şirketleri 
ile bâzı resm î ve hususi teşekküllere tahsis olunan lâstik ler, 
ahar şahıslara ve karaborsaya in tika l e ttiğ in den  bu yolsuzlu 
ğun önlenm esi ve m üsebbiplerinin  tecziye olunm aları ta lep  ve 
ih barım  m utazam m ındır.)

Tahsis ve Tevzi Dairesi Reishğinin cevabi yazısında Ti
caret Vekâleti müfettişlerine tetkik ettirilen ihbarm teeyyüdet- 
memiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : ihbarla ilgili cevaba göre; müracaat 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka 
rar verildi.

Karar No. Karar tanhi

1486 4 .n .1950

4150/4150 Mahmut Dursun 
Cincin Bağları Ça
lışkanlar mahallesi 
No: 954/1 
Ankara

(A rzu h a l hulâsası : A sk er olan oğlundan do layı yard ım da  
bulunulm ası irin  y a p tığ ı m üracaatın  i s ’a f  edilm ediğinden  şi- 
kâye t i m utazam m ındır.)

Gereği düşünüldü : 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesi; bu 
taleplerin yapılacağı mercileri tâyin ve idare heyetlerinin bu 
baptaki kararlarının katı ve nihai bulunduğunu tesbit etmiş 
bulunmaktadır.

Vâki şikâyet üzerine belirtilen sebebe binaen; encümenimiz
ce tetkikat icrasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1487 4 . I I . 1959

4352/4352 Rıza Bozkıırt 
Şoför 
Gülnar

(A rzu h a l hulâsası: Gülnar A d liye  D airesi 1956, 1957, 1958 
y ılla r ı suç üstü  tertib in den  otom obil k ira  ü creti olarak alacaklı 
bulunduğu paraların  ödenm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Taallûk ettiği yıllar 
bütçelerindeki tertiplerinde tahsisat kalmadığı ve mevcudol- 
madığı için şimdilik ödenmesine imkân olmıyan mezkûr ala 
caklann ileride tahsisat alındığı vakit mahalline gönderilece
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; talep haküinda 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1488 4 II 195i,
a
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2967/29(57

Arzuhal
No.

Ali Ekber 
Barguzu köyünde 
No: 84/4 
Malatya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adrosi

(A rzu h a l hulâsası: U ğradığı iş kazası sebebiyle verilm esi 
lâzım gelen karnini haklarının  verilm ediğinden  ve tedavisin in  
yap tırılm ad ığ ın dan  şik â y e ti m u h tevi m üracaati üzerine m ütte- 
haz ve; 4 .  I X . 1957 gün ve 103 say ılı hafta lık  karar cetvelindc  
m ünderiç karar üzerine de vâk i m üracaatlerinden b ir netice ala
m adığından talebin in  yerin e  getirilm esine m ü ted a ird ir .)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında: Rahatsızlığı sebebiy
le işinden ayrılmış olan müstedinin her hangi bir iş kazası ge 
çirmemiş olduğu ve mevcut raporlarında tesbit ettirilen ânza- 
suıa göre de, kendisine mâlûliyet geliri bağlanmasına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet Cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince tetkiki lâzımgelmekte bulunduğuna göre, vâki müracaat 
üzerine vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına fcarar verildi.

Karar No. Karar" tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1489 4 . n  . 1959

«1085/3085 M. Zeki Hafız Ak - 
pınar
Narinci mahallesi 
Tahtacı sokak 
No: 7/38 
Urfa

(Arzuhal hulâsası: Urfa’daki Ama Hafız Mektebinden mezun, 
Hafızı Kuran ve çoluk - çocuk sahibi fakir kimselerden olup adı 
geçen yerde bulunan fukaraya meşrut vakıflardan kendilerine 
yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında: Mazbut vakıfların gelirle
rinin Vakıflar Kanununun 6 ncı maddesine istinaden Umum 
Müdürlük bütçesine irat kaydedildiği, bu balamdan hayır 
şartlarının ayrı avrı tatbikine kanuni imkân bulunmadığ? büt 
çenin havrî ve sosyal hizmetler faslına konulan tahsisat dâhi 
linde yüzlerce muhtaç âmaya, bu meyanda müstedilere de 25 
er lira âma maaşı verilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1490 4. I I . 1959

4284/4284 Hüseyin Büyükdağ (Arzuhal hulâsası: İşçi, 6 nüfuslu bir aile reisi ve Ankara
Muhabere Ana De- sel felâketzedelerinden olup bir mesken sahibi kılınması için, be- 
po Fabrikasında iş- lecliye, İşçi Sigortaları ve Askeri Muavenet Sandığına yapmış 
çi Telli Atölyesi olduğu müracaatı erden müspet bir netice alamadığından; bir
No: 452 mesken sahibi olması esbabının temini talebinden ibarettir.)
Etlik-Ankara Gereği düşünüldü: Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında

encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

6
1491 4 . H 1959



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

4302/4302 Mustafa Bozkurt (A rzu h al hulasası: M üddeium um i ve sorgu hâkim lerine ve-
Adliye Başkâtibi kâ le t eden mahkeme başkâtiplerine vekâ let ü cre ti ödenm eni,d te- 
Sanz minen kanun çıkarılm ası talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düsünıildü: Ahiren yürürlüğe giren bir kanunla ta
lep yerine getirilmiş olduğundan; müracaat üzerine encumeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1492 4. n . 1959

4368/4368 Fatma Dönen (A rzu h a l hulâsası: K u v a i M illiye m ücahitlerinden  olup F ran-
Kürtül mahalle- sız işgal k u vve tler i tarafından  yakalanarak kurşuna dizilm ek  su
sinde re tiy le  şehidedilen  babası H ü sey in  U zun’dan  yetim lerin e  maaş
Payas bağlanması talebinden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Müstedinin, evvel emirde bu hususta 
katî karar vermeye yetkili idare makamlarına, ihtilâf vukuun
da da vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bu
lunduğundan; vâki müracaati üzerine vazife cihetinden encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1493 4 . I I .1959

4430/4430 Nazif Adıyaman 
Derince mahallesi 
Kaynakbaşı No: 30 
Derince

(A rzu h a l hulâsası: H asta , yaşlı ve m uavenete m uhtaç bir 
durum da bulunduğundan; askerde bulunan oğlundan do layı y a r 
dım  yap ılm ası için  vâki m üracaatinin  is ’a f edilm ediğinden  şikâ 
y e ti  m utazam m ındır.)

Gereği düşünüldü: 4109 sayılı Kanun, bu kabil talepleri 
tetkik ve karara bağlıyacak olan makam ve mercileri tâyin ve 
tesbit etmiş ve idare heyetlerinin itirazen yapacakları tetkikat 
üzerine verecekleri kararlar da katî ve nihai bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1494 4 . I I .1959

3903/3903 M. Remzi Karaka- 
yalı
Erzin S. Ocak İlk
okul Başöğretmeni 
Hatay

(A rzu h a l hulâsası : 6273 say ılı K anunun hakkında yan lış  
ta tb ik  olunması üzerine D evlet Şûrasına nıüracaatle ilişik  ka ra r
da görüleceği veçhile lehine hüküm  istihsal etm iş bulunduğu hal
de, m ezkûr ilâm ın in faz olunm adığından şikâ ye ti ve em sali m i- 
sillû  maaşının 4 0 0  liraya  yü kse ltilm esi ta lebin i m u tazam m ın dır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaş ve 
kıdemi, mezkûr Şûra karan dairesinde 1, İÜ . 1954 tarihinden
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Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

itibaren yeniden ayarlanabilmesi için emsalleri ile birlikte geç
miş yıllara şâmil olmak üzere kadro temini hususunda bir ka
nun teklif edilmesine ait vekâlet çalışmalarının devam etmek
te olduğu, tasarının en kısa bir zamanda Vekiller Heyetine su
nulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü 
maddesi muvacehesinde ilâmatın tehiri infazı gayrikabili tecviz 
bulunmuş olduğundan; müstediye ait bahis mevzuu kararın da; 
1954 yılına sâri ve şâmil yeni bir kadro alınmak suretiyle Maa
rif Vekâletince derakap infazı lüzumuna ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1495 4. n .  1959

(A rzuhal hulâsası : Iiacı IIamiti, Abdüllcadir, Sinanlt Fer
man ve A küban  köyü m uhtarı A hm et Ö zalp’in tertip  ve iftiraları 
yüzünden fa ili olmadıkları bir suçtan dolayı nahak yere m evku f 
bulunduklarından ve adı geçenlerin, m evkufiyetlerinden bilistifa
de köylerine baskın yapıp  meskenlerine taarruz ve mahsullerini 
gasbetmiş bulunduklarından şikâyeti ve haklarında tahkikat ve 
kanuni muamele yapılması talebini m utazam m ındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mehmet Selim Kü
çük’ün öldürülmesini mütaakıp adı geçenler tarafından yapıl
dığı ihbar olunan yağmacılık hâdisesinden dolayı, bu şahıslar 
haklarında giyabi tevkif karan verilerek; sorgu hâkimliğince 
âmme dâvası açıldığı, haklarındaki ilk 'tahkikatın devam et
mekte bulunduğu ve yapılan muamelelerde usul ve kanuna uy
mayan bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Getreği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre şikâyet konusu 
edilen husus kaza merciince İncelenmekte olduğu anlaşıldığın
dan vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tetki- 
kat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1496 4 . n  . 1959

4402/4402 Celâl Gürsel (A rzuhal hulâsası : Oda hapsini terk etm ekten haksız yere
Kılıçali mahallesi m ahkûm edildiği 3 günlük hapis cezasının af f ı  hakkında Yük- 
Mescit sokak No: 12 sek Meclise yapmış olduğu müracaat üzerine, A rzuhal Encüme- 
Beşiktaş - İstanbul nince ittihaz olunan 16 . IV  . 1957 gün ve 527J sayılı Kararla;

mezkûr cezanın 5677 sayılı A f Kanununun şümulüne girdiği, ne
ticeleri ile birlikte af fa uğramış olduğu, bu sebeple hususi a f 
talebine mahal olmadığı, iktizasının mezkûr kanun hükümleri 
dairesinde alâkalı vekâletçe ifası lüzum u derpiş olunduğu lıalde, 
nasbinin tashihine mütedair vekâlete vâki m üracaathrvniv: mez

3915/3915 Sabri Birsae ve 
arkadaşları 
Ceza Evinde mah
kûm 
Beşiri

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adreai



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

Emin Karatüfek 
Zafer mahallesi 
No: 11 
Selçuk

k â r  k a n u n u n  yü rü rlü ğ e  g irm esinden  önce in fa z ın  tam a m la n m ış  
o lduğundan  bahsile nazara  a lınm ad ığ ından , A f  K a n u n u  ile ceza 
b ü tü n  h u k u k i n e tice leri ortadan  ka lkm ış o lduğuna  göre; n a s
b in in  tashih  edilm esi de bu  k a n u n u n  em ri ik tiza s ı b u lu n d u ğ u n 
d an  bahsile, vekâ le tin  bu tarzı hareke tin d en  şik â ye ti m u ta za m -  
mmdır.)

' ' • ÎK5».
Goreği düşünüldü : Müstedinin mezkûr af talebi hakkında 

ittihaz olunan bahis konusu kararla; zikrolunan ceza; 5677 sa
yılı Af Kanunu şümulü içerisinde görüldüğünden muamele tâ
yinine mahal görülmiyerek iktizasının vekâletçe yapılması lü
zumuna işaret olunmuş ve nasb tashihine mütaallik her hangi 
bir husus derpiş olunmamıştır.

Veikâletle mustedı arasında kanun tatbikatından mütevellit 
tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli ise idari kaza merciine 
ait bulunmaktadır.

Vâki şikâyet üzerine, belirtilen sebeplere mebni vazife cihe
tinden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1497 4 . H .1959

(A rzuhal hulâsası : B irinci Cihan N ardinde gönüllü olarak 
yu rt hizm etini ifa etmekte iken düştüğü esarette bir E rm eni dok
toru tarafından mücerret hissi intikam la kendisine ve diğer bir
çok T ü rk ’e yapılan ameliyatı ve gözlerinin çıkarılmasını tevl-id 
edecek bir ilâç tatbiki yüzünden kaldırıldığı M ısır’ın Abbasiye 
Has t ah ailesinde her ik i gözünün alınması ile uğradığı elîm fe 
lâket neticesinde ve bizzarurc himaye,lerine sığınmak zorunda kal
dığı akrabalarının bulunduğu Selanik V ilâyetinin Dcviran K a
zasının Kızıldoğan köyüne giderek uzun zaman bu akibeti ile 
baş başa kaldıktan sonra 2 yıl önce A nayurda dönmek imkân ve 
fırsa tın ı bulduğu vakit maluliyet maaşı bağlanması için yaptığı 
müracaatın; Lozan Ahitnam esi ile, lesbit edilen 3 yıllık  m üddet 
zarfında yurda yerleşmediği için is ’a f olunmadığından, âma ve 
kimsesiz bir şahıs olarak, o giinün ağır şartları altında yurtda  
kalıp haklarını aramasının m üm kün olmıyacağ-ı ve ilişik olarak 
takdim  ettiği mâlûliyet raporu, ve bu fecaatin kendisi gibi kurban
larından olup istidada adları yazılı şahıslar ile, kum andanları
nın bu beyanını m iieyyit ifadeleri nazara alınmak suretiyle sa
dece bir muahade hükm ü ve şekil yüzünden mâlûliyet maaşından 
mahrum bırakılmaması talebini mut uzanımındır.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1956 yılında 
göçmen olarak yurda gelmiş olan miistediye filhakika Lozan 
Muahedenamesi hükümlerine göre, mâlûliyet maaşı bağlanma
sına kanuni imkân görülemediği bildirilro aktedir. Mezkûr mü
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

11161/10607 Haydar Kaya ve 
f 11162/10608 arkadaşları

Haçan köyünde 
Çaldıran

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

racaat, encümenimizin 10 . XII . 1958 tarihli toplantısında 
görüşülmüş ve müstedinin malûliyeti hakkındaki beyanının de- 
recei sihha'lı ve emsal olarak gösterdiği şahısların durumunun 
sorulması kararlaştırılmıştır.

Bu bapta yazılan tezkereye karşılık alman 31 Aralık 1958 
tarihli vekâlet yazısında da ezcümle : 2 Aralık 1335 tarihli ra
poruna nazaran, müstedinin filhakika esarette iken malûl ol
duğunun anlaşıldığı, emsal gösterdiği şahıslardan Mustafa’ya 
maaş bağlandığına dair bir kayda tesadüf edilemediği açıklan
dıktan sonra, durumu; 1683 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi 
ile Lozan Muahadesi hükümlerine uygun görülmediğinden 
maaş bağlanmasma imkân olmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâf m kaza 
mercünce incelenmesi lâzımgelmekte bulunmasma göre; vâki 
talebin encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1498 4 . II . 1959
9_____1_______________________t------------------------------------

(Arzuhal hulâsası : Bikirlerinin izale olunduğu hakkında vâki 
ihbarat üzerine, bedenen reşit bir vaziyette olup hiçbir şikâyet

leri olmıyan kızının ve kız kardeşinin; Çaldıran hâkimi Nazmi özcan 
tarafından; bir fikri tertiple cebir ve şiddet istimal ettirmek su
retiyle mahkeme salonunda ve halk huzurunda muayenelerine 
teşebbüs ve icbar olunduklarından hakkında gereken tahkikatın 
ifası talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerden Meh
met Taş’m nüfus kaydına göre reşit olan kızının Abdlilbaki, 
Haydar Kaya’nm kız kardeşinin de Mehmet Taş adındaki şa
hıslar tarafından şehvet hissi ile yanlarında alakoyarak ırzla
rına geçildiğine muttali olunması üzerine; adı geçen hâldm 
tarafından delillerin toplanması maksadı ile mağdur eleri celp 
edilip, hükümet tabibinin yapmak istediği muayeneye rıza gös- 
terememeleri üzerine Van Devlet Hastanesinde muayene etti
rilerek; bu baptaki evrakı tahkikiyenin Muradiye Müddeiumu
miliğine intikal ettirildiği ve mezkûr müddeiumumilikçe de maz
nunlar hakkında Sorgu hâkimliğinde dâva açılıp ilk tahkika
tın devam etmekte olduğu ve yapılan muamelelerde bir yolsuz
luk görülmediği açıklandıktan sonra; re’sen takibat icrasını 
müstelzim bir suçun vukuuna muttali olan hâkimin keyfiyeti 
bir zabıtla tesbit ettikten sonra, gereğine tevessül etmesi icabe- 
derken bu lâzımeye riayet etmemesi doğrt^görülmiyerek benzer 
hallerin tekerrürüne meydan vermemesi hususunun kendisine 
tebliğ edildiği bildirilmektedir.

10 . XII . 1958 tarihli toplantıda şikâyet dosyasını tetkik 
eden oncüîncn’?niz, vekâlet cevabını tatminkâr bulmamış şikâ-
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Arzuhal
No.

3702/3702

10460/9944
11275/10721
11541/10987

yetin varit olup olmadığı hususunun bittahkik tesbit edilip 
edilmediğinin müşarrünileyh vekâletten sorulmasına karar ver
miştir.

Bu bapta yazılan tezkereye karşılık alman cevabi yazıda da 
ezcümle :

Mevzuubahis şikâyetler üzerine yapılan tahkikat ve tetkikat 
sonunda bs durum önceki işarı teyiden tekrar açıklandıktan 
sonra mahkeme salonunda muayene ettirmek iddiasını teeyyüd- 
etmediği ve şikâyetin vâridolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : icabı kanunisi yapıldığı anlaşılan şikâ
yet üzerine, bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En ümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1499 4.2.1959

(Arzuhal hulâsası : 16 yaşındaki oğlu Haşanı öldüren Halil 
Kurt ve, arkadaşlarının; Çatalca Jandarma Kumandanı tarafın
dan 20 bin lircı menfaat mukabili'suç aletleri değiştirilmek, keşif 
raporları tahrif olunmak suretinle tahliyeleri temin olunduğun
dan ve bu şahısların kendisini ölümle tehdit etmekte bulunduk
larından şikâyeti ve suçları sabit olein adı geçenlerin hemen tev
kif edilmeleri talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin vâki şi
kâyeti üzerine; gerek kendisinin gerekse istidasında bahsettiği 
Fatma Babalı’nm alınan ifadelerine nazaran jandarma kuman
danının menfaat temin ettiği hakkındaki iddiasına delil bulun
madığı ve teammüden öldürmekten maznun olan adı geçenler 
haklarındaki dâvanın da İstanbul ikinci Ağır Ceza Mahkeme
sinde derdesti rüyet bulunduğu, mevkufiyetlerine de keza 
mahkemece, delillerin toplanmış olması, ikametgâh sahibi bu
lunmaları ve mevkuf kaldıkları müddetler nazara alınmak su
retiyle nihayet verildiği ve belirtilen sebebe binaen jandarma 
kumandanı hakkında muamele tâyin edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve talebin kaza mer
ciinin hükmüne bağlı bir hususa taallûk etmekte bulunmasına 
binaen; vâki müracaat üzerine encümenimizce yapılacak bir 
muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1500 4 . II . 1959

(Arzuhal hulâsası: Jfukuk hâkimi Kemal Tczmen’in istida
da açıklandığı üzere keyfî hal ve hareketleri ilr. vatandaş huku
kunu, ızrar ettiğinden ve kendisini; vâki şikâyetinden dolayı 
muğber olduğu için başkâtip Adil Giray ve zabıt kâtibi Osman’a 
yoluna .ntk suretiyle dövdürdüğünden, tehdit ettiğinden,

Abdullah Işık 
öm erler mahalle
sinde
Kurucaşile

Ferhat Güler 
Çiftlik köyünde 
Çatalca - Karacaköy
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No.

3942/3942

ihtiyar babasını da mahkeme salonundan küfürle attırdığından 
ve yaptığı reddi hâkim talebi üzerine 250 Ura para cezasına mah
kûm ederek; bu paranın hapsen tahsiline tevessül ettiğinden, yap
tığı bir tertipli Devlet büyüklerine küfür ettiği yolunda bir atfı 
cürmii de bulunarak tevkifine sebep olduğundan ve bu mevzu- 
!ardaki Şikâyetinin Bartın Müddeiumumisine tahkik ettirilmesin
den şikâyeti ve mezkur fıususatın gönderilecek bir müfettişe tah
kik ettirilmesi ve mezkur para cezası ile tevkif kararının kal
dırılması taleplerim mutazammmdtr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin vâki şi
kâyet ve ihban 11 madde halinde açıklandıktan sonra; yapılan 
tahkikat ve tetkikat sonunda; ihbar ve şikâyet konularından
9 undan dolayı belirtilen sebeplere binaen; adı geçen hâkim 
hakkında bir muamele ifasına mahal görülmediği; 4 ve 10 ncu 
maddelerde yazılı hareketlerinden dolayı da kendisine gerekli 
tebligatın yapıldığı ve ihtarla tecziye olunmuş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve para cezasına aid 
itirazın vazifeli kaza merciine yapılması muktazi ve müstedinin 
tevkifini mucip, müsnet suçundan dolayı mahkûm edilmiş bu
lunduğu ve bu baptaki hükmün kesinleşmiş ve kendisinin ka
nun yollanna müracaat hnkkı bulunmuş olduğuna göre, vâki 
talep ve şikâyet üzerine vazife cihetinden encümenimizce tâyi- 
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1501 4 . II . 1959

(Arzuhal hulâsası : Tüberküloza musap, ailesini ve yavru
sunu geçindirmekten âciz bir durumdçı bulunmuş olmasına bina
en; yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Muavenete muhtaç bulunduğu anlaşıldığı takdirde mahallî be
lediye veya münasip bir kaynaktan mümkün olan yardımın sağ
lanmasının Aydın Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mustafa Namlı 
Orta mahalle Ta
bakhane caddesi 
No: 25 
Aydın

1602 4 . n  . 1950



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

25

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3587/3587

3910/3910

3943/3943

Mustafa Ercan (Arzuhal hulâsası : Ellerindeki fasulyelerin Toprak Mahsul-
Ofis karşısında teri Ofisi Peyik Ajanslığınca satınalınnuyarak müstahsilin müş-
No: 133 kül durumda bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)
Pevik kövünd( Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu fasul

yelerin mubayaa şartlarını haiz olmadığı için satınalınmadığı an
laşılmakla beraber; mubayaaların artırılmış olması bakımın
dan bu şartlar 31.XII.1958 tarihi itibariyle tadil edilmiş oldu
ğundan, mezkûr ajansa tekrar müracaat etmeleri hususunun 
müracaat sahibine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi 

1503 4 . I I .1959

Ha cer Yırık 
Kirmasti mahallesi 
Nalbantdemir sokak 
No. 5
Fatih - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Ciheti askeriye tarafında/n işgal edilip 
bedeli icar muamelesi ikmal olunan arsasına, ait tediye emrinin 
biran önce gönderilmesi talebine mütedairdir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1958 mali yılı 
kira bedeline ait tediye emrinin mahalline gönderilmiş olduğu, 
1952 - 1957 senelerine ait 3 399,42 liranın da 4353 sayılı Kanu
nun 31 nci maddesine göre sulhen ödenmesi için Maliye Vekâ
leti Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğün
ce verilen mütalâa üzerine borca bağlandığı, seneleri bütçesin
den tahsisat temin edildiğinde bunun da ödeneceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre.- talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1504 4 . I I .1959

Emin Dunıın 
Haticesultaıı ma
hallesi Muhtar Mu
hittin sokak No: 20 
Edirnekapı - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası: Yanlışlıkla; kesilmiş otan ihtiyarlık sigor
ta primlerinin acilen iade olunması talebine mütedairdir.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 1. I I . 
1943 tarihinden beri emekli aylığı almakta bulunduğu anlaşıl
ması üzerine 1956 Ocak 1958 ve 1954 yıllarına ait İhtiyarlık 
ve Mâlûliyet, İhtiyarlık ve ölüm Sigorta primlerinin iptali y? 
iş yerine iadesi hususunda îşçi Sigortalan Kurumu Umum 
Müdürlüğünce Emijıönü ve İzmit şubelerine talimat verildiği 
1951 - 1952 devresinde çalıştığı Toprak Mahsulleri Ofisi İstan
bul ve Afyon Malzeme İşletmesi iş yerinde mezkûr tarih«
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lerde namına tahakkuk ettirilen İhtiyarlık Sigortası primleri
nin iptali ve iş yerine iadesi hususunda ilgililerle hâli muha
berede bulunulduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

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

1505 4 . I I . 1959

(Arzuhal hulâsası: İstiklâl Savaşında sakatlanıp malûl kal
mış ve bu sebeple çalışamıyacak durumda olduğu halde, son re
pom menfi olduğu için kendisine aylık bağlanmadığından; du
rumuna göre Yüksek Meclisçe bir karar verilmesi ve yardımda 
bulunulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin; mâlûliyet aylığı bağlanma 
mevzuunda kanuni bir hakkının muhtel kılındığını iddia et 
mesi halinde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza merciine müracaat 
etmesi lâzımdır.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması veya her han
gi bir nam ile yardımda bulunulması ise yeni bir kanun tek
lifi mevzuu olup encümenimiz kanun teklifine yetkili değildir.

Vâla müracaat üzerine belirtilen sebeplere binaen; encüme
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1506 4 . I I .1959

(Arzuhal hulâsası: Yangın felâketzedelerinden olup kendisi
ne kefalet ve teminat karşılığı 10 bin lira kredi verilmesi husu
sunda yaptığı miıracaatlerin reddedildiğinden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

Gereği düşünüldü: Mahiyeti itibariyle vâki talep hakkında 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1507 4 . I I . 1959

4294/4294 Talât Keskelen
Bakırcı mahallesi 
Cami sokak No: 15 
Erzurum

4393/4393 Ali Avşar
Mimar Sinan ma
hallesi Gürenci 
sokak No: 7 

ödemiş

3983/3983 Şakir Tepebaşı (Arzuhal hulâsası: Meslekdaşları ile dahi geçimsizliği müûm
Divanlı mahalle- ve bu yüzden muhakemesi derdest bulunan M araş Ağır Ceza Mah- 
sinde kemesi âzası Mecit Belli hakkında yaptığı reddi hâkim tahbinin
Maraş reddi y,zerine vâki itirazının reddine mütaallik Gazianteb Ağır

Ceza Mahkemesince müttehaz ilk kararda 50, ahiren ittihaz olu 
nan diğer bir karar ile de 500 lira cezai oıakdiyeye hükmolun-
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No.

7934/7934

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En cümen karan ve ne sebepten verildiği

masındaki gayrikamınilikten şikâyeti ve mezkûr kararların tet
kik ettirilerek nefanil kanun bozdurulması talebini mut izam- 
mmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Irza geçme teşebbüs-- 
ten cereyan eden muhakemesi sırasında, adı geçen hâkim hak
kında iki defa reddi hâkim talebinde bulunmuş olan müstedi- 
nin serd ettiği ret sebepleri mezkûr ağır ceza mahkemesince 
kabul edilmemiş olduğundan birinci ret talebinden dolayı 50 
ve ikinci talebinden dolayı da 500 lira hafif para cezası tâyin 
ve takdirine karar verildiği ve bu kararlara vâki itirazının da 
Urfa Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiş bulunduğu. Yapı
lan muamelelerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet görülme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; vâki şikâyet 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1508 4 . I I . 1959

(Arzuhal hulâsası : Müvekkili Katine 'Uskura’ya murislerin
den intikal etmiş olan 27 parça gayrimenkulun, İstanbul Millî 
Emlâk Müdürünün Hazine adına devri teslimi yolunda vâki 
maksatlı hareket ve bu mevzudaki hilâfı hakikat işaratından şi
kâyeti ve mumaileyh hakkında tahkikat ve takibat ifası talebini 
mutazammındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazılannda : İbrahim Oral’m mü
vekkillerine aidolup Muhtelit Mübadele Komisyonunca tanzim 
olunan 39 ve 28 numaralı cetvellerde kayıtlı bahis konusu gay- 
rimenkuller hakkında yaptınlan tetkikat sonunda, 39 numaralı 
cetveldeki gayrimenkıgîlere Hâzinece müdahale edilmemesi lü
zumunun İstanbul Valiliğine tebliğ edildiği, 28 nci cetvelde 
yazılı gayrimenkul sahiplerinin de memleketimizde mukim ve 
hiçbir zaman memlekt dışına çıkmamış etabli kimselerden ol
duğu anlaşılması üzerine Hâzineye devrolunan gayrimenkulde- 
ki hissenin de devir cetvelinden çıkanlarak kaydının iptal 
olunması hususunun keza İstanbul Valiliğine yazılmış olduğu.

Millî Emlâk Müdürü hakkında yaptınlan tahkikat sonun
da da mumaileyhin bu hâdisede bir ihmali mevcudolmadığının 
anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İcabı kanunisi yapıldığı anlaşılan talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İbrahim Oral 
Olga, Katine, Ma- 
rika ve Angeli 
Vekili İstanbul 
caddesi No: 2/1 
Bakırköy - İstanbul

1509 4 . I I .1959



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

4195/4195

2253/2253
2559/2559

Kaşit Topkaya (Arzuhal hulâsası : 29 senedir Seyrüsefain İdaresinde çalış
Kılıçali Asma Sal- makta iken rahatsızlanıp verilen raporda hafif hizmetlerde ça 
kim sokak No: 5 lıştırılnıası yazılı bulunduğu halde, haksız yere işine nihayet
Beşiktaş - İstanbul verildiğinden şikâyeti muhtevi, Yüksek Meclise vâki müraeaat- 

leri üzerine yetkili idare makamlarına müracaat etmesi lüzumu
na mütedair ittihaz olunan kararlara uyarak; Denizcilik Ban 
kası ve İş Bulma Kurumuna müracaat etmiş olduğu halde hafif 
işlere dahi alınmıyarak mağduriyetinin temadi etmekte bulun
duğundan bahsile; 29 senelik mezkûr hizmetine mukabil kendi
sine emekli aylığı bağlanması ve bu suretle 4 nüfus efradı aile
sinin açlık ve sefaletten kurtarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin ve istihdam tasarrufu idarenin 
takdirî tasarrufları cümlesinden bulunmasına mebni, teşriî 
uzuv tarafından idareye bu yolda bir emir verilmesi mümkün 
değildir.

Müstedi, kanunen emeklilik hakkına müstahak bulunduğu 
halde bu haktan mahrum bırakılmış ise bu hususun tetkiki de 
vazifeli kaza merciine ait bulunmaktadır.

Belirtilen bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine encü- 
menimizce vazife yönünden muamele tâyinine mahal görülme 
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1510 4 . I I . 1950

Hüseyin Kastağu (Arzuhal hulâsası : Adana nüfusuda mukayyet olup burada
Karşıyaka Yavuz- doğup büyümüş ve hiçbir yere ayrılmamış olduğu halde hilâfı 
lar mahallesi 157. hakikat bir tahkikata istinaden: Türkiye’den kaçmış ve Suriye 
sokak No: 425 tebasma geçmiş olduğu ileri sürülerek Vekiller Heyetinin
Adana 8 . XI . 1951 tarihli bir kararı ile vatandaşlıktan ıskat olunarak

müracaatleri nazara alınmadan cebir, şiddet, eza ve cefa ile hu
dut dışına çıkarıldığından ve aylarca Halep’te ilgili makamlarca 
yapımn tahkikat neticesinde; Halep’te oturan ve filhakika «Ali- 

' oğlu Hüseyin Kos» adındaki diğer bir şahıs yerine böyle yanlış 
bir muameleye muhatap tutulduğu anlaşılarak; verilen pasaport
la dönmesine müsaade edilmiş ise de bu kararın kaldırılması ve 
mâruz kaldığı 15 000 liralık zararın tazmini irin Başvekâlet ma
kamına yaptığı müracaat üzerine, mezkûr Vekiller Heyeti kara
rı ikinci bir kararla iptal olunmuş bulunmakla beraber, tazmi
nat talebinin is’af edilmediğinden şikâyeti ve bu haksız muamele 
neticesi muavenete muhtaç bir duruma düşmüş ve ailesinin mele- 
k&tı aküiyesi bozulmuş ve gözlerini kaybetmek durumuna düşmüş 
olduğu nazara alınarak; tedavi ettirilmesi ve mezkûr meblâğın 
tazmini ve müsebbiplerinin tecziye edilmeleri taleplerini muta- 
zammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vekâletteki dosya
sında yardım talebine dair bir kayda tesadüf edilmiyen müs-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

tedi hakkında Adana valiliğinden alman malûmata nazaran; 
mumaileyhin bu mevzuda Başvekâlete yapmış olduğu müracaat 
üzerine kendisine; toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduğu tak
dirde Toprak Komisyonuna başvurması yardım mevzuunun 
vilâyetçe incelenip gereğinin yapılması icabettiğinin bildirilmiş 
olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin tazminattan dolayı aidoldu- 
ğu kaza merciine müracaatte muhtariyetine, mesuliyeti tesbit 
edilecek memurlar hakkında da usulüne tevfikan tahkikat ifası 
lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1511 4 . I I . 1959

3971/3971 Kıymet Sönmez (Arzuhal hulâsası : Muvaffakiyet sizliğine binaen; Beşikdüzü
Zeytinlik köyünde Öğretmen Okulunun 4 ncii sınıfından belge almak sureti ile ay- 
Sıryn - Artvin rıhmış olduğundan; kendi durumundaki/ere imtihan hakkı tanın

ması talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : imtihan yönetmeliği
nin 32 nci maddesi gereğince okuldan ayrılan öğrencilerin belge 
imtihanlarının öğretmen okullarında yapılmadığı^ Bu gibiler
den başka okullara devam edeceklerin devam etmek istedikleri 
okulların yönetmeliğine tâbi tutulmakta oldukları. Müstedi
nin bu husustaki dileğinin yönetmeliğe aykırı olduğu için ye
rine getirilmesi mümkün görülemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1512 4 . II . 1959

2542/2542 Osman Kuyumcu- (Arzuhal hulâsası : Ünye'nin Yeniyol ağzı mevkiinde Mus-
oğlu tafa Kcdemanoğlu Ahmet Kölemen tarafından inşeı olunup ruh-
Çamurlu mahalle- şatsız yapılan ahşap ilâveler ile tevsi edilen lâstik ve bakır ima- 
sinde lâlhancsinde ateşli işler görmekte olduğundan; geçim vasıtası
Ünye olan 5 mağza ve ardiyeli iki kat binasının daimî yangın tehlike

sine mâruz bulunmuş olmasına mebni; bu tehlikenin bertaraf 
edilmesi için gerekli tetkikat ve tahkikatın yaptırılması talebinden 
ibarettir.)

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Ordu valiliğince yapılan incelemeye ve alınan malûmata naza
ran ; şikâyetçinin binasına bitişik ve vülkanizasyon sureti ile 
lâstik ayakkabı imal eden bahis konusu müessesenin ikinci sı
nıf gayri sıhhi vr..tfma rağmen yalnız belediye ruhsatına istina-



Arzuhal
No.

4192/411)2

4023/4023
4834/4834

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

den faaliyette bulunduğu ve böyle bir müessesede temini zaruri 
dâhili ve harici sıhhi şartlan ihtiva etmediği anlaşıldığından, 
bu şartların teminine kadar faaliyetine müsaade edilmemesinin 
ilgililere tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; vâki talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1513 4 . I I .1959

(Arzuhal hulâsası : 1957 Mebus seçimlerinde deruhde ettik* 
leri sandık kurulu başkan ve üyeliklerinden dolayı tahakkuk 
ettirilen 19 ltüsur bin liralık istihkaklarına ait tahsisatın 195i 
bütçesine konularak Lice kazası, emrine gönderilmesi talebine mü 

dairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 12 340 604 liralık 
munzam tahsisat kanun lâyihasının Yüksek Meclise sunulduğu 
tahsisat alınır alınmaz istihkak sahiplerinin alacaklanna teka
bül eden tahsisatın derhal mahalline gönderileceği bildirilmek
tedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1514 4 . I I . 1959

Hâmit Kuş ve ar-
kadaşlan
Şaar mahallesi
halkından
Lice

Makbule Solmaz 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesinde Şefik 
Solmaz eliyle 
Adana

(Arzuhal hulâsası : 1949 yılında v6fat eden kocasının 11 yıl
lık mesbuk hizmetine karşılık bir yardımda bulunulması ve ya
pılan emekli tevkif atının iadesi hususunda vâki müracaatlerin- 
den müspet bir netice alamadığından şikâyeti mutazammındır.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Ziraat Bankası Adı
yaman teşkilâtındaki vazifesinden 1928 yılında aynlmış olan 
müteveffanın 8 küsur yıllık fiilî hizmetine mukabil adı geçen 
banka umum müdürlüğünce 1325 tarihli Tekaüt Kanunu hü
kümlerine tevfikan tahakkuk ettirilen 37,5 lira tazminatın il
gililere ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bir ihtilâf vukuun
da, bu cihetin tetkiki vazifeli kaza merciine ait bulunmuş ol
masına göre; vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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5711/3704 Ragıp Acar ve. ar
kadaşları 
Muhtar
Hançeıii köyünde 
Fort ek - Niğde

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

(Arzuhal hulâsası : Mülkiyeti hükmen köylerine ait bulunan 
Suluca deresindeki sularına, Koyunlu Belediyesince vâki fuzuli 
müdahalenin valilikçe de salâhiyet dışı tasvibolunduğundan şi
kâyeti ve idarenin bu haksız ve yersiz müdahalesine nihayet ve
rilerek haklarının muhafazası talebini mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr suyun, içme 
suyu bulunmıyan Koyunlu kazasına isalesi için İstimlâk Kanu
nuna tevfikan icabına tevessül olunduğu ve adı geçen kasaba
ya mal edilerek ihtilâfın hal ve inşaatın da ikmal edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma göre talep hakkında 
cncümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1516 4 . I I . 1959

4146/4146 Esat »Şeraıı (Arzuhal hulâsası : Bilimtihan tâyin kılındığı İslâhiye Sağ-
Göz mahallesinde lık Merkezi depo ve ambar memurluğunda, çalışmakta iken hak- 
ökkeg Çalık kira- sız olarak işine nihayet verildiğinden ve Yüksek Meclise yaptığı 
cısı müteaddit müracaatlerin uzun zamandır bir neticeye bağlanmar
İslâhiye masından, keza Urfa’nm Akziyaret nahiyesine bağlı örnek kö

yünde bulunup satmaya muvaffak olamadığı arazisinin Devlete 
olan borcuna mukabil Maliye Vekâletince Hazine adına alınması 
ve bakiye parasının iadesi irin vâki taleplerinin de yerine geti
rilmemesinden ve annesinin bulunması için Beyrut Büyükelçili- 

^ liğimize, Hariciye Vekâletine verdiği istidası üzerine de bir tür
lü tatminkâr cevap verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.'/

Gereği düşünüldü : Müstedinin memuriyet hukukunun aran
ması ve bir vazifeye tâyini hakkında vâki bahis konusu müte
addit müracaatleri, selef encümenin 18.VI.1958 gün ve 925 sa
yılı bir Karan ile, ihtilâfın kaza merciinin tetkikine tâbi ve yet
kili idare makamlarının kararına bağlı bulunması bakımların
dan, vazife yönünden reddedilmiştir. Bu mevzuda encümenimiz- 
ce de keza aynı mucib sebebe mebni, diğer taleplerinin de tet
kik ve katî bir karara bağlanması yetkili idare makamlarına 
ait hususattan bulunmuş olmasına binaen tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1517 4 . I I . 1959

4493/4493 »Sait Canpolat Dilekçi : Memlekette imal edilen ihtiyacı karşılayan çeşit-
(S. No: 35) Bahçekapı durağı lerin ithal edilmemesini istemektedir, 

karşısı Mühürdarzn- 
de Han No: 113 
İstanbul
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4483/4483 
(S. No: 36)

Arzuhal
No.

4457/4457 
5158/5158 

(S. No: 37)

4492/4492 
(S. No: 38)

4494/4494
(S. No: 39)

4452/4452 
(S. No: 40)

4451/4451 
(S. No: 41)

4499/4499 
(S. No: 42)

4498/4498
(S. No:43)

4497/4497 
(S. No: 44̂

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

Mehmet Mamur ve 
arkadaşları 
Bahri köyünde 
Akçadağ

M. Ali Aras 
Mahkeme Zabıt Kâ
tibi 
Milas

Haşan Kocapınar 
Hıdırlı köyünde 
Ortaköy - Niğde

Şadi Karaean 
Hamam Kurbu 
köyünde 
Tarsus

Hamdi Kaysi 
Hocayadır mahalle
si No: 18 
Crfa

Zehra İçten 
Bahariye mahallesi 
Narin Cami sokak 
No: 2 
Tire

Haşan Kıldiş
112 yaka sayılı polis 
memuru; Emniyet 
Şube 4. Müdürlü
ğünde 
Ankara

Mustafa Topal 
III. Kor. Bağımsız
2 nci Krğn. Tb. 10. 
Bl.
B. Çekmece - İstan
bul

İhsan Erdem ve ar
kadaşları 
Kargın köyünde 
Tercan

Dilekçiler : Kendilerine 1934 yılında iskân ve borçlanma 
yolu ile tefviz olunan tarlaları imar ve ihya ettikleri ve sene- 
lerdenberi de tasarrufda bulundukları nazara alınmaksızın mez
kûr gayrimenkullerin Tevzi Komisyonunca ellerinden alındığı
nı beyanla, iadesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Halen Milâs mahkemesi zabıt kâtibi olduğunu, Fet
hiye mahkemesinde münhal kâtipliklerden birine tâyini hak- 
kındaki talebinin nazara alınmadığını, burada kimsesiz bir hem
şiresi ile zelzeleden hasara uğrayan bir evi bulunduğundan 
mezkûr mahalle tercihan tâyini lâzımgeleceğini beyanla, gere
ğinin müstacelen yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Ehliyeti imtihanla sabit olduğu takdirde, Devlet 
hastahane veya müesseselerinde sağlık memuru olarak çalıştı
rılmasını istemektedir.

Dilekçi : Adana Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Umum 
Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Kooperatifindeki işinden haksız 
yere çıkarılmak suretiyle ızrar edildiğini beyanla, tekrar işe 
alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Urfa Müftüsü ile bâzı cami ve mescit imam ve ha
tipleri hakkında, vazifelerine taallûk eden hususlara dair ih
barda bulunmakta ve gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Kore’de kaybolan oğlundan maaş bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Polis memuru ve on çocuk babası olduğunu beyan
la, bu çocukların parasız yatılı olarak okutturulmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu ve halen 
askerliğini yapmakta bulunduğunu beyanla, kendisine de Ha
zine arazisinden bir miktar verilmesini istemektedir.

Dilekçiler: Köylerinde nahiye teşkilâtının 
temektedirler.

kurulmalını is-
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No. adı, soyadı ve adresi

4489/4489 Elife Erdoğan 
(S. No: 45 Enger köyünde mu

kim
Karaisalt

4485/4485 Selçuk Dimili 
(S. No: 46) Çeltikçi mahallesi 

Forbes civarında 
Söke

4469/4469 Salih Gürel 
(S. No: 47) Süt ve Mamulleri İs

tihsal Kooperatifi 
Müdürü 
Bozöyük

4464/4464 Mehmet Levent ve 
(S. No: 48) arkadaşları

Zeviskal köyünde 
Yusufeli

4454/4454 İsmail Başakçı 
(S. No: 49) Bölge Kısım 35 işçi

lerinden 41427 
Uşak

4449/4449 Salim Hatiboğlu 
(S. No: 50) Haydan köyünde 

Çivril

4465/4465 Servet öztlirk ve ar- 
(S. No: 51) kadaşları

Atanoğlu köyünde 
Borçka

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Kendisine askerde ölmüş olan oğlundan maaş bağ 
lanmasını istemektedir.

Dilekçi: Türk vatandaşlığına kabul edilerek nüfub tezke
resinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi: Amerika’dan süt tozu ithal edilmekte olmasından 
dolayı sağım hayvanı besliyenlerin büyük zararlara uğradık
larını beyanla, hayvancılığın inkişafını sağlamak ve bahis 
mevzuu zararı da önlemek için, sözü geçen maddenin ithalin
den vaz geçilmesini istemektedir.

„Dilekçiler: 5731 liradan ibaret istihkaklarının Artvin Or
man İşletmesinden alınarak kendilerine verilmesini istemekte 
dirler.

Dilekçi: Orduda geçen hizmetinin, halen çalışmakta olduğu 
müessesenin Emekli Sandığına devrini istemektedir.

Dilekçi: Bulgaristan göçmenlerinden olduğunu, kendisine 
verilen tarlanın verimsiz bulunmasından dolayı geçinemediği 
gibi Ziraat Bankasına olan borcunu da ödiyemediğini beyanla, 
Çivrilin Saz mevkiinden başka bir tarla verilmesini istemek 
tedir.

Dilekçiler: Köylerindeki camie maaşlı bir imam gönderil 
meşini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş 
olan talep ve şikâyetlerin, 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 Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam veya mer 
çilere usulü dairesinde aynca müracaatte muhtariyetlerine it
tifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1518 4. I I . 1959
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No.

4462/4462
(S. No: 52)

4468/4468 
(S. No: 53)

4467/4467
(S. No: 54)

4503/4503 
(S. No: 55)

4502/4502
(S. No: 56)

4488/4488 
(S. No: 57)

4484/4484
(S. No: 58)

4480/4480
(S. No: 59)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Batı - Trakya Göç
menleri Yardım Ce 
miyeti İzmir Şube 
İdare Heyeti 
İzmir

Ethem Gülteay ve 
arkadaşları 
Demircilik mahalle
sinde
Şebinkarahisar

Fatma Zehra Kadı-' 
oğlu
Camii Cedit mahal
lesinde 
Sındırgı

Fevzi Cingi 
DDY. Kayseri 2/1 
Yol Atelyesi Kısım 
şeflerinden 40669 
Kayseri

Agâh Sabahi Kut lav 
Bahcelievler 6. sokak 
No:47/4 
Ankara

Ali Alhan ve arka
daşları
Ziraat Fakültesi hiz
metlileri 
Ankara

Lûtfi Bostancı ve ar
kadaşları
Kemalpaşa - Hopa

Mehmet Geriçav 
Akeil sokak No: 16 
Bornova - İzmir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: 6955 sayılı Kanunun, Batı - Trakya’dan gelen mül
teciler lehine tadilini ve bunların harçsız olarak Türk vatan
daşlığına kabul edilerek nüfusa tescilini ̂ istemektedir.

✓

Dilekçiler: Şebinkarahisarın tekrar vilâyet haline getiril
mesini istemektedirler.

Dilekçi: Sındırgı yangınında evinin eşyasiyle birlikte tama
men yandığını, köylüye tatbik edilen tarife üzerinden kereste 
verilmesi için Ziraat Vekâletine müracaatte bulunmuş ise de bu 
talebinin 6831 sayılı Orman Kanununun şümulüne girmediği 
için is’af edilemiyeceği Jıakkmda cevap aldığını beyanla, mez 
kûr kanunun, köylüye ait tarifenin kendisi gibi felâket geçir 
mis olanlara da teşmilini sağlıyacak şekilde tadilini istemek
tedir.

Dilekçi: Devlet Demiryolları idaresinde on iki yıl işçi ola
rak çalıştığını beyanla, bu müddetin de şimdiki memuriyet 
kıdemine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi: İntikal Vergisi nispetinin azaltılmasını derpiş 
eden lâyihanın bir an’evvel kanunlaştırılmasını istemektedir.

Dilekçiler: Ziraat Fakültesi hizmetlilerinden olduklarını be 
yanla, kendilerine de memurlara olduğu gibi çocuk zammı ve 
doğum parası verilmesini istemektedirler.

Dilekçiler: Hopa’nın Kemalpaşa nahiyesinde ticaretle işti 
gal etmekteler iken ani olarak çıkan bir yangında ticaretha
nelerinin içindeki eşya ile birlikte tamamen yandığını ve za
rarlarının dört milyon lira raddesinde bulunduğunu ve çok 
muhtaç bir duruma düştüklerini beyanla, kendilerine Devletçe 
yardımda bulunulmasını istemektedirler. 1

Dilekçi: Bir memuriyete girmeden önce ihtiyat askerliğini 
yapmak üzere silâh altına çağrılan yedek subayların bu hiz 
met müddetlerinin de sivil vazifedeki terfi sürelerine eklen
mesini istemektedir.



4472/4472 
(S. No: 60)

Arzuhal
No.

4445/444') 
(►S. No: 61)

4438/4438 
(S. No: 62)

4439/4439 
( S. No: 63)

4482/4482 
(S. No: 64)

4441/4441
(S. No: 65)

4476/4476
(S. No: 66)

4460/4460
(S. No: 67)

4490/4490 
(S. No: 68)

Ömer Usdarhaıı 
Taıiabaşı Demirbaş 
sokak No:15 
Beyoğlu - İstanbul

Abdürrahman Talar 
Akdeniz Üs Kuman
danlığı Mutemedi 
İskenderun

İsmail Kazak 
Zeytinli köyünde 
Edremit

Mehmet Kırıcı 
Sünnetçi
Doğanlar mahalle
sinde 
Konya

Selâhattin Şen 
Berber; Yukarışehir 
Bingöl

Aziz Dağdeviren 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi mahkûm 
koğuşu namına 
İzmir

Harun Çankaya 
Ceza Evinde koğuş
2 mahkumları adına 
Aksaray - Niğde

Tevfik Çakıl 
Ceza Evinde mah
kûm 
İzmit

Ramiz Soydem ir ve 
arkadaşları

t

Ceza Evi mahkûm
ları 
Muğla.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Emekli, dul ve yetim maaşlarının üç ayda bir de
ğil, memurlara olduğu gibi her ay verilmesini istemektedir.

-  35

Eı cümeıı kararı ve re sebepten verildiği

Dilekçi: Ordu mensubu sivil memurlara verilmekte olan 
(50) lira tayın bedelinin, subayların almakta oldukları mikta 
ra yükseltilmesini istemektedir.

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçiler: İzinsiz olarak sünnetçilik yapanların Devlet has 
tanelerinde muayyen bir müddet kursa tâbi tutularak netice
de ehliyetlerini isbat ettikleri takdirde kendilerine bu sanatın 
serbestçe icrası için ruhsatname verilmesini istemektedirler.

Dilekçiler: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

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 mezkûr talepler hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunma 
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1519 4 . I I . 1959
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Arzuhal

No.

4505/4505 
(S. No: 69)

4458/4458 
(S. No: 70)

4456/4456
(S. No: 71)

4477/4477
(S. No: 72)

4491/4491
(S. No: 73)

4295/4295 
(S. No: 74)

4286/4286 
(S. No: 75)

4281/4281 
(S. No: 76)

M. Sabri Demirbağ 
Kültür mahallesi 
Köprü sokak No: 93 
Elâzığ

Yakup Kuran 
Sivas mahallesi 
No: 4 
Pasinler

H. V. Şaik Gökyay 
Edebiyat öğretmeni 
Çapa Eğitim Ensti
tüsünde 
Çapa - İstanbul

Halit Yılmaz 
Alpullu caddesi Ter
zi Adnan nezdinde 
Hayrabolu

Abdullah Bayar 
Başçavuş; 11/118 nci 
Seyyar Jandarma 
Alayı 
Beytişebap

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Türkiye Millî ithalât ve ihracat Anonim Şirketinin 
hisse senetlerinden 249 adedinin hâmili bulunduğunu ve mez
kûr şirketin sonradan tasviye edildiğini beyanla, kârdan his
sesine düşen miktan ve ana parayı nereden alacağının kendi
sine bildirilmesini istemektedir.

Dilekçi : Tekaüde sevk edildiği tarihte mıntaka zammı ile 
yıpranma zammından istifade ettirilmediğini beyanla, dosya
sının tetkik edilerek bu haklannın da tanınması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçi : Haksız yere vekâlet emrinde geçirdiği iki buçuk sene
lik müddetin kıdemine eklenmesi bu kıdemin nazara alınarak ma
aşının arttınlması ve mezkûr müddete ait maaşlarının da tam 
olarak verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar 
ittihazını istemektedir.

Dilekçi : Altmış dekar tarla ile dört odalı bir evin, iskân 
defterinde kayıtlı olduğu gibi ölü Sultan mirascılan adına ta
puya raptedilmesin! istemektedir.

Dilekçi : Lise mezunu olduğunu beyanla, yedek subaylık 
hakkının tanınmasını ve 6801 sayılı Kanundan da istifade etti
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
talepler, adlî veya idari kaza mercilerince incelenerek bir ka
rara bağlanması lâzımgelen hususlara taallûk etmekte bulundu
ğundan, mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1520 4 . II . 1959

Fethi Dedeoğlu 
Hükümet caddesi Ti
caret Han No: 32 
Ankara

Sinan Gülebenzer 
Tilolik köyünde 
Pirinçlik - Diyarba
kır

İbrahim Yılman 
Aşağı Kögk köyünde 
Tutak - Ağrı

(Arzuhal hulâsası : Düzce Orman Tatbikat Okulundaki İngi
lizce öğretmenliği vazifesine nihayet verilmesi sebebinin bildiril
mesi talebinden ibarettir.) \

(Arzuhal hulâsası : Yangın felâketzedelerinden olup hava ku
rumunca kendisine yardımda bulunıdacağı hakkmdaki tebligata 
rağmen adı geçen kurunîca eVan yardımda bulunulmadığına mü
tedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Fuzulen işgal olunan Hazine toprakları
nın kendisi gibi muhtaç çiftçilere dağıtılması talebinden iba
rettir. )



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

4161/4161 
(S. No: 77)

4160/4160
(S. No: 78)

4141/4141
(S. No: 79)

4199/4199
(S. No: 80).

4190/4190 
(S. No: 81)

4196/4196 
(S. No: 82)

4198/4198 
(S. No:83)

4179/4179 
(S. No: 84)

4188/4188 
(S. No: 85)'-

Mehmet Duman 
Ceza Evinde hüküm
lü
Geyve
Ahmet Topçu ve ar
kadaşı
Reşatbey mahallesin
de Mahmut Bulcalar 
eliyle 
Adana
Hüseyin Karabıyık 
ve arkadaşları 
Beşiktepe köyünde 
Amasya
Fahri Yameıı 
Çaykara

Ahmet Gül çubuk
Müakkip
Manyas

Fethi Dedeoğlu 
Orman Ok. eski İn
gilizce öğretmeni 
Düzce

Altmbaşak Köyü
Muhtarlığı
Erzincan

Meliha Özkömür 
DeğirmenÖnü mahal 
lesi Kışla caddesi 
No:165 
Denizli
Mustafa Yamak 
81. Tb. 4. Bl. er 
Anadolukavağı - İs
tanbul

(Arzuhal hulâsası : Meşrut en tahliye hususunun tetkiki ve iş 
esasına göre kurulu ceza evlerinden birine nakledilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1958 yılında teşekkül etmiş olan Salcılar 
Derneğinin Cemiyetler Kanununa aykırı hareketlerde bulundu
ğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Bağlı bulundukları Beşiktepe köyüne olan 
mesafe ve muvasala güçlüğüne binaen, Kilise merasının müsta
kil muhtarlık haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ticaret serbestîsini men'e mâtuf fiil ve 
hareketinden dolayı hakkında şikâyetçi bulunduğu Çaykara sa
bık Kaymakamı özer Türk hakkmdaki bu şikâyeti uzun zaman 
himaye zihniyeti ile sürüncemede bırakıldıktan sonra, bu cihet 
tahkik konusu yapılmadığı halde tahkikat yapılmakta olduğu yo
lunda cevap verilmiş ve nihayet bu şikâyeti ile ilgili olmıyarak 
Vilâyet İdare Heyetince men’i muhakeme kararı verildiğinden 
şikâyeti vc adı geçen kaymakam hakkında memuriyet vazifesini 
suiistimalden ve resmî evrakı yoketmekten takibatta bulunulman 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5618 sayılı Kanunun 9 neu maddesi mu
vacehesinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 14 ncü maddesinin 2 
ve 3 ncü fıkralarının ne yolda tatbik olunması lâzımgeleceğinin 
açıklanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Düzce Orman Okulu tedris heyetine dâ
hil bulunduğu halde diğer öğretmenlere bir kat elbise ve ayak
kabı bedeli olarak verilen paranın kendisine ödenmemesinden 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Köylerine 1 kilometre mesafede bulunan 
Erzincan elektrik santrali barajından, dolayısiyle elektrikten 
köylerinin de faydalanmasına müsaade edilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kimsesiz ve muhtaç durumda bulundu
ğundan yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal
No.

4186/4186 
(S. No: 86)

4185/4185 
(8. No: 87)

4328/4328 
(S. No: 88)

4327/4327 
(S. No: 89)

4382/4382 
(S. No: 90)

4182/4182 
(S. No: 91)

4372/4372 
(S. No: 92)

4311/4311 
(S. No: 93)

4340/4340
(S. No: 94)

4347/4347
(S. No: 95)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Muhsin özer 
Anafartalar 940. so
kak No: 16 
İzmir

Hüseyin Çekiç 
Altıntaş köyünde 
Altıntaş - Kütahya

Hayri Okay 
Aynalıçeşme; Atlama 
sokak Manzara Apar- 
tımanı No: 13 
Beyoğlu - İstanbul

Zekeriya Ovacıklı 
Ihsaniye mahallesi 
Yenifikir sokak No: 1 
Konya

Ömer Ardıçlı 
Bentderesi Yeni çeş
me yokuşu Yılmaz
lar mahallefi No: 113 
Ankara

Abdürrahman Ku
run
Eski kasaplar No: 8 
Diyarbakır

İbrahim Dizdar ve 
arkadaşları 
Hamitbey - Ceyhan

Diyadin Halis 
Köseler köyünde 
Çat

Cemal Cingöz 
Abbasi mahallesinde 
Karaman

Ali Osman Tannö- 
ver
Posta kutusu No: 3 
Akşehir

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İstifaen ayrılmış olduğu polis meslekine 
dönmek üzere vaki müracaati doldy isiyle kendisinin, süfli işler 
yaptığı hakkında asılsız işarda bulunan Emniyet Âmiri Ziya 
Akalp’m bu iddiasının tahkik mevzuu yapılması ve işbu suçundan 
dolayı takibat ifası ve tekrar mesleke alınması taleplerini mu- 
tazammındır.) '

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’da. bulurum oğlunu görüp 
dönmek üzere gerek ev müsaadenin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak işlerine nihayet verilerek 
kendilerinin perişan bir durumda bırakıldıklarından şikâyeti vc 
tekrar işe alınmaları talebini mvtazammmdır.)

» » » » « »

(Arzuhal hulâsası : Sıhhi sebeple nihayet verilmiş olan eğit
menlik vazifesinin sıhhatinin düzelmiş bulunmasına binaen; 
iadesi talebinden ibaettir.) *

(Arzuhal hulâsası: Diyarbakır Kunduracılar Birliğinin tevzi 
malları üzerindeki keyfî hareketlerinden şikâyeti v<? esnafın bu 
mallardan faydalanması esbabının temini veyahut birliğin tâge
dilmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhalhulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunmaları
na binaen, arzuhallerinde belirtilen makullerdeki Hazine arazile- 
rindert müstahak bulundukları miktarın; kanunu mahsusuna 
tevfikan kendilerine verilmesi talebinden ibarettir.)

» » » > > »

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Nümune çiftliği haline getirmek istediği 
250 dekarlık tarlasına, su çıkarmak vc bir kamyoneT satınalmak 
üzere Ziraat Bankasınca kendisine yardım yapılması veya kredi 
verilmesi talebinden ibare i tir.)
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Arzuhal

No.

4329/4329 
(S. No: 96)

4367/4367 
(S. No: 97)

4387/4387 
(S. No: 98)

4420/4420 
(S. No: 99)

4370/4370
5156/5156 

(S. No: 100)

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

(Arzuhal hulâsası: Rusya'dan mülteci s%fatiyle yurda gelmiş 
olup bu sıfatla, verilmiş olan 20 dönümlük araziye ait iskân mua
melesi bilâhara iptal ve açtığı idari dâva da reddedilmiş bulundu
ğundan; vâki mağduriyetinin telâfisi için imar ve ihya etmiş ol
duğu mezkûr arazinin hiç olmazsa Borçlanma Kanunu mucibince 
kendisine verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan 
olunan istidalarda münderiç talep ve şikâyetlerin; ilgili bulun
dukları yetkili idare makamlarınca henüz katı karara bağlan
mamış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına binaen; 
Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ve müştekile
rin mezkûr makamlara müracaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1521 4 . II . 1959

(Arzuhal hulâsası■: İş esası üzerine kundan cezaevlerinden 
birine gönderilmesi ve şartlan haiz ise meşruten tahliye hakkın
dan istifade ettirilmesi talebinden ibarettir)

(Arzuhal hulâsası : Asliye Hukuk Mahkemesince müttehaz 
bir ilâmla şehielen vefat ettiği anlatılan kocası İbrahim’den ma
aş almakta iken mezkûr ilâmın iptali üzerine işbu maaşının kesil
miş olduğundan vazifeli görülen Devlet Şurasında açtığı idari 
dâvanın da 5 aydır netic-elend irilmediğinden şikâyeti ve maaşı
nın iadeten tahsis olunması talebini mutuzammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Hizmeti askeriyesini ifa sırasında ve bir 
nöbet vazifesi esnasında; donma neticesi her iki ayağı kesilmek 
suretiyle mâlûl kaldığı halde vazife mâlûlu ad d edilmemesinden 
ve bu mevzuda açtığı dâvanın da reddedilmiş bulunduğundan şi
kâyeti ve vazife mâlûtiycti aylığı bağlanması talebini mutazam- 
:n indir.) •

(Arzuhal hulâsası : II senelik Devlet memuru olup 1956 
yılında; köy bürosu kâtibi olarak vazife görmekte> iken Ak
şehir kaymakamının tesiri ile haksız olarak vazifesine nihayet 
verildiğinden ve açtığı idari dâvanın da 2 yıldır neticelenme
miş bulunduğundan şikâyeti, açıkta bulunduğu 2 yıldır çek
mekte olduğu ıstıraba nihayet verilmek üzere bir vazifeye tâ* 
yin edilmesi veya emekliye sevk olunması talebini mutazam- 
mtndır.)

Salim Yeti§
Ceza Evinde mah
kûm
< !ey ve

^Nazire Alkan 
Tilkipmar köyünde 
Pehlivanköy

Hüseyin Gököz 
Yahya Kâhya Pi- 
rinçei sokak No: 10 
İstanbul - Kasımpa
s a

Abidiıı Savcı özen 
Yenimahalle No: 6 
Akşehir

Ali Çelik
Tepe mahallesinden 
ünve



Arzuhal
No.

4348/4348 
(S. No: 101)

4375/4375 
(S. No: 102)

4390/4390 
(S. No: 103)

4330/4330 
(S. No: 104)

4345/4345 
(S. No: 105)

4333/4333 
(S. No: 106)

4293/4293 
(S. No: 107)

4285/4285 
(S. No: 108)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Abdülkadir Telcioğ- 
lu
On Temmuz mahal
lesi Mimar Sinan so
kak No: 42/C 
Zonguldak

Mehmet Korkmaz 
Ovacık köyünde 
Bergama

Arslan Sayın 
Ziraat Bankası me
muru Semih Saym’- 
ın nezdindo 
Adapazarı

Mehmet Altındal 
Kavak köyünde 
Kaynaşlı - Düzce

İsmail Gülsever 
D. P. Kurul Üyesi 
Kozlu - Zonguldak

Mehmet Kuluçka 
Erenler mahallesin
de
Sarıkamış

ı
İsmail Ulu ve arka
daşı
Mudurnu kazası 
örencik köyünde 
Bolu

Haşan Sungur 
Çeşmeli köyünde 
Erdemli

(Azuhal hulâsası : 400 lira üzerinden tahsisi lâzımgelen 
emekli aylığının 350 lira üzerinden bağlanmış olmasından şi
kâyeti ve müddet bakımından idari kazaca da tetkiki mümkün 
bulunmayan işbu yanlışlığın ıslâhı talebini mutazammındır.)

— 40 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Mevzuat hilâfına noksan verilen is
kân istihkakının müracaatlerine rağmen tamamlanmadığından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : İskânı âdi suretiyle kendisine tahsis 
olunup içerisinde bir müddet oturduktan sonra Birinci Cihan 
Harbine iştirakle esarette kalmış olması ve bu arada valide
sinin vefatı üzerine başkasına verilen evinin dönüşünde ken
disine teslimi hususunda vâki müracaatı üzerine Muhacirin 
Komisyonunca kendisine teslimi kararlaştırılmış bulunmasına 
rağmen vazifei memuriyeti dolayısiyle tesellüm edemediği için 
tekrar başkalarına\ verilmiş olduğundan ve bu vıevzuda açtığı 
idari dâvanın da malesef reddedilmiş bulunduğundan şikâyeti 
ve hakkı müktesebi olan mezkûr meskeninin kendisine teslimi 
esbabının temini talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 25 dönümlük arazisi içerisinde bulunan
10 dönümlük koru ormanından istifade ettirilmediğinden şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 35 senedir çalışmakta olduğu Zonguldak 
Kömür İşletmesi işçilerinden iken tutulduğu tüberküloz has
talığından vefat eden babasının bu hastalığı meslekî sayilmıya- 
rak yetimlerine maaş bağlanmadığından şikâyeti nmtazammın- 
dır.)

' (Arzuhal hulâsası : Medeni Kanun hükümleri dışında karı 
koca gibi yaşamakta oldukları Rulıiye adındaki kadından dünyaya 
gelen 5 çocuğu yanlışlıkla nikâhlı ailesi üzerine yazılmış oldy,ğu 
için işine nihayet verilmesinden ve ödenen ikramiyenin istirda
dına gidildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 5614 sayılı Kanunla Bolu Özel İdaresine 
devrölunan saha içerisinde kalan meraları üzerindeki kadim hak
larını ihlâl eder her hangi bir hüküm bulunmamış olmasına rağ
men Bolu Valiliğince tasarruftan men olunduklarından şikâyeti 
mutazammındır.)

t
(Arzuhal hulâsası : Ziraat Bankasına olan ve kanuni takiba

ta geçilen 2 000 lira borcunun annesinden müntekil ve dâvâlı bu
lunan eşyalarına vaziyed olunmak suretiyle istifası talebinden 
ibarettir.)
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Arzuhal

No.

4283/4283 
(S. No: 109)

4280/4280 
(S. No: 110)

4145/4145 
(S. No: 111)

4144/4144 
(S. No: 112)

4155/4155 
(S. No: 113)

4156/4156 
(S. No: 114)

4149/4149 
<S. No: 115)

4296/4296 
(S. No: 116)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

N ¡işret Omurtak 
DDY. Sarıkamış'ta 
mukim; înönii ma
hallesi 
Sarıkamış

Alı met Yalç.in 
Demir - Çelik İşlet
meleri Umum Miid. 
Sosyal vc İç Hizmet
ler Muamelât Baş- 
mcmuru 
Karabük

Yusuf Ata 
İstiklâl mahallesi 
217. sokak No: 12 
Adana

Kasim Meşel i 
Mamak caddesi Su 

Taksim evi İbrahim 
Yurtsever yanında 
Şevki Çiçekdağ Mey
danı 
Ankara

Salih Baysal 
Kalafatçı; Hamam 
sokak No: 19 
Hasköv

Sabri Top
Kızılcadere köyünde 
Kırklareli

Makbule Şengiin 
Demirlibahçe Güzel- 
tepe sokak Erdamar 
Apartımaııı No: 8/1 
Ankara

Daim Acarlı 
Bolatlar köyünde 
Daday

Encümen fararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Nikâhsız olarak beraber yaşamakta olduk
ları ailesinden doğan ve 6652 sayılı Kanuna tevfikan nüfusa tes
cil edilmiş ve ölmüş, bulunan çocuğu için çalışmakta bulunduğu 
DD Yolları idaresince doğum ve ölüm tazminatı ödenmediği gibi 
sonradan dünyaya gelen çocuğu için ele keza bu tazminatların ve
rilmediğinden vc bu çocuğunun mezkûr kanunun yürürlükten 
kalkmış olduğu ileri sürülerek nüfusa dahi tescil edilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 1910 senesinde yedek teğmen olarak in- 
tisabetiiği Gümrük Muhafaza Teşkilâtında 16 yıl hizmet görüp 
terfiinc imkân verilmemesi üzerine bizzarure ayrılarak D emir-Çe
lik Müessescsindc girmiş olduğu barem dışı hzmetine karşı veril
mesi lâzımgelen bir üst derece ücretinin verilmediğinden ve 6724 
sayılı Kanun hükmünden faydalandırılmaklığından şikâyeti ve 
bu hizmetinin barem içi sayılması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 17 yıldır ehliyetle ifa etmekte olduğu 
arabacılıktan; zararsız olan ayak sakatlığı sebebiyle Trafik Bü
rosunca menedildiğindcn şikâyeti, sürücülük ehliyetinin iadesi 
ile maişetini temin etmesine müsaade olunması 'talebini muta- 
zammmdır:)

. (Arzuhal hulâsası ; Muhilli haysiyet olmıyan 6 aylık mah
kûmiyetine binaen; ilgili mevzuatta mâni hüküm bulunmamasına 
ve memnu, haklarının iadesi hususunda ayrıca da hüküm istih
sal etmiş bulunmasına rağmen, imtihanında muvaffak olduğu 
polislik meslekine kabul edilmediğinden şikâyeti m'utazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Bidayeten tesbit ettirilen mâlûliyet de
recesi ilerlemiş olduğundan son durumunun tesbit ettirilmesi vc 
tedavi masraflarının tediyesi mevzuundaki müracaatlerinin İşçi 
Sigortalarınca nazara alınmadığından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtaç kimselerden oldukları 
halde bekâr bulundukları için tevziattan fay dalandırUnladıkla
rından şikâyeti mutazammmdır.) „

(Arzuhal hulâsası: Ankara Ordu 5 nci Kademe Tamirhane 
sinde kontrol makinisti iken vefat eden kocasından dul ve ye
tim aylığı bağlanması için yaptığı müracaatin, merhumun 23 se ■ 
neye yakın bir hizmeti bulunmuş olmasına rağmen Emekli San 
dığı Kanununun muvakkat 90 neı maddesinin yanlış tatbiki 
sureliyle sandıkça is’af edilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Damgalanıp nakliyeye bağlanmasını iste
diği 250 metre küp keresle için gayrikanuni olarak tarife bedeli 
ve tevzi masrafı talebe dildiğinden şikâyeti mutazammmdır.)
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Arzuhal

No.

4184/4184 
(S. No: 117)

4167/4167 
(S. No: 118)

4386/4386 
(S. No: 119)

4299/4299 
(S. No: 120)

4189/4189 
(S. No: 121)

4187/4187 
(S. No: 122)

4426/4426 
(S. No: 123)

Hacı S uz an 
Kavak köyünde 
Haymana

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Tahsin Şekerci 
Acıbadem caddesi 
Sarayarkası sokak 
yeniyol No: 1 /3 
Kadıköy - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Tapulu yerine vâki fuzuli müdahalenin 
men’i için Zeliha Yılmaz ile müştereken Haymana Sulh; Hukuk 
Mahkemesinde açmış oldukları dâvada kendi hakkının zıyaa uğ- 
ratılmış bulunmasına binaen adı geçen mahkemenin bu baptaki 
dosyasının tetkik buyurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Sümerbank Yerli Mallar Aksaray Mağa
zası Şefi iken 1946 yılında yapılan umumi tasfiye sırasında te
kaütlük müddetini doldurmasına 7 ay 12 gün gibi kısa bir za
man kala tekaütlük hakkından mahrum bırakılmak suretiyle açı
ğa çıkarılıp mağdur edildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (usul veya esastan) karara 
bağlanmış bulunan hususta taallûk etmekte bulunmalarına bi
naen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvace
hesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1522 4 . n  . 1959

İsmail Ünlü 
Çayiçi mahallesinde 
Ayancık

Mustafa Gedikoğlu 
Nafıa Müdürlüğü 
Muamelât Şefi 
Kastamonu

İbrahim Akıncı 
Esenbey mahallesi 
Çıkmaz sokak No: 44 
Niğde

Münevver Divitçioğ- 
lu
100 ncü sokak No: 12 
Göztepe - İzmir
Ömer Şahin ,
Ceza Evi mahkûm
ları adına 
Tokad

(Arzuhal hulâsası: Uğradığı meslek hastalığı sebebiyle bağ
lanmış olan 25 lira aylık gelirin kifayetsizliğine binaen; 4772 
sayılı Kanunda bu mevzuda yapılması düşünülen tadilât sıra
sında geçmiş yıllarda kendilerine bu yolda aylık bağlananların 
durumlarının da göz önünde bulundurulması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: 5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi suretiyle tâyinleri mahalline ait tica
ret ve sanayi odaları memuriyetlerinde vazife görenlerin bu hiz
metlerinin de borçlandırılmak suretiyle nazarı itibara alınma
sının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hülâsası: Uzun yıllar millet ve memlekete feragat
le hizmet ederek yipranmış olan emeklilerin de 1959 yılı bütçesi 
İle memurlara tanınacak hak ve menfaatlerden faydalandırılma
ları ve çocuk zammından istifade ettirilmeleri taleplerinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Şehiden vefat etmiş bulunan babasından 
annesine ve kız kardeşine vatani hizmet tertibinden bağlanmış 
olan aylığın kendisine de tahsis edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mahkûmlar için bir eseri atıfet olarak 
ve bir defaya mahsus olmak üzere; umumi af kanunu çıkarıl
ması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4415/4415 Yaşar Uysal 
(S. No: 124) Ceza Evi mahkûm

ları adına 
Samsun

4429/4429 Fikri özdemir 
(S. No: 125) Ceza Evinde 

Samsun

4432/4432 Cemil Kılıç.
(S. No: 126) Ceza Evinde 

Samsun

4321/4321 Merkez Ceza Evi 
(S. No: 127) mahkûm ve tutuklan 

Eskişehir

4183/4183 Beria Kür 
(S. No: 128) Avukat; Fethiye 2.

İlkokulu öğretmeni 
Fatih - İstanbul

4153/4153 Arif Dazkır 
(S. No: 129) Ord. 4. Kd. Tam. 

Müdürlüğü 
Adapazarı

4143/4143 İbrahim Koç 
(S. No: 130) Ceza Evinde 

Elâzığ

4371/4371 Süleyman Akçabey 
(S. No: 131) Şoför

Ceza Evinde 
İslâhiye

4346/4346 Bekir öğütçen 
(S. No: 132) Kayseri ve Civan 

Şoförler Derneği 
Balkanı 
Kayseri

4336/4336 Esat öner 
(S. No: 133) Denizciler caddesi • 

İnan sokak No: 4 
Ankara

4398/4398 Reşit Bayram ve ar- 
(S. No: 134) kadaşlan

Manifaturacı
Palu

(Arbuhal hulâsası: Mahkûmlar için bir eseri atıfet olarak 
ve bir defaya mahsus olmak üzere; umumi af kanunu çıkarıl
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Avukatlık Kanununun i ncü maddesinin 
(B) fıkrasının tadili ile Hukuk Fakültesi mezunu ilkokul öğret
menlerine avukatlık hakkı verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ordu bünyesi içerisinde vazife görmekte 
olan sivil hesap ve muamele memurlarının da diğer sivil memur
lar gibi giyecek eşyalarından faydalandırılması için bir kanun 
teklif edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Umumi af talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Trafik suçlularının affı talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Arzuhalde belirtilen durumu nazara alı 
narak, kendisine vatani hizmet tertibinden bir miktar ayak bağ
lanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Folu kazasının, istidada açıklanan duru
muna binaen, vilâyet haline getirilmesi talebinden ibarettir.)
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4282/4282 Mehmet Bilgili 
(S. No: 135) Piyorloti caddesi 

No: 80
Kıımkapı - İstanbul

4159/4159 Fahri Akalın 
(S. No: 136) Sağlık Merkezi Sağ

lık memuru S. No: 
1403 
Arapkir

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

(A rzu lıa l hulâsası : Talim , ta tb ik a t ve m anevra g ib i sebep
lerle m âlû l kalan kara ordusu m ensuplarının  harb m âlûlii adde
dilm elerin i tem inen bir kanun tek lif  edilm esi talebinden  iba re t
tir .)

(A rzu h a l hulâsası : M ağdur durum da olan sağlı!,; m em urla
rın ın  terfih lerin i tem inen bir in tibak  kanunu çıkarılm ası ta lebin 
den  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan vâki müracaatlar üzerine; yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili bulunmaları itibariyle encümenimizce, vazife yönün
den tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1523 4 . II . 1959

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale Adana Adıyaman Antalya

II. O rtakcıoğlu  N. TJlusoy A . II. Sezen II. ö n e r  S. A ğ a r Y . Yazıcı

Bingöl Niğde Trabzon Yozgad
M. N . Okcuoğlu 1. G üven O. N. L erm ioğlu  S. E r  onat

(Arzuhal sayısı : 215)

T. B. M. M. Matbaan
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24. IV . 1959 Cuma
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3639/3639 Sadi Uluırmak Dilekçi: Askerî mahkemece, bakaya ıtalmak suçundan hak-
Çcngelköy kında hükmedilmiş olan beş aylık hapis cezasının affmı iste
Çengelköyü Üzümü- mektedir.
zii sokak No: 1 Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin
İstanbul 20 Temmuz 1955 ten 27 Ekim 1955 tarihine kadar üç ayı mü

tecaviz bir müddet bakaya kalmış olduğu Ankara Garnizon 
Kumandanlığı Askerî Mahkemesince sabit görülerek Askerî 
Ceza Kanununun 63/1 - A ve Türk Ceza Kanununun 59 ncıı 
maddeleri gereğince beş ay hapsine hükmedildiği ve bu hük
mün Temyiz Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle katileşti
ği ve hükümlünün af talebinin kabulünü mucip bir sebep gö
rülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve 
Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcileri de, affı müstelzim bir 
cihet bulunmadığını beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin af talebi dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmediğinden bu talebin reddine, âza- 
dan Osman Nuri Lermioğlu, Mustafa Nuri Okcuoğlu, Nuri 
Onur ve Kâmil Tayşi’nin muhalif ve Nüzhet Ulusov ile Sait 
Ağar'ın da müstenkif kalmalarına karşı, ekseriyetle karar ve 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1524 11 . II . 1059

3138/3138 Satvcti Nusret Anal Dilekçi: İmalâthanesinde çalışan İsmail Tannverdi adında- 
4423/4423 Posta kutusu 621 ki işçinin kendisinden bir miktar avans para jildıktan sonra 

Galata - İstanbul iş yerini ve ikametgâhım terk ederek bilinmiven bir yere git
mesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğine müraca- 
atle adı geçen işçi hakkında emniyeti suiistimalden takibat ic
rasını istediği halde, mezkûr makamca fiilin ancak bir hukuk 
dâvasına mevzu ittihaz edilebileceği ve emniyeti suüstimal un
surunu ihtiva etmediği ileri sürülerek ademitakip karan ve-
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A rzu ha l  A rzuhal  sa \ibinin
No. adı, soyadı adm<i Encümen karan ve m* sebepten verildiği

rildiğini, Adliye Vekâletinin de yazılı emir yoluna tevessül et 
mediğini beyanla, failin cezasız bırakılmamasını teminen Bü 
yük Millet Meclisince bu hususta bir karar verilmesini iste
mektedir.

fiereği düşünüldü: Adı geçen İsmail Tannverdi’nin müste 
diye ait imalâthanede işçi olarak çalıştığı sırada ücretinden 
haricolmak üzere aldığı ^lli lirayı ödemeksizin işini terk etti
ği ve dilekçinin İstanbul C. Müddeiumumiliğine vâki şikâyeti 
üzerine yapılan tahkikat neticesinde bu fiilin emniyeti suiis
timal suçunun unsurlarını ihtiva etmediği ve ancak hukuki bir 
mahiyet arz ettiği cihetle maznun hakkında takibata mahal oh 
madığına karar verildiği ve bu baptaki kararın müstediye teb
liğ- edilmiş olmasına rağmen mumaileyhin itiraz yoluna baş 
vurmadığı ve bu izahata nazaran yapılan muamelelerde usu1 
ve kanuna uymıyan bir cihet görülemediği; Adliye Vekâletin
den alınan cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve ilgili Adli 
makam tarafından tahkik edilerek neticede yazılı olduğu üze
re karara bağlanmış olan bir hâdise hakkında teşriî uzvun ay
rıca tetkikat yaparak karar vermesi Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesi sarahatine göre asla caiz bulunmamasına 
mebni, vâki talebin bu sebepten encümenimizce tetkik mevzuu 
yapüamıyacağına ve dilekçinin hukuk mahkemesine müracaat- 
te muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1525 11 . II 1959

4551/4551 Alımet Nüzhet Kızıl
lan
Yalıköy Çayır cad
desi No: 64 
Beykoz * İstanbul

Dilekçi: Mersin Liman Şirketinde ücretli olarak geçen bes 
yıllık hizmetinin borçlandırılmak suretiyle diğer fiilî hizmet
lerine eklenerek tutan üzerinden kendisine emekli maaşı bağ 
lanması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda muamele ifası husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta 5434 sayılı Kanu 
nun 9 ncu maddesi mucibince Maliye Vekâletine müracaatle 
itiraz hakkını kullanması lâzımgelirken doğrudan doğruya 
Devlet Şûrasında dâva açmış bulunmasından dolayı mezkûr 
dâvası merci tecavüzü noktasından reddedilmiş bulunmasına 
ve Emekli Sandığı ile Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti arasında 
bu mevzua dair cereyan etmekte olduğu istidada beyan edilen 
muhaberenin neticesi henüz anlaşılamamış olduğu takdirde de 
müstedinin bu neticeyi beklemesi lâzımgeleceğine ve esası ka
nunun tâyin ettiği idari ve kazai mercilerce incelenmesi gere
ken bu meselenin teşriî uzuv tarafından tetkik edilerek kara
ra bağlanmasına imkân görülememesine binaen, dilekçinin ka
nun yollarına mevzuatın müsaadesi nispetinde tekrar müraca-
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Arzuhal A rzuhal sahibinin

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

atte muhtar olmak üzere, vâki talebi hakkında encümenimizcc 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1526 11. I I . 1959

3290/3290 Şükrü Turhan
H. Kiline mahallesi 
Yanar sokak No: 44 
Kayser!

Dilekçi : 1957 senesinde, Ziraat Bankası Kayseri Şubesinde 
takip memuru iken, mezkûr şube müdürünün haksız ve kanun 
snz olarak bu görevine son verdiğini ve bu baptaki müracaatle- 
rinin de üst makamlarca nazara alınmadığını beyanla, iktizası
nın yapılmasını istemektedir. ş

Gereği düşünüldü : Ticaret Vekâletinden alman cevapta, di 
lekçinin Banka Müdürü tarafından usulü dairesinde verilen 
emirleri dinlemiyerek serkeşane tavırlar talanmış ve bu gibi hal 
ve hareketleriyle diğer memurlara da fena örnek teşkil etmiş 
bulunmasından dolayı 727 sayılı Takip Memurluğu Talimatna
mesinin 14 ncü maddesinin vermiş olduğu salâhiyete dayanıla
rak re’sen işten el çektirildiği ve bu husustaki kararın Umum 
Müdürlükçe de tasvibolunduğu bildirilmekte olmasına ve bu ka
bil kararlardan dolayı ancak ilgili kaza merciine müracaat edi
lebileceğine mebni, müstedinin vâki talebi hakkında encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1527 11 . I I . 1959

4522/4522 Islâm Penol
thsaniye mahallesi 
No: 7/3 
Amasya

Dilekçi : Polis meslekine tekrar alınması hakkındaki r/vara- 
caatmın, aidolduğu makamca nazara alınmaması üzerine Büyük 
Millet Meclisine yaptığı şikâyet hakkında Arzuhal Encümenince 
verilen karara kanaat etmiyerek itiraz eder olduğunu beyanla, 
durumunun yeniden tetkikini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesi sa 
rahatine göre encümen kararlarına karşı iş sahiplerinin itiraz 
hakkı olmayıp bu hak yalnız mebuslara verilmiş bulunmasına 
mebni dilekçinin vâki itirazının bu sebepten tetkikine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1528 11 . II . 1959

3762/3762 Mustafa Gereck Dilekçi : Musabolduğu hastalığın işçi Sigortalan tarafından
Paksoy Fabrikası tedavi ettirilmesini istemektedir.
Muhasebe memuru
Adana Gereği düşünüldü : Çalışma Vekâletinden alınan cevapta;

dilekçinin tedavisine devam olunması için, işçi Sigortalan Ku-
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No.

4539/4539

i

14710/14121

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

rumu Umum Müdürlüğünce, Adana Şubesine talimat verildiği 
bildirilmekte • olduğundan, *âkı talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1529 11 . II . 1059

Dilekçi : Asıl suçlular serbestçe gezmekteler iken kardeşinin 
bir katil suçunun zanlısı olarak tevkif edilip hapse atıldığını ve 
halen bulunduğu ceza evinde sıhhat ve hayatının tehlikeye düş
tüğünü beyanla, kendisine yani kardeşine bir vekili müdafi tâ
yin edilmesini, dâva ve muhakemenin başka bir mahalle naklini 
ve hakiki faillerin de meydana çıkarılarak cezalandırılmasını 
istemektedik.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususlar için kanunun tâ
yin ettiği makam ve mercilere müracaatte bulunması lâzımgele 
ceğinden vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1530 11 . II . 1959

(Arzuhal hulâsası : Yaşları 65 i geçmiş olmasına ve 1310 do
ğuma kadar olanlardan hiçbiri askere alınmadığı halde kendile
rinin şevklerine karar verilmiş bulunduğundan şikâyeti, bu ka 
nunsuz muamelenin önlenmesi talebini mut azanım indir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1307 ve 1304 
* doğumlu olup muvazzaflık hizmetlerini yapmamış olan müste- 

diler yaşlı durumda oldukları halde, affa mütaallik bulunan 
358 ve 860 sayılı kanunlarla 107 sayılı Tefsir Kararından isti
fade edememekte bulunmuş olmaları itibariyle 5673 sayılı Ka
nuna ve bu baptaki emir gereğince 6 şar ay hizmet ifa etmek 
üzere askerliklerine karar alınarak Mart 1958 de 5 nci Piyade 
Er Eğitim Tugayı emrine sevk edildikleri bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; şikâyet ve talep 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1531 11. I I . 1959

Hüseyin Aksan ve 
arkadaşları 
Hasanhan köyünde 
İğdır

Süleyman Ergin 
Cedediye mahallesi 
Paytoncu 
Düzce



Arauhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ııe xebepten verildiği

4568/4568

4561/4561

*

4595/4595

Hüseyin Babayiğit (Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryollarında çalışmakta iken
Ziyapaşa mahallesi yaş haddi sebebiyle işine nihayet verilip müddeti hizmeti de 20 
202. sokak No: 96 . yıldan az bulunmuş olması sebebiyle toptan ödemede bulunu- 
Adaııa larak emekli aylığından mahrum bırakıldığından şikâyeti ve

halen 78 yaşında muavenete muhtaç ite çalışamıyacak bir du
rumda olduğu da ilişik raporla sabit olduğundun bu perişan 
halden kurtarılması talebinden ibarettir.)♦

Gereği düşünüldü : Müstedi, 6741 sayılı Kanun hükmünden 
istifade ettirilmesi lâzımgeleceğini ve idarece kanuni hakkının 
selbolunduğunu iddia ettiği takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Vâki talep hakkında belirtilen sebebe mebni, vazife yö
nünden encümenimizce tâyini muameleye mahal bulunmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1532 11. I I . 1959

Niyazi Takmaz (Arzuhal hulâsası : İstanbul’da Jandarma Dikim Evi Çorap
Güngörmez sokak A telyesinde çalışmakta iken haksız olarak işine nihayet verilme- 
No: 10 si üzerine açtığı dâva neticesinde mezkûr idare tazminata mah-
Küçükayasofya kûm edilmiş bulunduğu halde; işine iade edilmediğinden şikâyeti
İstanbul ve münasip bir memuriyete tâyin kılınması talebini mutazammm-

dır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve müstedinin eski işine ve
ya başka bir işe tâyin olunması talebinden dolayı, bu husus
ta gereken muameleyi ifaya ve katî karan vermeye yetkili 
idare makamlanna müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunması
na göre; vâki şikâyet ve talep üzerine bu bakımdan encüme
nimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1533 11 . I I . 1959

İbrahim Dörtler 
542. sokak No: 34 
Eşrefpaşa - İzmir

Gereği düşünüldü : Mezkûr talebin, evvelemirde bu husus
ta gerekli muameleyi ifaya ve katî karan vermeye yetkili idare 
makamlanna, ihtilâf halinde vazifeli kaza merciine yapılması 
lâzımdır.

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetini ifa ederken talim es 
masında sağ ayağından mâlûl kalmış ve bu sebeple halen hiçbir 
iş göremiyecek durumda bulunmuş olmflsına binaen; aylık bağ
lanması talebinden ibarettir.)



Arzuhal
No.

4599/4599

3563/3563
5258/5258

— 6 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Vâki müracaat üzerine belirtilen bu sebebe mebni, vazife 
cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1534 11. n  . 1959

Nedim Duru 
Selimiye mahallesi 
Harem İskelesi soka
ğı No: 60
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 1920 yılında İstanbul’da rüsumat memu
ru iken millî kuvvetlerimize iltihak ile yararlı hizmetlerde bu
lunmuş ulan pederi merhum Kemal Duru’nun müstahak bulun
duğu İstiklâl madalyasının kendisine verilmesi esbabının istikma- 
li talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 977 sayılı Kanun ve bununla ilgili Mec
lis kararlan; bu mevzudaki müracaat ve inhalann 1926 Ka
sım ayma kadar yapılacağım tâyin ve tesbit etmiş bulunmak
tadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1535 11 . II . 1959

Sabit Yeşilyurt 
Üniversite mahallesi 
No:1/5
Beyazıt - îstanbıü

(Arzuhal hulâsası : Cebren ırzına geçmiş olduğu kızla evle
nebilmek ve bu suretle, cezai takibattan kurtulabilmek için ni
kâhlı ailesi ve kendisinin halası kızı olan Asiyeyi boğmak sure
tiyle öldüren İbrahim Yılmaz hakkında cereyan eden tahkikatın 
kanunsuz ve usulsüz yapıldığından şikâyeti ve buna ait dosyanın 
tetkiki talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâleti cevabi yazısında : Adı geçen hakkında Art
vin Ağır Ceza Mahkemesince ekseriyetle verilmiş olan beraat 
kararının müddeiumumilikçe temyiz edilmiş ve temyiz tetkika- 
tının henüz ikmal edilmemiş bulunduğn ve müstedinin vekâ
lete vâki şikâyeti üzerine yapılan tetkikat neticesinde de alâ- 
kalılann muahezelerini mucip bir yolsuzluk görülmediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinde İncelenmekte olan bir 
hususa mütaallik bulunan talebin gerek bu bakımdan gerekse 
vekâlet cevabına göre encümenimizce tetkik mevzuu yapılma
sına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1536 11 . II . 1959



Arzuhal Arzuhal sahibini«
No. adı, soyadı ve adresi

7 __

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1385/1385 Tahir Altındağ ve (A rzu h al hulâsası : K aym akam  vek ili ve belediye reisin in  ka-
arkadaşları nuni vazifelerin i su iistim al ve d iğer vatandaşların  hak ve, hukıı-
ömeıii - Mardin kunu ihlâl etm ek su retiy le  kazaya gelen tahsis ve te v z i m allarını

kendi m ensuplarına vererek bunların karaborsaya in tika lin e  se
bebiyet verd ik lerin den , keza; 1957 y ılın d a  m uhtaç ç if tç iye  gön
derilen  80 ton tohum luğu da ayn ı şekilde 5224 say ılı Kanunun  
is tih daf e ttiğ i maksada m ugayir b ir şekilde kendi yakın larına  
verm iş olduklarından, bundan başka 15 köy ih tiy a r  heyetin in  
vazifelerine h ilafı kanun son verild iğ in den  ve 1 700 lirayı zim 
mete geçird iğ i sabit olan b ir m uhtar hakkm daki evrakın  m evkii 
muameleden kaldırılm ış olduğundan ve sahipleri ahar m ahaller
de bulunan bir kısım  arazilerin  belediye reisi tarafından  sahte 
im za ile adına tesciline tevessül olunduğundan ş ik â y e ti ve bu 
şahıslar hakkında kanuni takibat icrası talebin i mut-azanı»mı
d ır .)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Tahsis ve tevzi yol
suzlukları üzerinde mahallinde vekâlet kontrolörleri tarafından 
yaptırılan tetkikat neticesine ait raporun mütalâası alınmak 
üzere Mardin valiliğine gönderildiği alınacak cevabı mütaakıp 
neticesinde ayrıca bilgi verileceği bildirilmektedir.

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Vâki iddialar üzerine 
Ticaret Vekâleti müfettiş ve millî korunma kontrolörleri diğer 
taraftan valilikçe yapılan geniş ve etraflı tahkikat ve tetki- 
katta 28 . IV . 1958 tarihine kadar yapılan tevziatta, müracaat 
tevzi listesi ve sıra usulü gibi her hangi bir esas kabul edilme
miş ve bu işleri idare ve kontrol eden belediye reisi ve kayma
kam vekilinin muktazi alâkayı göstermemiş oldukları kazaya 
tahsis edilen malların cüzi bir rakam teşkil etmesi itibarı ile 
kendilerine atfı mümkün bir mesuliyet mülâhaza edilmediği bu 
tarihten sonraki tevziatın ise bu esaslar dairesinde ve hakiki 
ihtiyaç miktarı tevziata esas alınmak svfretiyle yapıldığı ve 
müştekilerin de bu tevziattan memnun olduklarının anlaşıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Alınan cevabi yazılara nazaran; şikâ
yet mevzularından tahsis ve tevzie mütaallik olan hususlar hak
kında icabeden tetkikatm yapılmış olmasına ve diğer hususla
rın yetkili vazifeli mafevk icra uzuvlarınca ele alınması ve alâ
kalıların bu makam ve mercilere başvurulmaları iktiza etmek
te bulunmasına binaen; vâki şikâyet ve talep üzerine encüme- 
nimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1537 11 . II 1959
i



Arzuhal
No.

3916/3916

4433/4433

/

4614/4614

— 8 —

Huriye Siper 
Küçük Çiftlik ma
hallesi özata sokak 
No: 15
Gazi - Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Babası Jandarma Çavuşu müteveffa 
Akif'ten 6800 sayılı Kanuna tevfikan emsalleri misillû kendisine 
maaş tahsis edilmesi talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müteveffanın kade
men emekliye sevk olunan silâhendazlardan bulunması itiba
riyle müstediye zikrolunan kanunlara tevfikan maaş bağlana- 
mıyacağı bildirilmiş ise de vâki olan bu tebligattan sonra yü
rürlüğe giren 7134 sayılı Kanunla; bu silâhendazlann yetimle
rine de maaş bağlanması kabul edildiğinden bu kanuna tevfi
kan müracaatte bulunduğu takdirde dileğin yerine getirileceği 
bildirilmektedir.

Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

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

Karar No. Karar tarihi

1538 11. II . 1959

Yahya Metinkaya 
Kırkyalan köyünde 
Mut

(Arzuhal hulâsası : Mesken masuniyetini ihlâl eden Mehmet 
Kar'akaş ve Hüseyin Karakaş haklarında, suçları dosyada bulu
nan ikrarları sabit bulunduğu halde, men’i muhakeme kararı 
verilmiş olduğundan; müdahil dâva bulunmadığı için bu kara
rın yazılı emir yolu ile bozdurulması talebi ve müddeiumumiden 
şikâyet ile Adliye Vekâletine vâki müracaatine de yapılacak, bir 
muamele yoktur, şeklinde ccvap verildiğinden şikâyeti ve ge
rekli kanuni murakabe ve muamelenin ifası talebini mutazam- 
mındır.)

Gereği düşünüldü : Yazılı emir yoluna müracaat hakkı, 
hâkim ve müddeiumumiler hakkındaki şikâyetlerin tahkik ve 
tetkiki ve muktazi muamelenin ifası Adliye Vekiline tanınmış 
yetkiler cümlesinden bulunduğundan; vâki müracaat üzerine 
bu bakımdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1539 11. II . 1959

Ahmet Coşkun (Arzuhal hulâsası : Hamallık yapmakta olup işsizlik, yaş ve
1743 No: 5 ameliyatlı dıırumu itibariyle geçimini teminden âciz bulunduğu
Karşıyaka halde belediyece yardım yapılmadığından şikâyeti mutazammın-

dır.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve yardım talebinden dolayı 
yetkili vo ilgili idare ve teşekküllere müracaat olunması lüzu-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Küçümen kararı ve ııe sebepler: verildiği

muna binaen; vâki müracaat üzerine encümenimizcs yapılacak 
bir muamele bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1540 11 . II . 1959 ,

4581/4581 Celâlettin Yardımcı (A rzuhal hulâsam- : Hursa Askerî Lisesinden derst< h a sa r ı

VII. Kor. Ul§. Şb. gösteremediği için kaydı silinip bil âh ara D iniz Astsubayı yetis- 
Md. Yrd. mek üzere Deniz K uvvetlerine giren ve astsubay olmasına 2 ay
Diyarbakır kala vefa t etmiş b u l u n a n  kardeşinden dolayı kendisinden tfilep

ve tahsil olunan ti 25.r> lira okul tazminat mut af f ı  talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hazine hukuk şahsiyesine taallûk eden 
mezkûr alacağın hususi af mevzuu içerisinde tetkiki mümkün 
değildir.

Malî duruma binaen terkin cihetine gidilmesi keyfiyeti de 
bir kanun teklifi mevzuu bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplere binaen, vsızife 
cihetinden; encümenimizce tâyinin muameleye mahal görülme- 

% diğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1541 11 . II . 1959

(Arzuhal hulâsası : Görüleri bir dâvada Maraş Ağır ('eza 
Mahkemesi âzası Mecit • Belli* yi reddetmiş olması re adı geren 
hâkimin kendisine karşı izhar ettiği husumet ve tesiri nüfuz se
bebiyle talebinin reddine mütuaUik Gazianfeb Ağır ('eza Mah
kemesince hilnfı kavun 500 lira cezai nakdiye mahkûm ve mağ
dur edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve bu mağduriyetinin telâ
fisi ve hâkim hakkında gereken soruşturmanın yapılması tale
bini nıutazammvndır.)

Geroği düşünüldü : Red kararı aleyhine kanun yollarına 
müracaat hakkı mahfuz ve hâkimler hakkında tahkikat ifası da 
Hâkimler Kanununa tevfikan Adliye Vekiline ait yeikiler cüm
lesinden bulunmuş olmasına binaen; vâki müracaat üzerine en 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4376/4376 Şakir Tepebaş
Divaniı mahallesinde 
M araş

1542 11 . I I . 1959
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3501/3501 Ömer Türe
Yenidoğan mahallesi 
48 nci sokak No: 59 
Zeytinburnu - İstan
bul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adre«i

(A rzu h al hulâsası : D eniz ik m a l S ın ıf  O kulunda iken a st
subay olmasına 15 gün kala, evlenm ek üzere tan ıştığ ı şerefli bir 
aile k ızı ile s iv il olarak, M edeni K anun hüküm leri dairesinde  
evlenm iş olduğundan dolayı, bunu is tid a  da açık ladığı şekilde, 
b ir zaru ret tah tında■ yapm ış olduğu halikındaki sam im î ve dü 
rü st ifadesi nazara alınm adan okul idaresince tardına karar ve 
rilm iş olduğundan bahsile; astsubaylık  haklarının iadesi talebini 
m ü teda ird ir .)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 
mütaaddit firar suçlan ve Astsubay Yönetmeliğinin 16 ncı 
maddesinin âmir hükmü hilâfına evlendiği sabit görülerek Okul 
Disiplin Kurulunca, Deniz Astsubay Sınıf Okulu ile ilişiğinin 
kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bu mevzuda tahad 
düs eden veya edecek olan ihtilâfın tetkik ve halli kaza mercü- 
n<a ait bulunmuş olmasına göre; vâki müracaat üzerine encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1543 11 . I I . 1959

E.ıeümeu karan Iıe sebepten verildiği

4337/4337 Dr. Serda Kurtoğlu 
Temyiz Mahkemesi 
IV ncü Hukuk Dai
resi Raportörü 
Ankara

A rzu h al hulâsası : 1951 y ılın dan  beri A n ta ly a ’da avukatlık  
yapm akta  iken, 1953 y ılın d a  A d liye  V ekâleti hesabına 1416 sa yd ı 
K anuna göre doktora  ve te tk ik a t yapm ak üzere A v ru p a ’ya  gönde
rilip  Lozan ü n iversitesin de doktorasın ı yaparak 1958 yılın da  
yu rda  döndükten  sonra; 6798 sayılı K anuna tevfikan  bir hâkim  
liğe tâ y in i için  vâk i m üracaatı üzerine; A v ru p a ’da bulunduğu  
m üddetçe A vu k a tlık  Kanununun 23 ncü m addesinin  (a ) f ık ra 
sında derp iş o lunduğu şekilde rey  ve istişare beyanı su retiy le  avu 
k a tlığ ın ı fiilen  devam  ettirm iş , a idatın ı ödem iş ve bu şekilde mes
lekin i icra edebileceği m u kayyet bulunduğu Baro İdare H eye tin 
ce de A v ru p a ’ya  g itm eden  önce te tk ik  ve kararlaştırılm ış ve ken
disine b ild irilm iş olduğu, keza Vekâlet H ukuk İşleri Umum Mü
dürlüğünce de A v ru p a ’da  geçen m ü ddetin in  avukatlık ta  geçtiğ i 
ve 70 lira  maaşla tâ y in i ik tiza  e ttiğ i m ütalâa olunduğu halde; isti- 
şari mütalâa zım nında evrakın ın  tevd i k ılın d ığ ı 1 num aralı A y ır  
m a Meclisince 40 lira  üzerinden tâ y in i gerektiğ ine karar verilm iş  
bulunduğundan ve m ezkûr karar aleyhine vâki itirazın ı te tk ik  
eden A y ırm a  M eçlisi U m um i H eyetince de; maaşı 50 lira olarak 
tesb it ed ild iğ i ve tahsilde geçen m üddetin in ;  «fiilen  y u r t dışında  
ikam et edip , Türk m ahkem elerinde b ilfiil avukatlık  yapam ıyacağı» 
m ülâhazası ile kabul edilm em iş ve bu bap tak i istişari kararın tas
hihi için y a p tığ ı m üracaatın da (B u  kararların  istişari bir m ütalâ
adan ibaret bu lunduğu  nazara a lm m ıyarak) H âkim ler K anunu
nun 54 ncii maddesine tevfikan  te tk ik  olunm adığından şikâyeti ve
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Ajnrahal

No.

4274/4274
5043/5043

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encamca kanın ve ııc sebepten verildiği

başkaca bir müracaat mercii ele bulunmaması hasebiyle; avukuüık- 
ta geçmiş sayılması iktiza eden mezkur tahsil müddeti nazara •um
mak suretiyle metas derecesinin yükseltilmeşini karar ırrihın.n 
talebini mutazammııuh..)

Adliye Vekâletinin cevabı yazısında : Müstedinin hâkimliğe 
tâyini hakkında vukubulan raüracatı üzerine 1 numaralı Ayırma 
Meclisince durumu incelenerek; Avrupa’ya gittiği ve yurda dön
dükten Ayırma Meclisince hakkında muamele yapıldığı tarihe ka
dar geçen avukatlık müddetinin 3/2 si olan 1 sene 6 günün; hu - 
kuk doktoru olarak tâyin edilebileceği 40 liradaki kıdemine ilâ
vesi kararlaştmlmış, vâki itirazı da filhakika Ayırma Meclisi 
Umumi Heyetince bilfiil avukatlık yapmadığı için mezkûr müd
det bakımından reddedilmiş olduğu; bu karara vâki itirazının da 
keza; Hâkimler Kanununun 54 ncü maddesinin son fıkrasına 
göre; Umumi Heyet kararlannın kesin ve aleyhine itiraz oluna- 
mıyacağı cihetle reddedilmiş bulunduğu açıklandıktan sonra; 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 6798 sayılı Kanunla değiştiri
len 70 nci maddesinde; mesleke alınacak avukatlann fiilen avu
katlıkta geçen müddetlerinin 3/2 sinin hâkimlikte geçmiş sayı
lacağı tasrih edilmiş bulunduğu ve İsviçre’ye talebe olarak ve 
tahsil yapmak için gitmiş olan mumaileyhin orada fiilen avu
katlık yapmasına imkân olmadığı ve bu bakımdan talebe sıfatiy
le geçen bu müddetin avukatlık müddeti olarak sanılmasına ka
nuni mesağ görülemediği ve talebin Dahili Nizamnamenin 53 
ncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi muvacehesinde ve 
Ayırma Meclisi Umumi Heyetince kesin olarak karara bağlan
mış olması bakımından Arzuhal Encümenince tetkik mevzuu 
yapılmaması icabedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 6798 sayılı Kanunun tatbikatından doğan 
mezkûr ihtilâfın tetkik ve halli idari kaza merciine ait bulun
muş olmasına binaen, vâki talep hakkında, vazife cihetinden en
cümenimizce tâyini* muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

‘ 1544 11 . II . 1959

(Arzuhal hulâsası: Vekâlet emrinde bulunduğu zurnana ait 
düyundan tahakkuk eden i aylık 970 lira alacağının munzam 
tahsisat alınmak suretiyle tediyesi esbabının temini ve mütekait 
bir memur olması hasebiyle vâki mağduru/etinin önlenmişi tali
bini mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Vekâlet bütçesinin 
geçen yıl borçlan faslındaki tahsisatın tamamen sarf edilmiş

Ahmet Ilamdi Hüse- 
yinba'joğiu 
Kavaklı mahallesi 
Demirler sokak 
No: 17 
Tavşanl ı
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Arzuhal

No.

3696/3696

220/220
14950/14361

bulunması hasebiyle, müstedinin bakiye kalan alacağının 1959 
bütçesine konulan tahsisattan Nisan 1959 da ödeneceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ye adresi E ıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

1545 11. I I . 1959
------------------- ----------- ---------------------------- -—m--------

(A rzu h al hulâsası: ÿeh iden  vefa t eden kocasından 6710 sa
y ılı K anuna tevfikan  iatfeten maaş tahsisi hakkında vâki müra- 
caatinin  b ir sen sy i m ütecaviz bir zam andır ın tacedilm ediğinden  
ş ik â ye ti m u tazam m m dır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazıcında: Noksan evrakı 
tamamlatılan müstediye 1 Temmuz 1956 dan muteber olmak 
üzere tahsis olunan maaşa ait resmî senedin Bayındır Mal Mü
dürlüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yerine getirildiği anlaşılan talep hak
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1546 11 . I I . 1959

Mehmet Akkaş (A rzu h al hulâşası : E sn af Vergisine tâb i bir m ü kellef olarak
Çakır mahallesinde 1949 y ılın da  ticare te  başlayıp, 1954 y ılın d a  m ahallî malmüdü- 
Sandıklı rünün; vâki d a ve t ve  ta lebi ile; 1951 yılından  itibaren  fa tu ra 

ların ın  bir listesin i tanzim  ve a ltına  da; belki zâ y i olunm uş fa 
tu ra  da bulunabileceği hakkında m eşruhat verm ek arzu  ve k a y
d ı ihtiraşisine. rağm en, «bir zarar gelm iyeceği» b ild irilm iş ol
ması üzerine, başka fa tu ra  bulunm adığı yo lunda m eşruhat v e 
rerek im za e ttiğ i halde, beyan harici fa tura ları olduğu iddiası 
ile m üşarünileyh m üdürlükçe hakkında açtırılan  dâva  n eticesin 
de, m ahkûm ed ild iğ i 10 aylık  hapis cezasının adlî hata ile m ual
lel bulunduğunu, ezcümle : H üküm ;

1. V ergi tahkikatında V erg i l'su l Kanununun 138 net mad
desi bajtin m evzuu olam ıyacağı;

2. Vergi T em yiz Kom isyonunca  «fa tu ra lım  kasten g izled iğ i 
sabit bulunm adığına» karar ■verilmiş olduğu;

3. F atura a ltın dak i m evzııubahis şerhin m alm üdürünün ıs
rarı ile im zalandığı;

4. L iste haricinde tesb it olunan fa tura ların  kendisine aid- 
o lm a d ığ ı;

Emine Yalçındağ 
Sanyurt köyünde 
Bayındır
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No. adı, soyadı ve adresi En •ünıcn karan v<; ne sebepten verildiği

5. L iste  harici fa tura ların  00 bin lirayı ancak 2 500 Uru 
kadar tccaviiz e ttiğ i nazara alınm adan tesis olunduğundan hulâ
sa: ortada hiçbir fena kasıl rt H âzineyi olan m ükellefiye tlerin  
ihmali g ibi bir vaziyet r t  s u r  bulunmamasına rağm en; ken di
sin in  gençmya.şta vergi kaçakçısı m evkiine, do lay isiy le  şaibeli 
duruma, konulm asından duydu ğu  elem ifade olunarak, cezasının  
aff ı  r< hakkında• karar ittih az olununcaya kadar infazın teh iri
ni em ir verilmi şi taleplerinden ibare ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vergi Usul Kanunu
na muhalefetten tahtı muhakemeye alınıp Sandıklı Asliye Ce
za Mahkemesince, 5815 sayılı Kanunun 3/1 ve Türk Ceza Ka
nununun 59 ncu maddeleri gereğince 10 ay hapis ve o kadar 
müddetle ticaretten memnuiyet cezasına mahkûm edilen müs- 
tedi hakkındaki 18 . III. 1957 tarihli bu hükmün Temyiz Mah
kemesi 3 ncü Ceza Dairesinin 15 . V . 1957 tarihli ilâmı ile tas
dik edilerek katileştiği.

Vâki tashih talebinin de kabul olunmadığı açıklandıktan 
sonra; hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

11. XII. 1957 tarihli toplantıda mahkûmiyet dosyasının cel
bi ve Vergi Temyiz Komisyonunun mumaileyhin itirazı ile il
gili kararının tetkik olunması kararlaştırılmış ve gönderilen 
mezkûr dosya ve karar incelendikten sonra; af talebi; bu bapta 
tanzim olunan 14 . I I . 1958 tarihli mazbatada açıklanan sebep
lerle bir eseri âtıfet olarak dikkate alınacak mahiyte görülmüş 
ve Adliye Encümenine intikal ettirilmiştir.

Müşarinileyh encümen işbu inhayı faidei içtimaiye bulun
madığı mucip sebebiyle reddetmiş olduğundan mezkûr dosya; 
encümeninizin 11. I I . 1959 tarihli toplantısında tekrar tetkik 
ve müzakere olunarak;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Encümeni
nin bahis konusu mazbatasında açıklanan ve musip görülen 
sebeplere nazaran kabule şayan bulunmıyan af talebi hakkın
da; âzadan Niizhet Ulusoy, Mustafa Nuri Okcuoğlu ve Nuri 
Onur’un vâki muhalefetlerine karşı tâyini muameleye mahal 
görülmediğine ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1547 11 . I I . 1959

4559/4559 Şefik Alkaıı Dilekçi: İstanbul Elektrik idaresinde çalışan memurların
(S. No: 1) I. E. T. T. İşlet- da, Denizcilik Bankasının şehir hatlarında tatbik ettiği tenzi- â 

meleri U. .Müdür- lâtlı tarifeden istifade ettirilmesini istemektedir.
lüğünde Memur 
İstanbul
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4510/4510
(S. No: 2)

' Arzuhal
No.

4512/4512 
(S. No: .3)

4528/4528 
(8. No: 4)

4533/4533 
(S. No: 5)

4532/4532 
(S. No: 6)

4525/4525 
İS. No: 7)

4530/4530 
(S. No: 8)

4526/4526 
(S. No: 9)

4558/4558 
(S. No: 10)

4552/4552 
(S. No: 11)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mahmut Beceren 
DDY Liman M.
(4ar Şefliği Baş-
ıııanevracı
H. Paşa - İstanbul

Hasaıı Hamamcı 
Miralay Nazımbey 
sokak No: 70/A 
Yenimahalle - An
kara

Ramazan Çam ve 
arkadaşları 
Gürnes köyünde 
Akşehir

Ömer Hayta
Lise İdare Memuru
Tarsus

Nesli Akdeniz 
Eyyiipoğlu mahal- - 
lesi Tejn* sokak 
No: 4 
GaÜianteb

Kemal Koksal 
Kızılay paviyonları 
51. sokak No: 11 
Erzincan

Mahmut Çauıaş 
Mustafakemalpaşa 
mahallesinde 
Fatsa

Veli Ko<; ve arka
daşları
Cuma Ovası Na
hiyesi, halktan 
İzmir

Binali Çelik 
Vilâyet Hukuk İş
leri Kâtibi 
Kars

Zeki Alemdar 
Yeşil Sakarya Em
lâk Bürosu sahibi 
Han altı 37 
Sakarya

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Geçmiş hizmetlerinin yenisine eklenmesini istemek 
tedir.

Dilekçi: 1951 yılında maaile Bulgaristan’dan gelerek Ana 
yurda iltica ettiklerini beyanla, kendilerine bir mesken temin 
edilmesini istemektedir.

Dilekçiler: Akşehir ile Azan köyü arasındaki Görnes dura
ğına bir makas yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumakta 
olan kızının Çağaloğlu’nda yeni açılan Maarif Kız Talebe Yur
duna alınmasını istemektedir.

Dilekçi: Gazianteb vilâyeti dâhilindeki Hazine toprakların
dan bir miktar verilmek suretiyle bu yerde iskânını istemekte
dir.

Dilekçi : îhbar ikramiyesinin şimdiye kadar ödenmediğini 
beyanla, verilmesi hususunun sağyanmasını işetmektedir.

Dilekçi : Samsun’da Derbent mevkünde Pontoscular tara
fından gasb ve yağma edilen koyun, keçi ve atlarının tesbit edi
lecek bedelinin, Hâzinece kendisine ödenmesini istemektedir.

Dilekçiler : Tapulama su-asında meydana çıkan dönüm faz
lasının satılmayıp kendilerine terk edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Bankada geçen iki yıllık hizmetinin de nazara 
alınmasını istemektedir.

Dilekçi : Sakarya vilâyeti merkezindeki bürosu ile ovine te
lefon verilmesi için PTT idaresine 1957 yılında yaptığı müra- 
caatin bir semere hâsıl etmediğini beyanla, kendisine de biran 
evvel telefon verilmesini istemektedir.
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4534/4534 
(S. No: 12)

Arzuhal
No.

4513/45.13 
(S. No: 13)

4518/4518 
(S. No: 14)

4519/4519 
(S. No: 15)

4557/4557 
(S. No: Ki)

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

Zekiye Çelik Dilekçi : Bulgaristan muhaciri ve dört çocuk sahibi oldu-
Esenkeııt İstasyon ğunu, kocasının Ziraat Bankasından borç olarak aldığı parayı 
Tatlar köyü N<>: 15 sağlığında tamamen ödiyememiş bulunmasından dolayı bakiye 
Ayaş borcun faizi ile birlikte kendisinden istendiğini, çok fakir ve

kimsesiz olması hasebiyle bu borcu ödiyemiyeceğini beyanla, 
mezkûr borcun bağışlanmasını istemektedir.

Abdun-ahınaıı S;ı- Dilekçiler : İzmir vilâyetinin Karaburun kazasına bağlı
ynı ve arkadaştan (Ejlenhoca) köyüne içme suyu getirilmesini, camilerinin tamir 
Kğlenhoea köyünde ettirilmesini ve köyde faal bir halde bulunan derneklerin mas- 
Karaburun raflarını karşılıyacak maddi imkâna sahibolmadıklanndan bu

hususta da yardımda bulunulmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin, son kararı almaya yetkili idari makam 
veya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâ- 
zımgelçn hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr ta
lep ve şikâyetler hakkında, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesine tevfikan, encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam veya merci
lere usulü dairesinde ayrıca müracaatte muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarih:

1548 11 . I I . 1959

Emin Kural 
Emekli memurlar
dan No: 28 de 
Suşehri

II aıııdi Günay 
1743 sokak No: 17 
Çamlık -'Karşıyaka 
İzmir

Ata Tunebilek 
Havuzlar mevkii 
Krizantem sokak 
bilâ No: da Hain
di Yurtsever evin

Dilekçi : 1940 yılında emekliye ayrıldığını beyanla, kendi
siyle birlikte emsalinin de yapılması düşünülen zamdan fayda
landırılmasını istemektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel, İnhisarlar 
İdaresiyle benzeri teşkilâttan emekliye ayrılan yedek subay
ların da itibari harb zammından istifade ettirilmelerini temin 
için mezkûr kanuna bir madde eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : Yıpranma zammı verilmediğini beyanla, kendisine 
de bu zammın verilmesini teminen ilgili kanunda değişiklik 
yapılmasını istemektedir.

Maltepe - Kartal 
İstanbul
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No.

4537/4537 
(S. No: 17)

4507/4507 
(S. No: 18)

4520/4520 
(S. No: 19)

452.1/4521 
(S. No; 20)

4538/4538 
(S. No: 21)

4553/4553 
i S. No: 22)

4536/4536 
(S. No: 23)

4547/4547 
4745/4745 

(S. No: 24)

Sadullah Bayrak
tar
Arka Toprakhk
2. Bölge No : 83 
öncebeci - Ankara

Mehmet Yavşanlı 
Ceza Evi mah
kûmları adma 
Nazilli

Zekeriya Ergi 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Gazianteb

II. Sirer
Merkez Ceza Evin
de mahkûmlar adına 
Niğde

Ahmet Annel 
Emekli öğretmen 

•Ordu

Abdurrahman Şen- 
türk
Ceza Evinde hü
kümlü 
Kırşehir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : On dört nüfuslu bir ailenin reisi olduğunu, bu 
aileyi geçindirecek hiçbir gelir ve kazancı bulunmadığını be
yanla, kendisine yardım kabilinden bir maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedirler.

t
Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 

mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş 
olan taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1549 11. II . 1959

Murat Bakan 
74 köylü vatandaş 
adına
Avşar köyünde 
Söke

Haydar Tuşiray 
Kazgani Sadi ma
hallesi Nalbant Ca
mii sokak No: 9 
Kumkapı - İstanbul

Dilekçi: Köy halkının kuruttukları gölden elde ettikleri 
arazi ile, boş yerlerden imar ve ihya ederek yıllardan beri ta
sarrufta bulundukları toprakların kadastro heyetleri tarafın
dan başkaları namma kayıt ve tescil olunduğunu, halbuki bu 
kabil arazinin kanunen zilyedlerine terk edilmesi lâzımgelece- 
ğini beyanla, sözü geçen toprakların başkalarına verilmeyip 
zilyedleri uhdesinde ipkasını istemektedir.

Dilekçi: Yeni inşa ettirdiği binanın vergiden muaf tutul 
ması hakkındaki dilekçesinin alâkalı dairece zıyaa uğratılmış 
olmasından dolayı bu baptaki itiraz ve dâvasını kaybettiğini 
beyanla, durumunun incelenerek mağduriyetten kurtarılmasını 
istemektedir.
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4517/4517 
(S. No: 25

Arzuhal
No.

1310/4310
(S. No: 2(3)

4314/4314 
(S. No: 27)

45!)*/451)8 
(S. No: 28)

4567/4567 
' S. No; ‘29)

Ali Sincan 
) Cumhuriyet ma

hallesi No: 247 
Kiitahva

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

Dilekçi: Askerlikte ve jandarmada geçen hizmetleri, ken
disine tekaüt maaşı bağlanacak hadde vâsıl olmuş bulunduğu 
halde, bu hakkının ve emekli ikramiyesinin verilmemekte ol
duğunu  ̂beyanla, kanuni iktizasının yapılması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
talepler, adli veya idari kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara taallûk 
ettiğinden, Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan, mezkûr taleplerin enciimenimizce tetkik mevzuu ya- 
pılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1550 11. I I . 1959

Haşan Sağır (Arzuhal hulâsası: Mefluç- durumda olup işlerini büvekâle
Tavazlar köyünde tedvir ettirmekte bulunan Iiasan Sağır’ın maliki bulunduğu 8 
Ka.ş dönümlük tarlasına vâki fuzuli müdahale sebebiyle büiayeter-.

lehlerine karar ittihaz olunmuş iken, ahiren kendisin i y e tk ili  
yören Elmalı Kaymakamı tarafından ittihaz olunan bir kararla 
mütecavizlerin zilyedliklerinin tanınmış olmasından ve  D ahiliye  
Vekâletine yaptıkları şikâyet üzerine de bu kararların ikinci 
derecede tetkiki kabil olmadığının valilik kanalı ile bild irilm iş  
bulunmasından şikâyeti ve hakkı tasarrufunu mütec-aviz lehine 
münselip kılan mezkûr kararın ıslahı talebini mut azaminindir.)

İsmail Taşmaz 
Ulus meydanı Yeni 
Hal karşısı Abdul
lah Oteli N o : 9 
Ankara

Mehmet Ertuğrııl 
Kızılviraıı köyünde 
Biinvan

(Arzuhal hulâsası: Mardin Vilâyetine bağlı bâzı karakolların 
tamiri taahhüdünden dolayı alacaklı bulunduğu meblâğın bir an 
önce ödenmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Askerlik hizmetini ifa: sırasında gözlerin 
dan mâlûl kalmış olduğu halde maluliyet maaşı bağlanmadığın
dan ve bu mevzuda açlığı, idari dâvanın da mürurumiiddetten 
reddedilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Ali Kıza (iünay (Arzuhal hulâsası: 133-1 senesinde askerlik hizmetini ifa sı-
Apeığa köyünde ruamda felç hastalığına musabolup askerlikten ihracedümiş bu- 
Kemaliye - Erzin- Umduğu halde, bu durumu sebebiyle raporlarım zayi etmiş bu- 
ean tunması ve Kemaliye Askerlik Şubesince askerlik kayıtlarının

uraştırılmaması yüzünden mâlûliyet aylığı bağlanmadığından 
şikâyeti mutazam mıııdir.)



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

4326/4326 Ahmet Erol 
(S. No: 30) Ömekköy Ramazan 

Sokak N o :16 
İzmir - Karşıyaka

4364/4364 Mehmet İşıldak vc 
(S. No: 31) arkadaşı

İnhisarlar Müdür
lük Satış Ambarı 
işçilerinden 
Düzce

4431/4431 Mustafa Şilto ve 
(S. No: 32) arkadaşları

Çilime köyünde 
Deraendere - İzmir

4434/4434 Fenız Çolak 
(S. No: 33) Posta kutusu 

No: 2 
Bolu

4436/4436 Mustafa Akar 
(S. No: 34) Çınarcık bucağı 

Yalova

4606/4606 Ali Gülebakan 
(S. No: 35) DDY Liman Müd.

Marşandiz Gar Şef
liği Makasçısı 
28679
H. Paşa - İstanbul

4597/4597 Tevfik Araslı 
(S. No: 36) Kızılay Soysal Han 

Kat 1 - No: 4 
Ankara

4593/4593 Abdiılkadir Kaya 
(S, No: 37) Sabık Makasçı

Yeniköy - Balıkesir

(Arzuhal hulâsası: Haricen satınalıp içerisinde oturmak su
retiyle mutasarrıf bulunduğu evi hakkında Karşıyaka Kayma
kamlığınca aleyhine ittihaz olunan men’i müdahale karan üze
rine mezkûr yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu dâ
vanın da reddedilmiş bulunduğundan şikâyeti ve zikrolunan 
mahkemenin 957/24 sayılı dosyasının tetkik buyurularak huku
kunun korunması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Çalışmakta oldukları İnhisarlar Düzcc Mü
dürlüğü Satış ambarlarında 6734 sayılı Kanun hilâfına kendileri
yle hafta tatili yevmiyesi ödenmediğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Uzun senelerdir 130 hane köy halkının 
üzerinde zeriyat yapmakta oldukları ve hayvanlarının istifade et
mekte bulunduğu Hakine vc Orman İdaresine ait yerlerin iki mü- 
tegallibe tarafından zabıt ve işgal edilmiş bulunduğundan şikâyeti 
ve Orman İdaresi ile bu şahıslar arasında devam eden muhakeme 
neticesinden önce mezkûr yerlerden eskisi gibi istifadelerinin te
mini talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ailesi tarafından açılan boşanma dâvası 
neticesinde hükmolunan 60 lira nafakanın kaldırılması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5 senedir içerisinde icar en oturmakta bu
lunduğu göçmen evinden çıkarılmak istendiğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kadro karşılığı olarak geçen sıra numaralı 
hizmet senelerinin DDY İşçileri Emekli Sandığı ile ilgili bulundu
ğu beyanı ile emeklilik müddetine eklenmediğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Terfi için muktazi kanuni şartlan haiz bu
lunmuş olmasına rağmen 1956 yılında terfi ettirilmiyen müvek
kilinin, bu mevzuda açtığı idari dâvada mürurumüddetten redde
dilmiş bulunduğundan; tümgenerallik nasbinin mezkûr tarih 
ircaı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Fransız Demiryolu Şirketinde geçen 12 
yıllık hizmeti üc beraber 17 yün baliğ olan müddeti hizmetinin 
DDY İdaresince muvakkat amelelik kabul olunmak suretiyle 
eyneklüik hakkından mahrum bırakıldığından şikâyeti mut azam- 
inindir.)
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4586/4586 Hüseyin Avşar 
(S. No: 38) Gölobası köyünde 

Doğanşehir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Gaziantcb - Kilis yolunda yapmış olduğu; 
beher metre mikâbı 54 kuruştan ödenmesi lâzımgelen kırma ba
last işinden alacaklı bulunduğu paranın noksan istihkak tahak
kuk ettirilmek suretiyle ödenmediğinden ve mağdur edildiğinden 
şikâyeti mutazammmdır.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

4582/4582 Ergün Bilir 
(S. No: 39) istasyon cadılesi 

No: 15
Kızıltoprak - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası: Hava subayı olup bir vazife uçuşu sırasın
da hastalanıp yapılan tedaviler sonunda gayrikabili salâh görü
len hastalığına binaen; heyeti sıhhiyece vazife mâlûlü bulundu
ğu tesbit edilmiş bulunduğu halde, müddet bakımından Emekli 
Sandığınca âdiyen emekliye sevk edilmiş olduğundan şikâyeti 
mutazamındtr.)

‘45TV4578
(8. N*: 40)

Ömer Taşın ve nr- 
kadaşlan 
Kara ham zalı kö
yünde
Ycnimchmetli - Po
l a t l I

(Arzuhal hulâsası: Hiçbir kanuni hakka istinadctmeksizin 
medarı maişetleri olan, köylerine ait geniş araziyi tahtı tasarru
funa geçiren Abdullah Bilge aleyhine açmış oldukları dâvanın 
ıslahı ile mezkûr tapuların iptali talebini mutazammındn.)

4577/4577 Mehmet Meşe 
(S. No: 41) Ceza Evinde hü

kümlü 
Balıkesir

(Arzuhal hulâsası: 6988 saydı Kanuna tevfikan meşrut en tah
liye olunması iktiza ettiği halde vâki talebinin is’af edilmediğin
den şikâyeti mutazammındır.)

4377/4377 Mehmet Gül 
<S. No: 42) Yenidoğan Eskişe

hir sokak No: 413 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Ankara’ya getirmekte iken kamyonun 
devrilmesi ve yaralanması üzerine kamyon sahibi tarafından 
kendisine teslim olunacağı vadolunan tavuk ve hindileri satılmak 
suretiyle vâki emniyeti suiistimal suçundan dolayı açılan dâvanın 
beraetle neticelenmiş olduğundan, Surgurlu Ceza Mahkemesinin 
bu hâdiseye ait dosyasının tetkiki vc hakkının aranılması talebin
den ibarettir.)

4379/4379 Kadem Samasdı 
(S. No: 43) Çal köyünde

Akçaabat - Trabzon

(Arzuhal hulâsası: Akçaabat’ta 41 evin tamamen vc bazıları
nın da kısmen harabolmasına sebebiyet verdiği iddiası ile 9 ay 
hapse mahkûm edilmiş bulunduğu halde, ayni hâdise sebebiyle 
başka şahısların da tahtı muhakemeye alınmış bulunduklarından 
bahsile dâvasına yeniden rüyet olunması talebine mütedairdir.)

4394/4394 Naciye Silo 
(S. No: 44) Fener Cameıçeşmc 

yokuşu No: 4 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bedeli ican az bulan ev sahibi tarafın
dan açılan tahliye dâvası aleyhine karara bağlanmış olduğun
dan; Tcmyizen tetkik olunmakta bulunan mezkûr kararın infa
zının, oğlu askerden dönünceye kadar tehir edilmesi talebinden 
ibarettir.)
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(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı olarak verilmiş bulunan ara
zilerinin 3/2 sine yerli halkın vâki fuzuli işgal ve müdahaleleri 
2510 sayılı İskân Kanunu hükümleri dairesinde idarece önlenip 
yerlerin kendilerine teslim edilmediğinden ve bu yüzden kendi
lerinin muhakemeli duruma düştüklerinden ve zirai kredi borç
larını da idiyemedikleri için haklarında icrai takibata geçildi
ğinden şikâyeti ve bu müdahalenin önlenmesi ve icra takibatının 
durdurulması talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda halâsaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (Usul veya esastan) karara 
bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına 
binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muva
cehesinde encümenimize tetkik mevzuu yapılamıyacağına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1551 11 . II . 1950

4396/4396 Çelil Kurucuk ve 
(S. No: 45) arkadaşları

K. mahallesinde 
Bulgaristan göç
meni 
Felahiye

4421/4421 Hüseyin Gültekin 
(S. No: 46) Pınarbaşı mahal

lesinde 
Andmn

4401/4401 Hilmi Gülsoy 
(S. No: 47) Sağlık Merkezi 

Ambar ve Depo 
Memunı 
Turgutlu

4571/4571 Saniye Ok 
(S. No: 48) Varlık mahallesi 

Yanmea sokak 
No: 18 
Ankara

4339/4339 Abdülkadir Kadı- 
(S. No: 49) oğlu ve arkadaş

ları
Şoförler namına 
Fındıklı garajında 
Gazianteb

(Arzuhal hulâsası : Kendisi orta mektep mezunu olduğu 
halde Andırın Orman İşletme Müdürü Yusuf tarafından ilk 
mektep mezunu ve hattâ mezun olmıy anlarla birlikte imtihana 
tâbi tutulup onların kendisine tercih edildiğinden ve bu suretle 
Memurin Kanunu hükümlerinin ihlâl olunduğundan şikâyeti 
ve bu yetkinin kaldırılmasını teminen Memurin Kanununda ta
dilât yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 19 yaşını ikmal eden mâlûl çocuklar için, 
4598 sayılı Kanunun maddei mahsusuna tevfikan zam verilmesi 
iktiza edeceğinin bir karara bağlanması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Balkan, Birinci Cihan ve İstiklâl muha
rebelerinde çok başarılı ve yararlı hizmetler görmüş olan zevci 
emekli yarbay müteveffa Nihat Ok’un mezkûr hizmetlerine mu
kabil kendisine emsali misillû vatani hizmet tertibinden müna
sip miktarda bir maaş bağlanması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Senelik ciro miktarı 15 000 lirayı aşan 
kamyon sahiplerinin mecbur tutuldukları defter tutma mükelle
fiyetinden muaf tutularak, ağır vergi cezalarına mâruz kalma 
endişesinden kurtarılmaları, veya eskisi gibi vergi ile teklif 
olunmaları talebinden ibarettir.)
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Arzuhal
No.

4361/4361
İS. No: 50)

4613/4613 
(S. No: 51)

4332/4332 
(S. No: 52)

4612/4612 
(S. No: 53)

4010/4610 
ı S. No: 54)

4609/4609 
: S. No: 55)

4591/4591 
ı S. No: 56)

4575/4575
(S. No: 57)

4354/4354 
(S. No: 58)

4344/4344
i8. No: 59)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Gani Erdoğan 
Ceza Evi Başgar
diyanı 
Krzinoan

İbrahim Içdem 
İlimsu köyünde 
Alucra - Giresun

A. Ilanıdi 
Giresun caddesi 
No: 52 
»8. Karahisnr

Ejder Gül 
Ceza Evi mahkum
lan namımı 
Maraş

Ejder Gül 
Ceza Evi mahkûm 
ve tutuklan namına 
Afaras

Ejder Gül 
Ceza Evi mahkûm 
ve tutukları namına 
Maraş

Ali Taştaş ve arka- 
daşlan
Ceza Evi hükümlü
leri
Samsun

Keşat Loras
Şoför, Nakliyeci ve
Makinistler Derneği
Başkanı
Konya

Kemal Pilavoğlu 
Cumhuriyet mahalle
sinde sürgün 
Bozcaada

II asan Çerak 
Nüfus Müdürlüğü 
memurlarından 
Sinob

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Tasfiyeye tâbi tutulması üzerine bizzarur 
geri almış olduğu emekli aidatının halen bulunduğu vazifede al
makta olduğu 150 Ura ayhk ücretle defaten tediyesine imkân ol
madığından mukassatan kesilerek hizmetlerinin birleştirilmesin* 
müsaade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci derecede mâlûl plarak vatani 
hizmet tertibinden kendisine müstahafg olduğu maaş veya ikra
miyenin tahsis olunması, talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Emekli memurların da yakacak zammın
dan istifadelerini teminen kanuna bir fıkra ilâve olunması tale
bine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Vmumi af kanan-u çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

> » » » « »

» » » » » »
\

(Arzuhal hulâsası : Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Ka
nunla muaddel 74 ncü maddesinin tefsiri talebini muta&ammın
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Emeklilikte nazara alınan ücretli hu 
metlerin terfide de nazara alınması için bir intibak kanunu çı
karılması talebinden ibarettir )
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Arzuhal
No.

4406/4406
(S. No: 60)

4418/4418 
(S. No: fil)

4580/4580 
CS. No: 62)

4407/4407
i S. No: 63)

4576/4576 
(S. No: 64)

4596/4596 
(S. No: 65)

4342/4342 
(S. No: 66)

4343/4343 
(S. No: 67)

Seyfettin Balcı 
öğretmenler Derneği 
Hendek

İbrahim Eren 
Tapu odacısı 
Göynük

Sami öztürk 
Yenikariye köyü Ba- 
sıbüyük yolu No: 40 
Kartal - İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : öğretmenlere yıpranma zammı hakki ta
nınması talebinden ibarettir.)
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Eı cümen karan ve ne sebepten verildiği

(J rzuhal hulâsası 
ibarettir.)

Odacı ücretlerinin artırılması talebinden

(Arzuhal hıdâsası : Muhtaç emeklilerden olup ahiren yürür
lüğe giren kanun hükümlerinden istifade ettirilmek suretiyle 
emekli aylığının âdi maluliyet üzerinden tadil ve ıslahı ve ço
cuk zammından istifade ettirilmesi talebini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsaten beyan 
olunan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun veya tefsir 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmalan itibariyle enciimenimizce, 
vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1552 11. I I . 1959

Mustafa Çiftçi 
Keçikıran köyündt 
Sumatar - TTrfn

Halil Aygüıı 
Aygün Funımı 
No: 56 
Gölbaşı

Mustafa Bager 
Ücret köyünde 
Temelli - Polatlı

Bedrettin Çelikağ ve 
arkadaşlan 
Manifaturacılar, Tu
hafiyeciler Derneği 
Başkanı 
Düzce

Bahri Kızıltuğ ve ar
kadaşı
Atatürk mahallesin
de
Karabük

(Arzuhal hıdâsası : Ubbada Aşireti Reisi IJâmit Bozkurt ve 
adamlarının kendisi ve efradı ailesini, imha için teşebbüse geçmiş 
olduklarından, kendisini daimî tehdit altında bulundurdukların
dan şikâyeti, emniyet ve huzurunu münselip kılan bu halin önlen
mesi ve gerekli mâni tedbirlerin alınması talebini mutazammm- 
dır.)

(Arzuhal hıdâsası : Evini satmak suretiyle açmış otduğ’.ı ft~ 
rina sermaye yapmak üzere bankalardan her hangi birinden ken
disine kredi temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 22 No: lu Toprak Tevzi Komisyonunca 
başkalarına nazaran az toprak verildiğinden şikâyeti ve istihka
kının tamamlanması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Ufak esnaf ile rekabet halinde bulunan 
kazalarındaki Sümerbank Yerli Mallar Perakende Satış Mağaza
sından şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : İmar plânının henüz tasdik olunmadığı 
beyanı ile Karabük Belediyesince evlerine elektrik verilmediğin
den şikâyeti mutazammmdır.)
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Arzuhal

No.

4397/4397
(S. No: 68)

4399/4399 
(S. No: 69)

4408/4408
4980/4980

(S. No: 70)

4611/46 LI
(S. No: 71)

4605/4605
(S. No; 72)

4601/4601 
(S. No: 73)

4592/4592
(S. No: 74)

1585/4585 
(S. No: 75)

Aroıhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Selâhattin Demirta.s 
ve arkadaşları 
Karataş Mahalle 
Muhtarı 
Çankırı

M. Sait Dumlıı ve ar- 
-kad aşları 
Belediye Reisvekili 
Çüngrih}

Abdurrahman Kılıe 
Boran köyünde 
Karlıova

Şükrü Gökçe vo ar
kadaşları
Kazlıçeşme Demir
hane caddesi No: 106 
İstanbul

Ahmet Urcaıı 
Koeakaş köyünde 
Denizli

Murat Özkan 
Petek köyünde 
Murgul

Salih Albustaıı 
Çayıralan Kuzaıı 
köyünde 
Yozgad

Alim Karabulut 
Camiikebir mahalle
si No: 101 
Maden

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Çarıkın şehrini ikiye böliip seylâpta yıkıl
mış olan Tatlıçay köprüsünün yaptırılmaması yüzünden halkın 
çektiği ıstırap ve mâruz kaldığı can ve mal tehlikesinin bir an ön 
e# bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çünküş'te kâin Yukarı camii bir 'muzun 
kadrosu verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhitin yerlisi telâkki olunan kaymakam 
vekili İzzet Küçükağaoğlu’nun mezhep vc partizan mülâhazat a riy- 
le yolsuz hareketlerde bulunduğundun §ikâyeti ve Karlıova kaza
sından uzaklaştırılması talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Pülümür ve Nazimiye kazaları arasında 
mütehaddis sınır ihtilâfının tarafgirant bir şekilde halline çalı
şılarak kendilerimin mağdur edildiklerinden .şikâyeti ve hakla
rının korunması talebini mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Dere Çiftliği ağalarının fuzuli işgalleri 
altında bulunan 10 - 50 bin dönümlük Hazine arazilerinin tes- 
biti ve toprağa muhtaç olanlara verilmesi için yapılan müracaat 
üzerine durumun İskân Müdürü ve Toprak Komisyonu Başkam 
tarafından mahallen tetkiki bildirilmiş olduğu halde Toprak 
Komisyonu Balkanının yalnız başına gittiğinden ve komisyonun 
bu mevzuda himayekâr hareket etliğinden şikâyeti ve bir tahkik 
heyeti gönderilmesi talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Murgul Bakır Fabrikası izabe bacaların 
dan çıkan zehirli gözlerin tesir sahasından olup bu yüzden ağaç 
ve mahsullerinin kurumakta, köylerinin seylâp vc heyelana mâ
ruz bulunmakta olduğundan, başka bir mahalle naklolunmaları 
veyahut emlâk ve eırazi bedelleri ödenmek sureliyle başka yer
lere yerleşmelerine imkân verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmetini ifa sırasında musu/ı 
olduğu tüberküloz hastalığının askerî hastanelerden birine yatı
rılmak suretiyle tedavi ettirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetini ifa, etmekte iken .sa
katlanıp halen tebdUhava ve sürekli sakata ayrılmış bulunan 
oğlu Fehmi Keırabulut'un; mevzuat hilâfına bakiye hizmeti la 
mumlatılmak üzere askere alınmış bulunduğundan vc bu husus
taki miiracemtine cevap verilmediğinden şikâyeti ve terhisi rih< 
tine gidilmesi talihini mutazammmdır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4573/4573 Mahmut Balcı ve ar- 
(S. No: 76) kadaşlan

Yavuz köyünde D. 
P. Başkanı 
Savsat

4563/4563 Haşan Hüseyin Sav
( S. No: 77) eı

Medet köyünde 
No: 91 
Tavas ’

4391/4391 
(S. No: 78)

Sabrı Tokmiş ve ar
kadaşları
Fatih Paşa mahalle
si Bıyıklı Mehmet- 
paşa sokak No: 40 
Diyarbakır

(Arzuhal hulâsası : Ecdatlarından müntekil tapulu- vc tahtı 
tasarruflarında bulunan arazileri hakkında, Orman idaresince 
dâva açılarak tesahub iddia edildiğinden ve mezkûr dâva aleyh
lerine neticelendiği takdirde 60 köy halkının arazisiz katacağın 
dem bahsile mağduriyetlerini mucibolan bu. dâvaların kaldırılması 
ve, bu hususun tetkiki için bir heyet gönderilmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası: Milâs kazası Kay ad ere köyü hudutları için
de tesbit ettiği manganez madeni için talebettiği i§letmc ruhsa
lının Muğla Maden Müdürü Tevfik Seyhan tarafından muame
lesi tekemmül eden evrak uzun zamandır Vekâlete gönderilme
mek suretiyle verilmediğinden şikâyeti vc bir an önce ruhsat ita
sı ve adı geçenin tecziye edilmesi talebini mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası: Amâ ve muavenete muhtaç bir durumda 
olup Vakıflar tdaresincc emsallerine verilmekle olan maaşlar gi 
bi kendilerine de aylık verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce katî karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve 
mercileremüracaatlerilüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılarnıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1553 11 . I I . 1959

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale Antalya Bingöl Diyarbakır

11. Ortakcıoğlu N.Ulusoy /t. H. Sezen Y. Yazıcı M. .V. Okcuoğhı .V. Onur

Diyarbakır Trabzon Vozgad Yozgad
K. Tayşi O. N. Lermioğlu M. A tama r S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 108)

» e «

T. B. M. M. Matbaam
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13.  V .1959 Çarşamba

A rzuha l  sahib in in
¡d ı, soyadı ve ad resi Eın-ümen karar ı  ve ııe sebepten verildiği

Ayşe  B ed r i y e  S iy Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı ilam mucibince intj-
<I«ını bakının, 1 . i l i  . 1954 tarihinden itibaren, 6273 sayılı Kanun
Öğr e t  men hükümleri dairesinde yapılması hususunun saklanmasını ve
() keumus a  İ l koku m a a ş  farklarının da kendisine verilmesini istemektedir.
Iunda Banka la r  Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin Devlet
caddesi Şûrasından aldığı karar gereğince 6273 sayılı Kanunla maaş
Beyoğlu İstanbul ve kıdeminin 1 . III . 1954 tarihinden itibaren yeniden ayar

lanabilmesi için emsalleriyle birlikte geçmiş yıllara şâmil olmak 
üzere kadro temini hususunda bir kanun teklif edilmesine ait 
çalışmalara devam edilmekte olup tasarının en kısa zamanda 
Vekiller Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrasından istihsal 
etmiş olduğu ilâmın infazı, Vekâlet cevabında da beyan edil
diği üzere, makable şâmil yeni bir kadro alınmasına mütevak
kıf bulunduğu cihetle, Maarif Vekâletinin mezkûr kadronun 
alınması sebeplerini en kısa zamanda istikmal ettirerek bahis 
mevzuu infazın icrasını temin eylemesi lüzumuna ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1554 25 . III. 1959

H. V. Saik ( !ök \ ay Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun hakkında ne suretle tatbik
Edebiyat  Öğretmeni edilmesi gerekeceğini gösteren Şûra kararının Maarif Vekâle-
(,’apa Eğilim Ers-  tince tam olarak infaz edilmediğini beyanla, mezkûr kararın
t itiisii zikredilen şekilde infazı hususunun ve maaşının da kanunun
Tapa - İstanbul tâyin ettiği miktara çıkarılması esbabının teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Devlet Şûrası 5 nci Daire
sinden istihsal ettiği 21. XI . 1957 giin ve 2459/3139 sayılı 

ilâmda; mumaileyhin yükselme derecesinin yetmiş lirada geçir
diği müddetten itibaren ve bu müddete ilâve suretiyle hesabe- 
dilmesi lâzım geleceği açıkça beyanedilmiş bulunmaktadır.

Maarif Vekâletinin bu husustaki cevabi yazısında ise; kad-
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Araıhal Arzuhal sahibinin

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

rosuzluk sebebiyle, mezkûr ilâma tevfikan, dilekçinin maaşında 
herhangi bir değişiklik yapılamadığı bildirilmektedir.

Mücerret kadrosuzluk, katileşmiş mezkûr ilâm hükmünün 
infazsız bırakılmasını icabettirmiyeceğinden dilekçiye mün
hasır ve makable şâmil olmak üzere yeni bir kadro istihsal 
edilerek sözü geçen katileşmiş ilâmla tahassul etmiş bulunan 
muhkem kaziyenin halelden vikâyesi gerekir. Müşarünileyh 
Vekâletçe bu yolda muamele yapılarak sözü edilen ilâm hük
münün yerine getirilmesi lâzım geleceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1555 25 . III. 1959

Dilekçiler : Bayburt kazasında askerî kışla ile gazhane ara
sındaki yolda iki yüz elli kadar çocuğun her gün oynamakta ve 
bu yoldan okula gitmekte olmalarından dolayı vasıtaların sürat
lerini azaltmaları icabetmekte olduğunu beyanla, bu hususu te
min için lâzımgelen tedbirlerin süratle alınmasını istemektedir
ler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi ya
zıya bağlı Gümüşane Valiliğinin 11 . II . 1959 gün ve 291 sayılı 
tezkeresi suretinde; bahsi geçen yolun şehir dışı olduğu ve bu 
yola 40 kilometrelik sürat tahdit levhası konulduğu, bu sürat 
normal görüldüğünden ayrıca kavis yapılmasının mümkün ola- 
mıyacağı; Karayolları Umum Müdürlüğünün işarına atfen bil
dirilmekte ve çocukların yol üzerinde oynamalarına ailelerince 
müsaade olunmaması gerektiğine işaret edildikten sonra, süra
tin ve durumun Bayburt Belediyesince kontrol altına alınması 
lüzumunun kaymakamlığa yazıldığı ve bununla beraber kazada 
trafik zabıtasının ihdasının uygun olacağı beyan edilmektedir.

Buna göre, sözü geçen yol üzerinde kesif olduğu anlaşılan 
trafik yüzünden her hangi müessif bir kazanın vukuuna mey
dan vermemek için alınmış olan tedbirlerden başka, çocuk veli
lerinin çocuklarını bu yol üzerinde oynatmamaları ve trafik 
zabıtası ihdası gibi hususların da temini lâzımgelmekte olduğun
dan, çocuk velilerinin kendilerine düşen vazifeyi yapmaları, 
vekâletin de kazada trafik zabıtası teşkili hakkındaki teklifi 
incelenerek iktizasını ifa etmesi gerekeceğine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

4450/4450 Mustafa Karslıoğlu 
ve arkadaşları 
Tuzcuzade mahallesi 
sakinleri
Baybuıt - Gümüşane

1556 25 . I I I . 1959
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Arzuhal

No.

1698/1698
2935/2935

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

Dilekçi : 4379 ve 6724 sayılı kanunların kesin ve mutlak 
hükümlerine göre askerlikte geçen müddetin terfide mahsubu 
keyfiyetinin ancak mezkûr kainunların şümulüne giren kimse
lerin fiilen terfilerine maddeten imkân hâsıl olduğu zaman 
nazara alınabilip ileride yapılması muhtemel her hahgi bir 
fiili terfi için bu salâhiyetin vaktinden evvel kullanılması 
caiz olmadığını ve kendisi hakkında da hiçbir amelî fayda' 
sağlamıyacak şekilde bu mahsubun vaktinden beş ay evvel 
yapılmış bulunduğu beyanla bu beş aylık müddetin 6724 
sâyılı Kanun mucibince halen bulunduğu maaştaki kıdemine 
eklenmesini istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Müstedinin 
askerlikte geçen (2) sene (1) ay (13) gün hizmetinin 4379 ve 
6724 sayılı kanunlar gereğince 35 ve 80 lira maaştaki kıdem
lerine eklenmiş ve bu suretle mezkûr müddetin tamamının, 
terfiinde sayılmış olduğu ve bu hususta yapılacak başka bir 
muamele kalmadığı ve Dahili Nizamnamenin vazifeye mütal- 
lik muaddel 53 ncü maddesi hükmünün bu işte de nazara alın 
ması lâzımgeleceği bildirilmektedir.

25 Mart 1959 tarihine rashy^n Çarşamba günü saat 10,¿0 
da toplanmış olan encümenimizce. Adliye Vekâletinden gön
derilen mümessilin, münderecatı yukarıya hulâsatan alınmış 
olan cevabi tezkere münderecatmı tekrardan ibaret olan 
izahatı dinlendikten sonra.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinden sâdır 
olan 23 . X . 1958 gün ve 2288/2176 sayılı ilâm mündereca- 
tından, bu kabil ihtilâfların müşarünileyh dairece incelenerek 
esastan karara bağlanmakta ve binaenaleyh idari kazanın mu
rakabesine tâbi tutulmakta olduğu anlaşıldığından, dilekçinin 
de, Vekâletle arasında tekevvün eden bu ihtilâftan dolayı, 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan, 
mezkûr kaza merciine usulü dairesinde müracaatte muhtar 
olmak üzere, vâki talebin encümenimizce tetkik mevzuu yap:- 
lamıyacağına ittifakla karaîr verildi.

Karar No. Karar tarihi

1557 25 . III . 1959

Dilekçi : 1043 sayılı Tarım Kredi Kooperatifinden, çalış
tığı müddete aidolmak üzere aldığı ücretin, bu kere kanuni 
bir sebebe müstenidolmaksızm icra marifetiyle istirdadı ci
hetine gidilmiş ve bu baptaki takibin de katileşerek hacze 
tevessül edilmiş bulunduğunu, ve alacaklı mevkiinde olan 
Ziraat Bankasının mahkemeye sevkı halinde haksız çıkacağı 
şüphesiz olduğundan, bu yolda bir karar verilmesinin mâde-

Hüsoyin Ko<;
A s liy e  < Vza M ahke
mesi Zabıt K â tib i 
A tıkara

S ı tk ı  K a r a b e l  
A d l iy e  V ekâ le t i  ( V- 
za  ve T e v k i f  Kvle- 
r i  U m u m  M ü d ü r 
l ü ğ ü n d e  s a l â l m v t l i  
h â k im  
A n k a r a
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3461/3461

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

lete uygun düşeceğini beyanla, zikredilen icra takibatının 
durdurularak mezkûr bankanın mahkemeye müracaate mec
bur tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Bankasının istediği paraya 
mütaallik takip, îcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre ka
tileştiği ve dilekçi de iddiası veçhile haksız yere bir para öde
mek mecburiyetinde kalmış olduğu takdirde, yine mezkûr 
kanunda yer alan hükümlere tevfikan, ayrıca aidolduğu 
mahkemeye müracaatle istirdat dâvası ikame edebileceğine 
ve bankanın mahkemeye müracaate mecbur tutulması şek
linde bir karar ittihazı teşrii uzuvdan istenemiyeceğine binaen, 
bu husustaki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadğına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1558 25 . III. 1959

Dilekçi : İstanbul’da Ayvansaray’da ittihat Un Değirme
ninde halkın sıhhatini ihlâl edecek şekilde mağşuş un imal 
edilmekte olduğundan ve saireden bahsile, bu halin önlenme
sini ve müsebbipleri hakkında da kanuni muamele yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden bu hususta alı
nan cevapta; mezkûr değirmende imal edilen unların Hıfzıs- 
sıhha Enstitüsünde yaptırılan tahlili neticesinde evsafa uy
gun olduğunun anlaşıldığı bildirilmekte olmasına göre, bu 
bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1559 25 . III. 1959

Dilekçi : Almanya’da tahsiline devam edebilmesi için Maarif 
Vekâletince kendisine lâzımgelen müsaadenin verilmesi vû 
döviz tahsisi icabetmekte olduğunu beyanla, bu müsaade ve 
tahsisin Şubat ayından önce yapılmasını veya talimatname ge
reğince bu baptaki imtihana girebilmesini teminen pasaport 
müddetinin 1 Ağustos 1959 tarihine kadar uzatılmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevabi 
yazıda; dilekçinin «Türk öğrencilerinin yabancı memleketlerde 
okumaları ile ilgili talimatname» hükümleri dairesinde mua
meleye tâbi tutulacağı ve bu talimatnamede beyan edilen şatları

¡Sait Ilh an  lm anı- 

g ille r
llückel hoveıı//K R S. 
Erkeleıız Anı 
Lieberg 27 
Deııtschland - A l
manya

liayrullalı 1 )aldar>au 
Mollaaskı mahallesi 
Paşahamam caddesi 
No: 7!)
Haliofeneri - İstan
bul



Arzuhal
No.

4540/4540

4974/4974

haiz olduğu takdirde Temmuz 1959 tarihinden sonra yurtta 
açılacak olan döviz ile alâkalı imtihanlara katılması ve başarı 
elde etmesi iktiza edeceği ve bu itibarla Şubat ayı içinde döv̂ z 
tahsisi hakkmdaki talebinin yerine getirilmesine imkân görü
lemediği bildirilmekte olduğundan, mumaileyhin durumunu ta
limatnameye göre tesbit ettirmek üzere doğrudan Maarif Ve 
kâletine müracaat etmesi lâzımgeleceğine ve bu bakımdan is 
teği hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

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

1560 25 . ,111 . 1959

cinai T o h u m c u  Dilekçi : Amasya’da kurulması mutasavver Sanayi çarşısı
olıuıncıı k a r d e ş l e r  için intihabedilen arazi parçasının; birtakım sıhhi, iktisadi ve 
rine coğrafi sebeplerden dolayı, böyle bir tesisin vücuda getirilme-

m asya  sine asla müsaidolmadığjım ileri sürerek bahis mevzuu çarşı
nın bu yerde yaptırılmamasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Vekâletinden alınan ce
vapta, belediye meclisince inşası kararlaştırılan Amasya Sa
nayi çarşısı için teklif edilen bahis mevzuu yerin Vekâletçe 
de mahallinde incelenerek uygun görüldüğü bildirilmekte ol
masına ve bu husustaki muamele, mahiyeti itibariyle idari 
bir işlem olduğundan, bu muameleden hukuku muhtel olan
ların alâkalı kaza merciine müracaat hakları mevcut bulun
masına binaen, vâki talep hakkında zikredilen sebepten encü
menimizce tetkikat icrasına mahal olmadığına ittifakla karar 
veridi.

Karar No. Karar tarihi

1561 25 . III . 1959

Mustafa ve Hüseyin Dilekçiler : Niyazi Havan ve İsmail Havan adındaki şahıs-
Tekin lara ait jeepin şoförü olan Mustafa Uslu’nun kasten babalan
Akyazı köyünde Bayram Tekin’e çarparak bunun ölümüne sebebiyet verdiğini,
Yapraklı fakat vasıta sahiplerinin zengin ve nüfuzlu kimseler olmaları

hasebiyle Çankırı hastanesi doktoru Rifat Karabacak’a on bin 
lira rüşvet vererek babalarının eceliyle öldüğüne dair rapor 
aldıklarını, aynca kendilerine de dâvadan vazgeçmeleri için 
(1 200) lira teklif etmişlerse de kabul etmediklerini, buna rağ
men bir feragat istidası uydurarak dosyaya koyduklarını beyan
la, ölüme sebebiyet veren şoför ile bunu himaye için hâdise ve 
vâkıalan tağyir ve tahrif eden mal sahipleri ve hilâfı hakikat 
rapor veren doktor hakkında kanuni muamele yapılmasının te
minini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bahis konusu ettikleri ölüm 
hâdisesi ile ilgili dâvaya Ç ankırı Asliye Ceza Mahkemelinde
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bakılmakta olduğu istida münderecatından anlaşılmasına ve Bü
yük Millet Meclisine karşı ileriye sürülen iddia ve şikâyetlerin 
cümlesi, mezkûr dâvanın muhakemesi sırasında müstediler tara
fından mahkemeye dermeyan edilmesi lâzımg'elen hususlardan 
bulunmasına ve mahkemenin de bu iddia ve şikâyetleri tahkik 
ederek neticesine göre hareket edeceği şüphesiz olmasına binaen, 
vâki talebin zikredilen sebeplerden encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1562 25 . III. 1959

Dilekçi : Şuhut kazasına bağlı Karacaviren köyüne isalesi 
gereken içme suyu hakkındaki Devlet Şûrası kararının infazına 
mümanaat edilmekte olduğunu beyanla, mezkûr karar hükmü
nün bir an evvel yerine getirilmesi hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta; 
Şuhut kazasına bağlı Karaadilli köyü hudutları içinde bulunan 
Karapınar memba suyunun, 6830 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi gereğince istimlâki hakkındaki kararın katileşmesine rağ
men, mezkûr Karaadilli köyü İhtiyar Meclisi âzalariyle halktan 
bâzı kimselerin kanuna, Devlet Şûrası kararma ve zabıtaya 
karşı geldikleri tesbit olunduğundan haklarında adlî takibata 
girişildiği, bunun üzerine köy halkının mümanaattan vazgeçe
rek suyu rızaen teslim edeceklerini beyan etmeleri sebebiyle, 
Karacaviran köylülerince bahis mevzuu suyun isale hattının in
şasına başlandığı ve fakat şiddetli kış yüzünden inşaatın şim
dilik durdurulmuş olduğu bildirilmekte olmasına ve zamanında 
isale ameliyesinin ikmal edileceği şüphesiz olup ortada Şûra ka
rarının infazsız bırakılmış olması gibi bir hal mevcudolmama- 
sma binaen, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına ve icabında alâkalıların, mensup bulun
dukları valiliğe tekrar müracaatte muhtariyetlerine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1563 25 . III. 1959

Dilekçi : (Üsküdar’da Hatice Sultan) vakfından olup Gü
rün kazasında kâin bulunan (Hamal ve Yuva) köyleriyle, 
Dârende kazasına bağlı (Alvar ve Bicir) köylerinin eskiden 
muhtelif bahanelerle ellerinden ahnmış olduğunu beyanla, 
vakfiye şartları dairesinde haklarının tanınmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vakıflar Umum Müdürlüğü arşivinde 
mevcut ve (Hatice Sultan ve Hatice Turhan Valide Sultan)

3822/3822 Ali Cebeci
Yirmi Boş Mayıs
mahallesinde
Havza

4239/4230 Hüseyin Çinar 
Muhtar
Karacaviran kö
yünde 
Şuhut



Arzuhal
No.

2148/2148
2415/2415

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

namlarında kayıtlı bulunan mütaaddit vakfiyelerde müste- 
dinin adlarını bildirdiği köylere dair bir söz geçmediği gibi, 
mumaileyhin bir suretini dilekçesine bağlamış olduğu (Ser- 
bevvabini, Dergâhiâli Mehmet Ağa) vakfı evlâdına yapılmış 
her hangi bir tahsis de buulnmadığı, ancak zürri vakıflar
dan olan (Mehmet Ağa) vakfının batnıevvel evlâtlarından ol
duğunu dilekçinin bilmuhakeme ispat ettiği ve kendisinden 
evvel gaileye müstahak başka evlât da mevcudolmadığı tak
dirde, bu vakıf hesabındaki paraların kendisine verilebileceği, 
mezkûr Umun*. Müdürlüğün işanna atfen Başvekâletten ya
zılan cevabi tezkerede beyan edilmekte olduğundan, dilekçi
nin bu işar dairesinde 2762 numaralı Kanunun 40 ncı mad
desine tevfikan Umum Müdürlük veya bulunduğu yerin va
kıflar idaresi aleyhine bir dâva açarak, gaileye mıistahak 
evlâtdan olduğuna dair istihsal edeceği ilâma müsteniden is
tihkakının kendisine verilmesi talebiyle sözü geçen Umum Mü
dürlüğe aynca müracaatte bulunması lâzımgeleceğine ve bu iti
barla Büyük Millet Meclisine karşı vâki olan talebi hakkın
da encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1564 25 . III. 1959

Dilekçi : Ulus kazasının Helkime köyü halkından Ahmet lnm 
Havva Gökyurt’un geceleyin meçhul şahıslar tarafından kaçı
rıldığını, keyfiyetin alâkalı makamlara ve Dahiliye Vekâletine 
bildirilmesine rağmen henüz bir netice alınamadığını, vajzdfeli 
jandarmanın da bu işte lâzımgelen hassasiyeti göstermediğini 
beyanla, kanuni icabının müstacelen yapılması hususunun te
minini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen Havva Gökyurt’un dağda 
koyun otlatmakta iken bir tecavüze mâruz kaldığı, keyfiyeti 
ana ve babasına bildirdiği halde bunların lâzımgelen alâkayı 
göstermemeleri yüzünden İstanbul'daki halasının yanına git
tiği ve ortada herhangi bir kaçırma fiilinin mevcut olmadığı 
ve bu hususta tanzim edilen tahkikat evrakının İstanbul C. 
Müddeiumumiliğine tevdi kılındığı; Dahiliye Vekâletinden 
alman cevabi yazıdan anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve ilgili
lerin sözü geçen müddeiumumiliğe usulü dairesinde müracaat
ta muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Niyazi Ünlü 
Tayyip köyünde 
Safranbolu

1565 25 . I I I . 1959
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4546/4540

Arzuhal
No.

Aziz Baban 
Avukat; Analarla! ar 
caddesi Sakarya Ap. 
Ankara

Arzuhal sahibinin
a<lı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : İstihkak sahiplerinin veya kanuni vekil ve mü- 
müssillerinin, Divanı Muhasebata intikal eden muameleleri 
hakkında bilgi edinmelerine, bu Divanın Reisi Muhittin Gü
rün tarafından, (işgal ettiği makamın nüfuzuna güvenerek 
ve haksız olarak) müsaa edilmemekte olduğunu ve bu sebeple 
Memurin Kanununun 50 nci maddesine dayanarak, adı geçen 
reisten şikâyetçi bulunduğunu beyanla, bu bapta yapılacak 
inceleme neticesinin kendisine bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : 1050 ve 2514 sayılı Kanunlar hükmüne 
tevfikan tetkikat icra ve karar ittihazı vazifesiyle mükellef 
odan Muhasebat Divanına, usulüne göre tanzim edilmiş vekâ
letnameyi hâmil bir avukatın yapacağı müracaatı önleyecek 
bir emir verilmemiş olduğ-u gibi, bu esası ihlâl edici mahiyette 
bir prensip karan da alınmamış bulunduğu; mezkûr Divan 
Reisliğinden j'azılan cevabi tezkerede bildirilmekte olmasına 
ve şikâyet istidasında istinadedilen Memurin Kanununun 50 
nci maddesine gelince, bu madde yalnız memurlann haklann- 
da tatbik olunan muameleler dolayısiyle âmirleri aleyhine ne 
suretle hangi mercilere şikâyette bulunabileceklerine mütedair 
olup, müstedi avukat Aziz Baban’m vâki şikâyetinin ise bu 
madde ile bir alâka ve münasebeti görülememesine binaen, 
mezkûr şikâyet hakkında zikredilen sebeplerden encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1566 25 . III. 1959

3769/3769 . Orhan t)çok Dilekçi : Dosyasının Temyiz Mahkemesine noksansız ola-
Alibey mahallesi rak gönderilmesi hususunun sağlanmasını ve daha evvel 
No: 16 müşarünileyh mahkemeye noksan evrak göndermek suretiy-
Çankm le hukukunun zıyaına sebebiyet verenler hakkında da kanu

ni muamele yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin son defa Temyiz Mahkeme
sinden iade edilen dosyanın tekrar bu mahkemeye gönderil
mesi için tesviyesi gereken posta ücretini vermemiş olmasın
dan dolayı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 414 ve 
434 ncü maddeleri mucibince temyiz talebinden vazgeçmiş 
sayılmasına maahlli hâkimlikçe karar verilmiş olduğu, Adli
ye Vekâletinden alman cevabi yazıda bildirilmektedir.

Diğer taraftan, sulh işlerini tedvire memur ağır ceza âza
sı hakkında Temyiz Mahkemesine noksan evrak göndermiş 
olmasından dolayı muktazi muamelenin icrasına tevessül olun
duğu ve kâtip hakkında da gereken işlemin mahallî adliye 
encümeni tarafından teemmül edilmesi lüzumunun alâkalı 0.



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

Müddeiumumiliğine tebliğ kılındığı yine müşarünileyh vekâ
letin mezkûr yazısından anlaşılmış bulunmaktadır.

Dilekçi, temyiz talebinden sarfınazar edilmiş sayılmasına 
mütedair olan karar aleyhine kanun yoluna usulü dairesinde 
müracaatte muhtardır.

Zikredilen sebeplerden dolayı vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1567 25. III 1959

4851/4851 Mehmel Sezgin ve Dilekçiler : Askerde iken vefat eden oğullarından kendile-
Fadim e Sezgin rine maaş bağlanması hakkında önce Emekli Sandığına, sonra
A v ara  mahallesinden da itirazen Maliye Vekâletine müracaat ettikleri halde, bu mü- 
Inebolu racaatle-rinin gayrikanuni sebeplerle reddedildiğini ve Devlet

Şûrasına dâva ikamesi için muayyen müddetin de geçmiş bulun
duğunu beyanla, durumlarının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 
nci maddesi mucibince incelenerek sözü geçen maaşın tahsisi 
hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi, encümence tetkik edilebilecek hususların nelerden iba
ret olduğunu kesin olarak göstermiştir.

Bu maddeye göre, dilekçilerle idare arasında tekevvün eden 
ihtilâf, mahiyeti itibariyle, kaza merciinin inceliyerek karara 
bağlıyacağı bir meseleye taallûk etmektedir.

Devlet Şûrasına müracaat için kanunun tâyin ettiği doksan 
günlük müddetin geçirilmiş olması, bahis mevzuu ihtilâfın teşrii 
uzuv tarafından tetkik edilerek karara raptını gerektirmez.

Vâki talep ve şikâyetin, yukarda beyan edilen sebeplerden 
dolayı, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1568 25. III.1959

Dilekçi : Şebinkarahisar’daki öğretmenlerin 1943 - 1955 yılı
na kadar olan on iki senelik yakacak zammını alamadıklarını 
ve kazanın diğer memurlarına ise bu zammın ödenmiş bulundu
ğunu beyanla, öğretmenlere de yakacak zammının bir an evvel 
verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevapta; 
istihkak sahiplerine aidolmak üzere hazırlanan listenin Maliye 
Vekâletine tevdi edildiği ve bir kanunla tahsisat alındığında

4264/4264 Eren
ö ğ r etmenler adına 
Dernek Başkanı 
Ş. Kara hisar



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

yakacak zammının Şebinkarahisar öğretmenlerine de ödeneceği 
bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1569 25 . III. 1959

4642/4642 Halil Erdoğan 
Suçatı köyünde 
Doğanşehir - Malat
ya

Dilekçi : Ciheti askeriyedeki alacağı hakkında mahkemeden 
hüküm istihsal ettiği halde el’an bu alacağını istifa edemediğini 
beyanla, tesviyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulüne tevfikan mahalli icra 
dairesine müracaatte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1570 25 . III. 1959

4641/4641 Mediha Kamer Dilekçi : Evinin bir odasında kira ile oturmakta olan Celâl
Caferağa mahallesi Aydın adındaki şahsın kötü hal ve hareketlerinden bahsile,
Dumlupmar sokak mezkûr odadan çıkarılmasını ve bu şahsı himaye eden Kadı-
No: 14 köy C. Müddeiumumi muavini hakkında da kanuni muamele
Kadıköy - İstanbul yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tahliye talebinden dolayı 
salâhiyetli mahkemeye, muddeiumumi muavinine taallûk eden 
şikâyeti hasebiyle de Adliye Vekâletine müracaatte bulunması 
lâzımgeleceğinden, her iki cihet hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1571 25 . III . 1959

4636/4636 İsmail Gültomruk 
Bezirgan odaları so
kak No: 48
Kocamııstafapaşa - 
Samat.va - İstanbul

Dilekçi : Hasta ve yoksul olduğundan bahsile kendisine 
ya bir vazife verilmesini yahut nakdî yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bir vazifeye tâyini handan
daki talebinden dolayı alâkalı makama müracaatte bulunması 
lâzımgeleceğine ve kendisine Devlet bütçesinden naikdî yar
dım yapılabilmesi keyfiyeti de yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ile ilgili bulunmasına mebni, her iki cihet hakkında zikredi
len sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1572 25 . III . 1959
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Dilekçi : Kâğıthane köyündeki arazinin muhtaç çiftçileri 
dağıtılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : imar ve iskân Vekâletinden alınan 
cevapta: Mezkûr arazinin idaha ziyade arsa karakterinde olması 
ve ayrıca şehrin bu tarafa doğru inkişaf etmekte bulunması 
gibi sebeplerden Kâğıthane köyü dağıtımının iptal edilerek 
arazi kayıtlarının Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hakkın- 
daki nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince Hazine adına 
çevrildiği bildirilmekte olmasına, göre, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1573 25 . III . 1959

Dilekçi : Toprak komisyonunca kendisine toprak veril
mediğinden şikâyet etemkte ve gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin köyde oturmayıp müste- 
mirren Konya’da ikamet etmekte bulunmasından ve bu iti
barla da çiftçilikle iştigal etmemekte olmasından dolayı 
kendisine toprak verilmediği İmar ve İskân Vekâletinden alı
nan cevabi yazıda bilidirilmekte olmasına göre vâki talep ve 
şikâyeti hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1574 25. III.1959

3616/3616 Mehmet Sirot Ersoy Dilekçi : Devlet Şûrasından istihsal eylediği ilâm muci- 
Emekli öğretmen bince maaşının 1 . III . 1954 tarihinden itibaren yüz liraya, 
Tarsus 1 . V . 1957 tarihinde de üç yıldan ibaret terfi süresini dol

durduğu cihetle, 4598 sayılı Kanun gereğince (125) liraya çı
karılarak emekli aylığının bu miktar üzerinden tahsisi lâ- 
zımgeleceğini beyanla, iktizasının bu yolda yapılması hususu- 
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevaplara 
ve tetkik edilen Şûra ilâmı ile bu baptaki evrak mündereca
tına nazaran, dilekçinin maaş ve kıdemi mezkûr ilâm ve 6273 
sayılı Kanun hükümleri dairesinde hesaplanarak maaşı yüz 
liraya çıkarılmış bulunmasına ve mütaakıp terfi, normal 
bir terfi olacağı cihetle sözü geçen ilâm ve kanunun şümulü 
dışında kalmasına binaen, müstedinin 4598 sayılı Kanuna

3S2I .'5821 Mustafa Ergin
YVııiceoba köyünde 
Cihanbeyli

4233/4233 Zeki Ceylân
I )z. K. K. lığı i )z. 
Basımevindo 
Kasımpaşa - İstanbul



Arzuhal
No.

2996/2906

4227/4227

4702/4702

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

dayanan iddiasından dolayı ayrıca kaza merciine müracaatte 
muhtar olmak üzere, vâki talebi hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1575 25 . III. 1959

Abdullah Akcan 
112 nci Filo Muhafız 
Bölüğü erlerinden 
Koııva

Hâmi Kuş ve arka
daşları
.Şaar mahallesi halk 
Lice

Kemal Onur 
Kurtuluş mahallesi 
Bahçelievler No: (> 
Yenişehir - Bursa

Dilekçi : Babasını ve daha birçok kimseleri öldüren Re
cep Oruç adındaki şahsın halen yakalanamadığını ve bu mü
nasebetle kendi hayatının da tehlikede bulunduğunu beyanla, 
adı geçen katilin bir an evvel derdest edilerek cezalandırıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevapta, 
tevkif edilerek Diyarbakır ceza evine konulmuş olan Recep 
Oruç hakkındaki âmme dâvalarının derdest bulunduğu ve adı 
geçenin son defa askerî ceza evinden firar ettiği, en kısa za
manda yakalanması için lâzımgelen bütün tedbirlerin alın
ması lüzumunun ilgili C. Müddeiumumiliğine bildirildiği be
yan edilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında encüme
nimizce başkaca muamele tâyinine mahal bulunmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1576 25 . III 1959

Dilekçiler : 1957 yılında yapılan mebus seçiminde sandık 
kurulunda? vazife gördükleri halde ücretlerinin henüz veril
mediğinden bahsile, tediyesi hususunun teminini istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Bu husustaki munzam tahsisat lâyiha
sının kanuniyet kesbettiğinde müstedilere de istihkaklarının 
derhal tesviye edileceği; Adliye Vekâletinden alman cevabi 
yazıda bildirilmekte olmasına göre, yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunan talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1577 25 . III. 1959

Dilekçi : Talebe yurdu masrafı meyanında kendisinden 
(1 268) lira da faiz istenmekte olduğunu, asıl borcu ödediğini 
beyanla, sözü geçen faizin af veya terkin edilmesini talebe;- 
inektedir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 54 ncü madde
sinde derpiş edilmiş bulunan hususi affın, şahsi haklar cümle-
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Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Melek Tabiin  
C a ı ı ı i ikeb ir  ıııaha11 <■ 
s inde

S inob

M eh m e t  l ' n s a l  
M u h t a r ;  ( /a lıc ı kö
y ü n d e

I ia c ik  - S iv a s

Ahm et Çevik  

M u h t a r ;  T i se  k ö y ü n 
de
J lal tel i

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

sinden olan faiz borcuna teşmiline imkân görülemediğinden 
dilekçinin vâki talebinin bu sebepten reddine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1578 25 . III. 1959

Dilekçi : Kocasının âma olduğunu, kendisinin de yaşlı ve 
hastalıklı bulunduğu için çalışamadığını ve hiçbir yerden de 
gelir ve kazançları olmadığını beyanla, nakdi yardım yapıl
ın-ısı m istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Belediye veya Kızılay gibi 
içtimai yardım müesseselerinden birine müracaatte muhtar 
olmak üzere vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1579 25 . III. 1959

Dilekçi : Köylerinin yakacak odun ihtiyacının Yılanlı or 
mayuından temin edilmesini intemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
sözü geçen ihtiyacın ancak (Asmalıdağ) serisinin 213, 214 
numarah Havza ormanlarından karşılanabileceği ve bu husu
sun müstediye de tebliğ edildiği bildirilmekte olduğundan, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1580 25 . III . 1959

Dilekçi : Halfeti kazası Jandarma kumandan vekili başça 
vuş Ali Demirdağ’dan şikâyet etmekte ve gereğinin yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevabi 
y.’zıda, vâki şikâyetin varidolmadığı bildirilmekte olduğundan, 
bu hususta encümenimizce muamle tâyinine mahal bulunma
dığın?, karaı verildi.

Karar No. Karar tarihi

1581 2 5 .I I I .1959
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4265/4265

Arzuhal
No.

3990/3990

4554/4554

Ömer Lûtfi Uzuner 
Pazarkapı mahallesi 
Kenan sokak No: 6 
Trabzon

Atzulıal sahibinin
adı, soyadı v'e adresi

Sabri Akav 
C. H. P. Bucak 
Başkanı
Yenice - Karabük

Davut Babat 
DDY Senyurt de
posu makinistlerin
den
Senyurt

Dilekçi : 1953 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait çocuk zam
mını alamadığını beyanla, bu alacağının bir an evvel verilmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevapta; 
bu hususta hazırlanan listenin Maliye Vekâletine gönderil 
d iği ve bir kanunla tahsisat alındığında dilekçiye ait parama 
da hemen ödeneceği bildirilmekte olduğundan, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

E n c ü m e n  k a r a r ı v e  n e  s e b e p te n  v e r i ld iğ i

1582 25 . III. 1959

Dilekçi : Yenice nahiyesinde bir Suni Tahta fabrikası ku
rulması hakkındaki teşebbüsün bir an önce tahakkuk ettiril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sanayi Vekâletinden alınan cevapta; 
şimdilik Bolu, Ayancık ve Artvin’de kurulması düşünülmekte 
olan Suni Tahta fabrikalarının bu yerlerde tesisinden sonra, 
memleketin diğer müsait yerlerinde de bu gibi tesislerin vücud a 
getirilmesinin tetkik mevzuu yapılabileleği bildirilmekte ol 
masına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1583 25 . III . 1959

Dilekçi : Devlet Demiryolları Şenyurt Deposu makinistle
rinden iken haksız yere işten çıkarıldığını beyanla, bu baptaki 
kararın iptalini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alınan cevaba 
göre, dilekçi hakkındaki ihraç kararı, İtiraz Tetkik Kurulunca, 
üç gün vezifeden meni cezasına tahvil edilmiş bulunduğu ci
hetle, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1584 25 . III . 1959

İhya Çürüklü Dilekçi : Ça]man üç öküzünün buldurularak kendisine tesli-
Üçlcrbev mahallesi mi hususunun sağlanmasını istemektedir.
Serçe! i sokak No: 31
Sivas Gereği düşünüldü : Bahis konusu hayvanların, Örtülüpmar

mahallesinden İlhan Sakıner ile Huykesin köyünden İbrahim 
Çetin adındaki şahıslar tarafından çalındığı tesbit edilerek, ya-
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kalanan suçluların mesruk hayvanlarla birlikte adliyeye teslim 
edildiği, Dahiliye Vekâletinden alman cevaptan anlaşıldığı 
cihetle, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedinin usulü dairesinde aidolduğu 
mercie müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1585 25 . III. 1959

3759/3759 Nilıat Çakırealı 
Kışla caddesi 
No: 20 
Alaşehir

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevapta; cari 
muamelelerde usul ve kanuna muhalefet mevcudolup olmadığı
nın katiyetle tesbiti için mahalli Cumhuriyet müddeiumumiliğin
den mütemmim malûmat istenmiş olup icabında mesuller hak
kında gereken kanuni muamelenin yapılacağı ve dilekçinin tale
biyle ilgili dâvalara halen mahallinde mevcut salâhiyetli hâkim
ler tarafından bakılmakta olduğundan bu hususta idareten ya
pılacak bir muamele bulunmadığı bildirilmekte olmasına göre, 
vâki şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçi : Alaşehir gezici kadastro mahkemesine intikal eden 
dâvalardan mühim bir kısmının, Emin Kazman adındaki şahısla, 
bunun vekili avukat Sadettin Gürdenli’nin, hâkimler üzerinde 
müessir olabilmek maksadiyle birtakım iftiralara tevessül etmiş 
olmalarından dolayı intacolunamıyarak zikredilen mahkemenin 
son hâkimin de kendisini bizzat reddetmek zorunda kaldığından 
ve saireden bahsile, adları geçen iki şahıs hakkında kanuni mua
mele yapılmasını ve Çakırca Ali köyüne ait dâvaları rüyet etmek 
üzere Salihli Kadastro Hâkimine salâhiyet verilmesini istemek
tedir.

1586 25 . III. 1059

4531/4531 Muştala Konıaletlin Dilekçi : Polis memuru iken bir isnada mâruz kalarak mah- 
5174/5174 Savaş kemeye sevk edildiğini, neticede beraet ettiğinden memuriyeti-

Atatürk caddesi nin iadesi ve açık maaşlarının da tesviyesi için Dahiliye Vekâ-
Bolediye, karsısında letine müracaatte bulunmuş ise de tatmin edici bir cevap alama- 
istidacı dığmı, kendisiyle birlikte beraet eden arkadaşı Osman özçekiç’-
Adaııa in iadei memuriyet ettirilmiş bulunduğunu beyanla, durumunun

incelenerek hakkının korunmasını ve vazifesine iade edilmekle 
beraber açık maaşlarının da tediyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta 
dilekçinin meslekten ihracına dair inzibat komisyonunca verilen 
kararın el’an baki ve mer’i olduğu, bu sebeple vazifesine iade
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi En .-11111011 kararı ve ne sebepten verildiği

edilemediğinden açtığı dâvanın Devlet Şûrasmca süre aşımından 
reddedildiği ve şimdiki talebinin de bahis mevzuu Şûra ve ihraç 
kararları karşısında is'afi cihetine gidilemiyeceği ve dilekçede 
adı geçen Osman Özçelık’in iadei memuriyet ettirildiği yolun
daki beyanın vârit olmadığı bildirilmekte olmasına göre, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1587 25 . III. 1959

4481/4481 Nezalıat (iiiııdii/ Dilekçi : Kendisine kasdi ve asılsız isnadlarda bulunulmak
5042/5042 Kcçecipiri mahallesi suretiyle mağduriyeti cihetine gidilmiş oluduğunu beyanla, du-

Caıııi sokak No: :>4 rumunun incelenerek bahis mevzuu mağduriyetten kurtanl-
IJasküy - İstanbul masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Cerrahpaşa Hastanesi hemşiresi iken 
akli muvazenesinde bozukluk müşahede edilmiş olmasından do
layı Haydarpaşa Niimune Hastanesi Sıhhi Heyetine sevk olunmuş 
bulunan dilekçinin muayene olmaktan sarfınazar etmekle bera
ber vazifesine de başlamadığı cihetle 24 . X . 1958 tarihinden iti
baren müstafi sayıldığı; Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletin 
den alınan cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve mumailey- 
hanın mezkûr muameleye mâtuf iddia ve şikâyetini makamı 
aidine ve icabında da kaza merciine karşı dermeyan etmesi 
lâzımgeleceğine binaen, vâki talebi hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1588 2 5 .III.1959

3261/3261 Hayri Yiğit Dilekçi : Ereğli Kömürleri işletmesi eski işçilerinden ol-
îstasyoıı caddesi duğunu ve bu işte iken hastalandığını beyanla, durumunun
No: 34 Osmaıı (.’iıı- incelenerek bahis mevzuu hastalığının meslekî olarak kabulü- 
el eliyle nü istemektedir.
Çatalağzı - Zongul
dak Gereği düşünüldü : Dilekçinin musap bulunduğu akciğer 

vereminin meslek hastalığı olarak kabul edildiği, ancak ara
dan uzun bir zaman geçmiş olması dolayısiyle hali hazır sıhhi 
durumunun tedavisini icabettirir halde bulunup bulunmadığı 
hususunun tesbit ve tâyini bakımından bir sağlık kurulunda 
yeniden muayene ettirilerek rapor ve grafi alınması için işçi 
Sigortaları Kurumu Umum Müdürlüğünce Zonguldak şubesine



Arzuhal
No.

4446/4446

.‘>889/3889

3764/3764
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talimat verilmiş bulunduğu; Çalışma Vekâletinden alınan ce
vaptan anlaşılmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1589 25 . III. 1959

Mehmet Dindar Dilekçi : Silifke’nin Gazi mahallesinin taşkından korunma-
(<azi mahallesinde sını istemektedir.
Silifke

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu koruma için inşası lü
zumlu tesislerin tahmini keşif bedelinin iki yüz elli bin Türk 
lirası olup şimdiki halde bütçe imkânlarının bu işin ele 
alınmasına müsait bulunmadığı; Nafıa Vekâletinden alı
nan cevabi yazıda beyan edilmekte olmasına göre, bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1590 25 . III. 1959

Dilekçi : istidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı me
muriyetinin iadesini, Ağustos 1956 tarihinden itibaren terfi 
ettirilmesini, borçlanma evrakının Emekli Sandığına gönderil
mesini veya 1953 - 1958 sigorta aidatının işçi Sigortaları Ku- 
rumuna yatırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin askeri mahkemece ordu
dan ihracına karar verilmiş olması hasebiyle 5434 sayılı Ka
nunun mahsus maddeleri gereğince emekliliğe tâbi bir vazife
de istihdamı caiz olmadığından böyle bir vazifeye tâyin edi
lemediği Sanayi Vekâletinden alınan cevaptan anlaşılmasına 
ve esasen bu nokta ile diğer hususlarda tekevvün eden ihti
lâfın tetkik ve halli alâkalı kaza merciine ait bulunmasına 
mebni, vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1591 25 . III. 1959

Dilekçi : Müvekkilinin bir alacağından dolayı Diyarbakır 
icra Dairesinde yaptıkları takip sırasında, mahcuz mallara 
kıymet takdir edilerek satış yapılması için Muş İcra daire
sine istinabe yoliyle talimat verildiği halde, bu dairenin mez
kûr talimat ahkâmını yerine getirmediğini ve Adliye Vekâ
letinin de bu husustaki şikâyetleri lâyikiyle tetkik etmedi-

Nadir Onıay 
Avukat
(¡azi caddesi No: 

4/3
J )iva rbakı r

Hayrettin Karagülle 
PTT Bölge Başmü
dürlüğü Kalem Şefi 
Tevfik Yazıcı oğlu 
eliyle 
Balıkesir

A mıh a l sahi bini ıı
adı, soyadı ve adresi
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Arzuhal
No.

3628/3628

4496/4496
4549/4549

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

ğini beyanla, kanuni iktizasının yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevapta, 
Diyarbakır İcra memurluğunun satış hakkındaki talimatını 
yerine getirmemiş olan Muş icra memurunun icra ve iflâs 
Kanununun 13 ncü maddesi mucibince inzibati ceza ile ce
zalandırıldığı ve müştekinin vâki müracaati üzerine gereken 
işlemin yapılmış bulunduğu ve bu durum karşısında alâkalı 
icra dairesine müracaatle işlerini takibetmeleri icabedeceği 
bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin 
kanun yoluna tekrar müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1592 25 . III. 1959

Dilekçi : Kızını kaçıran Ali Osman Folatçı adındaki şah
sın henüz yakalanmadığını beyanla, gereğinin müstacelen 
yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maznunlardan Ali Polatçı’nın tevkif 
edilmiş olup halen firari bulunan Ali Osman Polatçı ile mağ- 
dure Cemile Kaya’nm yakalanmaları için takiplerine ehem
miyetle devam olunduğu Adliye Vekâletinden alınan cevabi 
yazıda bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1593 25 . III. 1959

Dilekçi : Kendisine kok kömürü verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sanayi Vekâletinden alman cevapta; 
Kok kömürlerinin satış ve tevziine miitediar olan talimatna
menin 6 noî maddesine göre kendisine Kok kömürü verilme
sine mikân görülemiyen dilekçiye talebi üzerine ahiren bir ton 
iyi cins Linyit ve Briket kömürü verilmiş olduğu bildirilmekte 
olmasına, göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mustafa Nalçacı 
Kızılcık sokak Ca- 
vuşoğlu Ap. No: 
11/2
Maltepe - Ankara

(iazi Kaya 
Delibekir köyünde 
(Jorıım

1594 25 . III . 1959
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4888/4838

Arzuhal
No.

3273/3273

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

Dilekçi : Mâlûl olması hasebiyle kendisine babasından maaş 
bağlanması lâzımgeleceğine dair Milli Müdafaa Vekâletine mü- 
racaatte bulunduğu halde müspet bir netice elde edemediğini 
beyanla, gereğinin müstacelen yapılması hususunun teminini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yetim maaşına taallûk eden 
talebini tekrar aidolduğu Vekâlete karşı dermeyan etmesi ve 
bu bapta ihtilâf vukuu halinde de usulüne tevfikan kaza mer
ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki isteği hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1595 25 . III 1959

Dilekçi : Tapu ve icra mukavelenmaesi ile zilyed ve muta
sarrıf bulunduğu gayrimenkullere Yenice köyü ihtiyar heyeti 
tarafımdan müdahale ve tecavüz edildiğinden bahsile, bu mü
dahale ve tecavüzün önlenmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü Dahiliye Vekâletinden alman cevpata; 
ötedenberi 210 hanelik Yenice köyü ahalisi tarafından intifa 
edilmekte olan Hazine arazisinin dilekçi ile arkadaşlarına ki
raya verilmesinin mahzurlu görülerek bu baptaki mukavele
nin vilâyetçe feshedildiği ve başkaca bir müdahale ve teca
vüzün vâki olmamış bulunduğu bildirilmekte olmasına göre, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1596 25 . III . 1959

Ali Akgiil Dilekçi : Safiye adındaki kadının, babası Vahit Akgül’ün eşi
Kürkükleı- köyünde olmadığı halde, birtakım hileli yollarla kendisini babasının eşi 
Alaplı olarak gösterip dul maaşı almakta bulunduğunu beyanla, duru

munun incelenerek kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alman bu husustaki 
cevabi yazıda; adı geçen Safiye Akgül’ün, dilekçinin babası Va
hit Akgül’ün nikâhlı eşi olduğu nüfus kaydından anlaşılarak 
kendisine dul maaşı bağlandığı ve yapılan bu muamelede bir 
yanlışlık bulunmadığı bildirilmekte olmasına ve dilekçinin aidol
duğu mahkemeye müracaatle mezkûr resmî kaydın aksini ispatta

Mustafa Ö/.denıir 
Yenice köyünde 
(ielendost

Hükmü Çakır 
Kııloğlu mahallesi 
Bahçe sokak No: 23 
Erzurum
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

muhtar bulunmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1597 25 . III. 1959

4941/4941 Tacettin Dinçalp 
Doğancılar caddesi 
Eşref Saat sokak 
No: 31
Üsküdar - İstanbul

Dilekçi : Elindeki rapora nazaran vazife malûlü addedilerek 
kendisine o yolda maaş bağlanması lâzımgelirken, Emekli San
dığınca âdi mâlûl sayılarak bu suretle muameleye tâbi tutulmuş 
olduğunu, Devlet Şûrasında açtığı dâvanın da usul noktasından 
reddedildiğini beyanla, bahis mevzuu rapor gereğince vazife mâ- 
lûlü aylığı tahsis edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, 5434 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince, itiraz hakkını Maliye Vekâletine karşı isti
mal etmeden Devlet Şûrasına müracaatte bulunduğu ve bu su
retle kanuni mercii tecavüz ettiği için, vazife mâlûlü addedilme
sine mütedair olan dâvası reddolunmuş bulunmasına ve mezkûr 
dâvanın bu suretle usul noktasından reddedilmiş olması, o dâva 
mevzuunun teşrii uzuv tarafından incelenerek karara bağlanma
sını gerektirmiyeceğine ve çünkü bu kabil ihtilâfların hal mercii 
mahsus kanununda açıkça gösterilmiş olmasına mebni, müstedi- 
nin vâki talebinin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1598 25 . III. 1959

4923/4923 Fatma Turhan Dilekçi : Kocası Haşan Turhan’ın katli hâdisesiyle ilgili tah-
Karaman köyünde kikat evrakının, alâkasızlık ve tarafgirlik yüzünden hakikate 
Akçaabat uygun olarak tanzim edilmediğini ve delillerin Ağır Ceza Mah

kemesince yeniden tesbiti ve şahitlerin dinlenmesi halinde bu 
hakikatin meydana çıkacağını beyanla, bu yolda hareket edil
mesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre mah
kemelerin vazife ve salâhiyetine müdahale asla caiz olamayaca
ğına ve icabında tahkikatı genişletmek ve derinleştirmek alâkalı 
kaza merciinin yapacağı işlerden olmakla müstedinin bütün 
iddialarını bu mercie karşı dermeyan etmesi iktiza edeceğine gö
re vâki talebin bu sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1599 25 . I I I . 1959
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5075/5075

Arzuhal
No.

4704/4704

4958/4958

4959/4959

Rıza Aydoğan 
Camili köyünde 
Kozan

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

Dilekçi : îmar ve ihya ederek senelerden beri tasarruf etmek
te olduğu arazinin bu kere muhtaç çiftçilere tevzii cihetine gi
dilmesinin mâdelet ve hakkaniyete uygun düşmiyeceğini beyan
la, mezkûr yerin elinden alınmaması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta İmar ve İskan Ve
kâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1600 25 . III. 1959

Abdürrahim lllııo 
Ziraat Bankası nıc 
muıiarından 
Tire

Mustafa Sahran 
Tepecik 1153 sokak 
No: 56 
İzmir

Dilekçi : Okul masraf ve tazminatının affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesin
de derpiş edilmiş bulunan hususi affın, Hâzinenin şahsi hakları 
cümlesinden olan bu gibi masraf ve tazminata teşmiline imkân 
görülemediğinden, dilekçinin vâki talebinin bu sebepten reddine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1601 25 . III. 1959

Dilekçi : Tapu ile mutasarrıf olduğu bir gayrimenkulün 
140 metrelik kısmının Sebile Uçman adındaki kadın namına 
teesiline mütedair olan hükümde isabet bulunmadığını beyanla, 
bu hükmün iptaline karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzun 54 ncü maddesi hükmiyle kabili telif görülememe- 
sine ve mumaileyh, mezkûr hüküm münasebetiyle kanun yolu
na müracaatte muhtar bulunmasına binaen, vâki talep hak
kında zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1602 25 . III. 1959

Nizamettiıı llatib 
oğlıı ve arkadaşları 
Şerefiye Vakfı nıiis- 
teciri tüccar 
Bitlis

Dilekçiler : Bitlis’de Şerefiye ve meydan vakıfları müte
vellisi Celâl Şerefhanoğlu’nun, Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Tevcih Komisyonunca azline mütedair olan kararda hiçbir 
veçhile isabet bulunmadığını beyanla, bu kararın iptalini ve 
tevliyetin tekrar adı geçen Celâl Şerefhanoğlu’na tevcihini is
temektedirler.

Gereği düşünüldü : Tevliyetten azledilmiş olan kimsenin 
bu baptaki karar aleyhine kanun yoluna başvurması lâzımge-
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leceğine göre vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1603 25 . III. 1959

5088/5088 Ömer Malkoç Dilekçi : Samsun’daki arsası üzerine bir ev yaptırmak üze-
DDY Başrevizörlü- re kendisine onbeş bin lira borç verilmesini istemektedir.
ğünde Şef Revizör
16630 Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta usulüne tevfikan
Basmane - İzmir Emlâk ve Kredi Bankasına müracaatte bulunması lâzımgele- 

ceğinden vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1604 25 . III. 1959

Dilekçi : Meşrutan tahliyesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin usulü dairesinde kanun yo
luna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında 
bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1605 25 . III. 1959

Dilekçi : Kütahya’da, alâkalı makamın vermiş olduğu 
müsaade üzerine açmış olduğu Kuran kursunun valilikçe 
kapatılmış bulunduğunu ve bu muamelenin vatandaşlık hak 
ve hukukunu ihlâl ettiğini beyanla, sözü geçen kursun tekrar 
açılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine ve Dahiliye Vekâ
letinden alınan cevaba göre bu hususta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1606 25 . III. 1959

4848/4848 Orhan üçok Dilekçi : Çankırı Barosu avukatlarından Hamit Şehirlioğ-
Alibey mahallesi lu’nun iki taraflı iş yapmakta olduğunu beyanla, kanuni ik- 
No: 16 tizasımn ifasını istemektedir,
Çankırı

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta kanunun tâyin 
ettiği mercie müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki

4228/4228 Vedat Yavuzer 
Hükümet caddesi 
No: 66/A 
Kütahya

4943/4943 Mehmet Birinci 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Fethiye
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E ıcümeıı kararı ve ııe sebepten verildiği

4846/4846

4938/4938

5083/5083 
(S. No: 1)

4757/4757 
(S. No: 2)

talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1607 2 5 .III.1959

Dilekçi : Mahkemece hüküm altına alınmış olan okul taz
minatının affını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesin
de derpiş edilen hususi affın, Hâzinenin şahsi hakları cüm
lesinden olan bu gibi alacaklara şümulü bulunmadığından, 
vâki talep hakkında zikredilen sebepten encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1608 «25 . III. 195»

Dilekçi : Deniz Kuvvetleri Kumandanlığına bağlı Deniz 
Harb Okulu ve Koleji Kumandanlığının, kendisine aidolan 
ortaokul diplomasını vermemekte bulunduğunu, beyanla, bu 
diplomanın sözü geçen kumandanlıktan alınarak adresine 
gönderilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Millî Müdafaa 
Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki 
talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1609 25 . III. 1959

Dilekçi : Millî mücadelede fevkalâde hizmeti sebk eden 
Haşan Efenin karısı olduğunu, kocasının vefatından sonra 
kimsesiz kalarak muhtaç bir duruma düştüğünü beyanla, 
kendisine kâfi miktarda aylık bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kan gütme saikiyle adam öldürenlerle bunların 
hısımları hakkında olunacak muameleye dair olan 3236 sayılı 
Kanunun ya ilgasını yahut hakkaniyet ve adalete uygun bir 
şekilde tadilini istemektedir.

kak ı\o: H 
Kayseri

Ayşe Yaleııı 
Sayitgazi mahallesi 
Dinçi iirk sokak 
No : 37 
Kayseri

lfamo Kaıılıoğhı ve 
Mehmet Yıldız 
Kalpaklıoğlu mahal
lesi Kalenıkırcı so.-

Yılıııaz (Jürim 
Selâmsız caddesi 
Hamam sokağı 
No: 26
Üsküdar - İstanbul

Vedat Küker 
Harmanlı köyünde 
Ardanuç



24
Arzuhal

No.

4924/4924 
(S. N: 3)

4929/4929 
(S. No: 4)

4916/4916
(8. No: 5)

,1098/5098 
(S. No: 6)

5092/5092 
(S. No: 7)

5093/5093 
(S. No: 8)

5076/5076 
(S. No: 9)

41)30/4930 
(S. No: 10)

4931/4931 
(S. No: 11)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mahmut Eker 
Başşofor; Telefon 
Müdürlüğünde 
Ankara

Rasim Kırbıyık 
Savuca köyünde 
Söke

Recep Tanca 
PTT Telefon Md. lü
ğü Santraller Baş
mühendisliğine Tek- 
nisiyen S. 1238 
İstanbul

Mehmet özbükücii 
PTT Telgraf Tekni- 
siyeni 
Ankara

Haşan Zorlu ve ar
kadaşları
Nüfus İdaresinde
memur
Fethiye

Tcvfik Bal.valı 
îbrahimçelebi ma
hallesi Postane ya
nında No: 214 
Manisa

Fatma Bayazıt 
Ycnimahallede 
Andırın

Ayşe Şarklı 
Recep mahallesi öz- 
can caddesi No: 2] 
Burdur

Hasaıı Basri Böke 
Kaleiçi Doğan ma
hallesi Arif paşa cad
desi No: 44 
Edirne

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

* Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
kırk yaşını doldurmuş olmasından dolayı geçmiş senelere ait 
hizmetlerinin borçlandmlmadığım beyanla, kendisinin ve em
salinin mezkûr sandığa iştirakçi olarak kabulleri hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Aydın Belediyesinde ve buradaki sair resmi ve 
hususi müesseselerde çalışan işçilere çok az yevmiye veril
mekte olduğunu beyanla, bunlara verilecek yevmiyelerin de 
emsalleri derecesine çıkarılmasını . sağlıyacak bir kanun ted
vin edilmesini istemektedir

Dilekçiler : Geçmiş hizmetlerinin borçlandırılmasını ve do- 
layısiyle Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul edilmelerini 
teminen, 5434 sayılı Kanunda lüzumlu tedilâtın yapılmasını 
istemektedirler.

» » » » » »

Dilekçiler : Fethiye felâketzedelerinden olduklarını, Em- 
’âk Bankasına olan ipotekli mesken borçlarını ödeyemiyecek- 
-erini beyanla, bu borçlarının Devletçe ödenmesini veya affe
dilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını 
veya nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir.

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Balkan Harbinde şehit düşen kocasından bağ
lanan maaşın, evlenmesi dolayısiyle kesildiğini ve sonradan 
dul kaldığını beyanla, bu aykğın tekrar tahsisini istemektedir.

Dilekçi : 6122 sayılı Kanunun makable teşmili suretiyle 
kendisine de emekli ikramiyesi verilmesini istemektedir.
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4937/4937
(S. No: 12)

Arzuhal
No.

4972/4972 
(S. No: 13)

4948/4948 
(S. No: 14)

4947/4947 
(S. No: 15)

4975/4975 
(S. No: 16)

4977/4977 
(S. No: 17)

4852/4852 
(S. No: 18)

4858/4858 
(S. No: 19)

4622/4622 
(S. No: 20)

A ızukal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fevzi Erbay 
Bakır Maden İşçileri 
Sendikası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Maden

Nagıı Terk ut 
Sadiye köyünde 
Mersin

Kadir Siner ve ar
kadaşları
Mühimmat Fabrikası
işçileri
Kırıkkale

İbrahim Karaman 
Aragiriş köyünde 
Tirebolu

Erdoğan Erkan 
Teknisiven teğmen 
Ord. 4. Kd. Tam 
Konya

Niyazi Erter
öğretmen
Salihli

K. Laskari 
Avukat; Büvükbalık 
Han No: 42 - 43 
Galata - İstanbul

Ahmet Erbaş ve ar
kadaşları
Seçim Sandık baş-
kanları namına 
Yozgad

Süleyman Yıldırım 
Kadıköy Eğitmeni 
Pamukova

Encümen kararı '<*. ne sebepten verildiği

Dilekçi : Bakır madeni fabrikası işçilerinin yevmiye ve 
ücretlerinin % 50 nispetinde artırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : 6302 sayılı Kanunla on bin liraya çıkarılmış olan 
mesken kredisinin on beş bin liraya iblâğını istemektedirler.

Dilekçi : Babası ile annesinin 1339 yılında birleşmelerinden 
dünyaya geldiğini, babası üzerine nüfusa kayıt ve tescili hakkın- 
daki dâvasının mahkemece reddedilmiş olduğunu beyanla, nesebi 
sahih olarak babası üzerine kaydedilmesi hususunun teminini 
istemektedir.

Dilekçi : 5802 sayılı Kanun mucibince teknisiyen subaylığa 
nasbedilmiş olanların da, 6137 sayılı Kanuna tevfikan yedeksu- 
baylıktan muvazzafa nakledilenler gibi, yarbaylığa kadar yük
seltilmelerini teminen mezkûr 5802 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Sayın Başvekilin müessif tayyare kazasından sağ ve 
sabm kurtulmuş olmasından mütevellit sevincini ve bu kazada 
şehit düşenlerin bu elim akıbetlerinden dolayı da duyduğu tees
sürü izhar ettikten sonra, umumi mahiyette bir af kanunu çıka
rılmasını istemektedir.

Dilekçi : Harb malûllerini alâkadar eden 5434 sayılı Kanu
nun 64 ncü maddesini, değiştiren 6795 numaralı Kanunun muad
del 64 ncü maddesinin tefsire muhtacolduğunu beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler ; Mebus seçiminde sandık kurulu başkanlığını yap
mış olanların halen tahsisatlarım alamadıklarını beyanla, Öden
mesi hususunun temin edilmesini istemektedirler

Dilekçi : Eğitmen ücretlerinin arttırılmasını, bunlara çocuk 
zammı verilmekle beraber emeklilik hakkı da tanınmasını iste
mektedir.
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Arzuhal

No.

4644/4644
(S. No: 21)

4640/4640
(S. No: 22)

4645/4645 
(S. No: 23)

4635/4635 
(S. No: 24)

4634/4634 
(S. No: 25)

4623/4623 
(S. No: 26)

4841/4841 
(S. No: 27)

4842/4842 
(S. No: 28)

Ömer Doğan 
Ceza evinde mevkuf 
ve mahkûmlar namı
na
Malatya

I I.avretl iti Akkoyun
ve arkadaşı
('eza ve Tutuk evleri
gardiyanları
Başkale

Han i l e Can 
Kozağaç köyünde 
Akşehir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Beyti (üirdanı ve ar
kadaşları
Tarım kredi koope
ratifleri memurları 
adına Merkez T. K.
K oo. M i'ıd ii rii 
Manisa !

Ferit (Jalip Miider- 
risoğlu
Mahkeme kâtiplerin
den
Fethiye

Ali İlhanı i Y uınruk- 
çal
A tatürk Lisesi Fran
sızca öğretmeni 
Ankara

Mahmut Pamukçu 
PTT Telefon Müdür- 
lüğünde Başbakıeı 
S. 1030 
İstanbul

Kemal Akı 
PTT Telefon Müdür
lüğünde Başbakıcı 
S. 1061 
İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını iste
mektedir.

Dilekçiler : Ceza evi gardiyanlarının almakta oldukları üc
retlerin artırılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Yugoslavya ’daİki Türk mal ve menfaatlerinin 
tazminine mütaallik Protokolün tasdikine dair olan Kanuna, 
Yugoslavya, Hükümetinin tediyesini ' taahhüdettiği mebaliğiı: 
Merkez Bankasına yatırılarak istihkak sahiplerine tevzii hak
kında bir madde eklenmesini istemektedir.

Dilekçiler : 2836 sayılı Kanunla kurulan Tarım Kredi, 
kooperatiflerinde çalışan memurlara da, diğer memurlar gibi 
yüzde yüz zam yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununda yer alan borçlanma 
müddetinin son bir defa daha uzatılmasını istemektedir.

Dilekçi : Yabancı memleketlerde yaptığı öğretmenliğin de 
nazara alınarak bu öğretmenlikte geçirdiği müddetin borç 
lanma yoliyle şimdiki hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçiler : 5434 sayılı Kanunun neşri tarihinde kırk ya
şım doldurmuş olmalarından dolayı geçmiş senelere ait hiz
metlerinin borçlanma yoliyle kabulüne imkân görülemediğin
den bahsile, mezkûr kanunda lehlerine yapılacak bir tadil ile, 
bu hizmetlerinin dahi tescile tâbi tutularak kendilerinin de 
iştirakçi sıfatiyle Emekli Sandığına girmelerinin temin edil
mesini istemektedirler.

» » » » » »



_  27 —
Arzuhal

No.

4843/4843 
(S. No: 29)

4844/4844 
(S. No: 30)

4845/4845 
(S .  l To : 3 1 )

4501/4501
(S. No: 32)

4761/4761
(S. No: 33)

4771/4771
,(8. No: 34)

4751/4751 
4952/4952 

( S. No: 35)

4691/4691 
(S. No: 36)

4693/4693 
(S. No: 37)

4762/4762 
(S. No: 38)

4760/4760
(S. No: 39)

Fazıl Tunçgil 
PTT Teknisiyeııi 
Adaj)a/.arı

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Soy fi Sezeralp 
PTT Başteknisiyen i 
İzmit

Ahmet Ftkaıı 
PTT Fen nî Tesisat çı-
•sı

İzmit

(■eza Kvimloki bü
kümlüler 
Sanısını

Zekeıiya Şereıı 
Sucukçu Musa so
kak No: 5 
Bastaneı - İstanbul

Hüseyin Balabanlı 
Kkrek köyünde 
Çayırlı - Erzincan

Bedri (îündüz 
Daimî Fneiimeu 
Azası 
Bingöl

DDY. Sendikası İda
re Heyeti 
Çankırı

Hüseyin Sevinç 
Merkez Kooperatif 
Müdürü 
Sandıklı

Kifat Tekiıı ve arka
daşları Çvî}.
28. Tüm. 110. Top. 
Tb. Oto Makinist Uz; 
Sankışla - Ankara

Mehmet Tezcaıı 
Ortaokul Müdürü 
Hadim - Konya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : 5434 sayılı Kanunun neşri tarihinde kırk ya
şını doldurmuş olmalarından dolayı geçmiş senelere ait hiz
metlerinin borçlanma yoliyle kabulüne imkân görülmediğin
den bahsile mezkûr kanunda lehlerine yapılacak bir tadil ile 
bu hizmetlerininda hi tescile tâbi tutularak kendilerinin de 
iştirakçi sıfatiyle Emekli Sandığına girmelerinin temin edil
mesini istemektedirler.

» ' » » » « »

» »

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılma
sını istemektedirler.

Dilekçi : İstidasında yazıb sebeplerden dolayı emekli maa
şının artırılması lâzımgeleceğini beyanla, durumunun tetkik 
edilerek aylığının tezyidini istemektedir.

Dilekçi : Sayım Vergisinin kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Daimî encümen âzalanna verilmekte olan tahsi
satın da artırılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Devlet Demiryolları işçilerinin ücretlerine de 
z|am yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Tarım Kredi kooperatifleri memurlarının da Dev
let personeli içine almarak % 100 zmadan istifade ettirilme
lerini istemektedir.

Dilekçiler : Uzman çavuş olduklarını, kendilerine de diğer 
Ordu mensuplan gibi tayın bedeli verilmek lâzımgeleceğini 
beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi: 1957 yılı mebus seçiminde Sandık Kurulu başkan
lığı yaptığı halde ücretini bugüne kadar alamadığını beyanla, 
tesviyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.
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4752/4752 
(S. No: 40)

Arzuhal
No.

4748/474S 
(S. No: 41)

4747/4747
(S. No: 42)

4709/4709 
(S. No: 43)

4703/4703 
(S. No: 44)

4698/4698 
(S. No: 45)

4986/4986 
(S. No: 46)

Süleyman Felent 
Muhasebe Müdürü 
Tunceli

Ali Akdağ ve arka
daşları
Köy İhtiyar Heyeti 
Halkalı

Fuat Bakırlı, ve ar
kadaşları 
Tüccar 
Antalya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Bekir Varol ve arka
daşları 
Diyadin

Duran Gencer 
Cumhuriyet m ahal - 
leşinde 
Kozan

A. F. Tosunoğlu 
Turgutreis mahallesi 
Uzıınvol No: 61 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Muhasebelere verilmekte olan kasa tazminatının, 
eski maaş tutan üzerinden tediye edilmesi mağduriyetini mu- 
oibolacağmdan bahsile, mezkûr tazminatın yeni esas üzerin
den verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Fakir ve meskensiz her köylü vatandaşın da 
bir yuvaya sahibolabilmesini temin için 6188 sayılı Kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Memur, emekli, dul ve yetim maaşlarına icrası 
kararlaştınlan zamlara muvazi olarak, esnafın mâruz kaldık- 
lan maişet sıkıntısını da hafifletmek maksadiyle, geçim indi
riminde dahi değişiklik yapılması ve bu suretle vergi adaletinin 
tam mânasiyle tecelli ettirilmesi lâzımgeleceğini beyanla, ikti
zasının müstacelen ifasını istemektedirler.

Düekçiler : 1957 mebus seçiminde Sandık Kurulunda vazife 
gördükleri halde yevmiyelreini alamadıklarını beyanla, istih
kaklarının ödenmesi hususunun teminini istemektedirler.

Dilekçi : Kendisine, mesbuk askeri hizmetlerinden ve mâ- 
lûliyetinden dolayı, maaş bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, 
bu hususu temin için bir kanun teklif edilmesini istemektedir.

Dilekçi : 1959 yılının birinci devresinde yaş haddinden do 
layı emekliye sevkolunacak ve bu sebeple artıştan kısa bir za
man istifade edecek olan Barem dâhili memurlara, son zam üze
rinden emekli aylığı bağlanması hususunun teminini iste
mektedir.

Gereği düfünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn gösterilmiş olan 
taleplerin, yeni bir kanun veya tefsir teklifi mevzuu ile ilgili 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talepler hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar vrildi.

Karar No. Karar tarihi

1610 25 IH . 1959

Osman Çorumlu ve Dilekçiler : Motörlü nakil vasıtası işletmekte olduklannı.
arkadaşları kendilerinin de şoförler gibi defter tutma mükellefiyetinden
Şoförler Cemiyeti muaf tutularak, işlettikleri vasıtaların nev’i ve takatlanna gö- 
Başkanı re dereceli maktu vergiye tâbi tutuhnalannın hakkaniyet ve
İskilip madelete uygun düşeceğini beyanla, bu yolda muamelesi ifası

hususunun teminini istemektedirler.



4970/4970 
(S. No: 47)

A rzu h al
No.

5084/5084 
(S. No: 48)

4979/4979 
(»S. No: 49)

5081/5081 
(S. No: 50)

5080/5080
(K. \ 0: 51)

4919/4919
(S. No: 52)

4928/4928 
(S. No: 53)

4932/4932
(S. No: 54)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı adresi

İbrahim Korkma/ 
Pazar köyünde 
Akyazı

Mehmet Ali Arıt 
Emekli Sağlık me
muru 
KaraisalI

Vıısuf Hoeaoğhı 
Karadeniz caddesi 
ihtiyatlı sokak 
No:3/1
Fatih - İstanbul

Mahizer < i üzül an 
Orhanlar mahallesi 
Tokmaklar sokak 
No: 58 
K. D. Ereğli

Mehmet Ergun Se- 
mizoğhı
Zaviyesııltan mahal

lesi Canbaba sokak 
No: 10 
A fvoıı

Necmettin Tezkazan 
Sarmaşık caddesi 
Redif sokak No: 13 
Kara gümrük - İstan
bul

Mehmet Yılmaz
(i öl başı m alı ailesinde
IJlııbey

Aziz Belevecikli ve 
arkadaki an 
Yaprak tütün
ller/e

29

Encüm en kararı ve  ne seb ep ten  v e r ild iğ i

Dilekçi : Akyazı kazasının Pazar köyünde oturmakta ol
duğunu, on nüfusdan ibaret ailesi efradının maişetlerini, elin
deki dört dönüm arazinin hasılatiyle temin edemediğini, baş
kaca bir gelir ve kazancı da bulunmadığını beyanla, Çatalköp- 
rü ve Yazlık köylerinde dağıtıma tabi tutulan topraklardan 
kendisine de ihtiyacına yeter miktarda verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Fiili hizmetinin yirmi beş seneyi mütecaviz bulun
duğunu, geçmiş hizmetlerini borçlandığından bu hesaba dâhil 
daha üç yüz lira borcu kaldığını, bu parayı tekaüde şevki tari
hinde ödeyemediği için hizmetinden üç yılının tenzil edilerek
22 sene üzerinden emekli aylığı bağlandığını, mezkûr 300 lira
yı bu defa temamen ödeyeceği cihetle tenzil edilen üç yılın da 
hizmet müddetine ilâvesi gerekeceğini beyanla, kendisine yir
mi beş sene üzerinden tekaüt maaşı tahsisini istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan'dan serbest göçmen olarak Türkiye'
ye geldiğini, Vekiller Heyeti karariyle vatandaşlığa kabul edil
diğini, gördüğü lüzum üzerine Belçika'ya gideceğini beyanla, 
kendisine pasaport verilmesi hususunun sağtanmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Ölü kocasından kendisine ve 13 yaşındaki oğluna 
yetim maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Kesilen emekli aylığının, maluliyeti hasebiyle tek
rar bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Geçmiş pazar ve resmi tatil günlerine ait istihka
kının bir an evvel ödenmesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Yürürlüğe giren imar ve iskân Kanunu gereğince 
kendisine köyünde veya halen oturmakta olduğu kaza mer
kezinde bir ev yaptırılması hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Mevcut kredilerinin (tek imza) ile daha üç 
sene devam ettirilmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.
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Arzuhal

No.

4946/4946
(S. No: 55)

4973/4973 
(S. No: 56)

4987/4987 
(S. No. 57)

4989/4989 
(S. No :58)

4847/4847 
(S. No: 59)

4646/4646
(S. No: 60)

4639/4639 
(S. No: 61)

4631/4631
(S. No: 62)

4626/4626 
(S. No: 63)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Metin 
Yenidoğan mahalle
si 2. sokak No: 27 
Taşlılarla - İstanbul

M. Reşat Erçoşkuıı 
Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri Mü
messilliğinde memur 
Selanik caddesi No: 
7X
Yenişehir - Ankara

Ali Osman Sağer 
DDY Fabrikaları 
Terinin Bürosunda 
S. No:25595 
Eskişehir

Haşan Menşeli 
Şamlı sokak Kah
veci Yuıırıs eliyle 
Keıııetaltı - İzmir

tdris lsıkkaya 
Bulanık köyünde 
(îöyniik

Cahit Hacı Kuyum
cu
Sereneebey yokuşu 
Komutanlık bahçesi 
No: 79
Beşiktaş - İstanbul

Şefik Baylıan 
Dere mahallesi köşk 
caddesi No: 27 
Erzurum

İsmail Erhür 
Tapu Dairesi No: 38 
Sultanahmet - İstan
bul

Zeki Hotom 
Şehremini; Uzıınvu- 
suf mahallesi Uzun- 
lıalil sokak No: 14 
İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borcunu ödiyecek durumda 
bulunmadığını beyanla, bu borcun terkin ettirilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : İstidasında ileriye sürdüğü sebeplerden dolayı 
aylık ücretinin ve emeklilik derecesinin düzeltilmesi lâzımge- 
leceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi olarak 15 sene 6 ay 
çalıştıktan sonra ustabaşılıkla memur sınıfına geçtiğini beyanla, 
mezkûr 15 sene 6 aylık hizmetinin de emeklilik süresine eklen
mesini istemektedir.

Dilekçi : Hücra bir köşede gazete satmasına İzmir Bele
diyeci zabıta memurları tarafından mümanaat edilmekte oldu
ğundan bahsile, bu halin önlenmesini ve eskisi gibi gazete 
satmasına müsaade edilmesi hususun teminini istemektedir.

Dilekçi : Malul aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulü hakkındaki müraca 
atının ilgili makamlarca henüz cevaplandırılmadığını beyanla, 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Vakıflar idaresinden almakta olduğu intifa hak
kının bugünkü rayice göre hesaplanması hususunun teminini 
istemektedir.

Dilekçi : iskân Kanunu gereğince kendisine bir göçmen evi 
verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Evinin yıkılmaması hususunun İstanbul Belediyesi
ne bildirilmesini istemektedir.
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Arzuhal

No.

4624/4624
5374/5374

-1756, 47-')( i 
(S. No : 65)

4766/4766 
(S. No: 66)

476N/476N 
5376/5376 

(S . No: 67 )

4697/4607 
i S. N o: (İS )

4710 1710 
(S. No: 60)

4754/4754
(S. No. 70)

4701/4701
(S. N o : 71 )

1617/4617 
( S. N o : 7l*)

4633/4633 
(«S. No: 73)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı \ e adresi

M a h m u l  Çet i ı ıkaya  
ve a r k a d a ş l a r ı  
K a r a d ı v a r  k ö y ü n d e  
.Mcrsiıı

D u rs u n  K e r im  
M ak s u d iy e  k ö y ü n d e  
D oğançay  - (¡ey  ve

Ş a b a n  S önm ez  
K a r a d e r e  k ö y ü n d e  
B e y e u m a  - Z o n g u l 
dak

Ali  Taskoyaı ı  
( ’am l ık  k ö y ü n d e  
S e lçuk  - İz m i r

M u s ta fa  K a v as  ve 
a r k a d a ş l a r ı  
I layva ı ı  ye t iş t  ¡ f ic i 
leri
B azk ı ı lu  k ö y ü n d e  
Söke

Necip  Vuı*savaş 
S i i lk iye  m aha l les i  
Ijâle sokak N o : 3S 
1 ) i y a rb a k ı r

Hali l  Y ıldız  
B a k ı r  İş le tm esi Flo -  
ta sy o n  S e rv i s in d e  
N o : 033S 
Ergani

R a m a z a n  O zm en  ve 
a r k a d a ş l a r ı  
I \ ınniyot bekçi ler i  
K a r a b ü k

D u rs u n  T e p e  
E a g u ş  köyi i ı lde  
I >. P. < >. B aşkan ı  
M es u d iy e  - O r d u

Ahm et Y ı lm az  

K a lab a  k ö y ü n d e  
A vanos

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Hâzineye ait araziden kendilerine de verilmesini 
istemektedirler.

Dilekçi : Fakir olduğundan ziraatle iştigal edemediğini, arazi 
ve çift hayvanı verildiği takdirde çiftçilik yaparak ailesi efra
dının maişetlerini temin edebileceğini, babasından kalan evinin 
de çok harabolduğu için yıkılmak üzere bulunduğunu beyanla, 
kendisine bu hususta yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Zonguldak kömür işletmesi tarafından bağlanan ye
tim aylığının vaktinden evvel kesildiğini beyanla, bu maaşın ka
nunun tâyin ettiği yaş haddine kadar verilmesine devam edil
mesini istemektedir.

Dilekçi : Oğlunun askerde olduğunu, göçmen bulunduğu 
halde kendisine iskân yolu ile bir gayrimenkul tahsis edilmedi
ğini beyanla, belediyece nakdi yardım yapılmasını ve iskân ida
resince de gayrimenkul tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Söke ve havalisinde koyun ticaretiyle iştigal et
tiklerini, bu yıl canlı koyunun kilosunu 6 liradan aşağı sattık
ları takdirde, Et ve Balık Kurumuna olan borçlarııiı ödiyemiye- 
cekleri gibi, maişetlerini de temin edemiyeceklerini beyanla du
rumlarının müfettiş marifetiyle tahldk ettirilerek gereğinin ya
pılmasını istemektedirler.

Dilekçi : 6320 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince alma
ya istihkak kesbettiği ikramiyenin verilmemekte olduğunu be
yanla, tediyesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Çocuklarının Devletçe okutturulmasmı istemek
tedir.

Dilekçiler : Çarşı ve mahalle bekçileri olduklarını, aldık
ları para ile geçinemediklerini beyanla, ücretlerinin artırıl
masını istemektedirler.

Dilekçi : Köylerine bir ilkokul yaptırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Çiftliğini işletmek üzere zirai yardıma ihtiyacı 
olduğunu beyanla, gereken paranın borçlanma suretiyle 
kendisine verilmesi hususunun teminini istemektedir.
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A r z u h a l

N o .

4742/4742 
(S. No: 74)

4853/4853 
(S. No: 75)

5095/5095 
(S. No: 76)

4854/4854 
(S. No: 77)

4857/4857 
(S. No: 78)

Malim Eker ve arka- Dilekçiler : Göçmen olduklarım, kendilerine tahsis edilen 
daşlan arazinin verimsiz bulunmasından dolayı maişetlerini sağlıya-
tldanlı köyünde madıklan gibi Hükümete olan borçlarını da ödeyemedikleri-
Karapmar ni beyanla, durumlarının tahkik ettirilerek mezkûr arazinin

verimli toprakla değiştirilmesini veya başkaca yapılması lâ- 
zımgelen bir muamele varsa o yolda hareket edilmesini iste
mektedirler.

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı,  s o y a d ı  vc a d r e s i  E n c ü m e n  k a r a r ı ve » «  s*b«pt«» v e r i ld iğ i

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş 
olan talep ve şikâyetlerin, son karan almıya yetkili idari 
makam veya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlan
ması lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mez
kûr talep ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muad
del 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ve müstedilerin usulü dairesinde sö
zü geçen makam ve mercilere aynca müracaatte muhtariyet
lerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1611 25 . III. 1959

Tevfik Uysal ve eşi 
Behrive Uysal 
Gazi caddesi No: 51 
Burdur

Sami Kandemir 
îsmetpaşa mahallesi 
Hamam sokak No: 29 
Ecabat - Çanakkale

Mehmet Ali Erdiıı 
Osmanlar köyünde 
İvrindi

Yusuf özdemir 
Oedidiye mahallesi 
Sakarya sokak No: 
25
Düzce

Dilekçiler : Hamit Cine adındaki şahsın sarhoşlukla ev
lerine taarruz ederek kendilerini yaraladığı ve bu baptaki ta
bip raporu da dosyasında bulunduğu halde, adı gecenin he
nüz tevkif edilmediğinden bahsile, tevkifi hususunun sağlan
masını istemektedirler.

Dilekçi : Deniz Kuvvetleri Kumandanlığının 30 . III . 1957 
tarihli bir emriyle meslekî kifayetsizlikten dolayı emekliye 
sevk edildiğini, siciline nazaran bu husustaki muamelede asla 
isabet bulunmadığını beyanla, tekrar tavzifini istemektedir.

Dilekçi : Askerliğini yaparken vazife esnasında sakatlan
dığını ve bu yüzden çürüğe aynlarak terhis edildiğini, mâ- 
lûliyet aylığı bağlanması hakkında Emekli Sandığına vâki 
müracaatının da müddetin geçmiş bulunduğu ileri sürerek 
müspet bir neticeye bağlanmadığını beyanla, durumunun in
celenerek kendisine mâlûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Hakkâri’de vazifesi başında öldürülen oğlu jan
darma eri Canan Ozdemir’e dah  ̂ evvel göndermiş olduğu yüz 
liranın, mahallî posta idaresince jandarma mutemedi Ali Os
man Uzun’a verilmiş olup müteveffa oğluna teslim edilmediği 
anlaşılmış bulunduğundan bahsile, bu paranın mutemettbi.'. 
alınarak tarafına iadesi hususunun sağlanmasını istemektedir



— 33 —
A r z u h a l

N o .

4706/4706 
5057/5057 

(S. No: 79)

5077/5077 
(S. No:80)

4945/4945 
(S. No: 81)

4982/4982 
(S. No: 82)

4837/4837 
(S. No: 83)

4849/4849 
(8. No: 84)

4869/4869 
(S. No: 85)

4873/4873 
5056/5056 
5253/5253 

(8. No: 86)

4836/4836 
(S. No: 87)

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i

Hamdi İğler ve Satı 
Mehmet İçler 
Yeldeğirmeni Kara
kol sokak No: 44 
Kadıköy - İstanbul

İbrahim Erverdi 
D Demiryolları Gar
da yol çavuşu 
Çetinkaya - Sivas

Isaoğlu Musa 
Gümrük sokak Ada 
Han No: 8 
Galata - İstanbul

Mustafa Asım Işık 
Anafartalar caddesi 
Çocuk Sarayı kat 3 
daire 5 Avukat Hüs
nü Lostar yanında 
Ankara

Hükmü Çakır 
Kuloğlu mahallesi 
Bahçe sokak No: 23 
Erzurum

A lisan Al kan ve ar
kadaşları 
Cilcim köyünde 
Yusufeli

Osman özen 
Sepetçi mahallesinde 
No: 58 
Çorum

Ahmet Naci Altın- 
kaynak
Pazar mahallesi Pa
zar Camii sokak 
No: 56 
Samsun

Hükmü Çakır 
Kuloğlu mahallesi 
Bahçe sokak No: 23 
Erzurum

E n c ü m e n  k a r a r ı v e  n e  s e b e p te n  v e r i ld iğ i

Dilekçiler : Adlarına tahakkuk ettirilen (579) lira cezalı,' 
verginin kaldırılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Metre karesini sekiz liradan aldığı bir arsanm 
Maarif Vekâletince otuz kuruş gibi pek az bir bedelle istim
lâki cihetine gidildiğini beyanla, beher metre kare istimlâk; 
bedelinin hiç olmazsa sekiz liraya çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi : Nüfus cüzdanında annesinin adı kayıtlı olmadı
ğını beyanla, bu adm da mezkûr cüzdana dere edilmesi husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Tekaütlük müddetinin hesabında itibari hizmet 
zammının nazara alınmadığını beyanla, bu zammın fiilî hiz
metlerine eklenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresi mensubu iken tasfi
yeye tâbi tutularak istihkakı olan zamların verilmediğini 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir

Dilekçiler : Seksen bin lira kyımetinde olan arazilerinin] 
altı bin lira gibi çok az bir bedelle istimlâki cihetine gidilmek 
suretiyle 6830 sayılı Kanun hükümlerinin ihlâl edildiğini ileri 
sürerek gereğinin yapılmasını istemektedirler.

Dilekçi : Emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : ölü halasından kendisine intikal eden (1 700) lira 
ile banka faizinden hissesine düşen miktarın tarafına verilmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi . Mesbuk hizmetleri ve sıhhi durumu nazara alına
rak kendisine mâlûl aylığı bağlanması Iâzımgelirken, idarenin 
bu cihete yanaşmadığını beyanla, gereğinin müstacelen yapıl
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.
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A r z u h a l

N o .

4647/4647
(S. No: 88)

4628/4628 
5086/5086 

(S. No: 89)

4627/4627 
(S. No: 90)

4741/4741 
(S. No: 91)

4744/4744 
(S. No: 92)

4699/4699 
(S. No: 93)

4755/4755 
(S. No: 94)

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i

Kâzım Saygılıer 
Tepecik mahallesi 
Hisarardı caddesi 
No: 7 
Simav

Mustafa Erden 
8. Hava Üs. Adli Su
bay Tğm. (955-Assb.
5)
Diyarbakır

Osman Gürler 
Kestel köyünde 
Bursa

Sabri Demirbağ 
Kültür mahallesi 
Köprü sokak No: 93 
Elâzığ

Ahmet Kemal Ars- 
lan
Er güven sokak 
No: 37
Şoğukkuvu - Ankara

Aşağı Holpenk Kö
yü Muhtarlığı 
Elâzığ

Hamdi Bayar 
Millî Müdafaa Ve
kâleti Emekli Şube 
Müdürlüğü Muame
le Memuru 
Ankara

E n c ü m e n  k a r a n  v e  n e  s e b e p te n  v e r i ld iğ i

Dilekçi : 6741 sayılı Kanun mucibince kendisine emekli 
maaşı bağlanması lâzımgeleceğini ve PTT idaresinin bu bap
taki menfi muamelesinin mezkûr kanun hükümlerine aykın 
bulunduğunu beyanla, bu muamelenin kaldınlmasını ve tekaüt 
maaşının tahsisini istemektedir.

Dilekçi : 30 . VIII. 1955 tarihinde astsubaylıktan teğmenli
ğe yükseltildiğini ve buna göre 9 Mayıs 1958 de maaşının 50 
liraya çıkarılmış olması lâzımgeleceğini beyanla, gereğinin bu 
yolda yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : İskân yolu ile kendisine verilmiş olan gayrimen- 
kullerin sonradan elinden alındığını beyanla, hakkının iadesi 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Hakikata uygun olmıyarak verilen bir sicil üze
rine, müktesep haklan nazara alınmaksızın vazifesine son ve
rildiğini ve mezkûr sicilde yer alan isnat dolayısiyle sevkedildi- 
ği askerî mahkemece bereatine karar verilmiş bulunduğunu 
beyanla, tekrar tavsifini ve geçen günlere ait maaşlannın da 
tediyesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünde müs
tahdem iken 13 Temmuz 1958 tarihinde yaş haddinden dolayı 
emekliye sevkolunarak toptan ödeme yapıldığını, halbuki hiz
met müddeti yirmi beş yıldan fazla olduğu için kendisine te
kaüt maaşı bağlanması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir 
karar ittihazını istemektedir.

Dilekçiler : Elâzığ’da Atatürk Üniversitesi için istimlâk 
edilmiş olan köy halkına ait arazinin maksada tahsis edilme
miş olmasından dolayı sahiplerine iadesi lâzımgeleceğini be
yanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Dilekçi : Millî Müdafaa Vekâleti Emekli Şubesi Müdür
lüğünde sivil memur olarak çalıştığını, Tıp Akademesinde ya
pılan muayenesi neticesinde her iki gözünde anza bulunduğu 
tesbit edilerek gözlük kullanmasına lüzum gösterildiğini, yet
miş lira mukabilinde satmaldığı gözlük bedelinin, Divanı Mu
hasebat Birinci Dairesinin karanna uyularak vekâletçe veril
mediğini beyanla, mezkûr bedelin tarafına tediyesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş bulu
nan talepler; malî, adlî veya idari kaza mercilerince incelene
rek karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususla
ra taallûk ettiğinden, mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin



A r z u h a l  A r z u h a l s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı v e  a d r e s i
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E< c ü m e n  k a r a r ı v c  n e  s e b e p te n  v e r i ld iğ i

4130/4130 
(S. No:95)

4131/4131 
(S. No: İKİ)

4132/4132 
(S. No: 97)

4133/4133 
(S. No: 08)

4134/4134 
ıŞ. No: 99)

4151/4151 
(S. No: 100)

4152/4152 
(S. No: 101)

4162/4162 
(S. No: 102)

4163/4163 
(S. No: 103)

muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No.
1612

Karar tarihi
25 . III . 1959

Emine Çakar 
Yenihavat Kaledibi 
sokak No: 6 
Ankara

Sabahattin Kahra
man
İçlıisar mahallesi Hi
sar sokak No:
Ankara

Emin Şengül 
Ulucanlar Akbaş 
mahallesi Eylül so
kak No: 5 
Ankara

Mehmet Avcı 
Dışhisar Kaledibi 
Yenihavat mahallesi 
No: 11 
Ankara

Mehmet Candaş 
Yenihayat mahallesi 
Kaledibi sokak No: 6 
Ankara

Mehmet Hacıoğlıı 
İnegöl sokak No: 17 
Ulucanlar - Ankara

Hasaıı Tanyeri 
Hatay sokak No: 5/7 
Ankara

Hatice Oğuz 
Hale sokak Dedeoğlu 
Ap. No: 8 Daire 4 
Maltepe - Ankara

Hasaıı Çelik 
I(*hisar mahallesi İn
hisar sokak No: 14 
Ankara

Dilekçiler : Göçmen olduklarını, Ankara’da iskânları ka
rarlaştırıldığı halde şimdiye kadar kendilerine mesken ve
rilmediğini, Varlık mahallesinde muhacirlere mahsus olmak 
üzere inşa edilen binaların da sonradan başkalarına kiralan
mış olduğunu beyanla, bir an önce iskânlarını temin için, 
sözü geçen binaların müstacelen namlarına tahsisini istemekte
dirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin vâki taleplerini usulü dai
resinde îmar ve İskân Vekâletine karşı dermeyan etmeleri 
lâzımgeleceğinden mezkûr talepler hakkında bu sebepten en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla ka
rar verildi.
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4164/4164 
(S. No: 104)

A r z u h a l

N o .

4166/4166 
(S. No: 105)

4165/4165 
(S. No: 106)

4172/4172 
(S. No: 107)

4173/4173 
(S. No: 1.08)

4174/4174 
(S. No: 109)

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i

Ahmet Sahnaz 
Maltepe sokak No : 
18/1
Maltepe - Ankara

Mahmut Mayınlı 
Maltepe sokak No: 
18/1
Maltepe - Ankara

Zühtii Maçınlı 
Mine sokak No:16/6 
Maltepe - Ankara

Ahmet Sultat 
îçhisar sokak No : 
13/A 
Ankara

Hilmi Yurtsever 
Çınar sokak No : 
144/A
Yenimahalle - Anka
ra

İsmail Sever 
İlkokulda bekçi 
Kavaklıdere - Anka-

4175/4175 Ali Sever 
(S. No: 110) Son durak; Hakataş 

mahallesi No: 74/9 
Küçiikesat - Ankara

417li/417(i Masan Türköz 
(S. No: 111) Yukarı Kuyuyazısı 

Ovacık yolu üzeri 
No: 24
Etlik - Ankara

4177/4177 Mustafa Alev 
(S. No: 112) Îçhisar mahallesi 

Içhisar sokak No : 
9/B 
Ankara

4232/4232 Cemal Uçman 
(S. No: 113) Gündoğdıı mahallesi 

Dumlupınar sokak 
No: 53
Cebeci - Ankara

A r z u h a l

N o .

A r z u h a l  s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i

4242/4242 İsmail Kunduracı 
(S. No: 114) Ziraat V. Ziraat tş.

U Md. Şube 1 de
memur
Ankara

4249/4249 Mehmet Işık 
(S. No: 115) Yardım sokak No: 12 

Göçmen evleri 
Ankara

4250/4250 Adem Ahlemitoğlu 
(S. No: 116) Kurtuluş mahallesi 

Akbaş sokak No: 9 
Hacettepe - Ankara

4251/4251 Katma Acar 
(S. :No: 117) Yenidoğan; Çalış

kanlar mahallesi 
No:871
Çinçinbağları - An
kara

4260/4260 Nuri Çelik 
(S. No: 118) Meydan mahallesi 

Sarıkadın sokak No: 
31
Hamamönii - Ankara

4267/4267 Mustafa Kalfa 
(S. No: 119) Coşkun sokak No : 

116
Yenimahalle - Anka
ra

4270/4270 Cahit Uçman 
(S. No: 120) Giindoğdu mahallesi 

Dumlupınar sokak 
No: 53 
Ankara

4289/4289 Hüseyin Eren 
(S. No: 121) Gündeğmez mahal

lesi No: 7 
Kayaş - Ankara

4304/4304 Mal unut öztiirk 
(S. No: 122) 6/1987 yaka sicil 

sayılı Bl. zabıta me
muru 
Ankara

A r z u h a l

N o .

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i

4305/4305 tdris Hürses 
(S. No: 123) 75 yaka sayılı Bl. za

bıta memuru 
Ankara

4316/431(> Hüseyin Şenyurt 
(S. No: 124) Ulucanlar sokak 

No:116/C 
Ankara

4334/4334 Basri Makaklı 
(S. No: 125) Necatibey caddesi 

No:27/A
Yenişehir - Ankara

4335/4335 Muttali]) Molla 
(S. No: 126) İstanbul Belediyesi 

Fen İşleri yağlı bo
yacısı
Mecidiyeköyii - İs
tanbul

4437/4437 Vuslat Mumcuoğlıı 
(S. No: 127) Zafer mahallesi Ince-

oğlu sokak No: 37 
ödemiş

4819/4819 İbrahim Abraş 
(S. No: 128) Evkadım sokak No :

20
Fİ uçanlar - Ankara

4089/408Î) Mehmet Şeııtur 
(S. No: 129) Sultanmurat mahal

lesi No:374 
Yenidoğan - Ankara

4090/4090 Küsmen Çakır 
(S. No: 130) Şehit Gülersin sokak 

No: 34/D 
öncebeci - Ankara

4091/4091 Mustafa Demirci 
(S. No: 131) Şehit Gülersin sokak 

No:34/A 
öncebeci - Ankara

4092/4092 Rasiııı Demirci 
(S. No: 132) Şehit Gülersin sokak 

No: 34/B 
öncebeci - Ankara
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No.

Arzuhal

4093/4093 
(S. No: 133)

4094/4094 
(S. No: 134)

4095/4095 
(S. No: 135)

4096/4096
(S. No: 136)

4117/4117
(S. No: 137)

4122/4122 
(S. No: 138)

4123/4123 
(S. No: 139)

4124/4124 
(S. No: 140)

4125/4125 
(S. No: 141)

Ilasan Gürkan 
Şehit Serdar sokak 
No: 22/C 
Öncebeci - Ankara

Recep Çel i kel 
Şehit Serdar sokak 
No: 230
öncebeci - Ankara

Ilayri Bircaıı 
Şehit Gülersin sokak 
No: 34
Öncebeci - Ankara

Hasaıı Çel i kel 
Şehit Serdar sokak 
No: 22/D 
öncebeci - Aııkar ı

Ahmet Hançer 
İncirli caddesi No : 
10/4
Aşağıeğlence - Et
lik - Ankara

Mehmet Akbıyık 
tçlıisar Al it aş sokak 
No: 30 
Ankara

Hakkı O ezen 
Etlik; Son durak ile
risinde birinci Ayva
lı durağı No: 55/A 
Ankara

Mehmet Erol 
(¡azi Muştala Kemal 
Bulvarı Süsveren 
Mobilye Fabrikası 
Lojmanı
Maltepe - Ankara

Mehmet Hilmi De- 
mirdöveıı
Yollar 4 ncü Bölge 
Merkez atelyesinde 
Yıldırım Beyazil - 
Ankara

adı, soyadı ve adresi
Arzuhal sahibinin

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4129/4129 İbrahim Şenyurt 
(S. No: 142) Uluçanlar sokak 

No:118 
Ankara

4070/4070 Mehmet Çam 
(S. No: 143) îçhisar Alitaşı sokak 

No: 26 
Ankara

4071/4071 Ali Yılmaz 
(S. No: 144) Kurtuluş mahallesi 

Mortaş sokak No: 1 
Ankara

4072/4072 Ahmet Sert 
(S. No: 145) Yeni Turan mahalle

si Bozkurt sokak 
No: 5/F 
Ankara

4073/4073 Bekir Nalbantoğlu 
(S. No: 146) İncesu Tepesi Değir- 

meniistü sokak 
No:219/A 
Ankara

4074/4074 Ali rnutmaz 
(S. No: 147) Necatibev caddesi 

19/B 
Ankara

4088/4088 Ayşe Felıime Ertıığ- 
(S. No:148) bay

Gazi mustaf akem a 1 
bulvarı Süsveren Mo
bilya Fabrikası 
Ankara

4087/4087 Mustafa Kaya 
(S. No: 149) Dikmen Aşağı îmoç 

bağı No: 69 
Ankara

3991/3991 Nail Erdinç 
(S. No: 150) Yenihayat mahallesi 

Kal edibi sokak No : 
13
Ankara

3992/3992 Salih Sursoy 
(S. No: 151) Emekli Sandığında 

fçpoe bekçisi 
Ankara

4016/4016 Salim Balkanlı 
(S. No : 152) încesutepesi Değiı-- 

menüstü sokak No : 
216/1 
Ankara

4019/4019 Hüseyin Şeııgil 
(S. No: 153) Turgııtreis mahallesi 

Uzunyol Tunceli so
kak No: 9 
Ankara

4020/4020 Ali Şengül 
(S. No: 154) Tııro'utreis mahallesi 

Fzunyol Tunceli so
kak No: i)
Ankara

4021/4021 Münevver Gümiişte- 
(S. No : 155) kin Giizeltan sokak 

No: 20
Maltepe - Ankara

4022/4022 Mehmet Alkaıı 
(S. No: 156) öncebeci Samur so

kak No:20/B 
Ankara

4029/4029 Ali Güler 
(S. No: 157) Yenimahalle 11 ııci 

durak Çinar sokak 
No: 60 
Ankara

4030/4030 Ahmet Öncü 
(S. No: 158) Venituran mahallesi 

Canıi civarı No :
51/A 
Ankara

4031/4031 İbrahim Köktıına 
(S. No: 159) Yenimahalle (iııcı 

Durak Mulıaç sokak 
No: 55 
Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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4032/4032 Recep Paşaoğlu 
(S. No: 360) Yenihayat mahallesi 

1 ve 2 nci sokak kav
şağı No: 2/A 
Nuri Doğanca gece
kondusu 
Ankara

4033/4033 Mehmet Çetinkaya 
(S. No: 161) lneesutepesi Tuzna- 

zırı civarında 118/B 
hanede
Kurtuluş - Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4034/4034 Recep Çetinkaya 
(S. No: 162) İncesu Değirmcndü- 

zii No: 273/A 
Kurtuluş - Ankara

4047/4047 Ahmet Balseven 
(S. No: 163) Gümiişdere mahallesi 

No:45/A 
Ankara

4050/4050 Ahmet Yapan 
(S. No: 164) öncebeci İncesu Te

pesi No:125 
Ankara

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4051/4051 Haşan Çetinkaya 
(S. No: 165) lneesutepesi Değir- 

mendüzü No: 110 
Ankara

4069/4069 Mustafa Şenyurt 
(S. No: 166) Ulucanlar sokak 

No: 116/C 
Ankara

Karar No. Karar tarihi

1613 25 . III. 1959

Reis
Çorum Adana Bolu Diyarbakır Erzurum Konya

11. Ortakcıoğlu II. öner M. Dayıoğlu K. Tayşi M. Eyüboğlu S. Sayın

Trabzon Yozgad
O. N. Lermioğlu S. Eronat

(Arzuhal Sayısı : 234)

T. B. M. M. Matbaam



Devre

Arzuhal
No.

' 4 6 6 4 / 4 6 6 4

4 7 3 7 / 4 7 3 7

4 6 1 5 / 4 6 1 5

: XI ___ . içtima : 2
T. B. M. M.

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Sayı : 40 İt*- 

10 . V I . 1959 Çarşamba

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

M. Sait Avdm (A rzuhalin  hülâsası: 6273 sayılı Kanuna tevfikan maaşların-
M a a r i f  M ü d ü r l ü -  da yapılması lâzım gelen intibak muamelelerinin geciktirilm iş
ğihıde görevli ve almakta oldukları aylık derecelerindeki müktesep kıdemleri
S. 5439 de nazara alınmamak suretiyle yapıtmış bulunduğundan dolayı
Elâzığ açmış oldukları idari dâvalar sonunda; ilişik ilâmlarla lehlerine
\ \ ı  ri ’u hüküm  istihsal etmiş bulunmalarına rağmen mezkûr hatalı tasar-

.  ,  j , rufların kadrosuzluk beyanı ile ıslah cdilmiijerek mağduriyetieri-Iııebey ilkokulu J J
T .  .  um  devam etmekte bulunduğundan şikayeti m utazam m ındır.) Başöğretmeni
Susurluk Maarif Vekâletinin cevabi yazılarında: Almış oldukları şah-
S'ilnlnttin Yrı kararlar gereğince ve 6273 sayılı Kanuna tevfikan maaş ve
\ \  ‘ J. . kıdemlerinde 1 . III . 1954 tarihinden itibaren ayarlama yapıl-
l l a v d a r p a s a  L i s e n  ,  . .  . .; , ması iktiza eden mustedılenn mezkur tarihteki kadrolarının mu-

L u r k e e  ö ğ r e t m e n l e -  ,  .  ......................................................................  ,  ,  ,  ,  .  .. , _ .0_ saadesızlıgı sebebi ile ısbu intibak muamelelerinin yapılamadığı,miden S. 7487 , f . , ,
İstanbul intibakı temin maksadı ile geçmiş yıllara şamil olmak üzere 

kadro te dar i İd hususunda hazırlanmış olan kanun lâyihasının 
muameleye konulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Tasdikli birer sureti dosyalarında mev
cut ilâmların filhakika iddia olunduğu üzere kadrosuzluk sebe
biyle vaktinde infaz olunmadığı Vekâlet cevabı ile müeyyit 
ve şikâyetler bu bakımdan vârit bulunmaktadır.

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve 103 ncü maddelerinin 
sarih ve mutlak ifadeleri karşısında bu ilâmların geciktirilme
den infazı zaruridir.

Vekâletçe geçmişe şâmil olmak üzere kadro istihsal edilerek 
ilâmda yazılı olduğu üzere ve 6273 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde intibaklarının yapılmasına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1614 25 . I I I . 1959
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A rzuha l

No.

4665/4665

4147/4147

Avni Dedekorkut 
Mehmet Kramancı 
ilkokul S. 28/32017 
Kavse ri

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı re ne s«bepten verildiği

(A rzu h a l hülâsası: 1920 - 1921 y ılla r ı arasında K ıb r ıs 'ta  T ü rk  
o kullarında  geçen h izm e tle rin in  m ü d d e ti h izm etine ilâve o lunabil
m esi iç in  bir ka n u n  te k li f  olunm ası ve 6270 sayılı K a n u n u n  hak
k ında  yan lış ta tb ik  o lunm ası üzerine lehine istihsal etm iş b u lu n 
d u ğ u  ilâm ın  kadro sebebi ile in fa z o lunm adığ ından  ş ik â ye ti ve 90 
liraya olan te r fiin in  t . V I . 1956 dan m u teber olm ak üzere ıs
lahı ve, 80 lira lık  bir kadro tahsisi su re tiy le  1 . V I . 1959 da 100 
liraya te r fiin in  tem in i ta leb in i m u ta za m m ın d ır .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Mumaileyhin ve emsal
lerinin Devlet Şûrasından aldığı şahsi karar dairesinde maaşın
dan ayarlama yapılabilmesini teminen geçmiş yıllara şâmil kad
ro alınması için hazırlanmış olan kanun lâyihasının mevkii mu
ameleye konulmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Hakkmdaki ilâmın ademi infazından mü
tevellit şikâyet, Vekâlet cevabı ile müeyyit ve muhik bulundu
ğuna göre; müstedi hakkındaki ilâmın muhtevi bulunduğu sa
rahat dairesinde geçmişe şâmil kadro istihsal edilerek Vekâlet
çe infazı esbabının istikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1615 25 . III. 1959

Şevket Şenel ve ar- (Arzuhal hulâsası : Tedavi görmekte oldukları Cüzam Hasta-
kadarları nesinde, bu hastalığın yegâne müessir ilâcı olan Diyazone ilâcı
Cüzam Hastanesinde bulunmadığından âcilnı ithal olunması talebinden ibarettir.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Hayati ehemmiyeti haiz ve âcilen ithali zaruri bulunan Diyazone 
tabletinin mal karşılığı ithaline Ticaret Vekâletince müsaade 
edilmediği, ilk üç aylık global kotalarda bu müstahzar için 
döviz ayrılmış ise de fiyat tesbitinin gecikmiş olması sebebiyle 
alâkalı firmanın Türkiye mümessilliğince gerekli siparişte bu- 
lunulamıyacağının bildirildiği, vekâletçe de temsilci müesse- 
seye bu kotadan ithali lüzumunun katiyetle bildirildiği. Mez
kûr tabletin önemi nazarı alınarak kotalar dışında âcilen it
hali için özel bir tahsiste bulunulması hususunun da mütaaddit 
defalar Koordinasyon Vekâletine yazılacağı bildirilmektedir.

Müracaat 4 . II . 1959 tarihli toplantıda tetkik ve tezek
kür olunmuş hayati ehemmiyeti haiz olduğıı anlaşılan mezkûr 
ilâcın tahsisinin yapılmamış olması sebebinin Koordinasyon 
Vekâletinden sorulması kararlaştırılmıştır. Mezkûr karar üze
rine yazılan tezkereye karşılık müşarünileyh vekâletten alı
nan cevabi yazıda : Adı geçen ilâç için, 29 . I . 1959 tarih
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

ve 136 sayılı İktisadi Koordinasyon Heyeti karan ile birinci 
kotalara ek olarak Sağlık Vekâleti emrine 3000 dolâr tefrik 
edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Koordinasyon Vekâletinin tahsis etti
ği mezkûr ilâcın Sağlık Vekâletince derakap ithali esbabının 
istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1616 25 . III . 1959

4392/4392 Abdullah Emiroğlıı (A rzu h a lle r in  hulâsası : 1957 ipli m ebus seçim lerinde ifa  et-
Kaplan mahallesinde tik leri sand ık başkan ve üyelik  va zife lerinden  d o layı alacaklı
Terzi bu lu n d u k la r ı is tihkakların ın  b ir an önce ted iye ed ilm esi talebi-

(¡iindoğmuş ne m ü ted a ird ir .)

4349/4349 Hakkı Alkan ve ar
kadaş! an
Kirazlık malıall('sin
den 
(i ürün

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin taleple ilgili cevabi 
yazılanna nazaran; bu istihkaklann tediyesi için hazırlanan 
Munzam tahsisat kanun lâyihasının Yüksek Meclise sunuldu
ğu anlaşılmış olduğundan vâki müracaatlar üzerine encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1617 25 . III. 1959

4583/4583 Ahmet Solman 
Arzuhalci 
Büyükpostane 1da 
resi yanında No: 6 
Adapazarı

(A rzu h a l hulâsası : 1931 y ılın d a n  beri tem d itti o larak ja n d a r
ma teşk ilâ tında  duriis t bir şekilde vazife görm ekte ik e n  1947 se
nesinde A k y a z ı Jan d a rm a  T akım  K. lığ ın d a  b u lu n d u ğ u  sırada  
terhis ıd ilm ek  s u n  tiyle haksız alarak vazifesine n ih a y e t ve r ild i
ğinden  bahsile; iadei vaz ife  e ttir ilm esi ve E m ek li S a n d ığ ı K a n u 
n u n u n  7 ne i m addesine istinaden em ek lilik  h a kk ın ın  tanınm ası 
ta leb inden  iba re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedi, kanuni bir hakkının muhtel 
kılındığını iddia ettiği takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli kaza 
merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Tekrar vazifeye alınması keyfiyeti ise kanuni imkân ve 
idarenin takdirine bağlı bulunmaktadır. Vâki müracaat üzeri
ne bu sebeplere binaen, vazife cihetinden tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1618 25 . I I I . 1959
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Arzuhal
N u .

4785/4785

4779/4779

4791/4791

Ş adiye Sipahi ve 
eşi.
Kadıköy mahallesi 
Aligalip Caddesi 
No: 6 
İzmit

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

(A rzu h a l hulâsası : 5887 say ılı K a n u n u n  96 nc ı m addesine  
te v fik a n  ta lebolunan 1 600 lira T â b iiye t H arcından  m u a f tu tu l
m aları ta leb inden  ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Mezkûr kanun muafiyet şartlarını der
piş etmiş, bu şartları haiz olanların mezkûr haktan istifadele
rini teminen, bu hususta tetkikat ifasına ve karar vermeye 
yetkili idare makam ve mercilerine müracaat etmeleri mukta- 
zi bulunmuştur. Mezkûr makam ve mercilerin tasarruflarından 
kanuni haklan muhtel olanlann ise vazifeli kaza mercilerine 
müracaatları lâzımdır.

Bu sebeplere binaen; talep hakkında encümenimizce mua
mele ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1619 25 . III. 1959

Ömer Buğav 
Bağlarbaşı Caddesi 
No: 227
Üsküdar - İstanbul

Gereği düşünüldü : Mütehaddis bir ihtilâf zımnında talebin 
tetkiki vazifeli kaza mercilerine ait bulunmaktadır.

Vâla müracaat üzerine bu sebebe mebni vazife cihetinden 
encümenimizce mjıamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi. "

Karar No. Karar tarihi

1620 25 . III. 1959

(Arzuhal, hulâsası : H a k k ın ı aram aktan  âciz ve bilgisiz bir y e 
tim in ; şuu ru n a  sah ibo lduktan  sonra gasbolunan h a kk ın ı aram ası 
halinde m üru ru za m a n  d e f i n i n  m u h ik  ve m ü m k ü n  o lup olm adı
ğ ın ın  b ild irilm esi talebine m ü te d a ird ir .)

ilildi Saraçoğlu ve (A rzu h a l hulâsası : K ö y  okulları inşaa t m ü ta a h h itle r i olup
arkadaşları akar ya k ıta  ve inşaat m alzem elerine yap ılan  zam lar yü zü n d en
Köy Okulları mü- zarara duçar o lduklarından  hu zararların ın  te lâ fis i csbbınm  te- 
taahhitleri m in i ta lebinden iba re ttir .)
Muş

Gereği düşünüldü : Müstedilerin vâki taleplerinden dolayı 
evvelemirde, bu hususu inceleyip katî karar vermeye yetkili 
idare makamlanna, ihtilâf vukuu halinde de vazifeli kaza mer
cilerine müracaat etmeleri lâzımgelmekte bulunduğundan bu 
mevzuda encümenimizce tetkikat icrasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1621 25 . I I I . 1959
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Arzuhal
No.

4870/4870

13676/18094

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sefer («ökmcıı 
Anafart alar caddesi 
Adliye karşısı Sa
karya Apt. misafir 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : ş ik â y e t  konusu  olan m ahallî m ahkem e  
um karrera tı ve dosyaları ile, A d liy i V ekâ letince m ezkû r dosya 
lar te tk ik  olunmad'an usulen tahkik  m evzuu  yap ılan  şikâ ye tle 
rine a it evrak celp ve incelenm eden, m ücerre t; m üşa rü n ileyh  ve
kâ le tin  işarına  istinaden  A rzu h a l E ncüm enince ver ilm iş olan  
10 . X I I  . 195H gün ve 1,27$ sayılı K urara  itirazla , tam am en  
haklı bul m u m  ş ik â ye tlerin in ; bu dosya- ve evrak üzerinde te tk i-  
ka t yap ılm ak su re ti ile b ir neticeyi bağlanması ve gasbolunan  
m alların ın  iadesi ve uğradığı zarar ve ziyan ın  te lâ fis i ta lebin i 
m u ta za m m m d ır .)

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeninin vazifeleri Dahilî 
Nizamnamenin 53 ncü maddesi ile tâyin ve tesbit edilmiş bu
lunmaktadır.

Mezkûr madde ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desine göre; mahkemelere ait dosya ve mukarreratm Yüksek 
Meclise niyabeten vazife g’ören encümenimizce incelenmesi gay- 
rimümkündür.

Hâkimler hakkındaki şikâyetlerin muktazasımn tâyini ise; 
zikrolunan kararda açıklandığı üzere Hâkimler Kanununa tev
fikan Adliye Vekilinin yetkileri cümlesindendir.

Tazminat talep ve iddiasından dolayı da vazifeli mahkeme
ye başvurulması lâzımdır. Aynı meal ve mahiyetteki müracaat- 
leri belirtilen sebeplerle vazife noktasından reddedilmiş bulu
nan müstedinin bu kere vâki talep ve şikâyeti üzerine de aynı 
sebeplere binaen encümenimizce muamele tâyinin mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1622 25 . III. 1959

Kerim Hindistan 
Millî Korunma mu
rakıbı
Ceza Evinde tu 
tuklu 
Sarıkamış

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  ■: B e l e d i y e c i 1 t e s b i t  ed i l e n  ü c r e t  t a r i f e s i n 

d e n  f a z l a  b e d e l l e  b i l e t  s a t m a k  s u r e t i  i l e M i l l î  K o r u n m a  K a n u n u 

na  m u h a l e  f i t  t e  b u l u n a n  S  a r  d a i m ış Y  i n i  S i n i  m u  m i i s t c c i r l e r i  

h a k k ı n d a  M i l l î  K o r u n m a  M u r a k ı b ı  s ı f a t ı  i l e t a n z i m  v e  t e v d i  e t 

l i ğ i  z a b ı t  ü z e r i n e ,  m ü s p e t  de l i l  o l m a s ı n a  r a ğ m e n  me nf aa t ,  m u k a 

b i l i  ad ı  m i t a k i p  k a r a r ı  v e r m i ş  olan m ü d d e i u m u m i y i  h â d i s e  z ı m 

n ı n d a  A d l i y i  V e k â l e t i n e  i h b a r  e t m i ş  b u l u n d u ğ u n d a n  k e n d i s i n e  

m u ğ b e r  olan M i i d d e i n m u m i  M u a v i n i  T u r h a n  Olgeı ç t a r a f ı n d a n  

t e h d i d o l u n u p ,  f a l  uranı z  vı  s e y y a r  m a l  s a t m ı ş  o l m a k t a n  h a k k ı n 

d a  z a b ı t  t a n z i m  e t t i ğ i  E k b e r  K u r b a n  a d ı n d a k i  sal ı s ı  d ö v m ü ş  o l 

d u ğ u  h akk ı n d a -  t e r t i p  ve t a s n i d e  b u l u n u l a r a k  t e v k i f  e t t i r i l m i ş  

o l d u ğ u n d a n  ş i k â y e t i  ve a d ı  epe en  M ü d d e i u m u m i  M u a v i n i  h a k 

k ı n d a  { i ç r ek l i  k a n u n i  t a k i b a t ı n  i fas ı  v< g ö r ü l  i n i k t e  o l a n  d â v a s ı 

n ı n  b a ş k a  b i r  ma h a l l i  n a k h d i l m e s i  t a l e b i n i  m u t a z a m m ı n d ı r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr şikâyet üze
rine yapılan tetkikat neticesinde verilen ademitalcip ve tevkif
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kararlarında bir kanunsuzluk olmadığı ve menfaat temin edil
diğine dair bir delil elde edilemediği, şahsi suç mahiyetinde olan 
tehdit iddiasının da Kars Cumhuriyet Müddeiumumiliğince tet
kik edilerek iddiayı teyideder delil elde edilemediğinden takip
sizlik karan verilmiş olduğu ve bu karara müşteki tarafından 
itiraz edilmemiş bulunulduğu. Yapılan muamele ve verilen ka
rarda kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı anlaşıldığından 
adı geçen müddeiumumi muavini hakkında muamele tâyinine 
mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine kanuni icabının yapıl
mış olduğu anlaşılmasına ve nakli dâva talebinin ise alâkalı ve 
yetkili merci ve makama yapılması icabetmekte bulunmasına 
göre; müracaat ve şikâyet üzerine bu bakımlardan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1623 25 . III. 1959

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

2273/2273 Bekir Uysal (A rzu h al hulâsası : U m um i Ila rbde, bunu takiben M illî Mü-
Gözlü sokak No: 1 radelede vatan uğrunda uzun seneler h izm eti sebk etm iş Polath’- 
Atpazan - Ankara nm  K ara p ın a r cephesinde m alûl kalm ış olduğu için kendisine 

m alu liyet ay lığ ı bağlanm ış iken bilâhara yap tır ıla n  devre mua
yenesinde gû ya  gözünde salâh teshil olunduğundan bu cüzi m aa
şı kesilm ek su retiy le  74 yaşında fak ir ve m uavenete m uhtaç bir  
durum da bırakıld ığ ından  ve gözlerinin görm emesine ve m ütaad- 
d it  müracaat (erin e rağmen bir kere daha m uayeneye tâbi tu tu l
m adığından, D evlet Şûrasına açtığı id a ri dâvanın da m üruru  
m üddetten  reddedilm iş bulunduğundan b ah sile; ilişik  olarak 
sunduğu 3 0 .  V .1 9 5 8  ta rih li Ankara, Ni'ımune H astanesi H eye ti  
Sıhhiye sinden alm ış olduğu raporun da  arz e ttiğ i acıklı du ru 
munu m ü eyy it bulunm uş olm asına binaen; pek az kalan bakiye 
öm ründe dilenm eye m uhtaç bir hale düşm em esi için  bir vatan  
gazisi olarak kendisine b ir kanunu mahsusla yard ım da bulunul
ması talebinden iba re ttir .)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : İstiklâl Sava
şında gözünden mâlûl kaldığı için 5 nci derece üzerinden ken
disine mâlûliyet maaşı bağlanmış olan müstedinin mezkûr maa
şının 1928 yılında yaptırılan devre muayenesi sonunda tanzim 
ve sol gözündeki ânzanın zâil olduğunu bildirir rapor üzerine 
kesilmiş olduğu; vâki müracaatı üzerine 1945 yılında da tekrar 
muayene ettirilip hakkında tanzim edilen rapora göre; âmâsı 
dereceye girmediği için tekrar maaş tahsis edilemediği, bundan 
sonra Vekâlete ve muhtelif makamlara yapmış olduğu mütaad- 
dit müracaatlere de bu durum muvacehesinde talebinin is’afına
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kanunen imkân olmadığının bildirildiği, Devlet Şurasına yap
tığı müracaatının filhakika müruru müddetten, Arzuhal Encü
menine yaptığı müracaatın da işin kaza merciince tetkik olun
ması lüzumundan bahsile reddedildiği açıklandıktan sonra; is
tidasına merbut Numune Hastanesi raporunda dahi gözdeki 
ârızasının ihtiyarlık neticesi hasıl olan katarak başlangıcı ola
rak tesbit edilmiş bünyevi bir hastalık olduğumun belirtilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Müracaata miiteferri muameleli dosya; encümenimizin
10 . X II. 1958 tarihli toplantısında tetkik ve tezekkür olunup 
şayanı merhamet görülen durumuna binaen müstediııin yeniden 
bir muayeneye tâbi tutularak vaziyetinin tesbıt ettirilmesi .ten
sip kılınmıştır.

Bu tensip dairesinde yazılan tezkereye karşılık müşarünileyh 
vekâletten alman cevabi y azıda da ezcümle :

Gülhane Tıp Akademisi Profesörler Kuruluna yeniden mua
yene ettirilen müstedi hakkında -tanzim edilmiş bulunan 
29 . 1 .1959 tarihli raporda; zikrolunan hastalığı Erkânı Har
biye Sağlık Dairesince incelenip (Narı cerha ârızası 551 sayılı 
Kanunun emraz cetveline girmez. Diğer arızalan bünyevi ma
hiyettedir.) şeklinde tasdik edildiğinden kendisine iade ten maaş 
tahsisi mümkün olamadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimizin kanun teklifine yetkili 
bulunmamasına, mâlûlivet durumuna mütaallik muamelatın da 
mevcut kanun hükümleri dairesinde ikmal edilmiş ve bu hu
sustaki müttehaz ihtilâfın tetkik ve halli de vazifeli kaza mcır- 
ciine ait bulunmuş ve nitekim ihtilâf bu mercie getirilerek mü
ruru müddetten reddedilmiş olmasına binaen; vâki müracaat 
üzerine belirtilen sebeplerle muamele tayinine mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1624 25 . III. 1959

( A r z u h a l  h ü l âs a s ı :  A p a n d i s i !  tı sİ t i s i  ili m Utası d  d  i t  d e f a  ( / ( i nd i 

r i l d i ğ i  Ç a l , m a l  H a s t a n e s i  Da h i l i n i  m ü h  hans ı s l ar ı  ra B a ş h e k i m i  

n i n ;  ç e k i n i k l i  o l d u ğ u  d a y a n ı l  ma z  t s i  i r a b a  ka r s ı  a l â k a s ı z  k a l ı p  h i n 

d i s i n d e  b i r  şı ı/ o l m a d ı ğ ı n ı  s ö y l e m e k  rı d o l a y ı s i y l e  m ü t e m a r ı z  h ı r  

s u b a y  o l d u ğ u n u  ı f ad ı  ( h ı n k  s ur e t i  ılı (> a y  h ı r  an i i lütu t ehl ıLı  

s i  ile h a ş h a ş a  b ı r a k ı l d ı ğ ı n d a n  r> n i h a y e t  b i r  t û t f ü  m a h s u s  ı/ ıbı  

h a s t a n e n e  y a t ı r d ı } )  a p a n d i s i t  am< İ n / a t ı n ı n  y a p ı l d ı ğ ı n d a n  rı  a m e 

l i y a t t a  k u l l a n ı l a n  alı  İ l er in p i s l i ğ i  ı / u u n d ı  n y a r a s ı n ı n  Utih(i}> ya)>-  

rnası  ile o l i hn  t e h l i ke s i n i  m â n ı : b ı r a k ı l d ı ğ ı n d a n ,  h a s t a m d ı  ı / a n ı n 

d a  y a t a n  k a n s ı  r ha s t a s ı  K ı ı r s l ı  '!'< m ı n d ı  r a d ı n d a k i  ı/ı n e m  d< mıi-  

n ı c (K itler ı ne  r n ğ n u  n r a h i m d e  m ü d a h a l e  t d i l m e m i  I, y i i z ü n d ı  n 

ö l ü mü  m a h k u m  e d i l m i ş  b u l u n d u ğ u n u  d o k t o r l a r ı n  b i z z a t  s ö y l e m e -

843/843 Cemal A t ayman
1266/1266 Vet. Hekim. Kd.
.1287/1287 Yzb. 2. Yurtiçi
3837/3837 Hayvan Hst. İkmal
4307/4307 Subayı
4320/4320 İzmir
4746/4746
5375/5375
5469/5469
5567/5567
5691/5691
5694/5694



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

iniş oldukları, buna mukabil bir jandarma yüzbaşısının menfaat 
mukabili hastaneye yatırılmış olduğu bertafsü ifade olunduktan 
sonra bir şefkat müessesesiude insan hayatına karşı bu derece 
ağır ihmal' gösterilmesinde mesul olanların tecziyeleri ve bu kabil 
hallerin devamının önlenmesi talep ve şikâyetini mutazamnırn- 
dır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr iddia 
ve isnatlar hakkında 3 ncü Ordu Müfettişliğinden alman 17 
Mart 1958 tarihli yazının gönderildiği bildirilmekte ve mezkûr 
yazıda da ezcümle; muhtelif tarihlerde 5 defa hastaneye sevk 
edilip her defasında gerekli muayene, klinik ve lâboratuvar tet- 
kikat ve tedavisi yapılmış ve şikâyetlerinin devamı üzerine ya
pılan hariciye muayenesinde operatör tarafından «Apandisit 
kronik ihtimali kuvvetli» mütalâası üzerine 20 . VII . 1957 de 
kliniğe alınıp ameliyatı yapılarak 12 . VIII . 1957 günü tabur
cu edilen müstedinin ameliyatı her hangi bir hususiyet arz et
mediği ve iddia edilen alâkasızlığın vâridolmadığı bildirilmek
tedir. t

10 . XII .1958 tarihli toplantımızda şikâyet ve yukarıya alı
nan cevabi yazı tezekkür olunmuş, müracaat bir suç ihban ma
hiyetinde görüldüğünden yapılan tetkikat neticesinin Vekâlet
ten sorulması tensip kılınmıştır.

Mezkûr tensip dairesinde yazılan tezkereye müşarünileyh 
vekâletten verilen 5 ve 27 Şubat 1959 tarihli cevabi yazıda ez
cümle Şizofreni hastalığına müptelâ olan müstedinin Gülhane 
Hastanesinde tedavi edilmekte olduğu 3 ncü Ordu Müfettişliğine 
intikal ettirilmiş olan şikâyeti üzerine yapılan muamele hakkın
da adı geçen kumandanlıktan alınan cevabi yazının gönderildi
ği ve tahkikat neticesinin aynca bildirileceği belirtilmektedir.

Mezkûr Kumandanlık yazılarında ise: Tabip Yarbay Hilmi 
özgiin hakkında, rüşvet almaya teşebbüs, memuriyet vazifesini 
suiistimal suçlarından hazırlık tahkikatı açılmış olduğu, verilen 
karar gönderilmek sureti ile bilgi verileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyet konusu hakkında icabeden kanu
ni muameleye tevessül olunduğu anlaşılmış bulunulmasına bi
naen; aynca tâyini muameleye mahal görülmediğine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1625 25 . III. 1959

4740/4740 Atıf Civelek (Arzuhal hulâsası: 3977 ve 3711 sayılı Kanun hükümlerine
Maliye Muhasebe tevfikan hıyar haklarını Türkiye lehine kullanan Hatay'lılann 
Şefi mülga Osmanlı ve Suriye, Lübnan ve Hatay hükümetleri nez-
Antakya dinde geçen hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve

3656 sayılı teadül kanunları ile kabul edilmiş olduğu halde ken
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dişinin 1938 senesine kadar kadrolu jandarmalıkta geçen hiz 
metinin borçlandırılmak suretiyle kabulü için; Jandarma uzat 
vıah efradına emeklilik hakkı tanıyan 6981 say ıh Kanunla te s 
bit edilen müddet içerisinde Emekli Sandığına yaptığı rnüraca- 
atin bu kanun şümulü dışında kaldığından t ahsile reddedildi
ğinden şikâyeti ve mağduriyetinin telâfisini teminen mezkûr ka
nunun şümulüne girip girmediğinin tetkik ve tef siren halli tale
bini m u t azam mmdır.)

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir teklifinde bulunmı 
ya yetkili değildir. Müstedi kanuni bir hakkının muhtel kılın
dığını iddia ettiği takdirde bu cihetin tetkiki de vazifeli kaza 
merciine ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine, vazife cihetinden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal görülmediğine karar verildi.

Katar No. Karar tarihi

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

1626 25 . III 1959

(Arzuhal hulâsası: 1939 yılında, Karabük Demir - Çelik İş
letmeleri Mücssesesi tarafından kanuni formalitelere riayet olun
madan istimlâk olunmuş bulunan arazilerinin bu kere istimlâk 
maksadı dışında 200 Evler adındaki Kooperatife devrolunmak 
suretiyle yine gayrikanuni bir muameleye tevessül edilmiş bulu
nulduğundan şikâyeti ve bahis konusu yerlerin kanun hükümleri 
dairesinde sahibi evvel sıfatı ile kendilerine iade edilmesi tale- 
b in i m u t azam m mdır.)

Sanayi Vekâletinin cevabi yazısında: Bahis konusu arazide 
fabrikada çalışan işçileri ev sahibi yapmak için 200 aded işçi 
evi yapılması kararlaştırılmış olup bu evlerinin mülkiyetinin; 
kooperatif statüsü hükümleri dairesinde üye bulunan işçilere 
devrolunmak üzere bu Yapı Kooperatifine devir ve temliki hu
susunda talimat verildiği açıklandıktan sonra; 1939 yılında 
istimlâk olunmuş bulunan bu yerlerin tarihi, istimlâk bakımın
dan ileri sürülen sebeplere binaen; 6830 sayılı Kanunun mu
vakkat 5 nci maddesi muvacehesinde eski sahiplerine iadesine 
kanuni bir mecburiyet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü  ̂ Vekâlet cevabma ve ihtilâfın tetkik ve 
halli kaza merciine ait bulunmuş olmasına binaen; vâki müra
caat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal görülme
diğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4331/4331 Şevket Demir
İstasyon caddesi 
Birlik otobüsleri 
yazıhanesinde İs
mail Tüfekçi eliyle 
Karabük

1627 25 . I I I . 1959
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Arzuhal

No.

4812/4812

4287/4287

3506/3506

Aızuhal sahibinin
adı, soyadı vre adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 26 . VIII. 1958 tarihinde müddetini ik
mal etmiş bulunduğu halde 7 aydır terfi eti,irilmediğinden ve 
bu mevzuda, açacağı idari dâvaya esas olmak üzere sebebinin bil
il irilmesi için vâki müracaat! evin e de alâkalı makamlarca cevap 
verilm ediğinden şikâyeti mutazammındrr.)

Gereği düşünüldü: Terfi ettirilmemek sureti ile mezkûr ta 
sarrufa muttali olmuş bulunan müstedinin usulüne tevfikan 
vazifeli kaza merciine müracaati muktazi ve bu cihetin tetkiki 
encümenimizin vazifesi dışında bulunmuş olduğundan; şikâyet 
üzerine vazife yönünden encümenimizce tâyini muameleye ma
hal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1628 2 5 .III.1959

Hani fi özbilir (A^uhal hulâsası : II senedir dürüst ve her türlü şaibeden
Oavusoelu mahallesi münezzıh olarak çalışmakta■ olduğu inhisarlar İdaresindeki işin

den, kayınbiraderine, isnaelolunan bir hırsızlık suçuna yataklık 
ettiği il diam ile 3 e/iin nezaret altına alınıp neticede hâdise ile 
hiçbir o âna alâkası olmadığından dolayı tahliye edilmiş bu
lunmasına rağmen, nzaklaştu ilmiş olduğundan şikâyeti ve işine 
iade edilmesi talebini mut azanımın dır.)

Gereği düşünüldü: Çalışma Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi 
yazısına nazaran; ihtilâfın Iş Mahkemesine intikal etmiş bulun
duğu anlaşıldığından; encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıya- 
cağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1629 25 . I I . 1959

(Arzuhal hulâsası : Babasını, kardeşlerini ve diğer akrabala
rını öldürmüş ohn Recep Oruç adıUİaki katilin yakalanmadı ta
lebine mütedairdir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen Recep 
Oruç'un, muhtelif tarihlerde işlemiş olduğu suçlardan dolayı ma
hallî zabıtasınca takibedilmekte ve her hangi bir hâdiseye mey
dan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre; müracaat üzerine 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1630 25 . I I . 1959

Abdullah Akçan 
112. Filo Muhafız 
Bölüğünde 
Konya

Tekel Yaprak Tü
tün Ambarı karsı
sında No: 10 
Malatya

Aga Dündar 
(Jiimrük memuru 
3936
('¡ürbıılak - Doğııba 
vazıt
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

3067/3067 Şeynıus Güler (Arzuhal hulâsası : Mütegallibe ve zinüfus bulunan A hm et
Halebi köyünde Tüysüz adındaki muhtarın teşvik re himayesi ılı;  m uhtelif ka-
Çavlarbası - Siverek t il s uçlar m m  fa ili olup H senedir hali firarda bulunan Bayram  
Ur fa Lâle ve arkadaşlarının Siverek kasası halkının can re nıal emni

yetini, huzur ve asayişini m ünsd ip  kıldıklarından bahsi!e, m uh
tarlık nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle bunları himaye eden 
adı gecen muhtarın sıkıştırılarak faillerin yakalanmaları tale
bine mütedairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bir katil hâdisesi yü
zünden dayısı tevkif edilen müşteki ile adları geçenle
rin aralarının açılmış olduğu ve ikinci bir katil hâdisesinden 
dolayı da adı geçen Ahmedin tevkif edilmiş bulunduğu ve bu 
hâdiseyi mütaakıp kardeş ve akrabalarını Bitveren ve Cuma- 
kale köylerine nakledip yerleştiren müştekinin vâki iddiaları
nın asılsız olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Her iki katil hâdisesinin de adalet ma
kamlarına intikal etmiş bulunmasına ve vekâlet cevabına göre; 
şikâyet üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1631 25 . III.1959

9930/9243 Mehmet Sevgeıı (Arzuhal hulâsası : Yugoslav muhacirlerinden olup, Ifiikü-
Yeşilcami karcısında me tim izi e adı geçen hüküm et arasında ak-d olunan 5 Ocak 1950 
Fırıncı Celâl Altın- tarihli Protokole göre; orada bıraktıkları emval, emlâk, hak 
kaya Kâtibi ve menfaatlerine dııir tanzim ve uzun bir zamuıı önce Hariciye
Kütahya. Vekâletine verilmiş oldukları beyannameler üzerine yapılan m ua

meleden bilgi verilmesi ve mağduriyetlerinin bir an önce gide
rilin esi talebin i m u I aza m m ı n dı r .)

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Vatandaşlarımızın, 
Yugoslavya’da kâin olup Yugoslavya Hükümeti tarafından 
millileştirilen emlâkinin tazminine dair 31 Temmuz 1954 tari
hinde Belgrad’da parefe edilen Anlaşmanın Eylül 1957 tarihin
de 7050 sayılı Kanunla Yüksek Meclisin tasdikine iktiran etmiş 
olduğu ve Yugoslav Federal İcra Konseyinin tasdikine de su
nulmuş bulunduğu Yugoslav Parlâmentosunun tasdikini müte
akip vâki müracaatler hakkında yapılacak muamelenin ancak 
taayyün edeceği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

î 632 25. III. 1959



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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En imen kararı ve ne sebeplen verildiği

4717/4717

4362/4362

Esat Şeraıı (Arzuhal hulâsası : Yüksek M eclise. vâki müracaatı üzerine
Şoför Arzuhal Encümenince »lütlehaz 925 sayılı Karara itirazı ve
Pınarbaşı mahalle- borcundan dolaııı haciz konulmuş olan 29 parça gayrimenkulü- 
sinde ne ait satış vı devir muamelesinin ve tapu tatbikatı ile ilgili
İslâhiye f rfa Sulh H ukuk Mahkemesinde derdest bulunan dâvasının bir

an önce intaç edilmesi ve âmme hizmetlerinde çalıştırılması hu
susunda bir karar verilmesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre, Arzuhal Encümeni mukarraratına tâyin ve tesbit edil
miş bulunan müddet içerisinde itiraz etmek hakkı münhasıran 
mebuslara tanınmış bulunmaktadır.

5677 sayılı Umumi Af Kanunu ve memnu haklarının iade
sine mütaallik hükümle ortadan kalkan bir mahkûmiyet se
bebiyle Devlet hizmetinde çalıştırılmamasından şikâyeti muta- 
zammın bulunan bahis konusu müracaat üzerine ittihaz olu
nan 925 sayılı mezkûr Kararda açıklandığı veçhile bu ihtilâ
fın tetkik ve halli vazifeli kaza merciine ait ve encümenimizin 
tetkik mevzuu dışındadır.

Diğer şikâyet mevzuları da, yetkili idare makamlarınca 
tetkik ve karara bağlanması muktazi ve bu mevzularda ka
nuni bir hakkın muhlel kılındığı iddiasının da mercii tetkiki 
vazifeli kaza mercii bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplere binaen; vazife 
cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1633 25 . III. 1959

Yusuf Obav ve ar- (A rzuhal hulâsası : Gönderilen fen  heyetlerince dahi tesbit
kadaşları edilmiş olduğu üzere köylerinin; sel, çığ ve kaya sükû tu  gibi
Hayran köyünde tabiî âfetlere mâruz bulunmuş olması yüzünden başka bir nıu-
Hınıs halli naklolunmaları ve gerekli yardımların âcil en yapılması

için ilgili makamlara■ vâki miitaaddit müracaatı erinden bir ne
tice alamadıklarından şikâyeti mutazammındrr.)

İmar ve İskân Vekâletinin cevabı yazısında : Filhakika 
kaya sükûtuna mâruz bulunduğu anlaşılan mezkûr köyün 
tehlikeden masun bir mahalle nakline lüzum görülerek naklen 
iskân imkânları araştırılırken, diğer taraftan da yakın köy
lerde ev kiralamak suretiyle yerleştirilmeleri için 10 bin lira
lık bir tahsisat gönderilmiş ise de sene sonu olması dolayısiyle 
tenkis olunmuş bulunduğu.

Ağustos 1958 ayında yeniden yaptırılan tetkikat sonunda 
köy hudutları dâhilindeki Göze ve Şemsettin çayırı mevkile
rinin iskâna müsait görüldüğü ve bunlardan biri üzerinde ya-
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A r z u h a l

,\Y>.

4369/43(5!

pacaklan tercih üzerine bu yıl içerisinde nakil için gerekli 
tahsisatın gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre şikâyet konusu 
üzerinde muktazi muameleye tevessül edilmiş bulunulmak
tadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümeıünıizce mua
mele tâyinine mâlıal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A r z u h a l  s a h ib i n in

ad ı ,  s o y a d ı  ve  a d r e s i  Kucüm cı ı  k a r a r ı  ve ne  s eb e p te n  ve r i ld iğ i

1634 25 . III. 1959

(Arzuhal hulâsam : Kargın istasyonunun tevsii münasebetiyle 
istimlâk otunun, gayrimenkulun e ait bedelin halihazır rayiç k ıy 
ım t üze rindi h bir an önce ödenmesi talebine m ütedairdir.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Sivas - Erzurum 
hattı üzerinde Kargın istasyonunun tevsii dolayısiyle istimlâk 
edilmiş olan gayrimenkullerin tapu kayıtlarında yanlışlıklar gö
rüldüğünden tashihi icabetmekte bulunduğıı ve bu muamele 
ikmal olunduğunda istimlâk bedellerinin mal sahipleri namına 
derhal mahallî bankaya yatırılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bedeli istimlâke mü- 
taallik ihtilâfın da kaza merciince incelenip halledilmesi mukta
zi bulunmuş olduğuna göre; vâki müracaat üzerine bu bakım
lardan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1635 2 5 .III.1959

(Arzuhal hulâsası : 195,2 senesinde vukubulan feyezan netice
sinde: 20 dönümlük arazisi (aşlık haline gelmiş ve bu yüzden  
Ki nüfuslu aile efradı perişan bir duruma . düşmüş olup, kendi
sine arazi n r ilm esi halikındaki talebinde; bulunduğu bir de 
fazla to]>rak olmadığından bahsi!e is ’a f edilmediğinden şikâyeti 
re Sal;arya vilâyeti ve A kyazı kazası hudutları içerisinde mevcut 
arazilerden kalelisine topred; verilmesi talebini mutazennmındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; bu hususta evvelemirde 
kati karar vermeye, yetkili mafevk idare makamlarına, kanu
ni bir hakkının muhtel kılınması halinde de vazifeli kaza mer
ciine başvurması lâzımgclmekte bulunduğundan; vâki müra
caat ve şikâyet üzerine, encümenimizce vazife cihetinden tâyi
ni muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

) Tevfik Onur 
Pazar köyünde 
Akyazı

) İzzet Erdeni 
Kargın köyünde 
Tercan - Erzincan

1636 25 . I I I . 1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

8545/8386 Halil Yıldız (Arzuhal hulâsası : Kaymakamlıkça müttehaz menimüdahale
üölkürk köyünde kararma rağmen, arazilerine tecavüze devam edildiğinden şikâ- 
Siverek yeti nıutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : îkinci bir müdaha
lenin vâridolmadığı ve dilekçeyi zâyi eden Başçavuş Cemil 
Koçan hakkında da lüzumu muhakeme karan verilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın nihai ola
rak tetkik ve halli vazifeli kaza merciine ait bulunmuş olduğu
na göre; vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1637 25 . III. 1959

5126/14536 Fethi Tıınealp ve 
arkadaşları 
İstanbul caddesi 
Hususi Muhasebe 
karşısında tornacı 
Koııva

(Arzuhal hulâsası : delir Vergisi muafiyetinden istifadeyi ve 
cezai müeyyideye mâruz kalmamayı tcminen dükkânlarında bu
lunan aletlerden, al âh sabite olanlarının tesbit ve buna göre irat 
takdiri için Tadilât Komisyonunun gönderilmesi hususunda Kon
ya îdarei Hususiye Müdürlüğüne vâki miiraeaatleri üzerine; per
sonel kifayetsizliği sebebi ile derakap göndermek mümkün olamı- 
yacağı, binaenaleyh, istidalarına, dükkânlarında bulunan bütün 
vasıtaları yazmaları ve idarece bunlar arasındaki alâtı sabitenin 
tefrik olunacağı bildirildiğinden, buna inanarak verdikleri isti
daları hiçbir incelemeye tâbi tutulmaksızın bildirdikleri (El des- 
teresi, torna nıakkabı, marangoz tezgâhı, rende, pedal ve müma
sil) basit aletleri dahi alâtı sabite olarak kabul olunup adlarına 
hilafı kanun irat takdir ve vergi tahakkuk ettirildiğinden re 
5 ¡32 sayılı Vergi Usul Kanununun 106, 107, 108 ve 115 nci mad
delerine uyarak; işlenen hatai maddianm ıslahı için yaptıkları' 
müracaatlerin de gerek idarei hususiyece, gerekse Maliye Vekâ
letince; işbu teshilin beyanlarına müstenit bulunması bakımın
dan kabul edilmediğinden, zikrolunan, kanunun 282 ve 1837 sa
yılı Bina Vergisi Kanununun 11 ve Bina Tahrir Nizamnamesinin
23 ncü maddeleri ve Şûrayı Devlet i ncü Dairesinin mevzu ile 
ilgili kararları keza; Maliye Vekâletinin bu baptaki bir tamimi 
dahi, Bina Vergisine müessir olacak alâtı sabitenin, fabrika, ima
lâthane ve değirmenlerde bulunan sabit ve bina mütemmimatın- 
dan sayılan, kuvvei muharrike istihsal, nakil ve iptidai madde 
imal eden aletler olduğunu belirtmiş ve bütün vilâyetler de tat
bikatında bu yolda bulunmuş olmasına rağmen: Konya'daki 300 
it mütecaviz küçük sanatkârlar hakkında Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 85 nci maddesine mvna.fi olarak vergi tahakkuk ettiril
mesinden re tahsil hususunda'da tazyik olunmalarından şikâyeti



Arzuhal
No.

re bu gayrikanuni muamele re tazy ik ten  kurtarılm aları talebini 
m utazam m m d ır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin vâki ta
lepleri üzerine Vergi Usul Kanununun 282 nci maddesine isti
naden iş yerlerinde bulunan torna tezgâhı, plânya, pres ve saire 
gibi tesbit edilen aletler alâtı sabite addolunmak sureti ile gay- 
risâfi irat takdir olunup ve mukadder iratların itiraz olunma
mak sureti ile katileştiği, vergilendirmede esas alınmış bulun
duğu ve bilâhara yapılan itiraz ve müracaatların da, mükelle
fin kendi beyanlarına müstenit bulunmuş olması itibari ile na
zara alınmıyarak bu yolda cevaplandırılmış olduğu açıklandık
tan sonra, bu kere Yüksek Meclise vâki müracaatleri üzerine 
durumun mahallen tetkik ve tahkik ettirildiği ve neticede; bun
lardan tezkerede c ve b bentlerine adları yazılı olanlara ait iş 
yerlerindeki tesisatın filhakika zikrolunan maddei kanuniye şü
mulü dışında kaldığı, a bendinde yazılı olanlara ait bulunan
ların alâtı sabiteden mâdut olduğu anlaşıldığı; vergi mevzuatı 
dışında kalması iktiza edenlere ait mükellefiyetin; vergilendir
me hatalarının ıslahına mütaallik hükümler dairesinde reffi 
lüzumunun bir sureti ilişik tezkere ile Konya Valiliğine tebliğ 
edildiği ve gecikmeye sebebiyet veren memurların tecziyeleri 
cihtine de gidileceği bildirilmektedir. *

Gereği düşünüldü : Müstedilerden bâzılarma ait talebin 
Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde tervicolunmuş bu
lunmasına ve iddiaları; belirtilen sebeplere mebni nazara alın- 
mıyan müstedilerin ise vazifeli kaza merciine müracaatleri 
muktazi bulunmuş olmasına binaen; talep hakkında vazife yö
nünden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1638 2 5 .III.1959

— 15 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3378/3378 Ali Yürükoğlu ve (A rzuhal hulâsası : Toprağa■ olan ih tiyaçlarına binaen, ih ti-
arkadaşları narlarından fazla  bulunan koy m erasından I <>()() dönüm lük bir
Çördük köyünde kısmının Bursa.'da bulunan l!) num aralı Toprak Kom isyonunca
Kocamıısla f a p a t j a  kendilerine dağıtılm ası esbabının tem ini talebinden ibare ttir .)

imar ve iskân Vekâletinin cevabi yazısında : Bu köyün; 
mezkûr komisyonun 1959 yılı çalışma programına alınmış oldu
ğu bildirilmektedir.

Hursa

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında
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encüınenimizca tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1639 2 5 .III.1959

(Arzuhal hulâsası : Jeolojik ve kuruluş bünyesi miisaidolma- 
dığı halde; belediyenin tamamen indî bir mütalâa ve kararına 
müsteniden Göynük kasabası ortasından geçirilecek olan İstan
bul - Ankara şose kısmı ile; 52 hanenin istimlâkine zaruret hâsıl 
olduğundan ve bu surette memlekete faydadan çok zarar yelece
ğinden ve bu hane sahiplerine başkaca mesken yeri temini de 
mümkün olmadığından şikâyeti ve bu teşebbüsün tehiri ve bunda 
bir zaruret görüldüğü takdirde istimlâk bedellerinin Karay olla
rınca tâyin edilmesi taleplerini mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü : Müstedilerin; vâki şikâyet ve taleple
rinden dolayı evvelemirde bu hususta gerekli tetkikat ve tah
kikatı ve muameleyi ifaya yetkili idare makamlarına, kanuni 
haklarının muhtel kılındığını iddia etmeleri halinde de bu ci
heti tetkikle vazifeli kaza mercilerine başvurmaları lâzımgel- 
mekte bulunduğundan; vâki müracaat üzerine vazife cihetinden 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1640 25 . III. 1959

4672/4672 İbrahim Erdem ve 
arkadaşları 
Cuma mahallesi 
Göynük

.1329/1329 Fatma Avcı (Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetlerini ifa etmekte iken
Saatli köyünde ikisi izinli, biri tedavi altında bulundukları sırada üç erkek ev-
Kilis lâdının ölmiiş bulunması itibariyle; askere alınan 4 ncü evlâdı

nın kanuni imkândan istifade ettirilerek terhis edilmesi, bu 
mümkün görülmediği takdirde izninin uzatılması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinin müracaatla 
ilgili işarına nazaran; müstedinin oğlu Ahmet Avcının, 1111 
sayılı Askolrlik Kanununun 34 ncü maddesinin C fıkrası hük
münden istifadesi mümkün olmadığı anlaşıldığından, vâki mü
racaat üzerine encümenimizce bir muamele ifasına mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1641 25 . I I I . 1959



17

3930/3930

Arzuhal
No.

4750/4750

4602/4602

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

Recep Aksoy (Arzuhal hulâsası : İS yasındaki kızı Makbule*yi kaçıranların
Koşuca köyünde yakalanması talebini mütedairdir.)
Kavak
Samsun Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ya

zılarına nazaran; maznunlar yakalanarak haklarında âmme dâ
vası açılmış olduğu anlaşıldığından, müracaat üzerina encüme- 
nimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1642 25 . m  . 1959

Naci Yaltnk 
İhlamur caddesi 
Üzengi sokak No: I 
Yıldız
Beşiktaş - İstanbul

(A rzuhal hulâsası: 12 nci A sliyi H ukuk M ahkum  sinde riayet 
olunan bir m iras dâvasının 7 y ıld ır  intaeolunm ad ığtndan, d âvan  
durum unda olan kadın himaye edilm ek su retiy le  miras hakkın
dan mahrum bırakılm ak isten ildiğinden  ve bununla ilg ili olan 
asılsız bir rasi-ı/elnamcnin ele alınm ış bulunm asından şikâyeti ve 
A dliye Vekâletindi bulunan dosyası celp re te tk ik  olunarak hu
kukunun ziyam a mahal bırakılm am ası ta h b in i m ut uzanım ındır.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin aynı mevzu ile alâkalı daha 
önce vâki müracaatı 1172 sayılı Karar ile; mahkemelerden sâ
dır olan kararların Yüksek Meclisçe incelenmesi gayrimiimkün, 
hâkimler hakkındaki şikâyetlerin tahkik ve tetkiki ve muktaza- 
sınm tâyin ve ifa olunması da Hâkimler Kanunu ile Adliye Ve
kiline mevdu yetkilerden bulunmuş olduğu mucip sebebi ile red
dedilmiş bulunmaktadır.

Bu mevzuda mütehaz ve Temyizen tasdik olunmak sureti ile 
katileştiği anlaşılan hükümlere mâtuf bu kere vâki şikâyet üze
rine de aynı sebeplere mebni encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1643 25 . III. 1959

İsmail Hakkı Ayas- 
lıoğlu
Yeşilbahar sokak 
No: 2/3 
Çiftehavuzlar 
Kızıltoprak - Istan 
bul

(A rzuhal hulâsası: Verililer Tem yiz Kom isyonu âzası ikin  
21 . IX  . 1950 tarihinde hakkında ta tb ik  olunan em eklilik muam e
lesi aleyhim  D evlet Şûrasına m üracaatı üzerine nıezkur tasarruf; 
5 nci Dairenin s  . VI . 1951 tarih li b ir karar ile gayrikanum li- 
ığine binaen ip ta l olunmuş bulunduğu halde; hükmi «M cnıuriyet- 
le alakası kesilm iş olduğundan maıış verilem ez d iy e» konulmuş 
olan kaııdııı ilam ın ruh ve mânası ile tam am en tezat teşkil e tm ek
le , hukuk ve m evzuat icap ve anlayışlarına, m ünâfi ve m ezkûr ip 
tal kararı ili Vekâleti, ya p tığ ı m üraraat üzerine de, tashih yolu 
na başvurulduğundan bahsile; uzun zaman hukuki durum u teshil 
olunmayı}) maaştan mahrum kalmış bulunm asına m ebni bizzarure
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Arzuhal

No.

14004/13418

21 . III . 1952 tarihinde emekliliğini istemiş bulunduğundan ba
his ve şikâyeti ve adalet anlayışı ile kabili izah olamıyan mezkûr 
hükmün ilâmdan çıkarılmasına ve butlanı nıezkûr ilâmla teyido- 
lunan haksız vc gayrikanuni tasarruf dolayısiyle mahrum kaldı
ğı 18 aylık maaşının (Memuriyet veya açık maaşlarının) tediye
sine ve bu müddetin hizmetine ilâvesi hususunun karar altına 
tılınması taleplerini mutazammındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesine tevfikan filhakika 21 . IX . 1950 ta
rihinde tekaüde sevk olunup 1 . X . 1950 tarihinde kendisine 
424 lira emekli aylığı bağlanmış olan mumaileyh hakkmdaki 
emeklilik tasarrufu örneği ilişik ilâmla şekil noktasından iptal 
olunup memuriyetle alâkalan kesilmiş olanlara maaş namı ile 
para ödenemiyeceği mülâhazası ile de emekli aylığı ile memuri
yet maaşı arasındaki farkın ve mesken tazminatı taleplerinin 
reddi hükme bağlanmış olduğu.

İptal karan üzerine Emekli Sandığınca emekli aylığının is
tirdadı hususunda tesis olunan muamelenin de ayn bir ilâmla 
keza iptaline ve mezkûr tarihler arasında geçen müddetin 
emeklilik fiilî hizmetine eklenmesi hakkmdaki dileğin de red
dedilmiş bulunduğu açıklandıktan sonra; tekrar emekliye irca 
olunduğu tarihe kadar emekli maaşı almış bulunan müstediye 
iki cihetten maaş namı ile bir para ödenmesi imkânsız bulun
duğu cihetle vazife maaşının tediyesi mümkün bulunmadığı ve 
hizmet ifa etmemiş bulunması itiban ile de 185 sayılı tefsir Ka
ran muvacehesinde mezkûr müddetin emeklilik hizmetine ek
lenmesi de mümkün görülememiştir.

Gereği düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Da
hilî Nnzamnamenin 53 ncü maddelerinin katî ve mutlak ifade
leri muvacehesinde şikâyet konusu edilen bir ilâmın mevzuata 
tevafuk ve ademitevafuku cihetinin, keza halli hükme bağlı ve
ya hükme iktiran etmiş bulunan bir hususun Yüksek Meclisçe 
tetkiki gayrimümkün bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine vazife cihetinden encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eı cümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

1644 25 . III. 1959

(Arzuhal hulâsası : 6188 sayılı Kanunla himaye olunup Dev
let Sûr asınca lehlerine ittihaz olunan kararla yıktırilmaması hük
me bağlanan gecekondularının; mezkûr kanun ve ilâm hilâfına 
İstanbul Belediyesince yıkılmasına teşebbüs edildiğinden şikâ
yeti mutazammındır.)

îmar ve îskân Vekâletinin cevabi yazısında : Vilâyet idare 
heyetince tasdikli belediye encümeni kararına istinaden yıkıl

Halis Dişlier vc ar
kadaşları
Karakuyu Küste] >o 
caddesi No: 90 
Mecidiyeköyü - İs
tanbul



Arzuhal
No.

4403/4403

4687/4687 
(S. No: 1)

19
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ması mukarrer bulunan mezkûr gecekondular hakkında, 6188 
sayılı Kanunun neşrinden önce yapılmış olduklarından bahsile 
filhakika Devlet Şûrasmca 20 . V II. 1957 tarihinde tehiri icra 
karan verilmiş ise de, bunların 6785 sayılı Kanuna tevfikan 
tanzim edilmiş bulunan imar plânına göre, açılmakta olan Me- 
cidiyeköyü - Âbidei Hürriyet yolu üzerine rasgelmiş olmalan 
itibariyle yıktmlmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, 6785 sayılı Ka
nuna istinadetmekte bulunan muamele hakkuuTa tâyini mua
meleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1645 25 . III. 1959

(A rzu h a l hulâsası : İlişik  olarak sunulan ilâm dairesinde 195 i 
yılın da  üst derece)/)' te r fi e ttirilm esi ik tiza  ederken kadrosuz
luk sebebiyle yap ıl am ıyarak m ağdur edilm iş bulunduğundan, 
1958 den- m uteber olmak iizerı bir üst dereceye te r fi e ttirilm esi 
talebin e mü ted a ird ir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin maaşı
nın aldığı ilâm dairesinde müktesep müddeti de nazara alına
rak 1. III. 1954 tarihinden itibaren 80 liraya yükseltildiği ve 
bu maaşta 2 sene 7 ay kıdem verildiği, ancak bu kıdeme göre 
terfi süresini 1. VIII. 1954 te doldurmuş ise de kadrosu mü- 
saidolmadığından 90 liraya olan terfiinin 28 . 1 ,1956 da yap,- 
labildiği terfi tarihinde değişiklik yapılmasına imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve tasdikli bir sureti 
dosya arasında bulunan ilâm münderecatına göre; infaza mâ- 
tuf şikâyet vârit görülmemiş ve emekli maaşının 100 lira üze
rinden tadilini mutazammın talebin tetkiki ise vazifeli kaza 
merciine ait bulunmuştur.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1646 25 . III. 1959

(A rzuhal hulâsası : Ticari t ve Sanayi Odaları r< borsalıırın 
daimî kadrolarında geçen hizmetlerinden dolayı borçlandırılma 
larım h in in in  K inikli Sandığı Kanununda tadilât yapılması 
talebini m ütı dairdir.)

Nâzını Kurtuluş 
Sanayi Vekâleti İr
tibat Memuru 
Tekirdağ

Osman Dinrçer 
Vali İzzetbey cad
desi No: 3 
Konya
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Arzuhal

No.

4711/4711 
(S. No: 2)

4651/4651 
(S. No: 3)

4659/4659
(S. No: 4)

4667/4667
(S. No: 5)

4774/4774
(S. No: 6)

4738/4738 
(S. No: 7)

4730/4730 
(S. No: 8)

4721/4721 
(S. No: 9)

4715/4715 
(S. No: 10)

4725/4725 
(S. No: 11)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Sadık Eren ve ar
kadaşları 
Camiler Onarma 
Derneği Başkanı 
Diyarbakır

Nuri Kaya ve ar
kadaşları 
Nakliyecilerden 
Koyulhisar

Abdullah Gülfidan 
Maltepe mahallesi 
Manyas

İbrahim Gamlı/. 
Ceza Evinde 
Kırklareli

M. Ali Çağlayık ve 
arkadaşları 
4 No: lı Dikimevi 
işçileri işçi mümes
sili 
Sivas

M. Kemal Tatlıdil 
Kaza tahrirat kâ
tibi
Taşköprü - Kasta
monu

Mustafa Silek 
İlkokul öğretmenle
rinden S. 34923 
Çumra - Konya

Kemal Erdem 
1410 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifi 
Md.
Gesi - Kayseri

Sabri İzol 
Ceza Evinde 
Urfa

Hacıdede Boklaviç 
Ceza Evinde 
Niğde

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Azuhal hulâsası : İstidada belirtilen sebeplere binaen Sive
rek kazasının eskiden olduğu gibi yine vilâyet haline getirilmesi 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yıllık hasılatları 15 000 lirayı geçen kam
yon sahiplerine tahmil olunan defter tutma mükellefiyetinin kaldı
rılarak; bunların maktu bir vergi sistemine bağlanmaları tale
bini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Madalya ile taltif edilmiş istiklâl Harbi 
mücahitlerinden olup muavenete muhtaç bir Jıuruma düştüğün
den kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması tale
bine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Umumi Af Kanunu çıkarılması talebini 
mu tazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Bugüne kadar terfihleri düşünülmemiş 
olan Millî Müdafaa Vekâletine bağlı iş yerlerindeki işçilerin de 
bu terfihlerden müstefit kılınmaları talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Ufak maaşlı memurların barem dışı kad
rolarda geçen hizmetlei'inin bir defaya mahsus olmak üzere ter- 
filerinde nazara alınması esbabının istikmali talebinden iba
rettir.)

(A rzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup mez
kûr mahalde Türk ilk ve orta okullarında geçen 10 yıllık öğret
menlik hizmetinin emeklilik ve terfi müddetlerine ilâvesi esba
bının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Memur ve hizmetlilerin aylıklarına ya
pılması derpiş olunan zamdan Tarım Kredi Kooperatifi memur
larının istifade ettirilmeleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Umumi af kanunu çıkarılması talebine 
mütedairdir.)

» » » » » »
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

4991/4991 Ceza Evi mahkûm- 
(S. No: 12) lan

Trabzon

4992/4992 Ceza Evi mahkûm - 
(S. No: 13) lan

Trabzon

5027/5027 Niyazi Incekara 
(S. No: 14) Mahkûmlar adını 

Afyon

5000/5000 Fuat Berksü 
(S. No: 15) Selimiye Şair Nesi

mi sokak No: 5 
İstanbul

4827/4827 İbrahim E. Üıısai 
(S. No: 16) Çırçır sokak 

No: 13/1 
Kartal - Istan bııl

4821/4821 A. Çapa.vazı ve ar- 
(S. No: 17) kadaşlan

D. P. ilce idare 
Kurulu Başkanı 
Akdağmadeni

4799/4799 Fethi Yıldırım 
(S. No: 18) Nüfus kâtibi

(lercüş - Mardin

4786/4786 Nebahat Akyar 
(S. No: 19) ömerağa mahallesi 

Yardım sokak No . 2 
Eskişehir

4795/4795 Behçet Şenel ve aı- 
(S. No: 20) kadaşları 

Arzuhalci 
Bafra

4776/4776 Fevziye Düşgör 
(S. No: 21) Lâmartin caddesi 

No: 41/1 
Taksim - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : Um um i a f kanunu çıkarılm ası talebine 
m ü tedaird ir .)

» » » » » »
)

» » » * » »

( A rzuhal hulâsası : 14 Tem muz 1958 de yaş haddinden em ek
liye sevk  edilm iş olup kısa bir zaman sonra; yürürlüğe giren  bir 
kanunla astsubay k ıdem li başçavuşlar için  yaş h addi 55 olarak 
tesbit edilm iş bulunduğundan bu m üddetten  kendisin in  de is tifa 
de ettirilerek  orduda tekrar istihdam  olunması talebinden iba
re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : 1!)1H - 1920 y ılları arasında K a fk a sy a ’da
sebk edi n hizm etlerinden do layı vatani h izm et tertib in den  aylık  
bağlanmadı talebine m ütedaird ir.)

(A rzu h al hulâsası : A kdağm adeni kazasının v ilâyet haline 
getirilm esi talebinden ib a re ttir )

(A rzu h al hulâsası : A z maaşlı v ilâ y e t tâli m em urlarına 50 lira  
mesken tazm inatı verilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : D evlet D em iryolları E m ekli Sandığınca  
bağlanmış olup 25 yaşını ikm al etm iş bulunm aları hasebiyle ke
silm iş olan yelim  m aaşlarının da sair m em ur ve  subay ye tim leri 
için kabul edild iğ i g ib i iadeten  tahsisi için  m evzu attak i boşluğun 
doldurulm ası ve bu tefrik in  g iderilm esi talebine m ü tedaird ir .)

(A rzu h al hulâsası : A rzuhalcilerin  götürü vergiden  m uaf tu 
tulm alarını te minen kanunda tadilâ t yapılm ası talebinden iba
rettir . )

(A rzu h al hulâsası : Eski hükümlere göre ye tim  aylığ ından  
istifade edem iyen m ânevi evlâtların  da halihazır hükümlere te v 
fikan emsallerinin istifade etm ekte bu lundukları bu haktan fa y 
dalanabilm eleri için; 5434 sayılı Kanunun 73 ncü m addesinde  
gerekli tadilâ t yap ıl ması t a l e b i n d e n  ib a re ttir .)



4684/4684
(S. No: 22)

Arzuhal
No.

4683/4683 
(S. No: 23)

4999/4995»
(S. No: 24)

.">002/5002
(S. No: 25)

5013/5013 
(S. No: 26)

5022/5022 
(S. No: 27)

4817/4817
(S. No: 28)

4859/4859 
(S. No: 29)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Zişan Urtunç 
Hayriye mahallesi 
Çankaya sokak 
No: 11/A 
Eskişehir

Şaziye Kaçar 
Hayriye mahallesi 
Hatboyu caddesi 
No: 68 
Eskişehir

İsmail (i cinlik 
Telefon Müdürlü
ğünde şebeke hat 
bakıcısı 
İstanbul

Cenıal Çakmak 
PTT Telefon Mü
dürlüğünde Şebeke 
Başmühendisliği hav 
bakıcısı 
İstanbul

Feriha Durgun 
Tel gra t' Müdürlüğü 
Fonu Telgraf Me
muru 
İstanbul

Mustafa Akı 
Telefon Müdürlü 
ğünde Keşif Me
muru
İstanbul
Cevdet Berkman 
Serencebev yokuşu 
No: 10
Beşiktaş - İstanbul
Osman Aysov 
Telefon Müdürlüğü 
Abonman Memuru 
S. 2107 
Ankara

22 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İşçileri Emekli 
Sandığından yetim aylığı almakta iken 25 yaşlarını doldurmuş 
bulunmaları hasebiyle bu aylıkları kesilmiş olan muhtaç kız ço
cuklarının da; 5434 sayılı Kanuna tâbi emsalleri gibi bu haktan 
tekrar istifade etmelerine imkân sağlanması talebinden ibarettir.) 

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 

çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte 10 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiatçı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığmdan bah- 
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun 
ıslahını ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
( dilmeleri için zikrolunan kanunda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)

» » » » » »

» » » » » »

» » » » » » 

» >/ » » » » 

» » » » » »



4860/4860 
(S. No: 30)

Arzuhal
No.

4861/4861 
(S. No: 31)

4862/4862 
(S. No: 32)

4863/4863 
(S. No: 33)

4864/4864 
(S. No: 34)

4865/4865 
(S. No: 35)

4866/4866 
(S. No: 36)

4867/4867 
(S. No: 37)

Âdil Gürsel 
Telefon Müdürlüğü 
Şebeke .Şefi S. 1553 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Sayal 
Telefon Müdürlüğü 
Baştekn i siy eni erin - 
den S. 740 
Ankara

A. Tahir İşsezeıı 
Telefon Müdürlüğü 
Başteknisiyenl eri n - 
den S. 1372 
Ankara

Muhittin Ünsal 
Telefon Müdürlüğii 
Teknisi yenleri ııd e 11 
S. 1087 
Ankara

İbrahim Tvimgüven 
Telefon Müdürlüğü 
Teknisiy en 1 eri nd eri 
S. 754 
Ankara

Mustafa Onar
Tel ef on M ikiü rl ü îr i i 
Teknisiy en 1 eri nd eı > 
Ankara

Eşref Sille 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Teknisiyen 
lerinden S. 1986 
İstanbul

Salâlıattin Erışık 
PTT Telefon Mü 
dürlüğünde Şebeke 
Arıza Şet' i 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Ş irketin  devri ile ilgili kanunu mahsusla 
hiltün haklan mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları P T T  teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı K anunun meriyete uir- 
diği tarihte 40 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiatçı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından buh- 
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun  
ıslahım ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
t ditmeleri için zikrolunan l.anmıda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir. I

» » » » « »

_  23

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

» » » » « »

» » »



4868/4868 
(S. No: 38)

Aızuhal
No.

4877/4877
(S. No: 39)

4878/4878 
(8. No: 40)

4879/4879 
(S. No: 41)

4880/4880 
i S. No: 42)

4881/488J 
(S. No: 43)

4882/4882 
(S. No: 44)

Kadri Karaca 
PTT Telefon Mü 
dürlüğü Atölyesinde 
İstanbul

Arzuhal salibinin
adı, soyadı a a adresi Encümen kararı ve ııc sebepten verildiği

Alâaddiıı Sorgunç 
PTT Telefon Mii 
dlirlüğünde Şebeke 
Şefi
İstanbul
Nevvare Erkman 
PTT Telefon Mii 
dürlüğü Şehirler
arası Şefi S. 1165 
İstanbul
Fatma AJptimuçin 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Kandilli 
Santralinde Operat- 
ris 2446 S. No: 
İstanbul
tclâl Bilsel 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Şehirler
arası Servisinde 
Operatris S. No: 
1172 
İstanbul
Pakize Alptimueııı 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Kandilli 
Santralinde Opernt- 
ris S. 1189 
İstanbul
Handan Hrsidai 
PTT Telefon Mü
dürlüğünde Şehir 
lerarası Servisinde 
Operatris 
S. 1171 
tstanbul

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte 40 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiatçı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından hah- 
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun 
ıslahını ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrolunan kanunda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)
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4883/4883 
(S. No: 45)

Arzuhal
No.

4884/4884 
(S. No: 46)

4885/4885 
(S. No: 47)

4886/4886 
(S. No: 48)

4887/4887 
(S. No: 49)

4888/4888 
ÍS. No: 50)

4889/4889 
(S. No: 51)

M. Tayyar Gülev 
PTT Telefon Mü
dürlüğünde Şehir
lerarası Servisinde 
S. 1163 
İstanbul

Arzuhal aahibiniu
adı, soyadı ve adresi

Kda Özüşeıı 
PTT Telefon Mii 
dürlüğünde Şehir
lerarası Servisindi' 
Operatris S. 1170 
İstanbul

Hikmet Tansu 
PTT Telefon Mü
dürlüğünde Şehir
lerarası Servisinde 
Operatris S. 1183 
İstanbul

Cemaliye Şekerei- 
oğlu
PTT Bölge Başmü
dürlüğü Personel 
Kaleminde S. 1185 
İstanbul

Ahmet Yıldır 
Telefon Müdürlüğü 
Şebeke Arıza Servi
sinde Başbakıoı 
S. 1049 
İstanbul

İhsan Güçlü 
Telefon Müdürlüğü 
Şebeke Arıza Servi
sinde Fennî Tesi
satçı S. 1998 
İstanbul

M. Yaşar (Jysal 
PTT Telefon Mü 
dürlüğü Depo Amir
liğinde S. 15605 
İstanbul

(Arzıdıal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün haklan mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekti aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin: 5434 sayılı Kanunun meriyeti gir
diği tarihte 40 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiatçı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından bah- 
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu dununun 
ıslahını ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrolunan kanunda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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A r z u h a l

N o .

4890/4890
(S. No: 52)

4891/4891 
(S. No: 53)

4892/4892 
(S. No: 54)

4893/4893 
(S. No: 55)

4894/4894 
(S. No: 56)

4895/4895 
(S. No: 57)

4896/4896 
(S. No: 58)

Mürvet Gülseren 
Biiyükpostane Fono 
Telgraf Memuru 
İstanbul

A r z u h a l s a h ib in in

a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i

Nuri Erman 
Telefon Müdürlüğü 
Santraller Başmü
hendisliğinde S. 1055 
İstanbul

Halil Ertümen
Telefon Müdürlüğü 
Santraller Başmü
hendisliğinde Teli 
nısiyen S. 1302 
İstanbul

Enver Gürdoğan 
Telefon Müdürlü
ğünde Santraller 
Başmühendisliğindi ■ 
Teknisiyen S. 2711 
İstanbul

Suphi Koşan 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Santralle.
B aşmü h end isi iğin d e 
Teksiniyen S. 1034 
İstanbul

Orhan Güryücel 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Şebeke Baş
mühendisliğinde Şef 
Yardımcısı S. 1248 
İstanbul

Kahraman Özalp 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Santraller 
Başmühend isliği ııde 
Teknisiyen S. 1063 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 saydı Kanunun meriyete gir
diği tarihte 40 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiatçı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından tah
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun 
ıslahını ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrolunan kdnunda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)

E ıcümen karan ve ne sebepten verildiği
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A m t lm i  A r z u h a l s a h ib in in

N o . a d ı, s o y a d ı  v e  a d r e s i Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

•4897/4897 
(S. No: 59)

Ali Safkan 
PTT Telefon Mü
dürlüğü Santraller 
Başmühendisi iğinde 
Teknisiyen S. 1251 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte 40 yasını •doldurmuş olmaları itibariyle tevdiateı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınnuuhğımlan bah
si! e; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu duno ı̂ın 
ıslahını ve böylece T. . Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrohınnn kanunda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)

4898/4898
(S. No: 60)

Şükrü Üçer
PTT Telefon Mü
dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğindi 
Başteknisiyen 
S. 1040 
İstanbul

4899/4899 İbrahim Zeren 
(S. No: 61) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 

■Teknisiyen S. 1043 
İstanbul

4900/4900 Ma.jak liadiryan 
(S. No: 62) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santralle* 
Başmühendisi iğinde 
Santral Şefi 
S. 1020 
İstanbul

4901/4901 Servet Ülger 
(S. No: 63) Telefon Müdürlüğü 

Şebeke Başmühen
disliğinde Başbakıeı 
S. 1142 
İstanbul

4902/4902 Sezai Dölen 
(S. No: 64) Telefon Müdürlüğü 

Şebeke Başmiihen 
dişliğinde Fennî 
Tesisatçı S. 1247 
İstanbul
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4903/4903 Bahri Perker 
(S. No: 65) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 
Santral Şefi S. 102'2 
İstanbul

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

4904/4904 Suphi Özkök
(S. No: 66) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 
Santral Şefi S. 1019 
İstanbul

4905/4905 Ragıp Verim
(S. No: 67) PTT Telefon Mü

dürlüğü Levazım 
Şefliğinde Lezamım 
Memuru S. 136 
İstanbul

4906/4906 Halis Giilerman
(S. No: 68) PTT Telefon Mü

dürlüğü Atelye 
Şefliğinde Memur 
S. 125 
İstanbul

4907/4907 Hayrettin Erişen
(S. No: 69) PTT Telefon Mü

dürlüğü Atelye Şef
liğinde S. 1226 
İstanbul

4908/4908 Nazif Kündüm
(S. No: 70) PTT Telefon Mü

dürlüğü Atelye Şef
liğinde Teknisiven 
S. 1232 
İstanbul

4909/4909 Emin IJzer
(S. No: 71) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 
Teknisiyen S. 1136 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte 40 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiatçı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından bah- 
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun 
ıslahını ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrolunmı kanunda tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

4910/4910 Burhan Katıtas 
(S. No: 72) PTT Telefon Mü- 

diirlüğü Santraller 
Başmühendisi iğinde 
Teknisiyen S. 1064 
İstanbul

4911/4911 Yusuf Büyükbayram 
(S. No: 73) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 
Teknisiven S 108S 
İstanbul

4912/4912 Hüseyin Aktav 
(S. No: 74) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühend isi iğinde 
Teknisiyen 
İstanbul

4913/4913 Mekki Ersoy 
(S. No: 75) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğindi 
Başteknisiyen 
S. 1045 
İstanbul

4914/4914 Cavit Erkök 
(S. No: 76) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 
Başteknisiyen 
S. 1027 
İstanbul

4915/4915 Hikmet Korkmaz 
(S. No: 77) PTT Telefon Mü

dürlüğü Santraller 
Başmühendisliğinde 
Başteknisiyen 
S. 1029 
İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütiin hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte fO yasını doldurmuş olmalar, itibariyle tevdiateı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından hah- 
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun 
ıslahını ve böylece T. ('. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrolunan kanunda tadilât yapılması talebindi ıı 
ibarettir.)

» » » » » »

» » » > ■ >  »  v>



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4822/4822 Kemal Bilginler 
(S. No: 78) Telefon Müdürlü

ğünde Teknisiyeu 
S. 1245 
İstanbul

4822/4822 Ferdi Çorak 
(8. No: 79) PTT Telefon Mü

dürlüğünde Şebeke 
Şefi S. 1044 
İstanbul

30 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Şirketin devri ile ilgili kanunu mahsusla 
bütün hakları mahfuz bulundurulmak suretiyle uzun senelerdir 
çalışmakta oldukları PTT teşkilâtında emekli aidatı ödememek 
suretiyle geçen hizmetlerinin; 5434 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte 40 yaşını doldurmuş olmaları itibariyle tevdiattı 
addolunarak emeklilik müddetlerinde nazara alınmadığından tah
sile; müktesep haklarını muhil ve gayrikanuni olan bu durumun 
ıslahını ve böylece T. C. Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul 
edilmeleri için zikrolunmı kanunda, tadilât yapılması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsatan beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunmaları itibariyle enciimenimizce, vazife yönünden 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1647 25 . III. 1959

4781/4781 Ahmet Ocak 
(S. No: 80) Tapu Sicil Muhafızı 

Trabzon

4800/4800 
('S. No: 81)

Mehmet Ali Özkan 
Ceza Evinde 
Toptaşı - Üsküdar 
İstanbul

4719/4719 Fahriye Bette 
(S. No: 82) Mizezeh köyünde 

Midyat

(Arzuhal hulâsası: 1295 sayılı mülga İstimlâk Kararnamesi 
hükümlerine tevfikan isiimlâk olunan Tirebolu - Görele yolunuv 
takdiri kıymeti maksadı ile müteşekkil heyette vazife gördüğü 
re diğer heyet âzalarına mezkûr kararnameye göre; belediye 
meclisince tesbit edilen 25 lira, yevmiye üzerinden istihkak ta
hakkuk ettirildiği halde kendisine mülga harcırah kararname 
sine uyularak noksan istihkak tahakkuk ettirilmiş olmasından 
re bu mevzuda açtığı idari dâvanın isabetsiz olarak red hâilmiş 
bulunduğundan şikâyet t mutazammındır. /

(Arzuhal hulâsası: 1940 doğumlu Neclâ Aydın’m evlenmek 
maksadı ile ırzına geçtiği iddia ve isnadı ile İzmir 1 nci Ağır 
Ceza Mahkemesince kızın yaş durumu itibarı He hakkında kabili 
tatbik ölmıyan bir nıaddei kanuniyeye istinaden verilmiş olan
17 .V . 1957 tarihli mahkûmiyet kararının; yazılı emir ve tashihi 
karar yolu ile kaldırılması ve evlendirme muamelesine tevessül 
edip bilâhare pazarlık mevzuu yaparak bu muameleyi durduran 
mağdürenin ebeveyni hakkında da takibat ifası talebine müte
dairdir. )

(Arzuhal hulâsası: Midyat kazasının Mizezeh köyü nüfusun 
da kayıtlı olup, kıtlık sebebi ile bir müddet Suriye’ye gidip ora
daki arazilerini işletip yurda dönmüş bulundukları halele; adı ge
çen Hükümet tâbiyetine geçmiş oldukları iddia ve isnadı ile Türk 
vatandaşlığından iskatlarına dair verilen kararın kaldırılması 
talebinden ibarettir.)



4816/4816 Naîık Akyol ve-or- 
(S. No: 83) taklan

Anal Komandit Ş.
( ifilata Fermeneciler 
Rilûiıı Ilaıı No: 21/2 
Gaita - İstanbul

A r z u h a l A r z u h a l s a h ib in in

N o . a d ı. s o y a d ı v e  a d r e s i
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Müddet bakımından t/iımriik-t< ıı çekmeye 
mecbur olduğu 28 küsur bin liralık emtia irin ödemiş olduğu
5 760 lira Hazine hissesinin kısa bir müddet sonra 7179 sayılı 
Kanunla lağvı ve bu yüzden zarara duçar olmuş bulunmasına 
binaen mezkûr meblâğın iadesi esbabının istikmali talebinden 
ibarettir. )

5006/5006 Hakkı Yücel 
(S. No: 84) Tapu Sicil Memuru 

Genç

4994/4994
(S. No: 85)

5103/5103 
(S. No: 86'

4805/4805 
(S. No: 87)

5104/5104
(S. No: 88)

Raziye Tenekeci 
Aşağı mahallede 
Sarayköy - Denizli

Halise öztürk  
Kuledibi mahalle 
sinde 
(I opa

Tevtik Turan 
Müderis mahalle
sinde 
Küre

Mehmet Avcıı 
Merkez halkından 
Eloğlu

5107/5107 Osman Oral 
(S. No: 89) Yenimahalle Yokuş 

sokak No: 6 
Polatlı

4777/4777 Kahraman Düzyazan 
5505/5505 / ermek köyünde 

(S. No: 90) - Bingöl

4720/4720 Sahile (Jiizel 
(S. No: 91) Alibaba mahallesi 

Pirkinik caddesi 
Sivas

(Arzuhal hulâsas: Jandarma onbaşısı ve başçavuş olarak e/e
cen 9 sene 5 ay 24 günlük hizmetinin, 1683 sayılı Kanunun 9 nen 
maddesine tevfikan mülki hizmet müddetine eklenmesi iktiza et 
fiği halele talebinin, dairesince isaf olunmadığından şikâyeti mu- 
t azaminindir.}

(Arzuhal hulâsası: 1328 tarihinde şehit düşen oğlundan, dul 
ve muavenete muhtaç durumda ve dolayuiyle kanunen müstahak 
bulunmasına rağmen kendisine maaş bağlanmadığındım şikâyeti 
m utammmındır.)

(Arzuhal hulâsası: Şehiden vefadetmiş bulunan kocasından 
kendisine maeış bağlanması halikındaki müracaatı erinden bir ne 
tice alamadığından şikâyeti mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası: Ahşap natamam binası için gayrikanuni 
olarak takdir edilen 16 lira iradı gayrisâfiden şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası: Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduğu 
için 45 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunca kendirine tahsis 
ve teslim edilmiş bulunan 20 dönümlük arazisinin; 5 lira yevmi
ye ile muvakkat bir zaman için göl kurutma teşkilât nida çalış
makta olduğu bir sırada, vâki ihbar üzerine adına leşçilinden 
sarfınazar olunarak mağdur edilmiş bulunduğundun şikâyeti mu- 
t azamrnındır.)

(Arzuhal hıdâhası : Uzun zamandır hasta ve çalışamaz bi>' 
durumda olduğundan babana- Ömer. Lûtfi’den kendisine maaş 
bağlanması için vâki müracaatının Millî Müdafaa Vekâletince 
is ’af olunmadığından şikâyeti mut azanımı ındar.)

(Arzuhal hulâsası : 16 vârise ait, dedelerinden müntakil v< 
tapulu yerlerinden 100 dönümlük toprak komisyonunca ı te 
rinden alınıp başka şahıslara dağıtılmış olduğundan şikâyeti >•< 
gerekli tahkikatın ifası He arazilerinin iadesi talebini muta- 
zammtndır.)

(Arzuhal hulâsası : Yolda bulup, bu nedir diye şuna, buııa gös
terdiği bir maddenin uyuşturucu madde olduğu anlaşılarak bu 
yüzden tevkif edilmiş bulunan kocası Ali Rıza’nw tahliye edil
mesi, talahinden ibarettir.)
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4657/4657 
(S. No: 92)

Arzuhal
No.

4673/4673 
(S. No: 93)

4670/4670
(S. No: 94)

4663/4663 
(S. No: 95)

4736/4736 
(►S. No: 96)

4648/4648 
{S. No: 97)

4793/4793 
(S. No: 98)

5007/5007 
(S. No: 99)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen k a r a n  v e  n e  s e b e p t e »  v e r i ld iğ i

Kemal özuysal 
Emniyet Komiserli
ğinde Bekçibaşı 
Burhaniye

Mehmet Ali Durak 
ve arkadaşları 
Dere mahallesinde 
Göçmen 
Kadirli

Rızkalla Doğum 
Tütün hanında ku
yumcu
Antakya - Hatay

Ali Bağnyanık  
Hertcv köyiindp 
Pasinler - Erzurum

Salih İniş 
Selimiye Hamam 
sokak No: 6 
Üsküdar - İstanbul

Vedat Yavuzcı- 
Hükümet caddesi 
No: 66 
Kütahya

Ha]it Topuz 
Belediye Umum 
Bahçeler. Müdürlü
ğünde Bekçi 
İstanbul

Neşet 'Ensari
O. Müddeiumumiliği
Başkâtibi
Denizli

(Arzuhal hulâsası : Her hangi bir borcu bulunmadığı halde 
Emekli Sandığınca adına borç tahakkuk ettirilip 150 liradan 
ibaret ücretinden 25 şer lira kesilmekte olduğundan şikâyeti mu- 
tazaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan muhacirlerinden olup milret- 
tep mahalleri olan Niğde'den akrabalarının bulunduğu Kadirli’ye 
gelerek yerleşmiş ve ilgili makamlara müracaatte bulunmuş olma
larına rağmen iskân haklarının verilmediğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Halep’le bulunan kayın peder ve validesi 
ile aile akrabalarını ziyaret etmek maksadiyle istediği pasaportun; 
kardeşinin beraetle neticelenen bir döviz kaçakçılığı dolmjısiylc 
verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Toprak tevzi komisyonunca tahsis olunup 
henüz kendilerine teslim edilmemiş bulunan araziler hakkında 
mesnetsiz olarak açılmış olan dâvalardan şikâyeti ve müttehaz 
tedbir kararlarının durdurulması ve arazilerinin kendilerine tes
limi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ç ahşamı yar ak derecede nıâlûl bir şehit ye
timi olarak bağlanmış olup muhtelif tarihlerde yapılan zamlarla
S aylık 197 Hra 25 kuruşa çıkarılan aylığından, bu zamlardan
dolayı adına tahakkuk ettirilen 2 485 küsur lira borcunun; emsal-. * leriniıı faydalandırıldıktan kanun hükümlerinden faydalandırıl
mamak suretiyle istirdadı ve mağduriyeti cihetine gidildiğinden 
şikâyeti ve mezkur borçtan muaf tutulması talebini mutazammın- 
dır.) ı , .

(Arzuhal hulâsası : Vâki müracaat* üzerine Kur’an Kursları 
Talimatnamesine tevfikan verilen müsaade ile açmış olduğu Kur’
an Kursunun kanuni ve muhik hiçbir lüzum ve sebep mevcudol- 
maksızm Teşkilâtı Esasiye Kanununun 80 nci maddesi hilâfına 
valilikçe kapatılmış olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Milli Saraylarda geçen hizmetlerinden 10 
senesinin borçlandırılması için yaptığı müracaat üzerine maaşın
dan bir yıldır tevkifat yapılagelmckte iken; bu kere yaş durumu 
itibariyle buna imkân olmadığı bildirilerek mağdur edildiğinden 
bahis ve şikâyeti ve mezkûr hizmet müddetinin halihazır vazife
sindeki emeklilik müddetine ilâve edilmesi esbabının temini tale
bini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 40 liraya olan terfii ile alâkalı olarak aç
mış olduğu idari dâva neticesinde ittihaz olunan ilişik ilâmla; 
müspet sicü almış olduğu, belirtilmiş olmasına rağmen yapılan 
bir tarih hatası yilzünden talebinin reddedilmiş bulunmasından 
ve bn maddi hataya matuf tashihi karar isteğinin d* keza hûâfı
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A r/uha I
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

4690/4690 M ustafa Esin 
(S. No: 100) Deniz İnşaat Tabu

ru  - Sah. Blk. 
Gölcük

En -ümen kararı '-e ne sebepten verildiği

ka n a n  redded ilm iş b u lu n d u ğ u n d a n  ş ik â ye ti ve 31 . I I I  . 1952 
de 40 liraya, 1 . I V  . 1955 te de 50 liraya  te r fii  ik tiza  e ttiğ in in  
karara bağlanm ası ta leb in i n ıu ta za m m ın d ır .)

(A rzu h a l hulâsası : I l i lâ f ı  kanun  ve usul tanzim  o lunan  sic il
lere m üsten id en  te r fiin in  yap ılm am ası üzerine, Kore T u ğ a y ın d a  
vazife li b u lu n d u ğ u  sırada A sk e r î T em yiz  M ahkem esine m üracaat 
etm iş ve bu m erci vazife noktasından  dâvasın ı rü iy e t e tm ed iğ in 
den, vazife li olan D evlet Şûra sın a  dâva açtığ ı halde; y u r t  d ış ın 
da b u lu n d u ğ u  nazara alınm adan bu m erci ta ra fın d a n  da talebi
n in  m ü ru ru  m ü d d e t noktasından  te tk ik  cd ilm iyerek  redded ilm iş  
bulunm asından  şikâ ye t ve m a ğ d u r iy e tin in  Y ü kse k  M eclisçe te lâ
f is i  esbabının tem in i ta lebin i m u ta za m m ın d ır .) )

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (Usul veya esastan) karara 
bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına 
binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muva
cehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ka

rar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1648 25 . III. 1959

4775/4775 Selim Çelik ve aı 
(S. N o : 101) kadaşları

Bağlıisa köyünde 
Karlıova

(A rzu h a l hulâsası : İs tid a d a  açıkland ığ ı şekilde va z ife i m e
m u r iy e tle r in i kö tü ye  ku lla n m a k  ve m en fa a t tem in  e tm ek  su re ti  
ile halkı bizar kılan  M u h ta r A l i  T im u r oğlu ile K aym akam  V ek ili 
K üçükağaoğ lu  haklarında  ta h k ika t ifası ve kaym akam  vekilin in  
buradan uzak laştırılm ası talep ve ş ik â ye tin i m u ta za m m ın d ır .)

4807/4807 Kâmil Çorak 
(S. No: 102) M uhtar

Arukm usa köyünde 
Mesudiye

4802/4802 M ustafa Erkor; v 
(S. No: 103) arkadaşları

Belediye Reisi 
Eskimalat.va - Mu 
latya

(A rzu h a l hulâsası : D üzce’dc m ü ta a h h it C avit A lk a n ın  ya 
n ında  ça lışırken  üzerine düsen  ağaçtan beli k ır ıla rak  çalışam ıya- 
cak bir hale gelip  nesi varsa satarak tedavisine çalışan H a lil 
Ç ağlayan’a; bu kere de a yn ı m aksa tla  İ s ta n b u l’a g id erek  en bü 
yü ğ ü  11 yaşında  4 kız çocuğunu açıkta  b ırakm ış olm ası itibariyle  
gereken  ya rd ım ın  yap ılm ası ta lebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : E sk i M alatya  nahiyesine bağlı kö y  ve ma- 
h a llâ tm  İska  su y u n a  olan ih tiyaçlarına  binaen; O rduzan  k ö y ü n 
de birkaç şahsın k e y fî  idaresine terk edilen ve ih ti lâ f  m evzuu  
olan O rduzan su y u n u n  D evlet S u  İşle tm esin in  idaresine  terk i 
su re tiy le  bu m iibrem  ih tiyaçların ın  karşılanm ası talebine m ü te 
da ird ir .)
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4716/4716 H üseyin K aya ve 
(S. No: 104) arkadaşları 

M uhtar
Çat - E rzurum

Arzuhal Arsuhal sahibinin
No. adı, soyadı re adresi

4661/4661 Mehmet Genç. 
(S. N o : 105) M ağara - Silifke

4778/4778 L ûtfi Yılmaz 
(S. No: 106) Y avrucuk köyün

de
Çankaya - Ankara

4796/4796 Sabri Doğmuş 
(S. No: 107) F a tihpaşa  mahallesi 

Bıyıklı Mehmetpasa 
sokağı No: 40 
D iyarbakır

4811/4811 Mehmet K am bur ve 
(S. N o: 108) arkadaşları

S arıyar köyünde 
Nallıhan

4801/4801 Halil Keskin 
(S. No: 109) Bebekli köyünde 

Kula - Manisa

4830/4830 Ilan ife  Akın 
5159/5159 A tillâ mahallesi 

(S. No: 110) 502/1 sokak No: 6 
Eşrefpaşa - İzmir

4804/4804 M ustafa Tiryakioğ- 
(S. No: 111) lu ve arkadaşları 

Selçikler köyünde 
Sivaslı - Uşak

4809/4809 Ahmet İşyapmaz 
(S. No: 112) Poloz - Karahamza 

köyünde 
K ırklareli

5073/5073 Avni İnanç 
(S. No: 113) Yeniköy mahalle

sinde 
Rize

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A r zu h a l hulâsası : B a ğ lı o lduğu  E r z u r u m ’a; k ış ın  m otorlu  
vasıta ların  işlem esine elverişli o lm ıyan  60 k ilo m e tre lik  b ir yol 
ir tib a tı b u lu n a n  Ç at kazasında, lağvedilen  asliye m ahkem esi te ş
k ilâ tın ın  yen id en  ve tam  teşk illi olarak kuru lm a sı ve ha lkın  
m âruz ka ld ığ ı m üşkü l d u rum dan  kurtarılm a ları talebinden  
ibare ttir .)

(A r zu h a l hulâsası : B ir  yang ın  kazasında  evi b ü tü n  eşyası 
ile b irlik te  yanm ış o lduğundan; e fra d ı ailesiyle b ir lik te  se fil 
bir halde ka ld ık la rın d a n  K ız ıla y  veya  d iğer h a y ır  b urum larından  
biri ta ra fın d a n  kend ilerine ya rd ım d a  bu lunulm ası talebinden  
ib a re ttir .)

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç çiftçilerden bulunduk- 
huri halde bu mevzudaki taleplerinin 2 yıldır yerine getirilme
diğinden şikâyeti mutazammındır.)

(A rzu h a l hulâsası : D iya rb a k ır 'd a  bulunan fa k ir  ve m u h 
taç âm âlara maaş tahsisi ha likındaki ta lep lerin in  tervicolunm adı- 
ğ m d a n  ş ik â ye ti m u ta za m m ın d ır .)

(A rzu h a l hulâsası : İn şası sırasında em ek ve h izm e tle ri sebk 
etm iş olan S a rıy a r  işle tm esinde kend ilerine da im î kadro lar
dan iş verilm iyerek  hariçten işçi a lınm asından ş ik â ye ti m u ta -  

zam m ındbr.)

(A rzu h a l hulâsası: 6 çocuğuma bakm aktan âciz b ir d u ru m d a  
ka ld ığ ından  b un ların  D evletçe oku tu lm a la rı veya kend isine y a r
d ım da  bu lunu lm ası ta lebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : G eçim lerin i tem ine m edar olm ak üzere 
cam ekân içinde gevrek ve baklava satm alarına  İzm ir  B elediye  
zabıtasınca m üm anaat o lu n d u ğ u n d a n  ş ik â ye ti m u ta za m m ın d ır .)

(A rzu h a l hulâsası : B a ta p u  H âzineye aidolup M uh ta r A h 
m et Şarbay ve vereseleri ta ra fından  za p ıt ve işgal o lunm uş bu 
lunan  g ayrim en ltu llerin  bunlardan geri, a lınm ası h a kk ın d a  vâki 
ihbarından  e l’ân bir netice a lam adığına m ü ted a ird ir .)

(Arzuhal hulâsası : İskân hakkı olarak babası adına tahsis ve 
temlik olunan yerlerin; vâki tecavüz sebebiyle açacağı dâvaya 
esas olmak üzere iskân kaydının çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Fabrikalarda çalışmak ve kazanmak su
retiyle, Türkiye’den hiçbir yardım görmeden Almanya’da mü
hendislik tahsili yapmakta olan oğlu için Hükümetimizden isteni
len teminatın mahalline gönderilmesi talebine mütedairdir.)
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5003/5003 
(S. No: 114)

Arzuhal
No.

4686/4686 
(S. No: 115)

4671/4671 
(S. No: 116)

4727/4727 
5220/5220 

(S. \ o :  117)

4731/4731
(S. N o: 118)

4658/4658 
(S. No: 119)

4828/4828 
(S. No: 120)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ali Güney 
İstasyon karşısı 
Kahveci Halil Öz
demir eliyle 
Çat al ağzı

Ömer Malkoç 
DD Yolları Basre- 
vizörliiğünde Şe1'
S. 16630
Basmane - İzmir

M ustafa Gökmen 
Günbatı mahallesi 
Incirlip ınar sokak 
No: 55 
Denizli

Dursun Aydemir 
62. sokak No: 3't 
Zeytin burnu - İstan 
bul

Yaşar Yurt ve a r 
kadaşları 
H acılar köyünde 
Çerkeş

Bahri Demirok 
Postane civarında 
Seyyar Foto 
Konya

Ncbahat Çevirme 
ö rc iin  köyünde 
Gölcük - İzmit

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : 20 y ıld ır  Z o n g u ld a k ’ta  m aden  işçisi olarak 
çalınm akta o lup  a lm akta  o lduğu  450 - 500 ku ru ş  yevm iy en in  
m evcut geçim  zorlukları karşısında g a y r ik â fi b u lu n d u ğ u n d a n  
ş ik â ye ti m u ta za m m ın d ır .)

(A rzu h a l hulâsası : K end is ine  15 000 lira lık  bir m esken  kre 
d isi tem in  edilm esi ta leb inden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : K öy le rin e  h em h u d u t H azine  arazilerim  
ille rin d e  bu lu n d u ra n  fu z u l i  şagiller haklarında  vâki m üracaat - 
terin in  sem eresiz ka ld ığ ından  ve tevz i ko m isyo n u n u n  bu  §ahsı 
him aye ederek; toprağa m uhtaç fa k ir  va tandaşları b u  kan u n i  
hak ta n  m ahrum  bırakm ış o lduğundan  ş ik â ye ti ve m erkezd en  gön
derilecek bir heyete d u ru m u n  tahkik  e ttir ilm esi ta leb in i m u ta  
zam mınchr.

(A rzu h a l hulâsası : Y ard ım  ve m esken yer i verilm esi talebine  
m üted a ird ir .)

(A rzu h a l hulâsası : Geçen yılla rda  fa yd a la n d ırılm ış  o ld u k
ları zira i kred ilerden  bu y ıl m ahrum  b ırak ıld ık lar ından  ş ik â ye ti 
m ulazam  m ınd ır.)

(A rzu h a l hulâsası : A rzu h a lin d e  b e lir ttiğ i şek ildeki m uzdur  
d u ru m u n a  binaen K onya  B elediyesince; Z in d a n ka le  m evk iinde  
bulunan boş arsalardan kend isine 100 m etre karelik bir m esken  
yer i verilm esi talebine m ü ted a ird ir .)

(A rzu h a l hulâsası : I 'u su  ku ru lm a k  suretiy le  ö ld ü rü lm ü ş olan 
kocasının k a tli hâdisesin i tesb it eden zab ıt varakasında d elil ola
rak elde edilen lâstik ayakkabı üzerinde bulunan  karı lekesi ve 
saçlar tesb it ve evrak bu yolda ad liyeye in tik a l e ttir ilm iş  b u lu n 
d u ğ u  halde; ad lî tıbba gönderilen ayakkabılarda böyle b ir leke ve 
saç bu lunm adığ ı gelen rapordan  anlaşılm ış ve kaatiU er de bu  y ü z - 

den  beraet e tm iş b u lu n d u k la rın d a n ; delilleri yok edenler h a k k ın 
da. tahkika t icrası ve tecziye leri için yap tığ ı m üracaatın  bu  şikâ
y e ti  ile ilg ili Gölcük M ü ddeium um isine  ya p tır ıh m y a ra k  A d liy e  
V ekâletinden  gönderilecek bir m ü fe ttişe  yap tır ılm a sı ve dâvaya  
yen iden  rü iye t olunm ası ta lep  ve ş ik â ye tin i m u h tev id ir .)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarıda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son kararı almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata 
taallûk etm ekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1649 25 . III. 1959

Reis M. M. K âtip
Çorum Samsun Çanakkale Adana Bolu D iyarbak ır

O rtakcıoğlu I I . ö n e r  M. D ayıoğlu  K. T  a y  ¡¡i

Erzurum  
M. Eyüboğlu

Konya 
S. Sayın

T rabzon 
O. N. Lcrmioğlu

Yozgad 
S. Er onat
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5316/5316
4566/4566

Arzuhal
No.

(A rzu h a l hulâsası : İstidada  berUtfsil açıklandığı i i z c r e  ta 
d ili esbabına tevessül ohııım ıış b ıhm an A n kara  H u k u k  F a k ü l
tesi Lisans Ö ğretim  ve İm tihan  Yönetm eliğ in in  d iğer fa k ü lte 
lerden ayrı ve t  n ıvcrsıtc ler  K an u n u  h ü kü m ler in i zedeleyici ve 
m u v a ffa k iy e t n isp e tim  azaltıcı m illiye tle  ağır ve ga yri âdil bu
lunan h ü kü m ler i yü zünden  m üdavim i b u lu n d u ğ u  fa k ü lte  3 ncü  
sın ıfından  m ücerret üssü m izanı do lduram adığı için kayd ın ın  
silinm iş olm asından, dolay isiyle m ağdur çelilmiş bu lund u ğ u n d a n  
halisiyle; sözlü i m i  ilıaıılaru yeniden (/irebilm esini t em in en ilişik  
olarak takdim  e tliğ i 1.2 adet m üm asil karar g ib i alınacak bir ka
rarla kend isin i de l i ı tu f  ve a tıfe t olarak bir im tihan  hakkı ta 
n ınm ası ta leb ind in  ib are ttir .)

Maarif) Vekâletinin cevabi yazısında : 4936 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi göz önünde bulundurularak vekâletçe de aynen 
iştirak edilmekte bulunulan, mevzu ile alâkalı fakülte müta
lâasını mnhtevi yazının sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Mezkûr yazıda da ezcümle; 5 Aralık 1952 tarihinde orta 
dereceli bir olgunluk diploması ile fakülteye kaydolunan müs- 
tedinin; her sınıfta da ikişer sene okumak suretiyle 3 ncü sı
nıfa kadar geldiği ve bu sınıfta da keza iki sene okuyup tali
matnamenin kendisine bahşettiği (Yazılı, sözlü) 6 imtihan 
hakkını da istimal ettiği halde basan gösteremediği için kay
dının silinmiş ve açıklanan not durumuna göre gayretsiz ve 
başarısız bir talebe olduğu ve talimatname ve diğer hususlar
daki iddiasının gayrivârit bulunduğu.

Her şeye kadir olan Yüksek Meclisce bu şahsa bir imtihan 
hak ve imtiyazı verilmesi halinde bu durumun çalışıp muvaf
fak olan talebeler üzerinde menfi tesirler tevlit edeceği ve 
takdirin Yüksek Meclise ait bulunduğu açıklanmaktadır.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına naza
ran müstedinin 1951 senesinde Diyarbakır Lisesinden pek iyi 
derece ile mezun olmuş ve fakültenin 3 ncü sınıfına kadar gel
miş ve bu müddet zarfında gayri ahlâki herhangi bir hal ve 
hareketi sebk etmemiş bulunduğu ve cüzi bir not farkı sebe
biyle üssümizanı dolduramıyarak okuldan kaydının silinmiş 
olduğu anlaşılmıştır.

Tedris heyetinin not ve takdir hakkı muhterem ve mahfuz 
bulundurulup müzakere dışı bırakıldıktan ve talebin başkaca, 
tetkik mercii de bulunmadığı tesbit edildikten sonra; belirti
len bu durumuna göre tahsil hayatının son senelerine gelmiş 
olan mumaileyhin istikbalde cemiyete daha yararlı bir unsur 
olmasını temiııen ve mücerret eseri atıfet olarak ve bir defaya 
mahsus o!:n:v.ı üz; : ; Icendisine bir imtihan hakkı daha tanın-

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı t« ndr«si Eı ünıen kararı ve m sebepten verildiği

Nejat Oral 
Kalaba mahallesi 
No: 205/1 
Ankara



Arzuhal Arıuhal sahibinin
No. adi, soyadı ve a dreni Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Reis 
Çorum 

II. Ortakcıoğlu

masına Reis Hüseyin Ortakcıoğiu, âzadan Osman Nuri Ler- 
mioğlu ve inayet Mursaloğlu’nun vâki muhalefetlerine karşı 
ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1650 6 . V . 1959

M. M. K â tip
Sam sun  Ç a n ak k a le  A n ta ly a  D iy a rb a k ır  H atay

N. UJusoy Y. Yazıcı K. Tayşi t. Mursaloğlu

M ala ty a  T rab zo n  Y ozgad
M. Delikaya O. N. Lermioğlu S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 172)

T. B. M. M. Matbaan.



Devre :

Arzuhal
No.

3624/3624 
(S. N o : 1 )

3776/3776 
(S. No: 2)

3851/3851 
(S. N o: 3)

3996/3996 
i S. N o : 4 'ı

3999/3999 
5758/5758 
(S. N o: 5)

4004/4004 
(S. N o : 6)

1009/4009 
(S. N o: 7)

1101/4101
(S. N o : 8)

XI ^ ~ İçtima : 2

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Sav] : 41 W 

12. VI .  1959 Cuma

Arzuhal sahibinin  
adı, soyadı ve adresi

Cemal Sönmez 
Ceza ve T evkif 
Ev inde 
A yaş

Satılm ış Topçu 
Ceza E v inde 
K arg ı

A hm et Gölyeri 
Ceza E v inde 
Çeri; e

A b d iilk ad ir A ygün  
C anca m ahallesinde 
Güm ügane

Ali T opgül
2. O rdu  As. Ceza 
E v in d e  (10763) 
Konya

R efet Sever ve 
M u sta fa  D ereli 
Aşağı - Ş ak ran  kö
yünde
Z e yd iııd a ğ  - B e rg a 

ma

H acı M aksut Topal- 
oğlu
Ceza E vinde 
E rz in can

H alil B ed ir 
B ehlülbey m ahalle
si eski P T T  h a t  b a k ı
cısı 
Ilg ın

E n c ü m e n  k a r a r ı  ve ne seb e p te n  ve r i ld iğ i

Dilekçiler : Haklarındaki hapis ve para cezalariyle sair 
fer’î cezaların, istidalarında beyan ettikleri sebeplerden do
layı, affı lâzımgeleceğini ileriye sürerek, bu yolda bir karar 
verilmesini istemektedirler.



4103/4103 
(S. No: 9)

Arauhal
No.

4135/4135 
(8. No: 10)

4787/4787 
5038/5038 
4201/4201 

(S. No: 11)

Nizamettiıı Onur 
Ceza Evinde 
Bartın

Arauhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yusuf Dağlı 
(îündoğdu mahallesi 
Niğde - Aksaray

Refik Terzi 
Cumhuriyet caddesi 
Ankara Palas Ote
linde 
Rize

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Haklarındaki hapis ve para cezalariyle sair 
fer’î cezaların, istidalarında beyan ettikleri sebeplerden do
layı, affı lâzımgeleceğini ileriye sürerek, bu yolda bir karar 
verilmesini istemektedirler.

4209/4209 
5690/5690 

(S. No: 12)

4210/4210 
4356/4356 
4243/4243 

(S. No: 13)

4211/4211 
4833/4833 

(S. No: 14)

4724/4724 
4212/4212 

(S. No: 15)

Mehmet Tanca 
Ceza Evinde 
Hükümlü 
Yenişehir - Bursa

Mehmet llgazoğlu 
Soğuksu caddesi 
No: 34 
Mersin

Sadık Demiryürek 
Ceza Evinde 
Y eşilova

Ali Çabuk ve arka
daşları
Şahne köyünde 
Bartın

4213/4213 
(S. No: 16)

4214/4214
(S. No: 17)

4453/4453
(S. No: 18)

4478/4478 
5650/5650 

(S. No: 19)

Mehmet Gülsen 
Ceza Evinde 
Bartın

Mehmet Altın 
Ceza Evinde 
Trabzon

Ayşe Parmaksız 
Ceza Evinde 
Afyon

Mehmet Ali Uzunöz 
Ceza Evinde 
Karapınar
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Arzuhal

No.

4486/4486 
(S. No: 20)

4487/4487
(S. N o: 21)

.>252/5252 
5190/5100 
5091/5091 

(8. No: 22)

4535/4535
(S. No: 23)

3326/3326 
( S .  No: 24)

Durmuş Aksoy 
Balbe.v mahallesi 
Caııbaz Osman sokak 
No: 15 
Antalya

Ömer Kaya 
Nasrettin mahalle
sinde 
Düzce

Hüseyin Arık 
Dördüncü Muhtar
lık Sinan Paga N o: 
169
Altındağ - Ankara

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

Dilekçiler : Haklarındaki hapis ve para cezalariyle sair 
fer’î cezaların, istidalarında beyan ettikleri sebeplerden do
layı, affı lâzımgeleceğini ileriye sürerek, bu yolda bir karar 
verilmesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi yazı
larında : Kanun yollarından geçmek veya kanuni şartlara ri
ayet edilmemek suretiyle katileşen bahis mevzuu cezalan muh
tevi hükümlerde bir isabetsizlik veya adlî hata görülemediği 
bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak dâvet edi
len ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet 
mümessili de : Yukardaki cevabi yazıyı tekrarla, affı müstel- 
zim bir sebep bulunmadığını beyan ve ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki af talepleri 
dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmediğinden mezkûr 
taleplerin bu sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1651 1. IV .1959

İbrahim Kiıınet 
Ceza Evinde 
Tavşanlı

Memduh Kartal 
Cerit mümini i kö 
yünde 
Keskin

Dilekçiler : Haklarındaki cezaların affını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cebap ile 
mümessilinin encümen huzurunda vâki beyanından, müstedi
lere taallûk eden hükümlerin Temyiz Mahkemesince tetkik 
edilmekte olup henüz iade olunmadığı ve bu itibarla af talebi
ne mevzu teşkil edecek kesin bir cezanın mevcut bulunmadı 
ğı anlaşıldığından, vâki talepler hakkında filhail tetkikat icra
sına mahal olmadığına ve dilekçilerin haklanndaki cezalann 
katileşmesi takdirinde tekrar usulüne tevfikan müracaatte 
muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1652 1 . IV . 1959



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

4010/4010 Emin Elçi 
(S. No: 25) Ninnime Hastanesi

3. Hariciye Koğu
şunda
Haydarpaşa - İstan
bul

3809/3809 Rıdvan Atillâ ve 
(S. No: 26) Kasım önder

Şen Kollektif Or
takları 
Salihli

4100/4100 Mahmut Nihal So- 
(S. No: 27) nar

Mühendis
Anafartalar caddesi 
Vakıf İş Hanı 
No: 208-2 
Ankara

Dilekçiler : Haklarındaki cezaların, istidalarında ileriye 
sürdükleri sebeplerden dolayı affı cihetine gidilmesinin ma 
delet ve hakkaniyete uygun düşüceğini beyanla, bu yolda bir 
karar verilmesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin müstedılere taallûk eden cevabi yazıla
rında : Dilekçilerden Rıdvan Atillâ ve Kasım Önder’in, hâdi
se tarihinde mer’i olan 982 sayılı Koordinasyon karariyle, bu 
karara müsteniden neşredilen 13 sayılı sirküler hükümlerine 
muhalif olarak, yine o tarihte tahsis ve tevzie tâbi bir kamyo
nu başkasına satmaktan maznun oup bunlardan Kasım Ön
der’in Salihli Asliye Ceza Mahkemesince yapılan muhakemesi 
neticesinde; Millî korunma Kanununun 14 ncü maddesi delâ
letiyle bu kanunun 54/1 ve 4 ve Türk Ceza Kanununun 59 
ncu maddeleri gereğince beş ay hapis vc 416 lira 60 kuruş ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen 6 . II . 1958 tarihli 
hükmün temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve bilâ- 
hara dermeyen olunan iadei muhakeme talebinin de mahkeme
since reddedilmiş bulunduğu ve diğer maznun Rıdvan Atillâ 
hakkındaki muhakemenin derdest olduğu,

Kendisine şahsan tahsis edilen bir kamyon ile bir cibi, yük
sek fiyatla b ıskasına satmak suretiyle o tarihte meriyette bu 
lunan 11 sayılı Sirkülerin 18 nci maddesiyle 4648 numaralı 
Millî Korunma Kanununun 21 nmi maddesinin 2 nci fıkrası hü
kümlerine muhalif harekette bulunmaktan maznun Emin El
çi’nin ise meşkûr 21 nci madde ile 55/6-A, 54 1 ve Türk Ceza 
Kanununun 80 nci maddeleri gereğince yedi ay hapis ve 583 
lira otuz kuruş para cezasiyle mahkûmiyetine dair İstanbul 
Millî Korunma Mahkemesinden verilen 25 . II . 1958 tarihli 
hükmün Temyizen tasdik edildiği cihetle kesinleştiği;

Mahmut Iîihal Sonar’m da, 959 sayılı Kararnameye aykırı 
olarak, kendisine tahsis olunan çimentoyu başkasına devret 
mek suretiyle Millî Korunma Kanununa muhalefette bulun 
duğu Ankara Millî Korunma Mahkemesince yapılan muhakeme 
sonunda sabit olduğundan, mezkûr kanunun 21/2, 55/6-A ve 
54/1 ve Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddeleri gereğince iki 
ay on beş gün hapis ve 83 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle 
mahkumiyetine dair verilen 21 . V . 1958 tarihli hükmün 
temyizen tasdik edilerek katileştiği ve hükümlünün sonradan 
vâki tashih talebinin de kabul olunmadığı, .

bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet
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Arzuhal
No.

3196/3196

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

mümessili de : Hükümlü dilekçilerin aflarını müstelzim bir se
bep göremediklerini ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu fiiller, taallûk ettiği Ko
ordinasyon Heyeti kararlarının mer’i oldukları zamanda işlen
miş olup o zamanın icaplarına göre suç sayılmıştır.

Bu gibi fiillerin sonradan suç sayılmaması, tedbir mahiye
tinde bulunan mezkûr Koordinasyon Heyeti kararlarının meri
yeti sırasında işlenen suçlardan dolayı faillerin ceza görme
mesini istilzam etmez.

Binaenaleyh, haklarındaki cezalar kesinleşmiş olan Kasım 
Önder, Emin Elçi ve Mahmut Nihal Sonar’m vâki af talepleri, 
zikredilen sebeplerden dolayı dikkate alınacak değer ve mahi 
yette görülmediğinden bu taleplerin reddine, âzadan Sefer 
Eronat’m muhalif ve Mustafa Altındağ’ın da müstenkif kal 
malarına karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle ve aleyhinde- 
İri muhakemenin derdest olduğu anlaşılan Rıdvan Atillâ’nın 
af istedi dolayısiyle de tetkikat icrasına mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1653 1. IV . 1959

Dilekçi : Kore’ye gitmeden evvel bir askerî vasıtanın direk
siyonuna geçerek bunun devrilmesine sebebiyet verdiğini ve 
astı olan şoförün ceza görmemesi için de bütün kabahati, bir 
Türk subayına yakışacak surette üzerine aldığını, hapis ceza
sını çektiğini, ancak bu cezanın, emsallerine nazaran kendi
sini bir sene geç terfi etmek durumuna düşürdüğünü ve aynı 
zamanda maaş farklarından da mahrum kıldığını ve bu husus
ların kendisi için bir üzüntü ve ıstırap kaynağı teşkil ettiğini 
beyanla, yedi günden ibaret caz asının neticeleriyle birlikte af
fını rica etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi hak- 
kmdaki hükmün her hangi adlî bir hata ile mâlûl olmadığı bil
dirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve 
Millî Müdafaa Vekâletleri mümessilleri de; affı müstelzim bir 
sebep göremediklerini ifade etmişlerdir.

Kadri Taııdoğan 
Komando Okul Öğ
retmeni 
P. Kd. Yzb.
Menteş

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi dikkate alınacak de-



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

Reis 
Çorum 

//. Ortakcıoğhı

ger ve mahiyette görülmediğinden mezkûr talebin bu sebepten 
reddine irtifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

1054 1 . IV . 1959

M. M. Kâtip
Samsun Çanakkale Adana Bingöl Bolu

H. öner M. S. Ohcuoğlu M. Dayıoğlu

Elâzığ Hatay Niğde Trabzon-
M. Altmdoğan t. M vrsaloğlu t. Güven O. -V. Lernıioylu

Y ozgad 
»s'. Er ona t
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A m ıha 1 A m ı hal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5182/5182 İhsan Tarlıan
I). P. Merkez Kaza 
İdare Heyeti Re* si 
Tekirdağ

4065/40(i5 Doğan Kemali v  
arkadaşları 
Demokrat Tekirdağ 
Cazete.si sahihi 
Tekirdağ

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h allerin  hulâsası: Sahip ve Y azı İşleri M iidürü  bulun
dukları D em okrat Tekirdağ Gazetesinde «B ir saniye» başlığı 
altında yazdan  ve; « Y aşlı kadın alan zengin olurm uş haııiya iki 
sen td ir 2 000 lira borcum u verem edim » ifadeli b ir ya z ı ile n eş
ren hakarette bulundukları idd ia  olunup b idayeten  beraef e t t i  
rilm işler iken bilâhara T em yizin  bozm a kararm a uyularak yapı 
lan muhakem eleri neticesinde, m ücerret bir darbı mesele m ü ste 
nit bulunm uş olan ve asla hakaret kaseli taşım ıyan  ve böyle b ir  
kasdı ih tiva  edip  e tm ediğ i (ta leplerine rağm en) b ilirk işiye  dahi 
te tk ik  ettirilm em iş bulunan bu yazıdan  do layı m üştekilerin  H alk  
P artisi m üntesib i hâkim lerin  de bunları iltizam  etm iş bu lunm a
larına binaen ve b ir a d li hata eseri olarak mahkûm  e d ild ik le ri
1 sene hapis 3 er bin lira  para  3 er bin. lira■ ta zm in a t cezaları
nın, arz e ttik le r i durum , m em leket irfan ına olun h izm et ve iç t i
mai du ru m ları ve m ezkûr yazının , Y azı İşleri M üdürü İhsan 
T arkan'ın  yerine vekil bırakm ak su re tiy le  tedavi İçin İs ta n b u l’a 
gitm iş bulunduğu bir sırada yazılm ış olduğu göz önüne alınarak  
affed ilm eleri ve tahliye olunmaları talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr gazetenin 
12 . 1 .1957 ve 14 . 1 .1957 tarihli nüshalarında neşrettikleri 
«Bir saniye» başkklı zikrolünan yazı ile yine aynı başlıkla neş
rettiği «Günün dilencisi... Ne olur be amuca, koltuğunun mev
kiinin istikbalinin başı için bana biraz cesaret ver de enimi 
boyumu büyülteyim.» cümleleri ile Tekirdağ’da münteşir Ye
ni İnan» Gazetesi sahip ve Yazı İşleri Müdürü Fahri Taner ve 
kansı Sabiha Taner’e neşren hakarette bulunduklarından do
layı yapılan muhakemeleri neticesinde 6733 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesi delâleti ile 6434 sayılı Kanunun muaddel 1 nci 
maddesinin ikinci bendine ve Türk Ceza Kanununun 59 ve 81 
nci maddelerine tevfikan mahkûm edilen müstediler hakkın- 
daki 7 . XII. 1957 tarihli hükmün Temyizen tasdik olunup 
katileşmiş bulunduğu vâki tashih taleplerinin de kabul edil
mediği.

Resmî ilânlardan iki misli ücret almak sureti ile Milli Ko
runma Kanununa muhalefetten muhakemesi devam etmekte ve 
Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü muhasibi iken 260 küsur biu 
lirayı zimmetine geçirdiğinden hakkında gıyabi tevkif müzek
keresi kesilmiş olan müstedi Doğan Arslan ile 1 sene hapse 
mahkûm edilen Ahmet Yazlıma'nın hali firarda bulundukları 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule 
şayan görülmiyen talebin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1655 29 . IV . 1959
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Arzuhal

No.

4341/4341

3969/3969

Bekir ve Yusuf 
Ziya B alt ürk 
Ceza Evinde 
Trabzon

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

(A rzu h al hulâsası: I ly a s B a ltü rk  ve Osman B a ltü rk  ile ara
larında çıkan bir havyada mahkemece dahi kabul olunduğu ü ze
re ağ ır ve  ş id d e tli b ir tahrik  sebebi ile ad ı geçenleri ö ldürdük
lerinden do layı m ahkûm  edilm iş bu lundukları hapis cezalarının, 
bu şid d e tli tahrik ve cezalarını tam am en çekip ıslahı nefsetm iş  
oldukları nazara alınarak af edilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Öldürmekten tahtı 
muhakemeye alınıp Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince; müste- 
dilerden Yusuf Ziya’nın Türk Ceza Kanununun 450/5, 51/2 ve 
55/3 ncü maddelerine tevfikan 16 sene, Bekir Baltürk’ün de 
keza aynı kanunun 64 ncü maddesi delâletiyle 448, 51/2, 81/2-3 
ncü maddeleri gereğince 12 sene ağır hapis cezasına mahkûmi
yetlerine dair müttehaz 14 . X I. 1957 tarihli hükmün Temyi
zen tasdik edilerek katileştiği beldirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran; kabule 
şayan bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1656 29 . IV . 1959

Mehmet Kibar (A rzu h al hulâsası : A ltın d a ğ  E m n iye t kadrosunda çalış-
Emniyct Komiser- m akta iken k ira  bedeli yüzünden  M ucir ile aralarında çıkan bir 
liginde Polis m ünazaada ona hakarette bulunduğundan dolayı, tamam,en asıl-
Havza sız vc bir te r tip  eseri olarak mahkûm edilm iş bulunduğu 15 gün

hapis ve 100 lira  ağır para  cezasının, tem iz ve dü rü st geçen
18 y ıllık  meslek h ayatı ve efrudı ailesinin düçar olacakları 'pe
rişanlık nazara alınarak a f edilm esi talebinden  ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hakaretten tahtı 
muhakemeye alınıp neticei muhakemede, Altındağ Sulh Ceza 
Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 482/2 nci maddesine tev
fikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 11 . II . 1958 
tarihli hüküm Temyiz tetkikatımn henüz tamamlanmamış ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kesinleşmiş bir mahkûmiyet bulunma
dığına göre; affı mutazammın talep hakkında filhal tetkikat 
icrasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1657 29 . IV . 1959



—  9 —

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

.‘{902/3902 Bekir Akça (A rzu h al hulâsası : S evk  ve idare etm ekte bulunduğu trak-
Ceza Evindi1 Ko- lor ünün önüne çıkan bir arabanın a lların ın  ürkmesi
guş (2) üzerine bir faciayı önlemek m aksadiylc d ireksiyonu  yo-
Aksanıv - Niğde tun şarampolünü . kıvırm ası ve bu esnada lâstik  patlam ası y ü 

zünden devrilerek  kendisin in  yaralanm asına ve arka ta ra fta  o tu 
ran eniştesin in  yaralanıp  ölümüne sebebiyet verm iş olduğundan  
dolayı; hâdisede hiçbir kusuru olm adığı bilkesif ilahi sabidol
muş bulunmasına■ rağm en: haksız yere mahkûm ed ild iğ i 20 ay  
hapis cezasının af ed ilm işi talebinden ibaret l i r .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alı
nıp Aksaray Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu
nun 455/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince mahkûm edilen müs- 
tedi hakkındaki 10 . X . 1958 tarihli hüküm Temyiz Birinci 
Dairesince bozulduğu ve duruşmasının devam etmekte bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hüküm henüz katileşmemiş bulundu
ğundan af mevzuunda filhal tetkikat icrasına mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1658 29 . IV . 1959

4235/4235 Durmuş Birsen (A rzu h a l hulâsası : Gönül rızası ile yan ın da  alıkoyduğu  bir
Ceza Evinde k ızı zorla kaçırm ak ve mesken m asun iyetin i ih lâ l etm ek isnadı
Köyceğiz ile D en izli A ğ ır  Ceza M ahkemesince mahkûm edilm iş bulunduğu

hapis cezasının; du ydu ğu  hissi intibaha, ilişik  ilm ühaberle mil- 
e y y it bulunduğu üzere p a r ti  uğrunda, sebk etm iş olan yararlı 
hizm etlerine ve hususi durum una binaen; affed ilm esi talebinden  
ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mesken masuniyetini 
ihlâl ve zorla kadın kaçırmaktan tahtı muhakemeye alınıp ne- 
ticei muhakemede adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun 
193/1, 429/1 nci maddeleri gereğince 3 sene ağır hapis ve 1 ay 
hapis cezalarına mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 
12 . VII. 1957 tarihli hükmün Temyizen tasdik olunarak kati
leşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adli 
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran; kabule şayan 
bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1659 29 . IV . 1959
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4353/4353

Arzuhal
No.

Osman Dursun 
Ceza Evinde 
Çumra

Arzııhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzu h al hulâsası : Türk Silâh lı K u v v e tle r i 8 nci K ore Tu- 
yayın da  va tan i h izm etin i ifa  etm ekte iken bir arkadaşının  ölüm ü
ne sebebiyet verdiğinden  dolayı mahkûm edilm iş bulunduğu ha
p is  cezasının; babasının vefa tı m ünasebetiyle aile efradın ın  ge
çim i zorlaştığından affedilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kore’de bulunduğu 
sırada tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermekten 
tahtı muhakemeye alınıp Kore Silâhlı Kuvvetler Kumandanlığı 
Askerî Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu 
maddelerine tevfikan 1 sene 8 ay hapis ve 208 lira 30 kuruş 
ağır para cezalarına mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkın - 
daki 20 Aralık 1957 tarihli hükmün Kumandanlıkça tasdik ve 
infazı lüzumuna işaret olunmasını mütaakip infazına başlan
dığı ve halen de Çumra Ceza Evinde infaz olunmakta bulunul
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin mütalâasına nazaran; kabule şayan 
görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İv cümen kararı ve ııe .sebepten verildiği

1660 29 . IV . 1959

4351/4351 Atıf Eriştirenoglu (A rzu h al hulâsası ; Sevk ve idare etm ekte bulunduğu D ur-
Oeza Evinde muş A li T ugay'a a it kam yonla K onya'dan  Karaağaç'a gitm ekte
Yalvaç ve seyrüsefere yen i açılan B eyşehir - K araağaç arasında seferine

devam  etm ekte iken bu yolun dolm ası ve yüke taham m ül edemi- 
y er  ek çökmesi neticesi vasıtanın  devrilm esi ile mal sahibi tara
fından alınan yolculardan birinin ölüm üne ve (i sının yaralan
masına sebeb iyet verd iğ inden  dolayı, hâdisede tam am en mâsum  
bulunm uş olm asına rağm en; m ücerret mal sahibi tarafından a lı
nan yolcular yüzünden ve trafiğe, a yk ırı hareketinden dolayı 
mahkûm edilm iş bulunduğu 3 sene 4 ay  hapis cezasının, 3 ay 20 
günden ibare t bakiyesi ile 833 lira para  cezasının; fakrü  haline 
v e  acıklı durum una binaen affedilm esi talebine m ü teda ird ir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alınıp 
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 
455/2 ve 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilen müstedi 
hakkında 21 . I . 1957 tarihli hükmün Temyizen tasdik oluna
rak katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran; kabule 
şayan görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1661 29 . IV . 1959
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4288/4288

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kasan Remzi Yeşil 
ırmak
VII. Kor. -Mıılı;)iv/. 
Bölük K. !)47 - 17:i 
1 )ivarbakır

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : 1950 y ılın d a  işlediği bir suçtan dolayı 
mahkûm ed ilip  tecil edilm iş ve aradan 5. y ıldan  fazla, bir zaman 
geçmiş bulunan ve bu bakımdan beraet m ahiyetin i iktisabeden  
iki aylık  hapis cezasının, bu baptaki içtihatlara göre A kadem iyi 
kabulüne mâni bulunm adığı yetk ililerce bild irilm iş olduğu hal
de: Genel K u rm ay Başkanlığı H arekât vc E ğitim  Şube M ü dü r
lüğü tarafından eski b ir talim ata istinaden A kadem iye  kabul 
olunması hakkındaki m üracaatinin reddedilm iş ve açtığ ı id a r i  
dâva ela in tacolunm am ış ve iki y ıl sonra bu hakkı ziyeta u ğ ra 
mış bulunacağından ya  Şûrayı D ev le ttek i dâvasının bir neticeye  
bağlanması veya■ affedilmesi, talebinden ibaretir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara İkinci Asliye 
Mahkemesince; işlediği zina fiilî sabit görülerek Türk Ceza Ka
nununun 440, 59 ve 89 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edil
miş bulunan müstedi hakkındaki 27 . III . 1951 tarihli hük
mün Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileşmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve ve
kâlet temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran; kabule şayan 
bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1662 29 . IV . 1959

441 (>/441 (» Ahmet Aşkın
Hüseyin Aşkın va
sisi
Karşıyaka mahallesi 
(1elâli sokak No: ‘2<> 
Muğla

(A rzuhal hulâsası : A ile ler i arasında vâki husum et sebebi ile 
m ağdurenin validesi tarafından te r tip  ve tasn i olunan; hâdise 
tarih inde henüz 8 yaşında bulunan N ihal Günek’in ırzına tasad- 
d i idd ia  ve isnadından dolayı haksız yere mahkûm edilm iş b u 
lunduğu. hapis cezasının; isnadın  asılsızlığ ı her veçhile sabiti o l
muş, kendisinin M uğla Sanat Okulu son sın ıf talebesi olarak ah 
lâk ve a ilevi durum unun böyle bir f i i l î  ikaa gayrin ıüsait bu lun
duğu ve istikbale nıuzaf m ağduriyetin in  nazara alınarak a ffed il
mesi talebinden  ib a re ttir .)

Adiye Vekâletinin cevabi yazısında : Irz ve namusa tagad
diyi mutazammm fiil ve harekette bulunmaktan tahtı muhake
meye alınıp Muğla Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Ka
nununun 415 ve 55 3 ncü maddeleri gereğince 16 ay hapsi mah
kûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 16 . IX . 1957 ta
rihli hükmün Temyizen de tasdik edilmek sureti ile katileştiği, 
tashihi karar talebinin de reddedilmiş bulunnduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad 
üye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet yazısını teyitten ibaret hu-
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Arzuhal

No.

4318/4318

4180/4180

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi E ıcümen kararı ve ne sebepten verildiği

lunan beyanına nazaran; dikkâte alınacak mahiyette bulunmı- 
yan af talebinin reddini ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1663 29 . IV . 1959

Ali Taştaş 
Ceza Evinde 
Samsun

(A rzu h al hulâsası : B ir eseri te r tip  neticesi f i i l i  liva ta  su 
çundan do layı mahkûm edilm iş bulunduğu hapis cezasının; he
nüz 15 yaşında  küçük ve kim sesiz ve  hasta. annesinin de keza se 
fil b ir durum a düşm üş bulunduğu nazarı m erham ete alınarak  
affed ilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Haşan Boyacı ve Ars- 
lan Beyaca’nın fiili livata suretiyle ırzına geçmekten tahtı mu- 
hakekemeye alınıp Samsun Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 
muhakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 431, 55/3, 59, 
415 ilk ve 74 ncü maddelerine tevfikan 2 sene 9 ay 10 gün ağır 
ve 1 sene 1 ay 10 gün hapis cezalarına mahkûm edilen müstedi 
hakkmdaki 16 . XII . 1958 tarihli hükmün temyiz yoluna mü
racaat edilmemek suretiyle katileştiği ve eski hale getirme ta
lebinin de reddine karar verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti mümesssilinin vâki izahatına nazaran; dikkate alı
nacak mahiyette bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1664 29 IV . 1959

Tahir Alnn (A rzu h a l hulâsası : Manisa E m n iye t teşk ilâ tın da  polis me-
Gavra mahallesi murat iken  kendisine m uğber olan İbrahim  ad ındaki b ir şahsıyı
Fındıklı vâki te r tip  ve ihbarı yüzünden , üzerinde bulunan emanet b ir

paradan do layı bu y e r  A ğ ır  Ceza M ahkemesince, ¡hakkında kabili 
ta tb ik  bulunm ıyan Türk Ceza Kanununun 227 nei m addesine  
istinaden mahkûm  edilm iş bulunduğu 10 ay  hapis ve para ceza- 
la n m n ; 21 senelik m em uriyetinden  ve m eslekinden m ahrum i
y e tin i ve 7 nüfuslu aih efradım ın  perişan lığ ın ı m ucibolduğu  
nazara alınarak affed ilm esi talebinden iba re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Rüşvet almak suçun
dan adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun 227 ilk ve 
son ve 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilen müstedi 
hakkındaki 27 . I . 1958 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesin-
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Arzuhal

N o.

2303/2303

4564/4564

ce de tasdik edilmek suretiyle katileşmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran; kabule 
şayan görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1665 29 . IV 1959

( . 1  rzuhal h ulâsası : Orman num urlunu m I'eıtdısiııı olun it/h: 
rurları-na hin m v tanzim clıın* bulunduktun ve hilâli a ra ahnan 
ifadeleri, ile <lr, ibnı r  elliği nakliye yi letl'ik i lm edin  lamını olun
duğu müeyyü hulımun hihıfı hakikat, bir zabiti istinadoluinn.uk 
rr sur mirana olun omuru emvalinin damı/alı vı I:i(> adedi  ı/< - 

ilimlinde bulunduğu halde keşif talebi rr bu baptaki, müdafaası 
nazara alınmadan bir lıalai adlî eseri olarak mahkûm edildiği 
1 ay hapis ve t im ağır para rızasının infazının, dosyası
tetkik buyurulmak surelinle durdurulması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa 
muhalefetten taJhtı muhakemeye ailmıp Şavşat Sulh Ceza Mah
kemesince yapılan muhakemesi neticesinde Orman Kanununun 
14/B maddesi delâletiyle 91/1 ve Türk Ceza Kanununun 59 
ncu maddeleri gereğince 25 gün hapis ve 1865 lira 50 kuruş 
ağır para cezasına mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 
20 . VIII . 1957 tarihli hükmün temyizen de tasdik edilerek 
katileştiği vâki tashih ve iadei muhakeme taleplerinin de ka
bul olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasına nazaran; kabu
le şayan görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1666 29 . IV . 1959

(Arzuhal, hulâsası : Demokrat, P artin in  k u ru lu şu  {/ününe!t n- 
heri fa u l özet, utarak- vâki h izm e tle rin i ç e k im iy d i  m uha le fe tlerin  
i ftira  v< tertib i olarak S ayın  R eisicum hura  hakaret idd ia  re is
nadı ile m ahkûm  (■dilmiş b u lu n d u ğ u  10 aylık  hapis cezasının, 
böyle asılsız bir suçun fa ili o lm aktan b ü yü k  b ir e lin i d u ym ak tu 
b u tunm uş olmasına■ binaen af f ı  d ilm esi talebinden ibare t t ı r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Reisicumhur aleyhi
ne gıyabında lisanen tecavüza.tta bulunmaktan tahtı muhake
meye alınıp Meriç. Asliye Ceza mahkemesince yapılan muha
kemesi sonunda; Türk Ceza Kanununun 158/2,59, 95/2 ve 40

Haşan İşler 
D. P. Ocak İdare 
Heyeti
Serem köyünde 
Meriç.

Kaif Yrazar 
Kocabey köyünde 
Şavşat
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nci maddelerine tevfikan 10 ay hapsine ve müeccel 100 lira 
ağır para cezasının aynen infazına hükmolıuıan müstedi hak- 
kındald 4 . VII . 1958 tarihli hükmün Temyizen de tasdik 
edilerek katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin mütalâasına nazaran; kabule şayan 
görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar verüdi.

Karar No. Karar tarihi

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

1667 29 . IV . 1959

4414/4414 Ahmet Erduran (Arzuhal hulâsası: Bafra Orman İsletmesi Düzköy Bölge Şefi
Ceza Evinde iken bir gece vakti vâki ihbar üzerine vazife aşkı ile takibe koyul -
Bafra duğu Kızdırmak üstünde kaçak kereste yüklü bir salı, başkaca

imkân bulunmadığı ve korkutmak sureti ile durdurabilmek için 
yapmış okluğu ateş esnasında içerisinde bulunanlardan birinin 
ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı mahkûm edildiği 20 aylık 
hapis cezasının, hâdisenin bu oluşu, H - 10 sene Orman Bölge 
Şefi olarak orman dâvasına hizmeti sebk etnıiş bir kimse bulun
duğu ve bu mahkûmiyeti yüzünden efradı ailesinin ve kendisinin 
sefalete duçar olacakları nazarı merhamete alınarak af edilmesi 
talebine mütedairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin daha önce 
verdiği 24 . II . 1958 tarihli istidası üzerine mesele mahiyetinin 
29 Mart 1958 tarihli yazı ile arz olunmuş bulunulduğu bildiril
mektedir.

Yapılan incelemeye nazaran; bahis konusu yazı ile ezcümle 
müstedinin tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet ver
mekten tahta muhakemeye alınıp neticei muhakemeden Türk 
Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu maddeleri gereğince mahkûm 
edilmiş bulunduğu bildirilmiş ve mezkûr af talebi Selef Encü
mence bilmüzakere kabule şayan görülmiyerek 7 . V . 1958 ta
rihli bir kararla reddedilmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin izahatına ve müstedinin aynı mahiyette 
daha önce vâki müracaat üzerine 749 sayılı bir Karar verilmiş 
bulunmasına nazaran dikkate alınacak mahiyette görülemiyen 
af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1668 29. IV . 1959
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E ncüm en kararı ve ne seb ep ten  v er ild iğ i

(A rzu h al hulâsası : M tncm tu  kazasının if t ir a c ı  ■Jantlarına 
Karakolunda m ükellef onbaşı olarak vazife görm ekte iken tv i t
rinde biı• başçavuşun da bulunduğu kadınlı erkekli bir grupun  
kahvehanede içki içi)» eğ lendiklerin i görerek vazifesi icabı buııtı 
mümanaat (İm iş bulunm asından kendisine husum et be.sliycn bit 
başçavuşun te r tip  rt tahrik i ile, hakkında irtik â p  iddia olun
mak su r ttiy lt  İzm ir / nci A ğ ır  ('eztı M ah kemesin t ’t , şahitlerin  
bir kısm ının ifadesini başvurulm adan ve mübayın ifadelerin  / t - 
l if i cihetine gidilm eden ve hakkında kabili ta tb ik  olm ıyan bir 
m addei kanuniyeye istinaden haksız g ır t mahkum edilm iş bu
lunduğu 2 st nı !) in/ id günlük hapis ve m üebbtden m em u riyet
ten- m ahrum iyet cezalarının. istidada  bertafsil izahına ça lışıl
dığı iizert m âsum iycli rt çoluk çocuğunun perişan durum ları 
nazara alınarak affedilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İcbar suretiyle irti
kâpta bulunmaktan mezkûr mahkemece, Türk Ceza Kanunu
nun 209 1 - son, 59, 227 2 nci maddelerine tevfikan mahkûm 
edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 16 . II . 1958 tarihli hük
mün Temyiz Mahkemesi 5 nci Dairesince de tasdik edilerek 
katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasına nazaran; ka
bule şayan görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1669 29. IV .1959

4158/4158 Hüseyin Aydın 
Ceza Evinde 
Giresun

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Öldürmeye tam te
şebbüsten ve memnu silâh taşımaktan maznun olan müstedi 
hakkında Giresun Ağır Ceza Mahkemesince müttehaz, 12 sene 
ağır hapis cezasına mütedair kararın Temyizen tetkik olun
makla ve henüz katileşmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hükmün kesbi katiyet eylememiş bu
lunması itibariyle, hususi affı mutazammm talep hakkında 
filhal tetkikat icrasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(A rzu h al hulâsası. : B ir hâdise kurbanı, olarak mahkûm ed il
diği hapis c(zeısının m ağdur ve fa k ır  bir kimse olması hasebiyiz 
affedilm esi talebine m ü ted a ird ir .)

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4157/4157 Mehmet Karapınar 
Ceza Evinde 
Tire

1670 29 . IV . 1959



Arzuhal
No.

3230/3230

4419/4419

4315/4315
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Neşet Arkış 
Narlıtekke Çiftefı- ' 
rrn sokak No: Il-a
Bur.;a

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi E ncüm en kararı ve ne seb ep ten  v e r ild iğ i

(A rzu h a l hulâsası : M ahkûm edilm iş bu lunduğu 2 ay 15 gün 
hapis ve bakiye para  cezalarının; B ursa  K apa lıçarşı yangın ında  
iş yerin in  tam am en ya n d ığ ı ve in fak  ve iaşeleri ile m ükellef bu
lunduğu ih tiya r  p ed er i ile kardeşlerin in  m evcu d iye ti nazarı m er
hamete alınarak a ffed ilm esi talebinden  ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İhtikâr teşkil eden 
fiyatla çocuk lâstiği satmaktan Bursa Asliye Ceza Mahkeme
since Millî Korunma Kanununun 31/2-A, 57/4 ve Türk Ceza 
Kanununun 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bu
lunan müstedi hakkmdaki 13 . 1 .1958 tarihli hükmün Temyi- 
zen tasdik olunmak suretiyle katileşmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet işarını müeyyit beyanına 
nazaran, dikkate alınacak mahiyette görülmiyen af talebinin 
âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun vâki muhalefetine karşı 
ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1671 29 . IV . 1959

Zahir Çırpan (A rzu h a l hulâsası : B ir  if tir a  neticesi haksız yere mahkûm
Kayabaşı mahallesi edilm iş bulunan kocasının cezasının, kendisin in  3  çocuğu ile bir-
No: 22 tikte sefalete duçar olmuş • bulunm alarına m erham eten a ff  ed il-
Haymana mesi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mevlût adındaki bir 
şahsı bir ay işinden kalacak derecede sopa ile kolundan yara
lamaktan tahtı muhakemeye alınıp Haymana Asliye Ceza Mah
kemesince Türk Ceza Kanununun 456/2 nci maddesine tevfi
kan 2 sene hapse mahkûm edilmiş olan müstedinin kocası hak- 
kındald 16 . IV . 1958 tarihli hükmün Temyizen tasdik oluna
rak katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği, düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet işarını müeyyit beyanına 
nazaran, dikkate alınacak mahiyette bulunmıyan talebinin it
tifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1672 29 . IV . 1959

( A rzu h al hulâsası : B ir  tra fik  kazasından do layı mahkûm ed il
miş bu lunduğu cezanın 3,5 aylık  bakiyesinin; 7 nüfus efrad ı aile
sinin m ağdu riye tlerin in  devam ına mahal kalm am ak üzere a ffe 
dilm esi talebinden İbarettir.)

Muammer Ervazıcı 
Ceza Evinde 
Küre

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
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A rzuhal
No.

3414/3414

4413/441;;

katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alınıp 
yapılan muhakemesi neticesinde İnebolu Asliye Ceza Mahke
mesince Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 55 nci maddelerine 
tevfikan 6 ay hapis ve 100 lira ağır para cezasına mahkûm edil
miş bulunan müstedi hakkındaki 16 . III. 1957 tarihli hükmün 
Temyizen tasdik olunmak suretiyle katileşmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet işarını müeyyit bulunan mü
talâa ve beyanına nazaran kabule şayan görülmiyen af talebi
nin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, so y a d ı ve adresi En<üıneıı kararı ve ne sebept en verild iğ i

1673 29 . IV . 1959

(A rzuhal hulâsası : K üfretm ek su reliy le  kendisini taarruzda  
hu liman Osman Bilgin adındaki şahısla kavga etmeki'elerken adı 
geçenin üzerinden yen  düşen tabancanın kendisini aidolduğu  
iddia  ve isnadı ile halisiz olarak m ahkûm iyeti cihetine g id ilm ekti 
olduğundan bu baptaki 957/508 karar sayılı dosyasının in celen 
m işi ve haksızlığın her ta ra f edilm esi talebine m ü teda ird ir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kavgada silâh çek
mek ve memnu silâh taşımaktan tahtı muhakemeye alınıp ne- 
ticci muhakemede İzmir İkinci Asliye Ceza Mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 466, 51/1 ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
delerine tevfikan 6 ay 22 gün müddetle hapis ve 200 lira ağır 
para cezasına mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 
25 . X . 19f 7 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek 
katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran, kabule 
şayan görülmiyen af talebinin ittifakla reddine karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

1674 29 .IV . 1959

Hatice Sağını (A rzuhal hulâsası : B ir te r tip  eseri olarak 10 y ıl hapse nuıh
Ceza Evinde kûm edilm iş bulunan zevcinin, ilişik  m azbatalarla tcyidolunan
Bursa hüsnühalin i. tahsil çağındaki 5 erkek ve gelinlik çağında bulu

nan iki kız ı rlâdı ile m âruz kaldıkları sefaleti merhume!en dos- 
ıia-st te tk ik  buyurulm ak surctiı/lc m ağduriyetlerin in  te lâ fi edil 
m esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Esrar satmaktan tahtı

Mehmet Sarıkaya 
Adiller köyünde 
Ermenek
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muhakemeye alınıp Bursa Ağır Ceza Mahkemesince Triik Ceza 
Kanununun 403/3 - 4, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 10 
sene ağır hapis, 8 870 lira ağır para ve 3 sene ve Divriği’ye sür
gün ve sair fer’î cezalara mahkûm edilmiş bulunan müstedinin 
kocası Ahmet Sağlam hakkındaki 10 . VI . 1957 tarihli hük
mün Temyizen tasdik edilerek katileşmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti« temsilcisinin vâki izahatınan azaran; kabule şa
yan bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1675 29 . IV . 1959

4037/4037 Kemal Tosun (Arzuhal hulâsası : Zina yaptığını gördüğü ailesiyle zâniyi
Ceza Evinde öldürmüş olduğundan mahkûm edilip 7,5 senedir infaz olunmak-
Trabzon ta bulunan 30 sene ağır hapis cezasının; salâhıhal kesbetmiş ve

nedamet duymuş bulunması itibariyle affedilmesi talebinden 
ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bahri Sağır ile Fatma 
Kayıkçı’yı aynı maksat altında ve bir anda öldürmekten tahtı 
muhakemeye alınıp neticei muhakemede Trabzon Ağır Ceza 
Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 450/5, 59, 31 ve 33 ncü 
maddelerine tevfikan mahkûm edilen müstedi hakkındaki
5 . VI . 1952 tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunarak 
katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereğid üşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin alman mütalâasına nazaran; kabule 
şayan bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1676 29 . IV . 1959

Beis yerine M. M. Kâtip
Samsun Çanakkale Adana Bingöl Bolu

N. Vlusoy A. II. Sezen II. Öner M. N. Okcuoğlu M. Dayıoğlu

Erzurum Hatay Konya
M. Eyüboğlu İ. Mursaloğlu S. Sayın

Trabzon Yozgad
0. N. Lcrmioğlu S. Eronat



Arzuhal
No.

4077/4077

2043/2043

21739720225

Dilekçi : Zina eden karısı ile suç ortağı hakkında takibat 
yapılmadığından bahsile, kanuni iktizasının müstacelen ifasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevapta, müs- 
tedinin vâki şikâyeti üzerine zina etmekten maznun Fatma Şe
ner ile suç ortağı Mürsel Kuğu haklarında C. Müddeiumumili- 
ğince iki defa tahkikat yapılarak delil kifayetsizliğinden dolayı 
ademitakip karan verildiği ve bu baptaki kararların itiraz yo
luna başvurulmamak suretiyle katileştiği bildirilmekte olduğun
dan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 19 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

1677 6 . V .1959

Dilekçi : Fakir, kimsesiz ve altı çocuk babası olduğunu be
yanla, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi içtimai yardım müessesele- 
rinden nakdi ve ayni yardım yapılması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mer
kezinden alınan cevapta, müstediye gereken yardımın yapıldığı 
bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1678 6 . V .1959

Dilekçi : Arsasına mücavir bulunan 33 parsel numaralı di
ğer bir arsada yapılan inşaatın, Yapı ve Yollar Kanunu hü
kümlerine aykırı bir şekilde devam etmekte olduğunu beyanla, 
iktizasının müstacelen ifasını istemektedir.

Gereği düşünülü : îmar ve İskân Vekâletinden ahiren alı
nan cevapta, bu husustaki ihtilâfın Devlet Şûrasına iatikal et
tiği bildirilmekte olduğundan, vâki talebin Dahilî Nizamname
nin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Garabet Garbi.s 
Keçecioğlu 
Emlâk caddesi I s- 
parta Palas No: 19/2 
Nişantaşı - İstanbul

Mustafa Erzurum 
Atpazarı Başkır 
mahallesi Pazar so
kak No: 9 

Ankara

Talip Şener 
Osmaniye mahal 1 esi 
Köyaltı sokak 
No: 16
Bakırköy - İstanbul

1679 6 .V .1959
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4509/4500

Arzuhal
No.

5249/5249

5255/5255
5819/5819

4544/4544

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

Dilekçi : Selimiye iki Numaralı Garnizon Ceza Evinde mev
kuf kocacı Rüstem Yıldız’m hasta olduğu halde maksatlı olarak 
muayeneye sevk ve tedavi edilmediği gibi işkenceye de tâbi 
tutulmakta bulunduğunu beyanla, gereğinin müstacelen yapıl
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Milli Müdafaa Vekâletince Sekizinci 
Tümen Kumandanlığına yaptırılan tahkikat neticesinde, müs- 
tedi tarafından ileriye sürülen iddiaların vâridolmadığı anla
şılmış bulunmasına göre, bu hususta encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1680 6 .V . 1959

Dilekçi : Kore'de şehit olan oğiundan kendisine maaş bağ
lanmasını veya tazminat verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Millî Müdafaa Ve
kâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1681 6 . V .1959

Dilekçi : iskân hakkına sahibolduğu halde şimdiye kadar 
bu hakkının verilmediğini beyanla gereğinin müstacelen yapıl
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta îmar ve İskân 
Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki tale

bi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1682 6 . V . 1959

Dilekçiler : Niğde deresinin fenni bir şekilde ıslahını ve bu 
suretle, vukuu muhtemel maddi ve mânevi zararların önlen
mesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Nafıa Vekâletinden alınan cevabi ya
zıda; bu işin projeleri üzerinde çalışılmakta olup, bütçe duru
mu itibariyle ancak 1959 yılından sonraki programlarda müta
lâa edilebileceği bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkın-

Emin Gür ve ar
kadaşları
Sanayi iş nuntakası
No: 12
Niğde

Mcvlût Pekşerı 
Hanedan mahallesi 
173 sokak ve 38 
hanede 
Adana

Fikri Selçuk 
PTT Memuru Fııad 
Karagöz eliyle 
Elâzığ

Ayten Yıldız 
Selimiye 2 No: I: 
Askerî Ceza Evin
de Rüstem Yıldı/, 
eşi
tstanbııl
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Araıhîii Arzuhal sahibinin

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

da encümenimizce de muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ve dilekçilerin icabında müşarünileyh vekâlete tekrar nıüraca- 
atte muhtariyetlerine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1683 6 . V . 1959

5183/5183 X ivaz i özkaba.ş Dilekçi : Ankara Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinden
Merkez Ceza Evin- aleyhinde verilmiş olan hükümde asla isabet bulunmadığını 
do Koğuş 6 beyanla, mezkûr hükme ait dosyanın sözü edilen mahkemeden
Ankara celbedilerek Adliye Vekâletine tetkik ettirilmesini ve netice

nin kendisine bildirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin isabetsiz olduğunu beyan ve 
iddia ettiği hükümden dolayı temyiz yoluna müracaatte muh

tar olmak üzere vâki talebi hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1684 6 . V 1959

51X8/51 SN NVcati Şerbetçi Dilekçi: Elâzığ Emniyet Müdürü hakkmdaki şikâyeti üze
Belediye Elektrik rine mahallî C. Müddeiumumiliğince ademitakip karan verii- 
Tcknisiyeni diğini ve bu karann isabetsiz olduğunu beyanla, sözü geçen
Elâzığ karann kaldırılarak müdür aleyhine dâva açılmasının sağlan

masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin mezkûr ademitakip kararı 
aleyhine usulü dairesinde kanun yoluna müracaatta bulunması 
lâzımgeleceğinden vâki talebin bu sebepten encümenimizce tet
kik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1685 6 V 1959

5206/5206 Mehmet YıMını.ı Dilekçi: Temyiz Mahkemesinde bulunan dosyasının bir an
Şevketiyo maahllesi önce tetkik edilerek karara bağlanması hususunun saglanma- 
Top sokak No: 1(> sını istemektedir.
Milûs Muğla

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebini Temyiz Mahke 
mesi Başreisli.'hne veya aidolduğu daire başkanlığına karşı der 
meyan etmesi lâzımgeleceğinden bu bapta encümenimizce mu 
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1686 6 . V 1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Dilekçiler: Ağır Ceza Mahkemesinde hüküm altına alınmış 
olan tazminatın tahsilini temin için bütün gayrimenkullerine 
haciz konduğunu, halbuki kanunen borca yetecek miktara ha
ciz vaz’ı icabedeceği gibi, maişetleri için lüzumlu olan kumın 
da kendilerine terki gerekeceğini beyanla, bu yolda bir karar 
verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin hacze karşı olan şikâyetle
rini usulü dairesinde salâhiyetli icra tetkik merciine dermeyan 
etmeleri lâznngeleceğine göre bu hususta encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1687 6 . V .1959

Dilekçi: İznik kazası hâkim ve müddeiumumisinden şikâyet 
etmekte ve bunlar hakkında lâzımgelen kanuni muamelenin ya 
pılmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü: Hâkim ve müddeiumumiler hakkında, 
vazifelerinden mütevellit suçlarından dolayı, kanuni form ab- 
teler dâhilinde tatbikat icrası Adliye Vekâletine aidolduğun- 
dan, vâki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına ve müstedinin usulüne tevfikan 
müşarünileyh vekâlete ayrıca müracaatta muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1688 6 . V .1959

3730/3730 Abdürrahman Er- Dilekçi : Emekh ayhğına ait çeklerin İş Bankası Güzelyalı
ten Şubesine irsal edilmemiş olmasından dolayı, tekaüd maaşını
Güzelyalı 33 sokak alamadığından ve Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden, gös- 
No: 3 - A terdiği müşkülât ve ihmal sebebiyle şikâyetçi bulunduğundan
İzmir ve tarafına iadesi lâzımgelen icra tevkifatının da aylardan beri

gönderilmediğinden bahsile, mezkûr çeklerin ve icra tevkifa- 
tının bir an evvel adresine yollanması hususunun sağlanmasını 
.ve zikredilen müşkilât ve ihmalden dolayı da alâkalılar hak
kında kanuni takibat yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye ait matlubatın tediyesinde, 
her hangi bir müşkülât veya ihmalin mevcudolmadığı, Ocak 
- Aralık 1959 çeklerinin ise normal tediye devresi içinde, na
faka borcu (210) hra tenzil edilerek 486,20 lira olmak üzere, 
adı geçen müstedi namına aylık aldığı bankaya gönderildiği, 
fuzulen yapılan bir tevfikat olmadığı gibi icraca Emekli San
dığına bir para da iade edilmemiş bulunduğu Maliye Vekâle
tinin cevabi yazısından anlaşılmasına ve dilekçi kendisinden

5421/5421 Süleyman Sayma 
5420/5420 Elbeyli köyünde 

İznik - Bursa

5207/5207 Sadettin Kılıç ve 
arkadaşları 
Kuyumcu köyünde 
Çubuk



A r ¿nihai Arzuhal şahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  23 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

fuzulen para kesildiği yolundaki iddiasında ısrar ettiği takdir
de, şahsan alâkalı icra dairesince müracaatte muhtar bulun
masına binaen, vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1689 6 . V . 1959

5032 5032 İsmail Safa Şeııay Dilekçi: 6273 sayılı Kanunun hakkında ne yolda uygulanma-
Piyerloti caddesi sı lâzım geleceğine dair Devlet Şûrasından istihsal eylediği 
No: 67 ilâma rağmen Maarif Vekâletinin maaş ve kıdeminde icabeden
Kumkapı - İstanbul ayarlamayı henüz yapmamış olduğunu ve bu hususta daha ev

vel Büyük Millet Meclisine yaptığı müracaat hakkında da ne 
gibi bir karar verildiğini öğrenemediğini beyanla, gereğinin bir 
an evvel yapılmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: İstanbul Vilâyeti Maa
rif Müdürlüğü Beslenme Eğitimi bölümünde görevli İsmail Sa
fa Şenay’m Devlet Şûrasından aldığı 26 . XII . 1956 gün ve 
956 4105 sayılı şahsi karar gereğince 6273 sayılı Kanunla maaş 
ve İade minin 1 . III . 1954 tarihinden itibaren emsalleri ile bir
likte yeniden ayarlanabilmesini temin için bir kanun tasarısı 
hazırlanmış ve muameleye konmuş olduğu ve bu tasarının en kı
sa bir zamanda Vekiller Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bundan evvel yaptığı müraca- 
atin terfie, maaş ve ikramiye farklarına taallûk etmesi hasebiyle 
bu bapta usulen merciine baş vurmaması lâzım geleceğine
11 . XII . 1957 tarihinde karar verilmiş bulunmaktadır.

Şimdiki talebinin ise, 6273 sayılı Kanunla ilgili olarak Dev
let Şûrasından istihsal etmiş olduğu ilâmın infazının temini
ni sağlamak maksadiyle vukubulduğu anlaşılmıştır.

Bu husustaki Vekâlet cevabında, mezkûr ilâm gereğince müs- 
tedinin maaş ve kıdeminde lâzımgelen ayarlamanın yapılabil
mesi için makable şâmil kadro alınmak icabettiği cihetle bu bap
taki kanun lâyihasının yakında Vekiller Heyetine tevdi edilece
ği bildirilmektedir.

Filhakika sözü geçen Şûra ilâmının infaz edilebilmesi ancak 
makable sâri ve şâmil yeni bir kadro istihsaline vâbeste bulun
duğundan dilekçinin de neticeye intizar etmesi icabetmektedir.

Maarif Vekâletine bu hususta terettübeden vazifeye gelince; 
müşarünileyh Vekâletin müstedi ile emsallerine ait yeni kadro
ların daha ziyade vakit geçirilmeden istihsali esbabını süratle 
istikmal etmesi gerekmektedir.

Binaenaleyh, bahis mevzuu makable sâri ve şâmil kadronun 
müstacelen alınarak dilekçiye tahsisi ve bu suretle Şûra ilâmı
nın infazı lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1690 6 .V .1959
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Arzuhal

N o .

3823/3823

4-252/4252

f>248/5248

Mehmet Çöl kuşu 
Avşaralam köyünde 
Çayıralan 
Akdağm adeni

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

Dilekçi : Akdağmadeni Çiçekli Jandarma Karakolu erleri 
tarafından dövülerek zulüm ve işkenceye tâbi tutulduğunu be
yanla, kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
bu hususta kaza idare heyetince meni muhakeme kararı ve
rildiği bildirilmekte olmasına ve dilekçi mezkûr karar aleyhine 
kanun yoluna müracaatta muhtar bulunmasına göre, vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1691 6 . V . 1959

Niyazi Köse Dilekçi : Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünde iki sene
4. Bölge İlköğretim tahsil gördükten sonra mezkûr enstitünün lâğvı dolayısiyle 
Müfettişi naklen Gazi Eğitim Enstitüsüne girip bu okulda iki yıl daha
Sarıkışla - Sivas tahsilde bulunanların bu müddetlerinin önceki tahsil devresi

ne ilâve edilerek, dört yıl tahsil yapmış sayılmaları lâzımgele- 
ceğini beyanla, bu dairede bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevapta, 
görülen lüzum üzerine lâğvedilmiş olan Hasanoğlan Yüksek 
Köy Enstitüsünde tahsilini ikmal etmeden Gazi Eğitim Ensti
tüsüne nakledenlere, yüksek köy enstitüsünde ikmal edilemi- 
yen tahsil için her hangi bir müktesep Lakkın teveccüh edemi- 
yeceği bildirilmekte olmasına ve bu mevzuda tekevvün etmiş 
bulunan ihtilâf mahiyeti itibariyle idari kaza merciinin tetki
kine arz edilmesi lâzımgelen hususlardan görülmesine binaen; 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve dilekçinin mezkûr kaza merciine usulü dairesin
de aynca müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1692 6 . V .1959

Ömer özgüven Dilekçi : İş verenle kendi arasında ihbar tazminatına ve
Uzunçarşı’da Tu- saireye mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâf üzerine mahke- 
hafiveci Münir öz- meye müracaat etmiş ise de bu baptaki dâvasının reddedilmiş 
güven eliyle bulunduğunu, hükmü temyiz ettiğinden dosyasının Temyiz
Afyon Mahkemesine gönderildiğini ve hakkının zıyaa uğramaması

için bu işe Büyük Millet Meclisince alâka gösterilmesi lâzımge- 
leceğini beyanla, iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza göre, 
mahkemelerin vazife ve salâhiyetlerine veya bu vazifenin ifası
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şekline teşrii uzvun müdahale yetkisi bulunmadığından vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A rzu h al A rzu hn 1 sah ib im ıı
N o . atlı, so y a d ı v e  a d resi Kn •ü'm-a kararı \ e  ııe seb ep ten  v er ild iğ i

1693 6 .V .1959

4545/4r>4r> Fethi Tüm. ı Dilekçi : PTT İdaresi Merkez Personel Komisyonunca hak-
PTT Telsiz Air kında vqrilmiş olan meslekten çıkarma kararının kanunsuz ol-
mııru duğunu beyanla, bu kararın infazı hususunun muhakeme sonuna
Kyii |> isi  a n i m i  kadar tehirini ve vazifesine iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : İdare ile müstedi arasında hususi hukuk 
hükümleri cari olmasına göre Personel Komisyonunca verilen 
mezkûr kararın kanun ve talimata tevafuk edip etmediği cihe
tinin incelenmesi alâkalı mahkemeye ait bulunduğundan dilek
çinin vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ve mumaileyhin usulüne tevfikan sözü geçen 
mahkemeye ayrıca müracaatte muhtariyetine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1694 6 . V . 1959

4237/4237 H a l i m e  ( K ı n a n  Kn Dilekçi : Sabık Buhara Cumhurreisi Osman Kocaoğlu’nun
ea oğ l ı ı  kızı olup halen İstanbul’da Ticaret Lisesi öğrencisi bulunduğu-
Kılavıız (.’a y ı n  Al nu vq 1924 yılında Atatürk’ün tensipleriyle bağlanan beş yüz 
tıntej)e Xt>: 's2 hra aylığın, 1951 senesinde Pakistan’a yaptıkları seyahat mü-
B o s t a ı ı  İ s t a n b u l  nasebetiyle kesildiğini ve 73 yaşındaki babasiyle birlikte malî

niüzayaka içinde kaldıklarını beyanla, bu aylığın yeniden ver- 
dirilmesinin teminini rica etmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletten alınan cevabi yazıda; 
böyle bir yardım yapıldığına veya aylık bağlandığına dair res
mî bir kayda raslanamadığı gibi bu aylık veya yardımın Dev
let barçları için mevzu tahsisatla da bir ilgisi bulunmadığı ve 
binaenaleyh vaki müracaat hakkında yapılacak bir işlem gö
rülemediği bildirilmekte olduğundan, dilekçinin talebi müna
sebetiyle encümenimizce de muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1695 6 . V .1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

4290/4290 Ahmet Nur Çetin- 
(S. No: 28) dağ

2. Or. Orel. Dğt. 
Dp. do P. Çvş. 
(193G)
Ortaköy - Istanbul

Dilekçiler : 45 ve 47 nci Dönem piyade ve ulaştırma yedek 
subay okul ve kursundan, bâzı derslerin imtihamnda başarı 
gösterememiş oldukları ileri sürülerek, çavuş rütbesiyle kıtaya 
sevk edildiklerini beyanla, kendilerine de emsalleri gibi birer 
imtihan hakkı daha verilmesini istemektedirler.

4292/4292 Sami T üzer 
(S. No: 29) 2. Or. Ord. Dğt.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar

Dp. de P. Çvş.
1933
Kavaklı - Kırklareli 1696 6 .V . 1959

4218/4218 Mustafa Ruhi Esas 
(S. No: 30) XV. Kor. Klı. Bl. 

1590 
İzmit

4428/4428 Mehmet Sevindik 
(S. No: 31) As. Mv. Hastanesi 

Samsun

4694/4694 Cengiz Eriği 
(S. No: 32) Mithatpaşa caddesi 

444
Salhane - İzmir

4.128/4128 Ali Karakütiik 
(S. No: 33) 130 Yaka No: Yd. 

Sb. öğrencisi 
Ankara

4127/4127 Kasını Besi ek ve Dilekçiler : İstidalarında ileriye sürdükleri sebeplerden
Haşan Sarıoğlan 
Ceza Evinde 
Eğridir

dolayı haklarındaki cezaların affı lâzımgeleceğini beyanla, bu 
hususta bir karar verilmesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vazifede jandarma
ya mukavemetten maznun Haşan Sarıoğlan ve Kasım Beslek’in 
Eğridir Asliye Ceza Mahkemesince yapılan muhakemeleri so
nunda, Türk Ceza Kanununun 258/1 nci maddesi gereğince 
altışar ay hapislerine dair verilen hükmün, maznunlardan Ka
sım’in temyiz şartını yerine getirmemesi ve Haşan'in da mez
kûr şartı kanuni müddet geçtikten sonra yerine getirmiş bu
lunması sebeplerinden temyiz istidalarının reddedilmesi süre
riyle katileştiği ve mezkûr hükümde usul ve kanuna uymıyan 
bir cihet görülemediği bildirilmektedir.



Arzuhal
No.

5236/5236

5217/5217

— 27 —
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karaı-ı ve ne sebepten verildiği

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işin 
müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mümessili de : Af
fı müstelzim bir sebep bulunmadığım ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Celp ve tetkik edilen mahkeme dosya
sı münderecatına ve hükümde isnadedilen mucip sebeplere gö
re dilekçilerin af talepleri dikkate alınacak değer ve mahiyette 
olmadığından mezkûr taleplerin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1697 6 . V . 1959

Dilekçi : İzmir Emniyet kadrosunda Polis Memuru olarak 
çalışmakta iken hastalandığını, hakkındaki mütaaddit rapor
lara nazaran vazife mâlûlü bulunduğundan bu yolda emekliye 
sevkı icabettiğini, halbuki kendisine âdi mâlûlüük esası üzerin
den 3700 lira toptan ödeme yapıldığını, Devlet Şûrasında ika
me ettiği dâvanın, 5 nci Dairenin 58/518 numarasında kayıtlı 
olduğunu beyanla, mağduriyetini izale için bu dâvanın lehin
de intacı hususunun ve vazife mâlûlü olarak emekliye sevkı es
babının teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vazife mâlûlü olarak emek
liye sevkı lâzımgeleceği iddiasiyle ikame etmiş olduğu dâva
nın Devlet Şûrasınca İncelenmekte bulunduğu kentli ifade
sinden de anlaşılmasına ve esasen bu gibi ihtilâflann tetkik 
edilerek nihai karara bağlanması da sözü geçen kaza mercii
nin vazifeleri cümlesinden bulunmasına binaen Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan, vâki talebin en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1698 6 . V . 1959

Dilekçi : Eğitmenlikte geçen hizmetinin şimdiki hizmetine 
borçlanma yolu ile eklenmesini teminen Emekli Sandığı Ka
nununda değişiklik yapılması hakkında daha evvel vâki olan 
müracaatının, Arzuhal Encümeni tarafından, yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili görülerek reddedildiğini beyanla, bu 
hususta lâzımgelen katî ve nihai karann Büyük Millet Mec
lisince ittihaz buyurulmasını istemektedir.

Ahmet Yüksel 
Ortaokul Kâtip ve 
Hesap Memuru 
Akseki

Ahmet Ertuğnıl 
Şirinyer 143/1 SO- 
kak No: 9 
İzmir

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Emekli Sandığı Kanununda, 
talebiyle ilgili olarak yapılmasını istediği tadil, yeni bir ka
nun teklifi mevzuu ile alâkalıdır.



28 —
Arzuhal

No.

5254/5254

A rzııha 1 sahibinin
ıdı, soyadı ve adresi Encümen karan vo no sebepten verildiği

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesine göre, bü
tün kanun tekliflerinin ya Vekiller Heyetinden veya mebus
lardan sâdır olması lâzımgelmektedir.

Encümenimiz re’sen kanun teklif etmek yetkisine sahibol- 
madığı gibi, böyle bir teklif olmadan mevzuun Büyük Millet 
Meclisi Umumi Heyetine intikal ettirilmesine de Dahilî Ni
zamname hükümleri müsait bulunmamaktadır.

Müstedinin ileriye sürdüğü son talep hakkında da zikredi
len sebeplerden dolayı muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
tadil teklifi için kendisinin ya bulunduğu yerin mebuslarına 
veya Vekiller Heyetine ayrıca müracaatte muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1699 6 . V . 1959

Mustafa Esin Dilekçi: Bâzı hissî sebeplerle aleyhinde verilmiş olan, sicil-
D İ s .  Ins. Sahil ler dolayısiyle Askerî Temyiz mahkemesinde ikame etmı.j oldu- 
Bölüğünde ğu dâvanın vazife noktasından reddedilmesi üzerine Devlet
Gölcük Şûrasına ayrı bir dilekçe ile müracaatte bulunduğu halde, bu

dâvasının süre aşmu ileri sürülerek bu mercice de reddedildi
ğini, kendisi o .tarihte Anavatandan dokuz bin mil uzalrtaki 
Kore’de subaylık görevini yapmakta olduğuna göre müddetin 
hesabında bu cihetin nazara alınması lâzımgelirken Devlet Şû 
rası 5 nci Dairesinin bu esaslı noktayı göz önüne almadığını ve 
sözü geçen dâvanın bu şekilde reddedilmesinden dolayı Kore 
kıdem zammından da mahrum kaldığını beyanla, hakkında ma- 
delet ve nasfete uygun bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Büyük Millet Meclisine ait Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesine göre, kaza merciince 
tetkik edilerek karara bağlanmış olan bu hâdisenin teşrii uzuv 
tarafından tekrar incelenmesine imkân yoktur.

Diğer taraftan, dilekçinin şikâyet konusu ittihaz ettiği hu
susun daha önce kaza merciine intikal etmediği farz ve kabul 
edilse bile, bu takdirde dahi encümenimizce verilecek karar, 
bu hususta mezkûr mercie müracaat edilmesi lâzımgeleceğine 
mütedair olacaktı.

Her hangi bir dâvanın esastan reddedilmesiyle, usul nok
tasından reddedilmiş bulunması arasmda da kanunen ve hu- 
kukan bir fark gözetilemez.

Binaenaleyh, vâki isteğin zikredilen sebeplerden dolayı tet 
kik mevzuu yapılamayacağına ve dilekçinin eski halin iadesi 
talebiyle Devlet Şûrasının alâkalı dairesine ayrıca müracaatta 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1700 6 . V . 1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. ad ı, soyadı vc adresi Encüm en kararı ve ne sebepten verild iğ i

3H92/3892 Sadık Sezer Dilekçi: Köy civarında bulunan 9 200 lira kıymetindeki
5102/5102 Hanya köyünde tarlasının, açılmakta olan yeni yola kalbedildiğini, aradan

( iö rd e s  hayli zaman geçmesine rağmen bedelinin ödenmediğini,' şayet
tarlasındaki yol virajı düzeltilirse istimlâk bedeli istemiyeceği- 
ni ve bu mü.nkün olmazsa hakkının verilmesi lâzımgeleceğini 
beyanla, kanuni iktizasının müstacelen yapılmasını istemekte 
dir.

Gereği düşünüldü: Nafıa Vekâletinden alman cevapta; me 
nafii umumiye kararının istihsalini mütaakıp istimlâk muame
lesinin derhal ikmal edileceği ve şimdiden seçilen takdiri kıy
met komisyonu âzalarma sulh mahkemesince usulen yemin ver 
dirilmiş olduğu ve bahis mevzuu yolun dilekçinin talebi veç
hile tashihine imkân görülemediği bildirilmekte olduğundan, 
vâlu istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve müstedinin icra edilecek istimlâk muamele
sinden bir şikâyeti olursa usulü dairesinde kanuni merciine mii 
racaat edebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1701 6 . V .1959

5321/5:!21 Zeynel Över Dilekçi: Meşrutan tahliyeye hak kazandığı halde tahliye
Yeni Ceza Evinde edilmediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.
Sivas

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu baptaki şikâyetini kanu
ni mercie karşı serdetmesi lâzımgeleceğinden vâki talebinin bu 
balamdan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma itti 
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1702 6 . V . 1959

>326/5326 Nazmiye Arslan Dilekçi: Kendisini, birtakım hilelere başvurmak suretiyle
Kurtuluş mahallesi kocasından boşattırmış olan Arslanoğlu Yusuf adındaki şahıs- 
Şamlıoğlu sokak la bir arada yaşamaları imkânının sağlanmasını istemektedir.
No: 28
Trabzon Gereği düşünüldü: İsteğin mahiyetine göre bu hususta en

cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifaKİa ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1703 6 . V .1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Dilekçi : Erzincan Kurtuluş Başöğretmeni Yaşar Aras’tan 
şikâyet etmekte ve ğereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen başöğretmenin şikâyet mev
zuu olan işlerle iştigal etmediği ve mezkûr şikâyetin de müste- 
ar namla yapıldığının anlaşıldığı Maarif Vekâletinden cevaben 
bildirilmekte olmasına göre bu hususta encümenimizce mua 
mele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1704 6 . V . 1959

Dilekçi : Evvelki müracaatı hakkında Arzuhal Encümeni 
tarafından verilip kendisine tebliğ edilen kararın, mezkûr mü
racaatından dolayı hangi mercie başvuracağının tâyini suretiyle 
açıklanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin polis meslekinden ihracına 
dair Emniyet Umum Müdürlüğü intihap Komisyonu tarafın
dan verilen karar aleyhine usulü dairesinde idari kaza mercii
ne müracaatte bulunması lâzımgeleceğine ve ilk istidası üzeri
ne selef komisyonca verilen karar da bu merkezde bulunma
sına binaen vâki son talebi dolayısiyle encümence başkaca mu
amele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1705 6 . V .1959

Kemal Aypar Dilekçi : Gölcük Deniz fabrikalarında çalışmakta iken aya-
Yenimahalle Bağlar ğının kesilmesi neticesinde mâlûl kaldığını beyanla, kendisine
caddesi No: 49 nakdî yardım yapılmasını ve emekli aylığı bağlanmasını iste-
Gölciik mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin (A) sınıfı işçilerinden olma
sı ve her hangi bir iş kazası geçirmemesi sebebiyle 3575 sayılı 
Kanun hükümleri muvacehesinde kendisine aylık bağlanması
na veya nakdî yardımda bulunulmasına imkân görülemediği 
Millî Müdafaa Vekâletinden alman cevapta bildirilmekte olma
sına binaen vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ve müstedinin isteğinde ısrar ettiği 
takdirde usulüne tevfikan ayrıca alâkalı kaza merciine müra
caatte muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4707/4707

5401/5401 İslâm Peııol
İhsaniye mahallesi 
No: 7/8 
Amasya

4763/4763 Mehmet Fırtına 
Trabzon caddesi 
Bakkal Hüseyin 
Bulut eliyle 
Erzincan

1706 6 . V . 1959
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Arzuhal

No.

5224/5224

4139/4139
5740/5740

Eı cümeıı kararı ve nc sebepten verildiği

Dilekçi: 7242 sayılı Kanunun neşrinden altı ay evvel maluli
yeti hasebiyle emekliye ayrıldığını ve Devlette geçen hizmetinin 
37 seneden ibaret bulunduğnnu ve tekaüde kendi arzusu ile de
ğil, re’sen sevk edildiğini ve mezkûr kanunda mâlûlen emekliye 
aynlanlara ikramiyelerinin tam olarak verilmesi hakkında hü
küm mevcudolduğunu ve bu itibarla kendisine de emeklilik ik
ramiyesinin zamlı maaş üzerinden tam olarak ödenmesi icabede- 
ceğini beyanla, bu dairede bir karar ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiye tekaüde şevki tarihinde câri hü
kümlere göre emeklilik ikramiyesi verilmiş olmasına ve sözü edi
len 7242 sayılı Kanun, mumaileyhin emekliye ayrılmasından ve 
ikramiyesinin tediyesinden sonra yürürlüğe girmiş ve metninde 
makable şâmil olacağına dair bir kayıt ve sarahat bulunmamış 
olmak hasebiyle kaideten evvele teşmil edilemiyeceğine binaen, 
vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1707 6 . V .1959

Tahir Anncı Dilekçi: Gözlerinden mâlûl ve muhtaç durumda bulunması
Kımduzhan mahal- hasebiyle, 1926 senesinde vefat eden babası birinci mülâzim Hü- 
lesi Tabak sokak seyin’den kendisine yetim maaşı bağlanması lâzımgeleceğini ile- 
No: 6 ri sürerek bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.
Çorum

Gereği düşünüldü: Dilekçinin her iki gözünden mâlûl oldu
ğu evrak arasında bulunan Çorum Devlet Hastanesi Sağlık Ku
rulu raporu ve muhtaç durumda olduğu da Millî Müdafaa Ve
kâletinde mevcut dosyasına konulmuş olduğu anlaşılan ihtiyar 
heyeti mazbatasiyle sabit ve mütehakkak bulunmaktadır.

Gerek 1325 tarihli Askerî Tekaüt Kanununun 45 nci madde
sinin ilk fıkrasında gerekse 1683 ve 5434 sayılı kanunlarda bu 
gibi mâlûl ve muhtaç evlâtlara kaydı hayat şartiyle yetim aylığı 
bağlanacağına dair kesin hükümlerin yer almış olduğu görül
müştür.

1297 doğumlu ve binaenaleyh 78 yaşında olan müstedi Ta
hir Anncı nm hayatını idame için, babasından kendisine irs yo- 
liyle intikal ettirilmesi gereken yetim maaşına şiddetle muhtaç 
bulunduğu beyandan müstağnidir.

Teşriî bir uzuv olan encümenimiz, yetim maaşiyle ilgili bâzı 
usulî hükümlerle kendisini mukayyet addetmiyerek sadece bah
sedilen kanun hakka binaen dilekçi Tahir Anncı’ya mevzuat dai
resinde yetim maaşı tahsis edilmesinin madelet ve hakkaniyet 
kaide ve prensiplerine uygun düşeceği neticesine varmıştır.

Binaenaleyh, adı geçen Tahir Annca’ya, sabit görülen mâ- 
lûliyet ve muhtaçlığı sebebiyle, ölü babası mülâzımıevvel Hüse

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şevket Aydın 
Yenimahalle Omuz
lar sokak No: 23 
Ankara
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Arzuhal
No.

3593/3593

Arzuhal sahibinin
a«ı, soyadı ve adresi Kııcüıneu karan ve ne sebepten verildiği

yin'den yetim aylığı bağlanmasına ve bu baptaki muamelenin 
Milli Müdafaa Vekâletiyle diğer alâkalı dairelerce süratle inta
cı lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1708 6 . V .1959

Sedat Onguııer Dilekçi : Altı sene yarbaylıkta bulunduktan sonra 1953
Hv. Malzeme Ko>\ senesinde albaylığa terfi ettiğini ve bu duruma göre 1956 yı- 
K. Teçhizat Kadro lmda üst rütbeye yükseltilmesi lâzımgelirken bu lüzumun el’an 
Şube M<I. Albay yerine getirilmediğini, 1956 yılı sicilinin, kıtadan mâdut bu-
Ankara lunmıyan Harb Okulundan verildiği cihetle terfide muteber

sayılacak sicillerden olmadığı ve bu itibarla kıta hizmetini gös
teren 1954 yılı sicilinin esas tutulması icabedeceğini, her ne 
kadar bu meselenin bir dâva mevzuu ittihaz edilmesi gerekir
se de süre aşımından dolayı bu yola gitmenin artık imkânsız 
bulunduğunu beyanla, dosyasının celp ve tetkik olunarak 
hakkında mezkûr 1954 tarihli sicile tevfikan muamele ifası 
hususunun teminini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin
1953 nasıplı albay olduğu ve bu nasıplı albayların 4273 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı üç yıllık bekleme süresini
30 . VIII . 1956 tarihinde bitirmiş ve terfi sırasına girmiş ol- 
duklanndan müstedi Sedat Onguner’in de müddet bakımından 
aynı tarihte sıraya girmiş bulunduğu ve sicil dosyasına göre
1954 yılı sicilinin Tuğgenerallik için müspet ise de 1954 yılın
dan 1955 yılına kadar istihdam edildiği mahalden, 1955 yılma 
aidolmak üzere müspet bir sicil tanzim edilmemiş ve mezkûr 
yıl için tutulmuş olan notların da menfi bulunmuş olduğu ve 
terfi sırasına girdiği 1956 yılında istihdam edilmekte olduğu 
Kara Harb Okulundan, 1955 yılı notları da dercedilmek su
retiyle mezkûr 1956 yılında (Albaylıkla öğretmenlik görevi 
yapar) şeklinde tek hükümlü bir sicil tanzim edilmiş bulun
duğu ve tuğgeneralliğe terfi edebilmek için yetkili sicil üst
lerinin ittifak halinde müspet sicil vermeleri halinde aynı su
retle sicil almış olanlar arasında seçim yapılmakta olduğu ve 
dilekçe sahibinin 1956 yılındaki sicili tek hükümlü olmakla 
beraber 1955 yılı notlan da ittifak halinde müebbedolmadığı 
için terfie esas tutulamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile vekâlet arasında bu konu
ya mütaallik olarak tekevvün etmiş bulunan ihtilâfın, idari 
kaza merciince incelenerek karara bağlanması lâzımgelen hu
suslardan olduğu anlaşılmıştır.

Devlet Şûrasınca dâva ikamesi için kanunun tâyin ve tes 
bit ettiği müddetin hâdisede geçirilmiş olması, mezkûr ihti
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'\ o.

5 2 5 0 / 5 2 5 0  

( S .  N o :  3 4 )

lâfıu teşriî uzuv tarafından incelenerek karara rabtını icabet- 
tirmez.

Vaki talebin Uu sebeplerden dolayı Dahili Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (C) bendi muci
bince encümenimizce tetkik mevzun yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc a.<lresi Encümen karan ve ne sebepten verildijh

1709 6 . V . 1959

Dilekçiler : Sirkeci - Haydarpaşa arasında posta nakliyatı 
yapan motorun 31 . VIII. 1957 tarihinde kaybolduğunu ve bu 
motorda vazifeli Ali Var in da o tarihten beri hayat ve mema- 
tından bir haber alamadıklarını, motorun kaptanı ve aynı za
manda sahibi bulunan Hayri Taşkent adındaki şahsın hâdise 
günü motorda bulunmamasının ve kaptanlığı adı geçen Ali 
Var’a terk etmiş olmasının şüpheyi mucibolduğunu ve hariote- 
ki söylentilere göre mezkûr motorun kaçırılmış bulunduğunu 
beyanla, bu hususta lâzımgelen tetkikatm yaptırılarak hakika
tin meydana çıkarılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Adı geçen Ali Var in, Hayri ve Mehmet 
Taşkent ismindeki şahıslara ait İstanbul limanına kay:»tlı moto
run kaptanı olduğu, yanında vazifeli posta memuru Kâzım 
Cömertler ile birlikte 3C.VIII.1957 günü saat 20,45 te Sirkeci 
dan PTT İdaresine ait posta kolileri ile Haydarpaşa’ya gitmek 
üzere hareket etmişlerse de yolda kayboldukları, motorun ka
çırılması veya içindekiler tarafından batırılması ihtimaline bi
naen bugüne kadar icabeden yerlerden gerekli araştırma yap
tırılmış olmasına rağmen kendilerinden hiçbir malûmat alına
madığı; Dahiliye Vekâletinin bu husustaki cevabi yazısında 
bildirilmekte olduğundan, mesbuk talep hakkında encümenimiz
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve ismi geçen Ali 
Varin annesi ve karısı oldukları anlaşılan dilekçilerin, vâki be
yan ve iddialarından dolayı, alâkalı makam ve mercilere ayrıca 
müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1710 6 . V . 1959

Dilekçi : İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan barem da
hili memurlar) n almakta olduklan üçretle, barem dışı vazife 
gören hizmetlilerin aylık ücretleri arasında büyük bir nispet
sizlik bulunduğundan ve saireden bahsile, bu konuda mevcut 
müsavatsızlığın ilgili kanunda yapılacak bir tadil ile gideril
mesini istemektedir.

N e d i m  Yargı a r ı  

S ü m e r  b a n k  B e z  

F a b r i k a s ı  M e m u r 

larından 
Adana

Maiıt'uzo Y a r  v c  

( ¡ ü l i i z a r  V a r  

S o ğ u k s u  m a h a l i c - i  

K a r a d ı - r i “ -  l \ i z c
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No. adı, soyadı ve adresi

5251/5251 Avni Koksal 
(S. No: 35) Feneryolu Ahmet 

Eyüppaşa sokak 
No: 3/1 Kat 4 
Kızıltoprak - İstan
bul

3311/3311 Hüsnü Ertek 
(S. No: 36) Ankara caddesi 

No: 44 Babıali 
caddesi 
İstanbul

4556/4556 İsmail Gözütok 
(S. No: 37) Birlik İdare Kurulu 

Başkanı
Tersane caddesi 
Alacamescit sokak 
No: 49/2 
İstanbul

5330/5330 Ömer Çakır 
(S. No: 38) Ceza Evinde 

Trabzon

5325/5325 Akif Avcı 
(S. No: 39) Ceza Evinde 

Gazianteb

5339/5339 İbrahim Kurucu 
(S. No: 40) Kurucalı köyü 

Eğitmeni 
Espiye

5404/5404 Turgut Ursoy ve 
(S. No: 41) arkadaşları

Belediye Reisi 
Salihli

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Mal sahibi ile kiracı arasında Öteden beri devam 
etmekte olan niza ve ihtilâfın önüne geçebilmek için gayrimen
kul kiralarının, bulundukları mahal veya semtin hususiyetleri
ne göre kıymetlendirilmek üzere, metrekare esasına göre tesbit 
edilmesi ve kira mukavelelerinin behemahal noterlikçe tanzim 
olunması, mukavele müddetinin hitamında mal sahibine mutlak 
surette tahliye hakkı tanınması, Hükümetçe de tarafların mu
kavele hükümlerine kira bedeli bakımından riayet edip etme
diklerinin zaman zaman kontrol edilmesi lâzımgeleceğini ve alâ
kalı kanunda bu şekilde icra edilecek tadil ile Devletin de ver
gi ve saire bakımından müstefidolacağını beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Çarşı ve mahallât bekçileri baklandaki 1330 ta
rihli Kanunun 3 ncü maddesinde bekçi paralarının sureti tah
sil ve sarfı gösterilmiş olup bu madde hükmüne göre sözü ge
çen paraların tamamen bekçilere tevzi edilmesi lâzımgeldiğini 
ve Dahiliye Vekâletinin bu hususta bir tasarruf hakkı bulun
madığını ve bu cümleden olarak bekçilere ikramiye verilemi- 
yeceği yolunda karar ittihazına da yetkili olmaması icabetti- 
ğini beyanla, mezkûr 3 ncü maddenin bu mevzuda tefsirini iste
mektedir.

Dilekçi : Esnaf muaflığı sebebiyle Gelir Vergisinden hariç 
bırakılan küçük aanayi zümresi için Gelir Vergisi Kanununda 
tâyin edilmiş olan alım ve satım hadlerinin bugünkü fiyatlara 
göre düşük bulunduğunu bildirerek, mezkûr ölçülerin yeniden 
gözden geçirilmesini ve lâyikı haddine çıkarılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : Umumi veya kısmi mahiyette bir af kanunu çıka
rılmasını istemektedir.

Ditekçi : Eğitmenlerin de diğer memur ve müstahdemlere 
tanınan haklardan istifade ettirilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Salihli kazasının vilâyet haline getirilmesini is
temektedirler.

5222/5222 Veli (İirgiıı 
(S. No: 42) Ceza Evinde 

Denizli

Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarılmasını is
temektedir.
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:>197/51 97 
(S. No: 43)

Arzuhal
No.

5191/519J 
(S. No: 44)

5273/5273 
(S. No: 45)

5266/5266 
(S. No: 46)

5262/5262 
(S. No: 47)

5263/5263 
(S. No: 48)

5346/5346 
(S. No: 4!))

Tabir ürek ve ar
kadaşları 
Helet Muhtarı 
Hludere - HAkkAn

Niyazi Saıuıl 
Trabzon caddesi 
Bakkal Nihat, I'zun 
eliyle 
Erzincan

A. Osman Demir 
lıan
Süvari Okulu Nal
bant. Ustası 
Şişli - İstanbul

Zehra Brozan 
Camiikebir mahal 
lesi Müze Çıkmazı 
No: 23 
1 )iyarbakır

Fuad Sargun 
Fazıl paşa soka ğı 
devamı No: 5 
Bakırköy - İstanbul

Ahme. Erkaya 
Hayırlı Emlâk Ivo 
misyoncusu 
Ereğli - Koma

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En-ümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : (Ziradik) köyünün kaza haline 
istemektedirler.

sretirilmcsini

Dilekçi : Lise son sınıftan ayrılmış olanlara da yedek su
baylık hakkı verilmesini teminen bu husustaki kanunda deği
şiklik yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmünden 
Orduda çalışan nalbant ustalarının da istifade ettirilmesini is
temektedir.

Dilekçi : Vaktiyle çok az tahsis edilmiş olan dul maaşının, 
bugünkü hayat şartlan nazara alınarak, arttırılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : 6241 sayılı Kanunla emekli maaşlarına yapılmış 
olan zammın ahiren kaldırılmış olması, müktesep hakkı ihlâl 
etmiş bulunduğundan bahsiyle, bu zammın tekrar tekaüt ay
lıklarına ilâvesini istemektedir.

Dilekçi : Bâzı mahkûmlara şâmil olmak üzere bir af ka
nunu çıkarılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilen ta
leplerin yeni bir tefsir veya kanun teklifi mevzuu ile ilgili hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talepler hakkın
da bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1711 6 . V . 1959

Sevinç (Sinir) ('¡i- Dilekçi: Mecburi hizmete tâbi ilkokul öğretmeni olduğunu,
ceoğlu kocasının Samsun’da avukatlık yaptığını beyanla, kendisinin
Avukat Ali Cüce- de eşinin yanına nakledilmesini istemektedir.
oğlu eşi 
Samsun
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No.

5216/5216
(S. No: 50)

5210/5210
(S. No: 51)

5223/5223 
(S. No: 52)

5352/5352 
(S. No: 53)

5417/5417 
(S. No: 54)

5272/5272 
i S. No: 55)

5180/5180
(S. No: 56)

5195/5195 
(S. No: 57)

Arzuhal sahibinin
a/dı, soyadı ve adresi

Nuri Yürekli 
Karayolları 6. Böl
ge Müdürlüğü Ma
liyet Teknisiyeni 
Kayseri

Yusuf Akvol 
Güven Lâstik Atöl
yesi sahibi 
Y ozgad

Abdullah Kaçmaz 
ve arkadaşları 
Gökçcsu Nahiyesi 
Mengen

Şaban Turhan ve 
arkadaşları 
Devlet uretıno Çift
liği işçileri 
İğdır

Ali Yılmaz ve ar
kadaşları 
Demirbilek köyü 
Muhtarı
Tavşanlı - Kütahya

Recep Yalçın 
Kurtuluş mahalleni 
imece sokak No. 19 
Ankara

Fikret Avcı ve ar
kadaşları 
D. P. Başkanı 
Küçükköy 
Çumra

Mehmet Okçal 
Haseki Nevbahar 
mahallesi Kuka so
kak No: 2 
Aksaray - İstanbul

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Halen Karayolları 6 nci Bölge Müdürlüğü emrin
de çalışmakta olduğunu, bundan evvel hizmet ettiği Devlet mü- 
esseselerinde 17 sene vazife gördüğünü ve her iş yerinde ayrı 
bir tekaüt sandığı bulunmasından ve eski hizmetlerinin bu san
dıklarca İşçi Sigortalan Kurumuna devredilmemesinden dolayı 
mağdur bir duruma düştüğünü beyanla, bahis mevzuu on yedi 
senelik eski hizmetlerinin de mezkûr Kurumca nazara alınma
sı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Lâstik imalâtçısı olduğunu, bu sanayinin ilerleme
si için Evkafa ait bir arsanın verilmesi gerekeceğini ve aynı za
manda uzun vâdeli banka kredisine de muhtaç bulunduklannı 
beyanla, gereğinin müstacelen yapılması hususunun teminini is
temektedir.

Dilekçiler: Nahiyeleri merkezinin müstakil muhtarlık haline 
getirilmesine dair vilâyetçe ittihaz olunan kararın tasdiki husu
sunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçiler: Memur ve müstahdemlere zam yapılması hakkın- 
daki Kanunun kendilerine de teşmilini istemektedirler.

Dilekçiler: Tunçbilek kömür işletmesi santralinden köylerine 
de elektrik cereyanı verilmesi hususunun sağlanmasını istemek
tedirler.

Dilekçi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 nci Doğum 
Kliniğindeki vazifesine, bu kliniğin profesörü tarafından haksız 
yere nihayet verildiğini beyanla, görevine iadesini istemekte- 
dr.

Dilekçiler: Köyleri muhtan Mustafa Buyrucu’nun vazifesin
deki suiistimali hasebiyle zararlı ve yerine bir ehlinin seçilmesi 
lâzımgelmekte olduğunu beyanla, bu yolda bir karar ittihazını 
istemektedirler.

Dilekçi : Almanya’ya mühendislik tahsiline gideceğini, iki 
seneden beri döviz alamadığını beyanla, bu dövizin emsalleri 
gibi kendisine de bir an evvel verilmesi hususunun sağlanma
sını istemektedir.
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5215/5215 
(S. No: 58)

Arzuhal
No.

5345/5345 
(S. No: 59)

5235/5235 
(S. No: 60)

5260/5260 
(S. No: 61)

5340/5340 
(S. No: 62)

5209/5209 
(S. No: -63)

5212/5212 
(S. No: 64)

Şükrü Erten 
Lise Müzik öğret
meni 
Erzurum

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

Dilekçi : Ders saatinin yükseltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin, son karan vermeye yetkili idari makam 
veya mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâ- 
zımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, mezkûr talep 
ve şikâyetler hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam ve mercilere 
usulü dairesinde aynca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1712 6 . V . 1959

Hilmi öner 
İstasyon karşısı 
No: 6
Yeşilköy - İstanbul

İbrahim Midem 
Hocapaşa Ebusuııt 
caddesi No: 33 
İstanbul

Talip Dinç ve ar 
kadaşîarı 
Arzuhalci 
Vezirköprü

Mehmet Ateş 
Ahret köyünde 
Erbaa

Servet özgencil 
Diş Teknisiyeni 
Kültür mahallesinde 
Muş

Emrullah Çakır 
Ceza Evinde 
Meriç

Dilekçi : Kadastroca namına kayıt ve tescil edilmiş olan bir 
gayrimenkulün sonradan firari şahıslara aidiyeti ileri sürüle
rek hükmen elinden alınmak istendiğini beyanla, mezkûr gay- 
rimenkule taallûk eden iktisabının muteber sayılmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Harikzede olmasından dolayı verilen dokuz dekar 
arazisinin sonradan hükmen elinden alındığını, mütaaddit mü- 
racaatlerine rağmen bu arazi yerine bir başkasının verilmedi
ğini beyanla, dosyasının celp ve tetkik edilerek istihkakııun ve
rilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Vezirköprü kazasında arzuhalcilik yapmakta 
olduklarını, senevi kazançlan bin beş yüz lirayı geçmediği hal
de bunun çok üstünde bir kazanç vehmedilerek o yolda Gelir 
Vergisi tahakkuk ettirildiğini ve bu yüksek vergiyi ödemele
rine imkân göremediklerini beyanla, iktizasının Büyük Millet 
Meclisice yapılmasını istemektedirler,

Dilekçi: Tapulu arazisi içinde bulunan suya Haşan Ateş ve 
arkadaşlan tarafından vâki müdahalenin önlenmesini istemek
tedir.

Dilekçi: Haksız yere kendisinden fazla miktarda Gelir Ver
gisi istenmekte ve bu verginin tahsilini temin için de hacze 
tevessül olunmuş bulunmakta olduğundan bahsile, haczin kal- 
dınlmasını ve muanzanm men’ini istemektedir.

Dilekçi: Haksız ve kanunsuz olarak tevkif edildiğini beyan
la, tahliyesi hususunun teminini istemektedir.



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

5208/5208 tsnıail 
(S. No: 65) Dadalı köyü Muh

tarı ve arkadaşları 
Akçakoca

Dilekçiler: Kanunen orman mefhumu içine gimdyen aşısız 
kestane ve fındık ağaçlariyle diğer kültür arazisinin, Orman 
tahdit komisyonu tarafından, Devlet ormanı içine alınmasın
dan son derece mağdur olduklarını beyanla, bu ağaç ve arazi 
nin kendilerine iadesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan ta
lepler adlî, idari ve malî kaza mercilerince incelenerek karara 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş bulunan hususlara taal
lûk etmekte olduğundan mezkûr taleplerin bu sebepten Dahilî 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimiz- 
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1713 6 . V .1959

Reis
Çorum

M. M. 
Samsun

//. Ortakcıoğlu N. Vlusoy

Kâtip
Çanakkale Antalya Diyarbakır Erzurum

Y. Yazıcı K. Tayşi M. Eyüboğhı

Hatay Konya Malatya Trabzon Yozgad
/. Mursaloğlu S. Sayın M. Delikaya O. N. Lermioğlu S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 137)

T. B. M. M. Matbaan
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A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  
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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

5153/5153 Ömer Girgin
Güneş mahallesi 
920. sokak-5 L/B 
No: da mukim 
İzmir

E n c ü m e n  k a r a n  ve ne s e b ep te n  ver i ld iğ i

(A rzuhal hulâsası: A ih efradın,m  </içim in i temin ilm e k  üze
ri kaimli bir cam r kân içerisinde- idi den heri yapm akta bu lundu
ğu baklava satışına■ mümanal olunduğundan .şikâyeti ve em sali
nin istifade e lı ie t ı  olduğu haktan faydalandırılm ası talebini 
mutazam m ıııd ır.)

Gereği düşünüldü: Müstedinin, vâki şikâyetinden dolayı 
evvelemirde mafevk idare makamlarına kanuni bir hakkının 
muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de vazifeli kaza merci
ine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunduğundan talep hak
kında bu bakundraı encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1714 6 . V . 1959

4298/4208 Zeynel Çetince 
Albavrak mahallesi 
Tatar Camii civa
rında Bayram kah
vesinde 
Turgutlu

(A rzuhal hulâsası: M aarif idaresince istim lâk o lunup y ı l t ı -  
ı ilm iş otan meskenini ait bedeli istim lâkin  ödenm ediğinden  şikâ
y e ti  m utazamm in d ir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Durumun inceletildiği 
ve mumaileyhe yapılan tebligatın bir suretinin gönderildiği bil
dirilmekte ve mezkûr tebligatta da ezcümle: Müstedinin ken
disine aidiyetini iddia ettiği evin Turgutlu 14 M ayır, İlkokulu
nun tapulu bahçesi içerisinde bulunduğıı vâki müdahalesinin 
meni için açılan dâva neticesinde mezkûr yer Hukuk Mahke
mesince meni müdahale karan verildiği ve katileşen bu ilâmın 
icraen infaz olundugn ve açılan bedeli istimlâk dâvasının da 
reddedilmiş bulunduğu bu bakımdan yapılacak başka bir mu
amele olmadığı açıklanmaktadır.

Gereği düşünüldü: Talep, kaza merciince incelenip karara 
bağlanmış ve müstedinin kanun yollarına müracaat hakla da
hi bulunmuş olmasına binaen vâki müracaat üzerine vazife ci



— 2 —
Arzuhal

No.

5117/5117

4584/4584

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

hetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1715 6 . V . 1959

(Arzuhal hulâsası : 60 lira maaşlı Diyarbakır Hukuk, Hâkimi 
iken l!)i 6 yılında istifacn ayrılıp 1950 yılında tekrar mesleke 
inlisabetmiş ve ahiren yürürlüğe giren Hâkimler Kanununun 70 
ne,i maddesine bir fıkra ilâvesine mütedair bulunan 6798 sayılı 
Kamınla tanınmış bulunduğu halde avukatlıkta, geçen 4 yıl i 
aylık müddetinin kanunun neşrinden önce mesleke avdet etmiş 
olduğundan bahsile nazara alınmamasından şikâyeti ve kanunun 
yanlış tefsirindin doğan bu hatalı kararın kaldırılması talebiı<i 
m ııl uzanımındır.)

Gereği düşünüldü : Vekâletin şikâyetle ilgili cevabi yazısın
da, müstedinin avukatlıkta geçen müddetinin yarısının mesleke 
döndüğü tarihte Hâkimler Kanununun mer’i olan 71 nci mad
desine tevfikan 50 lira maaştaki kıdemine sayıldığı ve 6798 
sayılı Kanunun neşri tarihinden itibaren mer’i olduğu ifade 
olunmuş bulunmasına müstedi de istidasında beyan ettiği veç
hile mezkûr kanun tatbikatı ile kanuni bir hakkının muhtel 
kılındığını iddia etmesine göre; arada tahaddüs eden bu ihti
lâfın kaza merciince tetkik ve halli lâzımdır.

Bahis konusu maddei kanuniyenin tefsiri keyfiyeti ise en
cümenimizin yetkisi dışında bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplere binaen vazife 
cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1716 6 . V .1959

(Arzuhal hulâsası : Romen Bankası Tulça ŞuUesinde bulu
nan 65 600 000 leylili mevduatının Romen Hükümeti nezdinde 
ciddî teşebbüslerde bulunmak suretiyle Türkiye’ye getirtilmesi 
için Hariciye Vekâletine yaptığı müracaatın neticesiz kaldığın
dan şikâyeti nMt azaminindir.)

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin aynı 
mevzu hakkında 1952 yılında Vekâlete verdiği istidanın zama
nında muameleye konulduğu ve büyükelçilikçe müstedinin bu 
hakkının ele alınarak Romen makamları nezdinde teşebbüse 
geçildiği ve mütaaddit tekitlerde bulunulduğu ve bunlar uzun 
müddet cevapsız bırakıldıktan sonra, «Bu paranın bankaya

Ahmet Aydın 
Saathane civarında 
Kasaplar caddesin
de 41 No: lıı Ber
ber İsmet Köse 
eliyle 
Samsun

Şefik Seren 
Hukuk Hâkimi 
Milâs
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Arzuhal

No.

.V2 7 5/5275

Arzuhal sahibini»
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1947 Para reformu Kanununun bahşettiği değiştirme müdde
tinden sonra yatırılmış olduğu cihetle imha edilmiş olduğu, 
esasen bu miktarın yeni para ile değiştirilmek üzere tahdide- 
dilen miktarı fersah fersah aşmış bulunduğu» şeklinde cevap
landırılmış olduğu açıklandıktan sonra; yeniden yapılacak her 
hangi bir teşebbüsün de akim kalacağı veya aynı şekilde ce
vaplandırılacağı yüksek takdire sunularak nihai cevabın mu
maileyhe de bu yolda verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1717 6 . V . 1959

Mustafa Kurucu (Arzuhal hulâsası : liirinci Cihan Harbi malûllerinden olup
Posta Kutusu 12!) işbu maluliyeti Adana Heyeti ihhhiyesi raporu ile (i dıcı dereci
vasıtasiyle Pozeıı üzerinden teshil edilmiş bulunduğu halde; Millî Müdafaa Vekâ-
t* i varı Mikdat zi- Icli ¿İağhk Dairesince dereceye girmediği ileri sürülmek svretiy-
yarot i karşısı bilâ le mâlûliyet aylığı bağlanmadığından şikâyeti ve İstiklâl Müca-
X o: lu barakada del esine dahi fiilen iştirak etmiş halen (¡5 yaşında ımuıvcndc
Mersin muhtaç bir durumda bulunduğundan emsalleri gibi kendisinin 

de mağduriyetten vikaye olunması talebini mutazammindir.)

Gereği düşünüldü : Mülga 551 sayılı Kanun tatbikatından 
doğan ihtilâfın tetkik ve halli vazifeli kaza merciine ait bulun
muş olmasına, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması da 
yeni bir kanun teklifi mevzuu olup encümenimizin yetkisi dı
şında bulunmasına binaan; vâki müracaat üzerine belirtilen se
beplerle encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1718 6 . V . 1959

Ali Sözen (Arzuhal hulâsası : İstimlâk bedelinden alacalık bulunduğu 20
Yenimahalle Lok- hin liranın tahvil ile değil nakden ödenmesi vr bu suretle dağı-
ıııaeı Kâşif sokak lan iş hayatına ve bir meskene yeniden sahip kılınmasının tinimi
No: (» talep ve şikâyetini muhtevidir'')

(Jengclköv - İ s t a n b u l
Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili ce

vabi yazılarına nazaran; mukadder istimlâk bedellinin tamamen 
ve nakden ödenmiş olduğu anlaşılmış bulunduğundan vâki mü
racaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1719 6 .V .1959
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5061/5061 Mehmet Kara
Aşağışamlı köyünde 
Denizli

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

(Arzuhal hulâsası : Şark muhacir irinden olup tarihten 30-35 
sene önce emek ve masraf ihtiyarı ile Hazine arazisi üzerine yap
mış olduğu evinin adına temliki hususundaki müracaatleri mah
kemece vazife yönünden, idari makamca da kanuni imkânsızlık 
cihetinden reddedilmiş bulunmakla; mağdur edildiğinden talebi
nin is’afi esbabının temin buyu-rulmast talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihtilâfın tetkik ve halli Devlert 
Şûrasına ait bulunmuş olmakla vâki müracaat üzerine bu ba
kımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1720 6 . V .1959

5067/5067 M. Celâlettin özer (Arzuhal hulâsası : 3659 sayılı Kanunun muaddel 5 nci mad-
Mühimmat Fabri- desine tevfikan işletme zammı namı altında. İktisadi Devlet Te- 
kası Sağlık Memuru şekkülleri barcnı içi mamurlarına verilmekte olan bir üst dere- 
Kırıkkale ce aylıklar 7244 sayılı Kanunla birlikte kaldırılıp bu zümrenin

maaşları tenzil edilmiş bulunmakla ücretlilere nazaran mağdur 
bir duruma düştüklerinden hah sile ; kendisinin barem dışına çıka
rılması veyahut kesilen işletme zammının iadesi taleplerinden 
ibarettir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mezkûr taleplerinden dolayı 
evvelemirde bu hususta gerekli incelemeyi yapıp katî karar ver
meye yetkili idare makamlarına, kanuni hakkının muhtel kılın
ması halinde de vazifeh kaza merciine müracaat etmesi lâzım
dır.

Vâki müracaat üzerine vazife yönünden encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1721 6 . V .1959

8082/7504 Nazif Akar ve ar
kadaşları 
Hertev kö3,iinde 
Pasinler

Arzuhal hulâsası : Hâzineye aidolup bâzı mütegallibelerin fu
zuli işgalinde bulunan arazilerin ashabı ihtiyaca tevzii veya sa
tılması esbabanm temini talebinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1340 ve 1341 yılların
da tesbit olunup vaktiyle satılarak tasfiye edilen 151 parça 
gayrimenkulden başka Hazinaye ait yer varsa göstermeleri 
için müstedilere yapılan müracaat üzerine bundan imtina etmiş 
bulunmaları ve bu yerleri bilen başkaca kimse de olmaması ha
sebiyle vekâletçe yapılacak bir 'muamele olmadığı, bunların an-
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cak toprak tevzii ve tapulama sırasında meydana çıkarılması
nın mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1722 6 . V . 1959

4652/4652 Sait Yakut (A rzuhal hulâsası : Ifcccr karakolunda, Sürüç Jan darm a Y üz-
Akviraıı köyünde hası SaLri v< Jandarm a Başçavuşu tarafından işkence yap ılm ak  
Sürü«; su retiy le  dövüldüğünden hakaret re h ü rriyetin in  tahdidedilmiş

bulunduğundan şikâyeti m utazam m ındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa Valiliğine yap
tırılan tahkikata göre; Akviran köyü muhtarı Şerif Çelik’in 
öldürülmesi hâdisesinde sorguya çekilmiş olan müstedinin kö
tü bir muameleye mâruz kalmadığı ve tahkikatın başka istih- 
kâmetlere sevkı için şikâyette bulunulmuş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, şikâyet üzerine 
encümenimizoe tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1723 6 . V . 1959

2301/2301 Hüseyin Derin (A rzu h al hulâsası: B ir husus hakkında ricada bulunm ak iize-
Küçükpazar caddesi re g itm iş olduğu A lem dar B elediye B aşkom iserliğinde Bastkomi- 
No: 50 ser S alâhattin  tarafından raporunda b e lir tild iğ i üzere 15 gün te-
îstanbııl d a rifin i gerektirecek şekilde b ayd tıh n caya  kadar dövü lm üş o ld u 

ğundan şikâyeti ve adı geçen komiser hakkında lâzınıgelen ta k i
batı kanuniyi de bulunulması talebini m utazam m ındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İddia sabit olmadı
ğından adı gsçen komiser hakkında kaza idare heyetince meni 
muhakeme kararı verildiği ve bu kararın vilâyet idare heyetin
ce de tasdik edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyet hakkında muktazi kanuni mua
melenin yapılmış olduğu anlaşılmış bulunduğundan vâki mü
racaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1724 6 . V . 1959



Arzuhal
No.

2979/2970

-41S1 /4 ISI

5196/5196

Şerife Yancı 
Kozağaç köyünde 
Hafik - Ipsilo 
Sivas

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzu h al hulâsası: K ocasın ın  öldürülm esi hâdisesi <1 ol ay is iy 
le, ya p ılm ış olan hazırlık ve ilk tahkikatların  k ifayetsiz ya p ıld ı
ğ ından ve delillerin  toplanm am ış olduğu şikâyeti m utazam m ın- 
d ır .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr katil hâdisesi 
maznunlanndan Mustafa Genç, Abdürrahman Kayış ve Musta
fa Çalar haklarında yapılan hazırlık tahkikatını mütaakıp bun
lardan Mustafa Genç hakkında son tahkikatın açılmasına karar 
verildiği ve dosyasının Sivas Ağır Ceza Mahkemesine tevdi 
edildiği hali firarda bulunan diğer iki maznunun takiplerine 
de ehemmiyetle devam olunduğu ve yapılan muamelelerde 
usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmekte
dir.

— 6 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1725 6 . V . 1959

Halil Yıldırım 
fii.se sınıf 11 - 6 
No: 1586 
Denizli

(A rzuhal hulâsası 
derinden kendisini \ 
ibare ttir .)

Ila rb  m alû llerinden  olan m üteveffa  pe- 
valid esine maaş bağlanması talebinden

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhe 
maaş bağlanmış olup tescil için evrakının Divanı Muhasebat 
Reisliğine gönderilmiş olduğu, tescili mütaakıp resmî senet 
ve bordrosunun aidolduğu malmüdürlüğüne gönderileceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1726 6 . V .1959

Lûtfi Bagatır (A rzuhal hulâsası: 27 Ocak 1958 yün  ve 976 sayılı m üracaali
P. Bnb. A rzuhal Encüm eninin 730 sayd ı K ararıile her ne kadar redde-
65. Tümen B - 3 d ilm iş bulunm akta ise de; ahiren yürürlüğe giren 71W  sayılı
yardımcısı K anunla kendisi g ib i hiçbir sun ut a ksin  olmadan geç te r fi eden-
Iiüloburgaz terin durum u nazara alınm ış olduğundan nasbinin b ir y ıl evvele

alınm ası talebini m uhtevi olan m ezkûr müracaatinin bir kere 
daha incelenm esi talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Talep, zikrolunan kararla vazife cihe
tinden reddedilmiş ve müstedinin 7140 sayılı Kanundan istifa-
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Arzuhal

No.

4366/4366
5155/5155

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

desi mevzuunda tahaddüs eden veya edecek olan ihtilâfın tet
kik ve halli de keza vazifeli kaza merciine ait bulunmuş olma
sına binaen; vâki müracaat üzerine aynı mucip sebebe mebni 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1727 6 . V .1959

(A rzuhal hulâsası: 1 ili i - 1.9i? y ılla n  arasında. M illî M üdafaa  
Vekâleti hesabına, okum akta olduğu sanat enstitü sünden , mu- 
snbolduğu ruhi hastalık yüzünden m uvaffak olam adığı iç in  a y 
rılm ış olduğundan: 5619, 5802 ve n ihayet 67¡2 sayılı kanunlarla  
affed ilm iş bulunun okul m asraflarına karşılık 5101 say ılı K a 
nun hükümlerine tevfikan hakkında 1 800 lira tazm inata hük- 
ınolunuı» m ezkûr meblâğın tahsiline tevessül olunduğundun şi
kâ ye ti ve kendisinin 15 y ıld ır  yine ordudan ayrılm adan teknisi- 
ı/cn uzman çavuş olarak vazife görmüş ve görm ekle bulunm uş 
olduğu nazara alınarak m ağdr.riyı tine mahal bırakılm am ası ta 
lih in i m ut azanım endir.)

Millî Müdafa Vekâletinin cevabi yazısında: îki sene üstüste 
sınıfta kaldığı için ilişiği kesilmiş olan İzmir Ordu Donatım 4 ncü 
kademede işçi olan müstedi Selâhaddin Kopçak’ın okul mas
raflarının ödetilmesine Niğde Asliye Hukuk Mahkemesince 28 
Ocak 1952 tarihinde karar verilmiş olduğu, mumaileyhin üc
retli işçi durumunda bulunması itibariyle 6742 sayılı Kanun
dan istifade ettirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr tazmin hükmü aleyhine kanun 
yollarına müracaat hakkı bulunmuş olmasına ve ahiren yürür
lüğe giren 6742 sayılı Kanun tatbikatından doğan ihtilâfın 
halli de keza vazifeli kaza merciine ait bulunmasına binaen; 
vâki müracaat üzerine vazife cihetinden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1728 6 . V . 1959

A. Cevdet Ceylân ( A r z u h a l  h u l â s a s ı  : Ö ğ r e t i m  n s t a j y e r i  o l a r u k  v a z i f i l e n d i r i l  -

Korucu bucağında d i ğ i  t ı k  ö ğ r e t i m  n l i  o k u l l a r d a  bu d u r u m u  v< m u h i l  i nin g a y r i n ı i t -  

fvrindi - Balıkesir süit, ş a r t l a r ı  b a k ı m ı n d a n  b a s a n  gö s t ı  m m  i l i ğ i n d i  n d o l a y ı  <sus  

m e s l e k e  a l ı n m a y a r a k  i ş i ne  n i l ı a y ı l  v e r i l  m e ş i n i n  m a y ı / a r i y e t i n i  »t  ıt
r i  ¡> b u l u n d u ğ u n d a n  b a h s a / l ı  ; i k i  ö ğ r ı  ı ı m e n l i  h e r  h a n g i  b i r  k ö y  

o k u l u n d a  b i r  s e n i  i l aha  t e c r ü b e  ( d i l m e s i  t a l e b i m  m i i h  d a i r d i r . )

Gereği düşünüldü : Müstedinin, mezkûr talebinden dolayı 
evvelemirde alâkalı ve yetkili makamlara ve kanuni bir hak-

Sclâhattin Kopka*; 
Ağır Bakım Tamir 
Fabrikasında 
Halkapmav - İzmir
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Arzuhal

No.

5315/5315 
(S. No: I)

(8. No: 2)

5425/5425 
(S. No: 3)

5139/5139 
(S. No: 4)

5313/5313 
(S. No: 5)

5303/5303 
(S. No:

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

Namıka İnaıı 
Selimiye,Hamam 
sokak 2/1 
Istanbul

52 Şoförler Cemiyeti 
Başkanlığına 
Kütahya

Mehmet E rai 
Maarif Müdürlüğü 
Başkâtibi 
Edirne

Veli Bjışol ve ar
kadaşları
J. Kıtasında Uzat
malı Onbaşı 
Balıkesir

Asiye Karadeniz 
Osmaniye mahal
lesi Sesli sokak 
No: 5 
Giresun

Nida Esen 
Telefon Müd. 
Santral Teknisiveni 
Beyoğlu - İstanbul

kın muhtel kılındığını iddia etmesi halinde bu ciheti tetkikle 
vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte bulundu
ğundan vâki müracaat üzerine bu bakımdan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1729 6 . V . 1959

(A rzuhal hulâsası : is tik lâ l H arb i senelerinde İs ta n b u l’un  
işgal olunmuş bulunduğu bir sırada İstanbu l Postanesinin  zem in  
katında arkadaşlu ıiylc b irlik te kurduğu g izli te lg ra f m erkezi ile 
İstanbul - A nadolu arasında hayatı bahasına ir tib a t tem in etm iş 
bulunan zevci nıerhuvı Fehm i İn a n ’m bu mesbuk hizm etinden  do
layı; hali m uzayıkada bulunm uş olmasına mebni kendisine va ta 
ni h izm et tn  tibindetı aylık  bağlanması talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h a 1 hulâsası : a) d e lir  Vergisi Kanununun 11 ne,i m ad
desinin ve T rafik  Kanununun tad ili

b) Trafik suçlarının a ff  ı ta lep lerin i m u h tev id ir .)

( A rzu h a1 hulâsası : İşçilikten m em uriyete geçenlerin m ükte
sep hakları n tanım ayı derp iş eden ve Yüksek Meclise sunulan  
bir kanunu ı incelenm esi sırasında kendisinin Ticaret ve Sanayi 
Odasında■ y e m iş  olan ücretli h izm etlerin in  de borçlandırılm ak  
su retiy le  cır eklilik m ü ddetinde nazara alınm ası esbabın ın tem ini 
talebinden ib are ttir .)

(A rzu h a 1 hulâsası : Yapılan zam la b irlik te ellerine 120 - 160 
lira• arasında para geenı jandarm a uzatm alı efradın ın; gördükle
ri h izm et I, -ıkıntından kendileri ile aynı durum da olup asgari 
350 lira  alcn polis m em urlarına hattâ  odacılara nazaran dahi 
m ağdur duı umdu bulundukları belirtilerek , bu m ağduriyetlerin in  
kısm en olsu,t telâ fisin i tem inen 3 senede b ir verilm ekte olan ter
f i  zam m ının 50 liraya çıkarılm ası memur ve hizm etlilere verilm ek
te olan çoc k zam m ından faydalandırılm aları taleplerinden  iba
re ttir .

(A rzu h a ’ hulâsası : İk i y ıllık  öğretmen vekilliğ i h izm etinden  
dolayı vâki borçlanma talebi E m ekli Sandığına in tika l e ttirilm e- 
d iğ i için m i d  e ti h izm eti 13 küsur y ıla  ifînıiş olan m ü teveffa  ko
casından ki ıdisine ve yetim lerine maaş bağlanm adığından şikâ
yetle , müd('< t h izm etleri 10 yıla  baliğ olanların dul ve ye tim le
rine ınaaş I ığlanm asm ı derp iş eden teklifin  bir an önce kanun
laştırılm ası ’.alebin i m utazam m m dır.)

(A rzuha' hulâsası : 1948 senesinden beri yevm iye li p larak ça
lışm akta olduğu İstanbul Telefon M üdürlüğünde 1957 yılında 
ü cretli kadroya a lın ıp  hizm etine devam  etmekte bulunduğundan; 
İşçi Siaortal'irına prim  ödemek su retiy le  geçeri bu hizmet ve, hak
larının E m ekli Sandığına devrolunm ası esbabının temini talebin
den ibare li'e .,1
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5010/5010
.  (S. No: 7)

Arzuhal
No.

5014/5014
(S. No: 8)

5016/5016 
(S. No: 9)

5017/50J7 
(S. No: 10)

5019/5019 
(S. No: 11)

5030/5030 
(S. No: 12)

5031/5031 
(S. No: 13)

5046/5046 
(S. No: 14)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Seyri Yerkazan 
Hendek Hacimlimin 
mahallesi Dibek çık
maz sokak No: 34 
Galata - İstanbul

Seyfettin İkize 
D. B. Deniz Nakli
yatı T. A. Ş. He
sap Kontrol Ser. 
Şefi Yolcu Salonu 
Kat 1
(îalata - İstanbul

llamdi Avtuğ 
Emekli Albay 
Necatibey caddesi 
11/4 
Ankara

Behçet özkaramaıı 
Belediye Zabıta 
Memuru
Karaman - Kom a

Ramazan özkaya 
Çobansa köyünde 
Elmalı - Antalya

Mustafa Dem i ray 
Pazar mahallesinde 
Kadirli

Mehmet Yaba.ş 
Vilâyet Umumi 
Meclis Âzası 
Çüngiiş

Mahmut Tol'çi 
Akdere köyüııdo 
Çal - Denizli

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 35 yıllık aile yuvasını terk ile metres ha
yatı yaşamaya başlıyan kocası İsmail ve metresi haklarında aç
mış olduğu zina dâvasının mahkemece tahassul eden müspet ka
naate rağmen mücerret zâniyenin evli bulunması dolayısıyla suç 
unsuru bakımından reddedilmiş bulunduğundan bahsile, sadece 
kocaya■ dâva■ hakkı tanımış olan Türk Ceza. Kanununun 44i nci 
maddesinin tadili veya tefsiri. talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : i sene (i uy 24 günden ibaret olan ücrette 
geçen müddet hizmetinin borçlandırılmak suretiyle tekaütlük 
müddetine ilâvesi için vâki müracaatı; Personel Dairesinin vâki 
hata- ve ihmali yüzünden is’af edilememiş bulunduğundan bu 
haktan istifadesi esbabının istikmali talebini mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Kesilen terfi zammının iadeten tahsisini 
teminen kanun teklif olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tayyare Cemiyetinde geçen 6 yıllık hiz
metinin tekaü'lük müddetine eklenmesi esbabının temini talebini 
mu tozanı m indir.)

(Arzuhal hulâsası : Kore’de Türk Silâhlı Kuvvetlerinde vata
ni hizmetini ifa etmekte iken iştirak ettiği müsademelerde omu
zundan ve bacağından yaralanarak mâlûl kalmış bulunduğu hal~ 
de müddeti içerisinde müracaatte bulunamamış olmasından do
layı kendisine, aylık tahsis olunamadığından bahsile; çalışamaz 
durumda olduğu nazara alınarak bir kanunu mahsusla maluliyet 
aylığı bağlanması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Medeni Kanun hilâfına karı-koca gibi 
yaşayıp bu birleşmelerden doğan çocukların 6652 sayılı Kanunla 
takyidolunan 300 günlük müddet dışında da doğmuş olsalar 
anne ve babaları üzerine nesebi sahih olarak tescil olunmaları için 
kanun tedvin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muhik sebepler tahtında köy enstitülerin
deki tahsillerini terk edenlere ait okul masraflarının tahsilinden 
sarfı nazar <dilmesi, ve mezkûr Hazini alacağının terkini tale
bini mutazam inindir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazife malûllerinin de harb malûllerine 
tanınan hak ve menfaatlerden istifadelerini teminen bir kanun 
çıkardmn<4 hd. itindi n ibarettir.)
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Arzuhal

No.

5048/5048 
(S. No: 15)

5049/5049 
(S. No: 16)

5050/5050 
(S. No: 17)

5069/5069 
(S. No: 18)

5105/5105 
(S. No: 19)

4998/4998 
(S. No: 20'ı

5054/5054
(S. No: 21)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mahmut Tefçi 
Atpazarı Dışhisar 
mahallesi Devdiren 
sokak No: 8 Meh
met Emin Sağlar 
eliyle 
Ankara

Hüsnü Başaran ve 
arkadaşları 
Kıtada Uzatmalı 
Onbaşı 
Çanakkale

Ali Yılmaz 
Osmaniye mahallesi 
Saytaş sokak No: 85 
Giresun

Sinan Kömür 
Fatih Ana Tls. İst. 
K. lığı erlerinden 
58/6279 tertip 
No: lıı
A. Kavağı - İstanbul
Sabri Savçin ve ar
kadaşları
Sümerbank Yünlü 
Sanayii Müessesesi 
Defterdar Fabrikası 
Eyiip - İstanbul

Dr. ltaif Akdeniz 
Sağlık Merkezi 
Nisaiye Mütehassısı 
Söke

Hatice Yan bey 
Fatih Koca Dede 
sokak No: 8 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Vazife mâlûllerinin de harb malullerine 
tanınan hak ve menfaatlerden istifadelerini teminen bir kanun 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

Eı cümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı jandarma efradının gördükleri 
mühim hizmetlere rağmen; maddi bakımdan bir gece bekçisinden 
daha mağdur ve memur ve hizmetlilere tanıman haklardan mah
rum bırakılmış olmalarının kabili izah bulunmadığından bahsile; 
memurlara tanınan haklardan kendilerinin de faydalandırılmala
rını ve üç yılda bir hiç olmazsa 50 şer lira terfi etmelerini temi
nen 6348 sayılı Kanunda tadilât yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6831 sayılı Orman Kanunu ile tapulu or
manlar üzerinde vatandaş hakkı mahfuz bulundurulduğu halde 
4785 sayılı Orman ve 6830 sayılı istimlâk kanunlarının bâzı hü
kümleri muvacehesinde tereddüde düşü!(lüğünden bu tereddüdün 
giderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Zonguldak havzası kömür kâşifi J'zun 
Mehmet’in torunlarına vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
talebinden ibarettir.

(Arzuhal hulâsası : Memur ve hizmetlilerin maaşlarına zam 
yapılmasını derpiş eden 7244 sayılı Kanunla, İktisadi Devlet Te
şekküllerine ait 365.9 sayılı Teadül Kanununun 5 nci maddesi kal
dırılmış bulunduğundan fabrikalarda çalışmakta olan barem içi 
memurların bu mülga maddeye tevfikan almakta oldukları bir üst 
derece işletme zammından mahrum, dolayısiyle zamdan istifade 
edememiş duruma düştüklerinden bahsile; bu mağduriyetlerini 
telâfi maksadiyle sanayi işletme yerlerinde çalışanların bir üst 
dereceye tâyin olunabilecekleri hakkmdaki hükmün 3656 sayılı 
Kanunun 3 nen maddesine son bir paragraf olarak ilâvesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen memuriyet müddetlerinin 
de sin hesdbında nazarı itibara alınarak yaşlarından düşülmesi ve 
bu suretle borçlanma hükümlerinden istifade ettirilerek mağdur 
durumdan kurtarılmaları için Emekli Sandığı Kanununda tadilât 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Toptan ödenmek suretiyle kesilmiş iken 
ahiren çıkarılan bir kanunla iadeten tahsisi cihetine gidilmiş bu 
liman aylıkların ödenmiyen yıllara aidolan müterakimlerinin de 
tediyesi ve az olan dul maaşına zam yapılması taleplerinden iba
rettir.)
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Arzuhal

N o.

5 0 5 5 / 5 0 5 5  

( S .  N o :  2 2 )

5 0 5 9 / 5 0 5 9  

( S .  N o :  2 3 )

5 1 5 4 / 5 1 5 4  

( S .  N o :  2 4 )

5 1 4 9 / 5 1 4 9

( S .  N o :  2 5 )

5133/513:5 
(S. No: 26)

5 1 2 1 / 5 1 2 1

( S .  N o :  2 7 )

5 1 4 5 / 5 1 4 5  

( S .  N o :  2 8 )

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

► S a b a h a t t i n  Ö z t ö ı n c k  

4 2 6 .  s o k a k  N o :  5  

İ z m i r

Y u s u f  ( ¡ ö k b a y r a k  

K a l a b o n i  m a h a l l e 

s i n d e  

A d i l c e v a z

K e m a l  E l l e t i n  

I l e k i m z a d e  m a h a l 

lesi Ç ı n a r l ı  Ç o ç m e  

s o k a k  e m e k l i  m a h 

k e m e  B a ş k â t i b i  

E d r e m i t

S e y f e t t i n  Ş i m ş e k  

v e  a r k a d a ş l a r ı  

S ü ı n e r b a n k  Y ü ı ı l i i  

S a n a y i i  M ü e s s e s e s i  

I ) e l ' t e r d a r  F a b r i k a s ı  

E y i i p  -  İ s t a n b u l

Z i i b e y d e  T ü r k e n t  

B a l m u m c u  N o :  5 5  

Y ı l d ı z  -  İ s t a n b u l

Ö m e r  Ü s t ü n  v e  a r 

k a d a ş l a r ı

C e z a  E v i n d e  m a h 

k û m

B a l ı k e s i r

E n v e r  A c a r  

A s k e r l i k  D a i r e s i  3 .  

n c i i  K s .  d a  g ö r e v l i  

S i v .  M İ .  M e .

Avdın

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası: M uhtelif m aksatlarla çocuk kaçıranlar 
baklandaki cezai m üeyyidelerin  artır ılm ası ve ■ şiddetlendirilm ek  
için Ceza K anununda tad ilâ t yapılm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası: Vatan uğrunda sebk eden ya ra rlı h izm et
lerinden dolayı kendisine maaş baylanm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası: H atalı ta tb ikatın  önlenm esini tem inen  d e 
lir  V ergisi Kanununun 49, 50 ve 51 nci m addelerinin  te fs ir i ta
lebinden ib a re tti r.)

(A rzuhal hu lâsası: A lm akta oldukları b ir derece sınai işlet
me zammından 7244 saydı Kanunla m ahrum  kalm ış, dolayısın  
h bu kanunla m em ur ve h izm etliler ve ik tisa d i teşekküllerde ça
lısını elif/er ücretliler zamdan istifade etm iş bu lundukları halde, 
kendileri m ağdur olmuş bulunduklarından bu zam m ın m üsten it 
bulunduğu mülga 5 nci maddenin 365li say ılı K anunun 3 ncii 
m addesine son bir paragraf halinde ilâve olunması talebinden  
ibadettir.)

(A rzuhal hulâsası : I m um i af kanunu çıkarılm ası ta lebin
den ibare ttir .)

(A rzuhal hulâsası : I m um i af kanunu çıkarılm ası ta lebin 
den ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : O rduda istihdam  kılınan sivil m em urla
ra. da elbise ve ayakkabı verilm esi ve tayın  bedellerinin  165 lira 
ya  çıkarılm ası taleplerinden iba re ttir .)

Gereği düşünüldü: Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; veni bir kanun veya tefsir tek
lifi mevzuu ile ilgili bulunmalan itibariyle encümenimizce, 
vazife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1730 6 . V . 1959
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5009/5009
(S. No: 29)

A rzu hal
No.

5012/5012 
(S. No: 30)

5015/5015 
(S. No: 31)

5018/5018 
(S. No: 32)

5036/5036 
(S. No: 33)

5101/5101 
(S. No: 34)

5004/5004
(S. No: 35)

A rzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şükrü înal 
Orman İşletmesinde 
Simav

Mehmet Artemel 
Nuhkuyusu caddesi 
Çiçek Bostan sokak 
No: 5/1
Üsküdar - İstanbul

Mustafa Sekıır 
Ulu Cami mahal
lesinde
Siverek - Urfa

Rıza İşman 
Avukat caddesi Şa
hadet sokağı No: 66 
Feriköy - İstanbul

İsmail Aktoprak 
Vesta Radiyatör 
Fab. Kâğıthane 
köyünde 
Şişli - İstanbul

M. Reşit Ergat. ve 
arkadaşları 
İncesu köyünde 
Karayazı

Halil Harmancı ve 
arkadaşları 
Yüklü köyünde 
Yapraklı - Çankırı

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsası : 5-6 sene ü cre tli kadrolarda ça lışm akta  iken  
m em ur kadrosuna alınanların  bu h izm etleri nazara alınm ak su
re tiy le  b ir ü st dereceye te r f i  e ttirilm elerin i teminen V ekiller H e
yetince ver ild iğ in i istihbar e ttik le r i kararın filhakika, verilm iş 
olup olm adığının , verilm iş ise bir suretin in  veya  tarih  num arası
n ın  b ild irilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : M uhtelif m akam lara başvurm uş olmasına, 
rağmen 7 y ı ld ır  kok köm ürü tevzia tın dan  faydalan dırılm adığ ın - 
dan şikâ ye ti m utazam m ındır.)

(A rzuhal hülâsası : Y a p tığ ı ihbar üzerine H âzineye a id iye ti  
tesb it olunup tap u ya  tescil e ttirilm esi m ahallî m alm üdiirlüğüne  
yazılm ış olan S iverek  kazasının Çemm i J in ik  m evkiinde kâin 12 
bin dönüm lük arazinin eşhas adına tem likine tevessül olunması 
üzerine y a p tığ ı d iğer m üracaatc m ahallinden celbedilen dosyalar 
içerisinde m evcut krokilerden başka tanzim  edilen krokilere m üs
ten iden  bu kere de yerlerin  H âzineye aidolm adığı bild irilm ek su
re tiy le  hukuku H âzinenin ziy a m a  sebeb iyet verild iğ inden  şikâ
y e ti  ve k ey fiye tin  tahkik ve te tk ik  ettirilm esi ta lebin i m utazam- 
m ın d ır.)

(A rzuhal hulâsası : F eriköy'de 1249 ada 55 parselde yap ılm ış  
olan ve vâki ş ikâyetler üzerine iskân m üsaadesi verilm em iş olan 
kaçak kat için  y a p tığ ı m üracaatlerden bir netice alam adığından  
ş ik â y e ti m nıiazam m ındır.)

(A rzu h a l hulâsası : A çm ış olduğu boşanma dâvası ile  ilg ili 
K ocaeli 1 n i A s liye  H ukuk H âkim liğ in in  58 /573  num aralı dos
yasının  b ir heyete te f tiş  e ttirilm esi talebinden bare ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Köylerine, yelerek  arazi tevz i e tm iş bulu
nan 9 N um aralı Toprak K ou isyonu, arazinin  vasıfla rın ı tâ y in  ve  
te sb itte  büyük bir hataya düşm ek su retiy le  22  hane halkını m ağ
du r ve bu yüzden  köy huzurunu m ünselip kılm ış olduğundan  
toprak tevzi işlerinin yeniden ele alınm ası ve huzurun iadesi es
babının tem ini talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : 1958 senesinde köylerinde tevzia t yapan  
43 num aralı Toprak T evzi K om isyonunun, bâzı, şahısları iltizam  
etm ek ve bunlara f ik ir  verm ek su retiy le  istihkaklarından çok 
fazla arazi alm alarına sebebiyet verdik lerinden  ş ik â y e ti ve bir 
m ü fe ttiş  gönderilm esi ta lebin i m utazam m ındır.)
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5308/5308 
(S. No: 36)

Arzuhal
No.

5294/5294 
(S. No: 37)

5001/5001
(S. No: .‘i81

5176/5176 
(8. No: 39)

5112/5112 
(S. No: 40)

5310/5310 
(8. No: 41)

5305/5305 
(S. No: 42)

5292/5292 
(S. No: 43)

5309/5309 
(S. No: 44)

Arzuhal sahibinin
adı. soyadı ve adresi

Mehmet îşbaşaraıı 
ve arkadaşları 
Şalına Deresi kö
yünde
Akdağmadeni - Yoz- 
gad

Hüseyin Durma/ 
Yuvalı köyünde 
Saray

Mustafa özdeni ir 
Köprübaşı D. P 
Başkanı 
Sürmene

Ahmet Solmaz ve 
arkadaşları 
Ceza Evinde hü
kümlü 
Lalapaşa

Hüsnü Akın ve ar
kadaşları 
8iit müstahsılları 
Çukurhisar köyünde 
Bozövük

Hasaıı Yiğitbaşı 
Âbidei Hürriyet 
Caddesi No: 35/A 
İsparta Çiftliği 
Şişli - İstanbul

Selâhattin Tarakçı 
ve arkadaşları 
Küçük Cami kö
yünde 
Rize

Şükrü Sizgek 
Nahiye Muhtarı 
Bombat

Mustafa Şahin ve 
arkadaşları 
Dürmepmar kö
yünde 
Qiirün

(A rzu h al hulâsası : B u lgaristan  göçm enlerinden o lup fa k ir  
hallerine binaen ipotek karşılığ ı Z iraat Bankasınca verilm iş olan  
zira i kred i borçlarına a it m üterakim  fa izin  alınmaması ve  bu ala
cağın m üsavi taksitlere baylanm ası talebinden ib a re ttir .)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : Bulgaristan göçm enlerinden olup fa k ir  
hallerine binaen ipotek  karşılığı Z iraa t Bankasınca verilm iş olav  
zira i kredi borçlarına ait m üterakim  faizin  alınm aması ve bu ala
cağın m üsavi taksitlere bağlanması talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : Yollarının, ,'i k ilom etrelik  b ir  kısm ı ik 
mal edilm iş olan D evlet orm an yoluna bağlanm ak su re tiy le  va
tandaşın sır tı ile yük taşım aktan kurtarılm aları ta lebinden  iba- 
r e ttir .)

(A rzuhal hulâsası : Londra civarında vukubulan m üessif uçak 
kazasından do layı aziz Türk m illetine taziye ve kazadan ku rtu lan  
B aşvekil ve d iğer zevata geçm iş olsun tem ennisinden ve Sayın  
B aşvekile gazilik  unvanı verilm esi ta lebin i m u h tevi (B ir  benze
rin i aynen takdim  etm iş bu lunduğu) m ektubunu postaya  te v d i  
etm iyen  ceza, ev i gardiyanı Rem zi Ç ıkar oğlu hakkında, takibat 
ifası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Sü ttozunun Eskişehir B ozüyük ve hava
lisi köy ve kasabaları, siit m üstahsili arını m üşkül durum a ko yd u 
ğundan bah istir .)

(A rzu h al hulâsası : İsparta, ve E ğ rid ir  m ülhakatında ve S ü 
rücüler, Yalvaç, K araağaç ve Gelendost kazaları h u du tlar ı içer i
sinde bulunan petro l kaynakları hakkında ihbarda bulunarak ih
bar hakkının tanınm ası talebinden  ib a re ttir .)

(A rzu h a l hulâsası : E vlerin in  hemen yan ında Ifulunup yegâne  
m edarı m aişetleri olan çay ve sebze bahçelerinin cebren istim lâ k i 
cihetine g id ilm esinden  şik â ye ti ve yuva ların ın  yık ılm asına mahal 
bırakılm am ası ta lebin i m utazam m m dır.)

(A rzuhal hulâsası : B om bat nahiyesi m erkezinin d  eğ iş tir  ilm e
mesi talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası. : İstidada arz olunduğu üzere gayrikanu n i 
ve k ey fî m uam elelerde bulunan İ2 num aralı Toprak T evzi K om is
yonunun değ iştir ilm esi ve yerine başka, b ir kom isyon gönderilm esi 
ve şikâyetlerin in  tahkik konusu yapılarak va zife  ve salâhiyetle,-in i 
kötüye kullananların tecziye olunm aları ta leplerine m ü ta â a ird ir .)
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5312/5312 Esat Sakarya 
(S. No: 45) Keeeeipiri mahal

lesi Aziz sokak 15/1 
Hasköv - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5296/5296 Vehbi Öztürk ve 
(S. No: 46) arkadaşları 

Avukat
Kalkındırma Denıe 
ği Kurucuları 
Çivril

5299/5299 Rüştii Kibar 
(S. No: 47) Ceza Evinde mah

kûm 
Kizt>

5397/5397 Ali Osman Ünal 
(S. No: 48) Duatepe mahallesi 

İkinci Hürriyet so
kak No: 20 
Tire

5437/5437 Şerif Ali 
(S. No: 49) Akyazı Cumhuriye 

mahallesi Kütük 
Mütaahlıidi 
Sakarya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h al hulâsası : İs tan bu l’da K a d ık ö y ’de im ren  oturm akta  
bulunduğu evin  ittisa lin de  bulunan ev sahibine ait mandıranın  
gayr is ıh, h i ve duvarın ın  yık ılarak oğlunun yaralanm asına sebebi
y e t  verm iş bulunm ası hasebiyle vâlıı şikâyetlerin in  nahiye m üdü
rü tarafından  lâ y ik i ile nazara alınm adığından bahsile, hâdise m a
hallinde le tk ika t yapılm asın ı ve vazifesin i ihm al eden nahiye mü
dürünün tecziye olunması taleplerinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : M em leket halkı ve çiftçisin in  refah ve saa
d e ti için h aya ti b ir ehem m iyet arz eden çivril ovasının sulama i ş i 

nin ele alınması talebinden ib a re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : Beton olan Rize Ceza ve T evk if E vi mah
kum ları, esasen ratibolan m em leket ik lim i bakımından çeşitli has
talıklara musubolm akta bulunduklarından ve memleket hastane
sinde de kendilerine ayrılm ış bir y e r  bulunm adığından t e d a v i t 
rin i tem inen m ahkûm ların bıı ih tiyaç ve ıstıraplarına çare bulun
ması talebini m ııtuzam m tndır.)

(A rzu h al hulâsası : Çok çocuklu ve toprağa muhtaç cif İç ilir 
den  bu lunduklarından; kendilerine H âzineye ait hali araziden to p 
rak veya zey tin lik  verilm esi talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : I f ır  hangi b ir şekilde ilânına liizum g ö 

rülmeden ceviz kü tüğü ihracı m enet/ilm iş bulunm akla; bundan 
doğacak olan ticari, malî ve a ilevi sefaletlerine mahal kalmamak 
üzere ellerinde bulunan kütüklerin  ihracına müsaade edilm esi ta
lebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulâsaten beyan olu
nan arzuhallerde münderiç talep ve şikâyetlerin; ilgili bulun
dukları yetkili İdare makamlarınca henüz katî karara başlan
mamış olan hususata taallûk etmekte bulunmalarına binaen; 
Dihili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ve müştekile
rin mezkûr makamlara müracaatleri lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1731 6 . V . 1959

5152/5152 İsmail Akın 
(S. No: 50) Denizli mahallesi 

B. sokak 77 No: 
Adana

(A rzuhal hulâsası : D evlet D em iryolları bagaj m em urların
dan iken asılsız b ir isnat ve k e y f î b ir kararla kaydı terkin  olun
mak suretiy le  işinden çıkarılm ış bulunduğundan şikâyeti ve k ey
fiyetin başka bir vekâleti tahkik e ttirilm esi ta lih in i mu tasanı- 
mındır.)
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5110/5110
(S. No: 51)

4997/4997 
(S. No: 52)

Arzuhal
No.

5109/5109 
(»S. No: 53)

5106/510« 
(S. No: 54)

5070/5070
(S. No: 55)

5065/5065 
(S. No: 56)

5676/5676 
5044/5044 

(8. No: 57)

5025/5025 
i S. No: 58)

5024/5024 
(S. No: 59)

5113/511:; 
(S. No: 60)

Yakup öztürk 
Fakılı köyünde 
Akçakoca

Masaıı Tomurcuk 
Kazlı Çeşme Telsiz 
arkası 84/2 sokak 
No: 32 
İstanbul

Orhan Utkun 
DDY Liman Şefi 
Samsun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Salim Çalışır 
Dalyan köyünde 
Köyceğiz

Mahmut Balcı v<> 
arkadaşları 
Yavuz köyünde 1). 
I\ Ocak Başkanı 
Şavşat

Mustafa Bedel 
liacıseyit mahallesi 
Duatepe sokak 
No: 16 
Eskişehir

Hüseyin Dinç 
1270 sokak No: 51 
İzmir

Mehmet Aheııkçi 
Güzelyalı 60 sokak 
No: 2/A 
İzmir

Nezire Aytekiıı 
Çin Tası mahalle
sinde 
Tirebolu

Miisliim Açıksu 
Ceza Evinde mah
kûm 
Mersin

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : D edesinden m iintekil tapulu  arazilerin in , 
m esnetsiz olarak an lan  bir m en ’i müdahale dâvasına m üsteniden  
haksız bir hükümle elinden alındığından şik â y e ti m ut azam in in dir.)

(A rzuhal hulâsası : derim  zoru ile iskân yerinden ayrıtm ış  
olduğundan do layı iskân idaresineı geri alm an tarlasının iadesi 
re içerisine konduğu müsfı cirdı k i bedeli icarın tahsili ta lep lerin i 
m uh t evid ir .)

(A rzuhal hulâsası : D erici D t m ir yolları K ayseri hareket me
muru iken askerlik vazifesini çağırıld ığ ın ı ancak: o zam anki ka
rışık dünya şartlarına binaen bu vazifesini yene asıl vazifesi ba
şından ay a lm aksız ın  siv il olarak ve 1/3 n ispetinde maaş almak  
su n  tiyle geçirm iş ve 5¡31 sayılı Kanunun 31 nci m addesine tev 
fikan  bu m ü ddeti em eklilik hizm etinden sayılm ası m uktazi bu lun
duğu halde bu kanuni hakkının idareci tanınm adığından şikâ
y e ti  muteızammınd ir.)

(A rzuhal hulâsası : Harbi Trakya m ültecilerinden olıtp ımi- 
racautlerine rağm ın iskân haklarının verılmı iliğindi ıı şikâyeti 
m utazam m ın dır.)

(A rzuhal hulâsası : Orman İdaresi tarafından aleyhlerine  
açılm ış olan m en ’i müdahale dâvalarının  Tahdit K om isyonu  ge
linciye kadar durduru lm ası veya kaldırılm ası su reliy le  m ağduri
yetlerin in  önlenm esi taleplerinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsas : İskânın tahsis olunan evinin , geçim  İr
inini m aksadiyle m uvakkaten ayrılm ış olduğu bir sırada H a zi
neci ı/eri itlinmiş bulunduğundan şikâyeti m utazam m ındır.)

(A rzuhal hulâsası : Vazifesi basında m âlûl kalm ış olduğu hal
de m aluliyet aylığ ı bağlanm adığından şik â ye ti m utazam m ındır.'

(A rzuhal hulâsası : M üteveffa  pederin in  Yunan işgali sıra 
sında İzm ir'de  ya p tığ ı h izm etler nazara uhnm ıyarak annesinin  
dul m aaşından mahrum bırakılm asından şikâyeti m utazam m ın- 
ılır.)

(A rzu h al hulâsası : Tahsildar iken vazife başında kazaen vu 
rulm ak suretiyle ölmiis olan kocasından kendisine ve yetim lerine  
maaş bağlanm am ış olduğundan sil,âye ti m u tazam m ın dır.)

(Arzuhal hulâsası : yıl hapis mahkûmiyetine mutaultik  
olup Temyize it derdesti tetkik  bulunan 957/156 saydı dosyasının 
iyi tetkik olunmasının tem ini talebinden ibarettir.)
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Arzuhal

No.

5861/5861 
5114/5114 

(S. No: 61)

5116/5116 
(S. No: 62)

5118/5118 
(S. No: 63)

5126/5126 
5127/5127 

(S. No: 64)

5311/5311 
(S. No: 65)

5314/5314 
(S. No: 66)

5440/5440
(S. No: 67)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Bora 
Aşariye caddesi Ke
ment Çıkmazı No: 10 
Beşiktaş - İstanbul

Tahir ökmen 
Digor kazasında 
Digor

Naci Akıncıbay 
Al sancak Gar Gişe
sinde Seniha Akın- 
cıbay eliyle 
İzmir

M. Ziya Uçar 
Ceza Evinde malı- 
kûm 
Mersin

Melâhat Aytaç 
Avukat
Taştekin caddesi 
No: 125 
Eskişehir

Cevhere Çakır 
Inciçiçeği sokak 
No: 8
Yeşilköy - İstanbul

İsmail Yıldırım 
Demirciler mahal
lesi Fevzipaşa cad
desi No: 3S 
Gerede

Encümen k a ra r ı ve ne s e b e p te n  v e r i ld iğ i

(Arzuhal hulâsası : İstanbul E lektrik  idaresi Otobüs Gara
jında  lâstik ti onbaşısı iken haksız yere işine nihayet verildiğin
den şikâyeti m utazam m m dır.)

(A rzuhal hulâsası : Toprak tevzi komisyonunca muhtaç çift
çiler m eyanm da ver ilip  adına tescil olunan arazinin hükmen 
elinden (ılınm asındaki isabetsizlikten şikâyeti mutazammmdır.)

(A -zu h a l hulâsası : A lm akta  olduğu m alu liye t m aaşına nok
san zam yapıld ığ ından  şikâyeti m utazam m m dır.)

(A rzuhal hulâsası : 12 y ıl hapsim mütaallik Mersin Ağır 
('eza Mahkemesinden verilmiş olup Tem yizen derdesti te tk ik  bu
lunan hükmün işbu incelenmesi sırasında hukukunu  müdafaa 
etmek üzere . fakir re kimsesiz bulunmasına binaen, Ankara Ba
rosundan bir avukat temin edilmesi talebinden ibarettir.)

(A rzu h al hulâsası : 1947 - 1948 senesinde İstanbul Hukuk 
F akültesinden m ezun olup m ezkûr yıl içerisinde hâkim namzet
liğine tây in i iç in  m üracaat ederek 1958 senesine kadar sıra 
bekledikten  sonra I numaralı A y ırm a  M eclisi ve  A y ırm a  M eclisi 
Um um i H eyeti kararlarına m üsteniden ve m ücerret; partizan 
bir düşünceyi ve hanım ların meslekc alınm am ası hakkında d im 
d iğ im  istihbar e ttiğ i bir p ren sip  kararına uyularak Vekâletçe 
talebin in  i s a f  (d ilm ediğ in den , dolay isiy le  m er’i  kanunların  bah
şe ttiğ i bir haktan mahrum edilm iş bulunduğundan şikâyeti ve 
m esnetsiz olan m ezkûr Vekâlet tasarrufunun kaldırılm ası ve hâ
kim liğe tâ y in  edilm esi ta lep lerin i m utazam m m dır.)

(A rzu h a l hulâsası: 5 senedir tahtı tasarrufunda bulunan ev i
nin İstanbul B elediye Encüm eninin  16 . I I I  . 1959 ta rih li bir  
kararı ile y ık ılm ası m ukarrer bulunduğundan, kanuni ve lüzum 
lu te tk ika t yapılm aksızın  verilen  m ezkûr kararın ip ta li  ve  icra
nın teh irim  karar verilm esi ta lep lerin i m u tazam m m dır.)

(A rzu h al hulâsası: M urisinden  m üntckil tapu da  m u kayyet ev 
ve arsasının m em u riyeti sebebiyle duruşm alarda bulunamama- 
sm dan  bilistifade dâvâlı H akkı S ertta ş adına■ tapuya tesciline  
hükm olunduğundan şikâ ye ti m u tazam m in dir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza, mercilerince incelenmesi icabelen 
veya İncelenmekte veya incelenerek (usul veya esastan) karara 
bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına bi
naen: Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvace-



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

5135/5135 
(S. No: 68)

5142/5142 
(S. No: 6i))

5120/5120 
(S. No: 70)

5130/5130 
(S. No: 71)

5119/5119 
(S. No: 72)

5165/5165 
(S. No: 73)

5148/5148 
(S. No: 74)

hesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1732 6 . V . 1959

Fatma öz^ür ve Dilekçiler : Fethiye zelzele felâketzedelerinden olduklarm-
arkadaşları dan bahsile ipotek karşılığı kredilerle Emlâk Kredi Bankasınca
ilkokul öğretmeni yaptırılan mesken borçlarının tamamen Devlet tarafından kar-
Fethiye şılanmasını veya faizden muaf kılınarak esas borçlarının istim

lâk edilen gayrimenkulleri bedelinden tediye edilmesini istemek
tedirler.

Recep ö tn ü  Dilekçi : Beş seneyi ikmal etmiş ve tekâmül kursu görmüş
17 Eylül mahallesi olan sıtma savaş memurlarına da sıhhat memurları gibi iğne
Atatürk caddesi yapma hakkının verilmesi talebinden ibarettir.
No: 205 
Bandırma

Fuat Ayyıldız Dilekçi : Subay iken ailevi sebepler yüzünden istifa ettiğini
Sultantepc Servili ve tekrar orduya geçmek arzusunda bulunduğunu beyanla 1076
Köşk sokağı No: 10 sayılı Kanunun tadili ile orduya bir an evvel kabul edilmesinin
Üsküdar - İstanbul teminine delâlet buyurulmasını istemektedir.

Hafıza Akdeniz Dilekçi : Geçimsizlik yüzünden kocasından ayrılmış ve ge-
Karakaya köyünde çim darlığı yüzünden başka bir kocaya gitmiş ve bu kocadan bir 
Bünyan - Kayseri oğlan çocuğu olmuş nüfusta evlilikleri olmaması hasebiyle doğan 

çocuğunu nüfusa tescil ettirememiş bulunduğundan bahsile ço
cuğunun nüfusa tescili için bir kanun çıkarılmasını istemekte
dir.

Hüseyin Potur Dilekçi : Askeri ınâlûl gazi olup üç ayda bir aldığı mâlûliyet
Sinaııpaşa Camii maaşı ile efradı ailesini geçindirmediğinden ve yardıma mhtaç
No: 8 bir vaziyette bulunduğundan bahsile kendisine askeriyeden ve-
Beşiktas - İstanbul ya mülkiyeden iki odalı bir evin tahsis edilmesini istemektedir.

Refik Metin Dilekçi : Devlet Demiryollarına işçi olarak girmiş ve bilâhara
DDY işletmesi Fab- memur sınıfına nakledilmiş ve işçilikte geçen hizmeti sayılmamış 
ı-ikalar Miid. Menuı- ve bu hal mağduriyetini mucip bulunmuş olduğundan bahsile iş- 
ru 24209 çilikte geçen 14 senelik hizmetinin, memuriyetine eklenmesini
Eskişehir istemektedir.

Kamer Güven Dilekçi * Kore’de şehit düşen oğlu İbrahim Güven’den bağla-
Haseki köyünde nan maaşın evlendiği için kesilmiş ve bu evlendiği kocasından
Karaburun da mahkeme karan ile boşanmış olduğundan bahsile evvelce oğ

lundan bağlanan maaşın tekrar tahsis edilmesini, veya başka bir 
suretle aylık ıslanmasını istemektedir.



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

5167/5167 
(S. No: 75)

5185/5185 
(S. No: 76)

5181/5181 
(S. No: 77)

5200/5200 
(S. No: 78)

5202/5202 
(S. No: 79)

5225/5225 
(S. No: 80)

5136/5136 
(S. No: 81)

5244/5244 
(S. No: 82)

Hâmit Turan 
Eski Gümrük Mu
hafaza Memuru 
Ordu

Mehmet özyılmaz 
Belediye 25. A;- 
datlı Tahsildar 
Konya

Bekir Uysal 
Atpazarı Müze 
üstü No: 1 
Ankara

Emiıı Aba 
Jandarma U. K. lığı 
Silâh ve Mlz. Tamir 
Evi Müd. Memuru 
Ankara

Haşan Aymak 
Maıııaklar köyünde 
Mengen - Bolu

Ayşe Güngör 
Yazı köyünde 
İlgaz

Kadri Yumrukça! 
188. sokak No: 14 
Şerinyer - îzmir

Dilekçi : Gümrük Muhafaza Teşkilatında çalışmakta iken 
sin tahdiding tâbi tutulmak ve toptan ödeme yapılmak suretiy
le alâkasının kesildiğinden, 8 nüfuslu ihtiyar ve fakir bulundu
ğundan, millî ve vatani hizmet görenlerden olduğundan bahsile 
7134 sayılı Kanunun şümulü dâhiline alınarak kendisine de 
maaş tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Aidatlı belediye tahsildarı olup son yapılan zam
lardan istifade edemediğinden bahsile geçmiş zamanları nazarı 
itibara alınarak emeklilik veya buna mümasil haklar meyanına 
garantili olarak kanunun şümulüne alınmasını ve durumunun 
bir esasa raprtedilmesini istemektedir.

Dilekçi : İstiklâl Harbi mâlûlü olması sebebiyle senelerce 
almış olduğu mâlûl emekli maaşı gûya gözünün salâh bulması 
hasebiyle kesilmiş, ihtiyar ve kimsesiz olup hiçbir yerden geliri 
bulunmamış olduğundan bahsile evvelki raporunun ve 20 sene
lik vatani hizmetlerinin nazara alınarak vatani hikmet tertibin
den maaş tahsis edilmesini istemektedir.

Dilekçi : 17 senelik sivil askerî memur olduğundan ve 50 li
ra tayın bedeli almış bulunduğundan bahsile son çıkan 7238 sa
yılı Kanun gereğince kendi gibilerinin de yüzde elli tayın bedeli 
zammından istifade ettirilmesine delâlet buyurulmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Uzatmalı jandarmahkta 26 küsur sene çalışmış ve 
300 lira ikramiye verilmek suretiyle yaş haddinden terhis edil
miş ve başkaca bir hak tanınmamış, altı nüfuslu muhtacı mua
venet bir durumda bulunmuş olduğundan ve sairedem bahsile ya 
maaş bağlanmasını veyahut icabeden yardımın yapılmasına de
lâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : ölü birinci kocasından bağlanan dul maaşının ev
lenmesi dolayısiyle kesildiğinden va ikinci kocasından da boşan
dığından mağdur ve muhtaç bir duruma düştüğünden bahsile 
birinci kocasından kesilen dul maaşının tekrar bağlanmasını is
temektedir.

Yabancı memleketlerde Türk okullarında öğretmenlik yapan 
eşhasın hizmeti müddetlerinin emekliliklerine eklenmesi hak- 
kındaki kanun tasarısının bir an evvel gündeme alınması ve 
iyi bir şekilde kabulüne delâlet buyurulması talebinden iba
rettir.

Salih Alctuna 
Turan mahallesi 
40. sokak No: 1 
Nazilli



—  1 9  —

5290/5290 
(S. No: 83)

Arzuhal
No.

52-46/524fi 
(S. No: 84)

5243/5243 
(S. No: 85)

5233/5233 
(S. No: 86)

5298/5298 
(S. No: 87)

5297/5297 
(S. No: 88)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eı cüıncıı kararı ve ne sebepten verildiği

Yusuf (Tüler Dilekçi : Bulgaristan göçmeni olup 1952 yılından beri
Muhtar bankaya olan borçlarını ödiyememiş ve badema da ödemeleri-
Yurtyeri köyünde ne imkân kalmamış olduğundan bahsile mezkûr borçlarının ve-
Hacıbektaş ya faiz kısmının tamamen affedilmesini istemektedir.

Nihat Deıııiralp Dilekçi: Demiryolları înşaat Başmüdürlüğü emrinde çalış-
Tiirk Hava Y. A. O. mis olduğu müddetin emekli süresine sayılmamış ve bu yürden 
Muhasebe Miid. mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bahsile ücrette geçen
Memur 30 seneye yakın hizmetinin borçlanmak suretiyle fiilî hizmeti-
Ankara ne eklenmesi hakkında 5434 sayılı Kanuna bir madde ilâve

edilmesini istemektedir.

A . K â z ın ı Durm az Dilekçi : F.vvelce Eeınekli Sandığına borçlanması kabul edi-
N afıa  M üd ürlüğü  len ve tekrar işe alınmış ve altı ay içinde sandığa müracaat et- 
M em uru memiş bulunan kendi gibilerin geçmiş hizmetlerinin borçlanmak
N evşehir suretiyle emekli süresine sayılması hakkında bir kanun çıkarıl

ması talebinden ibarettir.

Bahri Poker ve ar- Dilekçiler : Gelir Vergisi Kanununun tadili müzakere ha-
kadası linde olduğum duyduklarından ve saireden bahsile geçimi bir
Otobüsçüler, Nakli- vasıtaya inhisar eden küçük ernaf mensuplarının Gelir Ver- 
vat Şoför ve işçiler gisi defterinin tutmaması hakkında bir karar ittihaz buyurul- 
Derueği Başkaıılı- masını ve bu müşkülden kurtarılmalarını istemektedirler, 
ğma
T u rg u tlu  Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki olup mahi

yetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı hulasaten gösteri
den müracaatlerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr müracaatler hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1733 6 . V . 1059

H üsey in  A kaneay  Dilekçi: Birinci Cihan Harbindeki fedakârlıklarına karşılık
ik i Çcşm elik ead- Hâzineden kendisine tahsis edilmiş olan arazinin tescil mua- 
desi E şre f  Paşa melesinin sürüncemede kalmış olduğundan bahsile bu arazinin
No: 578 biran evvel tapuca namına tescilini istemektedir.
İzm ir

Şehri Alkaıı Dilekçi: Tapulu çayırının hudutları içerisinde bir aded do-
Yalnızçaııı llaskö- girmen yapmış ve bilâhara Hazine ile aralarında vukubulan 
yünde men i müdahale dâvası neticesinde mezkûr değirmen arsası
Ardahan Hâzineye verilmiş olduğundan bahsile sekiz bin hra sarf etmiş

olduğu tapusuz olan değirmen arsasının bedeli mukabilinde 
kendisine satılmasını istemektedir.



20 —
Arzuhal

No.

5265/5265 
(S. No: 89)

5234/5234 
(S. No: 90)

5304/5304 
(S. No: 91)

5291/5291 
(S. No: 92.)

5269/5269 
(S. No: 93)

5129/5129 
(S. No: 94)

5125/5125 
(S. No: 95)

Hüseyin Kısa 
Kohacıhır mahallesi 
eski İstanbul cad
desi No: 6 
Kırkla reli

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Demirci ve araba tamircisi olup tâbi olduğu ve 
aidatını verdiği Esnaf Derneği kendisine bakmadığından ve 
yardım etmediğinden bahis ve şikâyetle emsali misillû kay
nak motoru, sermaye ve demir yardımının yapılmasını iste
mektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Bekir Aydoğmuş ve 
arkadaşları 
Hasaıı köyünde 
Yunak - Konva

Dilekçiler : Toprak tevzi komisyonunca evvelce verilen 
arazinin kireçli, taşlı olup 1952 yılından beri- hiçbir suretle 
ziraat yapamamakta bulunduklarından bahsile ziraate elve
rişli olan ve başkalarının elinde bulunan Hâzineye ait yerlerden 
arazi verilmesini istemektedirler.

Ramazan rygıııı ve Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup verilen arazi-
aAadaşları nin kifayetsiz ve az verim sağlaması ve yolsuzluk yüzünden
Halhacı köyünde Ziraat Bankasına olan borçlarını veremediklerinden ve perişan 
Akdağ bir durumda olduklarından ve saireden bahsile borçlarının az

bir faizle uzun vâdeli taksite bağlanmasına emir verilmesini is
temektedirler.

Ali Gök
Sıtma Savaş Bölgesi 
Merkez Şubesi Sağ
lık Koruyucusu 
Tokad

Feyzullah özlü ve 
Haşan özlü 
Yeşilçatma mahal
lesinde 
Osmancık

Dilekçi : Sıtma savaş sağlık koruyucusu iken maddi zor
luk yüzünden ayrılmış ve bilâhara tekrar bu vazifeye 1952 
tarihinde alınmış ve esas kadroya alınmaması perişaniyetini 
mucip bulunmuş olduğundan bahsile evvelki hizmeti nazara 
alınarak 4871 sayılı Kanun hükmünden istifade ettirilmesini 
ve zâyi olan hakkının iadesine delâlet buyurulmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olup Hükümetçe 
bilmesaha verilen araziye başkaları tarafından müdahale edil
miş ve kısmen de mahkeme karan ile ellerinden alınmış oldu
ğundan bahis ve şikâyetle 2510 sayılı îskân Kanunu gereğince 
ellerinden çıkan arazi miktan kadar toprak verilmesini iste
mektedirler.

Sait - Osman Çen
gel ve arkadaşları 
Halktan 
Göynük

Ahmet Turgay ve
arkadaşları
Halktan
Kula

Dilekçiler : Çocuklannın hiçbir kabahatleri olmadığı halde 
zor kullanmak suretiyle karakola götürüp döven kazalan Jan
darma Karakol Kumandanı Başçavuş Halil Şarlak’ın, Rama
zan Onbaşının ve hâdisede ilgili jandarmalann bu fena ve 
gayrikanuni muamelelerinden şikâyetle bunlar hakkında ka
nuni takibat icrasiyle tecziye edilmelerini ve başka mahalle 
nakillerinin yapılmasını istemektedirler.

Sayın Başvekilin geçirmiş olduğu Londra uçak kazasına 
geçmiş olsun demekle beraber Kula’da açılan sağlık merkezine 
gerekli doktor, operatör ve sair memurlann bir an evvel tâyin 
edilmesini, elektrik, su ve sanayiden istifade etmelerinin ve 
gereken her işin yapılmasının temin buyurulmasını istemekte- 
diler.
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f> 172/5172 
(►S. N o: 96)

Arzuhal
No.

5134/5134 
(S. N o: 97)

5143/5143 
(S. N o: 98)

5160/5160 
(S. No: 99)

5170/5170 
(S. No: 100)

5175/5175 
(S. No: 101

5204/5204 
(S. N o: 102)

5214/5214 
(S. No: 103)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

K âzım  Nânıi D uru  
D enizcilik B ankası 
(¡a la la  - İstan b u l

M. Uysal 
B elediye B ahçeler 
M iid. çalışan işç i
lerden  
A n k ara

Ş eref i i in  en 
S in  Cami m ahallesi 
T ul g a r  sokak N o : 12
1 H yarbakır

N azif ü ıısa l 
V erem  Savaş D is
panseri K â tip  ve 
A yniyat M ut om od i 
E skişehir

M u sta fa  Olca 
K em craltı m ahallesi 
Yeni K ordon 31 No: 
M arm aris

Salih  C in 
Z a fe r  m ahallesi 
Ü çiineü sokak 
No: 36 
G iresun

(■oval Koca 
D ivanyolu No: 158 
İstan b u l

K âzım  Şişoğlu
A rzuhalci
Ç aykara

Encümen kararı ve ne sebeplen verildiği

Dilekçi : İstiklâl Harbi boyunca Maarif Vekâleti Orta Ted
risat Müdürlüğünde vazife görmüş ve bilâhara istifaen bu va
zifeden ayrılmış ve İstiklâl Madalyasına da hak kazanmış ol
duğundan bahsile emsali misillü kendisinin de İstiklâl Ma
dalyası ile taltif edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Ankara Belediye Bahçeler Müdürlüğünde işçi olup 
almış oldukları 7,5 lira yevmiye ile efradı ailelerini geçindire- 
memekte olduğundan bahsile imkân dâhilinde yevmiyelerinin 
artırılmasını istemektedir.

Vakıflar Umum Müdürlüğünden talebettiği kayıt örneği
nin verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

21 senelik memur olup, kadrosuzluk yüzünden terfi edeme
diğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Bina hasar tesbitine dair Muğla Valiliğine, Marma
ris Kaymakamlığına ve Nafıa Vekâletine vâki olan müracaaile
rine müspet, menfi bir cevap verilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mmdır.

Dilekçi : Kendisi fakir ve ihtiyar olduğundan bahsile fiilî 
askerliğini yapmakta iken belinden sakatlanarak gelmiş ve bilâ
hara vefat etmiş bulunan oğlundan olma yetim torunlarına sakat 
maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Dağ başında kalan ve yolsuzluktan mağdur bir du
ruma düşen 300 hanelik köylerinin yollaVınm yapılması talebin
den ibarettir.

Dilekçi : Nüfusu kalabalık ve ilâç fazla sarf olunan yerlerde, 
Kızılayın birer eczahane açması talebinden ibarettir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn hulâsaten gösterilen 
talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili idari makam ve 
merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk 
ettiğia nlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan enciime- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
usulü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere ayııca mürnca- 
atte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1734 6 .V .1959
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Arzuhal

No.

5306/5306 
(S. No: 104)

5256/5256 
(S. No: 105)

5124/5124 
(S. No: 106)

5138/5138 
(S. N o: 107)

5193/5193 
(S. No: 108)

5192/5192 
(S. No: 109)

5163/5163 
(S. No: 110)

Seher Birgül 
Cedit mahallesi Ilı
ca sokak No: 44 
Samsun

M. Şahin Recepoğlu 
Yeşilli köyünde 
Menemen

Şükrü Kalkan ve 
arkadaşları 
Celâ köyünde 
Elbistan

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kâmil Olgun 
İnönü mahallesinde 
Siird

Niyazi Çolak 
Kuruçeşme kircç- 
hane sokak N o: 2 
Arnavutköv - İstan
bul

İsmail Şahiner 
Cavitağa Sarmaeı 
sokak No: 10 
Ortaköy - İstanbul

Haydar Erdem ve 
Aziz Kalıç 
Germeyik köyünde 
Gölbaşı - Çankaya 
Ankara

Dilekçi : 1952 yılında Kore’de şehit düşen oğlundan şehit 
maaşı bağlanması "hakkında vâki müracaatlerinin kabul edilme
miş ve hiçbir yerden geliri olmayıp yoksul ve perişan bir du
rumda bulunmuş olduğundan bahsile şehit oğlundan kendjgine 
bir maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Berber olup hastalığı dolayısiyle gerekli ticaret be
yannamesini vermediğinden Mâliyece fazlaca cezalı vergi tarh 
edilmiş olduğundan şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler : Hisseli bulunan traktör motorlarının satıldığın
dan ve Elbistan Ziraat Bankasınca mezkûr motorların Hacı Ab
dullah Kılıç elinde imiş gibi borçlarının taksitlendirilmiş bulun
duğundan bahis ve şikâyetle birinci derecede borç karşılığı mo
torlar olup karşılık olmadığına göre bu âmme alacağından doğa
cak mesuliyetin kimlere raci bulunduğunun bildirilmesini iste
mektedir.

25 - 26 sene müddetle Siird Vakıflar İdaresinde odacılık va
zifesi gördüğü halde her hangi bir emekli aidatı bağlanmadan 
hizmetine son verilmiş ve bu bapta vâki müracaatine de müspet 
cevap verilmemiş, mağdur bir duruma düşmüş bulunduğundan 
bahsile vaziyetinin nazara alınarak maaş bağlanmasını iste
mektedir.

Dilekçi : 13 senedir bilâniza tahtı işgalinde bulunan gece
kondusunun belediye malı olması sebebiyle gûya fuzulen işgal 
etmiş olduğu bildirilmiş ve bu hal mağduriyetini mucip bulun
muş olduğundan ve saireden bahsile mezkûr gecekondunun em
sali misillû temlikinin üzerine yapılmasını ve tapusunun veril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Kıdemli sanat okulu öğretmeni olduğunu, 20 se
neyi doldurmadığı için Emekli Sandığınca keseneğinin geriye 
iade edildiğini, bilâhara Makina Kimya Fabrikaları Çırak Kur
suna öğretmen tâyin edildiğini, hastalığı sebebiyle bârapor bu 
vazifeden ayrıldığını ve mâlûl bulunduğunu beyanla, Emekli 
Kanununun 44 ve 53 ncü maddeleri gereğince mâlûl maaşı bağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Bozdan imar ve ihya etmek suretiyle senelerden 
beri zilyedlerinde bulunan arazilerinin kadastroca haksız ola
rak ellerinden alınmak istenildiğinden ve bu hal mağduriyetle
rini mucip bulunduğundan ve saireden bahis ve şikâyetle ka
nunsuz yapılan bu müameleler halikında kaşif yapılarak hak
larının meydana çıkarılmasını ve hiç olmazsa Toprak Kanunu 
gereğince mezkûr yerlerin topraksız olan kendilerine verilme
sinin temin buyurulmasını istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahi
yetleri hulâsatan yukarıya alınmış olan talep ve müracaatler,
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Eı fümen kararı ve ne sebepten verildiği

kaza merciince halli lâzımgelen hususlara ıtaallûk etmekte ol
duğundan bu talep ve müracaatlerin zikredilen sebepten encü
menimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1735 6 .V .1959

5140/5140 
İS. No: 111)

Hüseyin Görgün vo 
arkadaşları 
Türkiye Selüloz ve 
Kâğıt Fabrikaları 
İşletmesi Teknik 
elemanları 
İzmit

Zihni Işık 
Arzuhalci 
Hükümet caddesi 
Adliye sokakta 
Ankara

5177/5177 İbrahim Gamsız 
(S. No: 113) Ceza Evinde 

Kırklareli

5245/5245 
(S. No: 112)

Dilekçiler : 1936 3enesinde İzmit Seliloz Sanayii Müessese- 
sine ıntisabetmiş yevmiye ILe çalışmaktalar iken 1944 yılında 
ücretli kadroya alınmış olduklarından ve saireden bahsiyle yev
miyede geçen hizmetlerinin borçlanma suretiyle fiilî emeklilik 
sürelerine eklenmesi hakkında bir kanun teklifinin yapılması
nı istemektedirler.

Şiddetli kış mevsiminde nafakasını çıkarmak için fedakâra- 
ne uğraşan ve bütün sermayesi bir doktilo makinasından iba
ret olan ve kazancı pek cüzi bulunan seyyar arzuhalcilerin ge
lir vergisi dışı bırakmaları hakkında bir kanun teklifinde bulu
nulması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Muhtelif suçlardan hükümlü ve tutuk oldukla
rından ve saireden bahsiyle cemiyete daha faydalı birer varlık 
olmak üzere suçlarının affı hakkında bir kanun teklifinin ya
pılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesine göre kanun teklif etmek hakkı münhasıran Vekil
ler Heyetine ve mebuslara ait bulunmasına ve encümenimiz bu 
sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına binaen vâki 
talepler hakkında bu sebepten muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1736 6 . V . 1959

R eis
Corum

M. M. 
Samsun

Kâtip
Ç an ak k a l

li. Ortaknoğlu N. TJlusoy
A n ta ly a  

Y. Yazıcı
D iy a rb ak ır  

K. Tayşi
L rzurum  

M. Eyvboğlu

Hatay Konya
1. Mursaloğlu S. Sayın

M a la ty a  
M. Delikayu

Trabzon Yozgad Yozgad
O. N. Lcrmioğlu M. Atanıuıı S. Eronat
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Arzuhal
No.

5020/5020

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

(A rzu h a l hulâsası : 1 . I I I  . 1954 ta rih inde  60 liradaki 8 
ay lık  k ıdem ine  1938 y ılın d a n  önceki h izm e tle rin in  3 /2  si olan
2 sene 1 ay  10 g ün  eklenm ek su re tiy le  bu m aaşta 2 sene 9 ay 10 
giln k ıd em li say ılm asın ı ve aksine tesis edilm iş b u lunan  vekâ le t 
m uam elesin in  ip ta lin i derp iş eden h a kk ın d a k i D ev le t Ş û ra s ı ilâ 
m ın ın  in fa z  o lunm adığ ından  bahsiyle; Y ü kse k  M eclise vâ k i 
m üracaatı üzerine A rzu h a l E ncüm en ince  ittih a z  b u yu ru la n
18 . V I  . 1958 tarih  ve 914 say ılı K a ra rın , a) 60 lira  m aaştaki 
norm al te r fi  sü resin i 30 T em m u z 1956 da d o ldurm uş b u lu n d u ğ u , 
vekâ le tin  kadro  a lınm asında  ve tev z iin d e k i usulsüz ve isabe ts izlik 
leri y ü zü n d e n  yu ka rd a  belirtilen  k ıd em  d u ru m u n a  göre 21 M ayıs
1954 te 70 liraya  te r fi  e ttir ilm esi ik tiza  e ttiğ i halde ancak T e m 
m u z 1956 da te r fi  e ttir ilm ek  su re tiy le  kanu n d a n  f i i l i  h içbir is t i
fa d esi bu lunm ad ığ ı,

b) D olayısiy le  bahis konusu  ilâm dan  her hangi b ir suretle  
fayd a la n m a m ış o lduğu,

c)  B in a en a leyh  vekâ le tin  şûra kararı gereğince m uam ele  
o lu n d u ğ u  yo lu n d a k i ifa d e  ve beyan a tın ın  varido lm ad ığ ı ve iliş ik  
olarak su n d u ğ u  vekâ le t yazıla rı da bun u  m ü e y y it  b u lu n d u ğ u  na 
zara a lınarak adem iin faza  m â tu f  ş ik â y e tin  vâ rit görü lm ediğ i şek 
lin d ek i m ezkû r  encüm en kararın ın  düze ltilm esi ta leb inden  iba
re ttir .

M aarif V ekâ le tin in  cevabi yazısında  : 31 . X  . 1935 ta rih in 
de m esleke g irm iş olan m ü sted in in  1938 y ılın d a n  önceki h izm e t 
m ü d d e tin in  3 /2  siyle 6273 say ılı K a n u n u n  y ü rü rlü ğ e  g ird iğ i ta 
rih te  a lm akta  o lduğu  60 lira m aaşta geçen 8 aylık  m ü d d e tin in  ba
liğ in in  filh a k ik a  2 sene 9 ay 10 g ü n  o lduğu ve a ld ığ ı şûra  kararı 
gereğince de 1 . I I I  . 1954 ta rih in d en  itibaren  bu m aaşta ke n 
d isin in  bu  m ü d d e t k ıd em li sa y ıld ığ ı aç ık land ık tan  sonra; bu k ı 
d em i ile te r fi  m ü d d e tin i 21 . V  . 1954 tarih inde  do ld u rm u ş ise 
de bu  ta rih te  işgal e ttiğ i kadro 40 lira  o lduğundan  ancak k e n d i
sine 50 lira lık  kadronun  tahsis ed ild iğ i 30 . V I I  . 1956 tarih inde  
te r fi  e ttir ileb ild iğ i ve 1954 y ılından  boş kadro bu lunm am ası sebe
b iyle d ileğ in in  yerine getirilm esine im kân  görü lm ediğ i b ild irilm ek
ted ir .)

Gereği düşünüldü : Müstedinin 6273 sayılı Kanunla tanınan 
ve ilâmla teyidolunan kıdemine nazaran; terfi ettirilmesi iktiza 
eden tarihte bu haktan faydalandınlmaması mezkûr kanunun 
ruh ve maksadına mugayir görüldüğünden; 1954 yılına sari ye
ni bir kadro alınıp tahsis olunmak suretiyle vâki mağduriyeti
nin giderilmesi esbabının Maarif Vekâletince istikmali lüzumu
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Şevki Aksoy 
özveren sokak 39/A 
Ankara

1737 13 . V . 1959
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Arzuhal
No.

4826/4826

5062/5062

5011/5011

Şükrü Kafaoğlu 
Bakırköy Avcılar 
köyünde Başöğret
men 
İst anbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzu h a l hulâsası : D evlet Şûra sın d a n  lehine istih sa l etm iş  
olduğu ilâ m ın ; 1954 y ılın d a  kend isine 60 lira lık  kadro tahsis o lu n 
m ak su re tiy le  in fa z ı lâzım  ve zaruri bu lun d u ğ u  halde M aarif V e 
kâletince in fa zs ız  b ırak ıld ığ ından  şik â ye ti m u ta za m m ın d ır .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından al
mış olduğu 18 . X . 1957 tarihli ilâm dairesinde mumaileyhin ve 
emsallerinin maaşlarında 1 . III . 1954 tarihinden itibaren gere
ken ayarlamalım yapılmasını teminen hazırlanmış olan kanun 
lâyihasının muameleye konulduğu ve en kısa bir zamanda Ve
killer Heyetine sunulacağı bildirilmektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : 1954 yılına sâri alınacak yeni kadrolarla 
ilâmın vekâletçe derekap infazı esbabının istikmali lüzumuna 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
_ —  
1738 13 . V . 1959

Halis Ataman 
Barguzu İlkokul 
Başöğretmeni 
Yeşilyurt - Malatya

(A rzu h a l hulâsası : 6273 sa yd ı K a n u n u n  hakk ın d a  yan lış ta t
bik ed ilm esi üzerine açm ış o lduğu  id a ri dâva  neticesinde leh im  
istihsal etm iş bu lun d u ğ u  (B ir  su re ti iliş ik )  D evle t Şûrası ilâm nun  
vekâletçe in fa z o lunm ad ığ ından  şikâ ye ti, kadro ve maaş fa rk la r ı
n ın  verilm esi ve te r file r in in  m ezkûr h ü küm  dairesinde ıslahı ta le
bin i m u t az anım  in d i r .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis konusu 1957/768 
sayılı ilâm dairesinde; emsalleri ile birlikte mumaileyhin kıdem 
ve maaşında da 1 . III . 1954 ten muteber olmak üzere yeniden 
bir ayarlama yapılabilmesini teminen hazırlanan kanun lâyiha
sının muameleye konulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Geçmiş yıllara sâri kadro teminini istih
daf eden mezkûr lâyihanın bir an önce kesbi kanuniyet etmesi 
ve tehiri asla caiz bulunmıyan ilâmın derekap ve harfiyen len- 
fizi esbabının istikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1739 1 3 .V .1959

Muhiddiıı Aslanbay 
İlköğretim Müfetti
şi Maarif Müdürlü
ğünde 
Eskişehir

(A rzu h a l hulâsası: 6273 saydı K a n u n u n  m eriye te  g ird iğ i ta 
rihte a lm akta  bu lun d u ğ u  60 lirada geçen 36 a y lık  m ü ktesep  k ı 
dem i nazara  a lınm am ak su retiy le  ya p ılm ış  olan yan lış ta tb ika t 
D evlet Ş û ra s ın ın  iliş ik  ilâvıı ile ip ta l o lunm uş ve buna ,<öre: 
M art 1954 ta rih in d en  m u teber olm ak üzere 90 liraya  te r fi  e t t i 
rilm esi ve bu  a y lık ta  1 y ıl 2  ay k ıd e m li sayılm ası ve m ü ta a k ıp  
aylık la rında  bu yolda ayarlanması ikiza etm ekte  b u lu n d u ğ u
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Arzuhal Arz-uhal sahibinin

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

halde: mezkûr ilâmın kadrosuzluk sebebi ile infaz olunmadığın
dan şikâyeti ve infaz esbabının istikmali talebini mutazammın- 
dır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin maaşının; 
aldığı şûra ilâmı ve 55/119 sayılı tevhidi içtihat karan daire
sinde 60 lirada geçen 3 yıllık müktesep hakkının da ilâvesi 
suretiyle 1. III. 1954 tarihinden itibaren 90 liraya yükseltil
diği ve bu maaşta iki yü kıdemli sayıldığı ve bu maaştaki terfi 
süresini 1. III. 1955 te doldurmuş bulunmakta ise de kadro 
sebebiyle 100 liraya terfiinin 27. I I . 1957 de yapılabildiği ve 
6273 sayılı Kanuna göre bütün haklannın verilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bir sureti dosya arasında bulunan
8 . I I . 1956 tarihli bahis konusu Şûra ilâmı müstedinin 60 lira
da geçen 3 yıllık kıdemi nazara alınmamak suretiyle tesis 
edilmiş bulunan idari tasarrufun iptalinden ibaret bulunmuş 
ve vekâlet işanna göre bu müddet nazara alınmak suretiyle 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren maaşında gerekli 
düzeltme yapılmış bulunduğundan ademinfaza mâtuf şikâyet 
vârit görülmemiştir.

Kanun tatbikatına mütaallik sair ihtilâflann tetkik ve halli 
de vazifeli kaza merciine ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen maddi ve hukuki sebep
lere binaen encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1740 13. V. 1959

5074/5074 Osman Tayga 
Merkez; Osmangazi 
İlkokul öğretm eni 
Eski seli ir

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun meriyete girdiği ta
rihte almakta olduğu 60 lira maaşta geçen 21 aylık müktesep kı
deminin tanınması ve terfiinin buna göre düzeltilmesi ve aksine 
tesis olunan idari muamelenin iptali hakkında Devlet Şurasından 
almış olduğu ilâmın Maarif Vekâletince infaz olunmadığından 
şikâyeti m u ta zam mm dı r.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin maaşının 
Devlet Şûrasından aldığı şahsi karara uyularak müktesep hak
kı da tanınmak suretiyle 1. III. 1954 tarihinde 80 liraya yük
seltilip bu aylık derecesinde 9 ay kıdemli sayıldığı,

Aldığı bu müddetle mezkûr maaştaki müddetini her ne ka
dar 1. V I. 1956 tarihinde doldurmuş ise de kadrosu müsaidol- 
madığmdan ancak kendisine 70 liralık kadronun tahsis olunabil-
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Arzuhal
No.

4788/4788

diği, 1. III. 1958 tarihinde 90 liraya terfi ettirilebildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Tasdikli bir sureti dosya arasında bulu
nan 8 . X II. 1956 tarihli bahis konusu Şûra ilâmı mücerret; müs- 
tedinrn 60 lirada kazandığı kıdemin nazara alınmasını ve aksine 
tesis olunan muamelenin iptalini derpiş etmektedir.

Yukarıya alınan Vekâlet işarına göre bu müddet nazara 
alınmak suretiyle ve kanunun meriyete girdiği tarihten mute- 
beır olmak üzere gerekli intibak muamelesi yapılmış ve ilâm 
böylece infaz olunmuş bulunmaktadır.

Hükümde mütaakıp derece terfilerine dair her hangi bir 
kayıt ve sarahat mevcut değildir. Bu cihet ayn bir dâva konusu 
teşkil etmektedir.

Vâki şikâyet üzerine belirtilen sebeplere binaen encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1741 13 . V . 1959

(A rzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanundan istifade  nıaksa- 
diyle  D evlet Şûrasından lehine istihsal e ttiğ i ilânı gereğince 70 
liradaki te r fi süresini 1 V I . 1956 tarih inde doldurm uş ve 80 
liraya te r fi e ttirilm esi tnuktuzi bulunduğu halde; kadrosuzluk  
sebebiyle ancak 30 . X I  . 1957 •tarihinde te r fi e ttirilm ek  sure
tiy le  m ağdur edilm iş bulunduğundan bahsile, m ağdu riye tin in  
telâfisi ve geçmiş y ılla ra  a it maaş re ikram iye fark ların ın  ver il
mesi re  buna imkân görülm ediği takd irde hiç olmazsa 21 ayh k  
»nüktese]) m üddetinin  kıdem ine Hâre edilm esi talebinden iba
re ttir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin maaşının; 
Devlet Şûrasından aldığı 6 . XII. 1956 tarihli Karar dairesin
de, müktesep hakkı da tanınmak sv’-etiyl* 1. III. 1954 tarihin
de 70 liraya çıkarılıp bu maaşta 9 ay kıdemli sayıldığı ve al
dığı bu kıdeme nazaran her ne kadar 3 yıllık terfi süresini
1. V I. 1956 tarihinde doldurmuş ise de kadrosu müsaidolmadı- 
ğından sıraya alınarak 60 liralık kadronun tahsis olunabildiği 
30 Kasım 1957 tarihinde terfi ettirilebildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrasının bahis konusu ilâmı ile; 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte müstedinin almakta olduğu 
aylık derecesinde geçen müddet nazara alınmıyarak 1. III. 1955 
tarihinde terfi ettirilmesi 6273 sayılı Kanunun maksat ve ga
yesini muhil görülerek müesses muamele iptal olunmuş bulun
maktadır.

Vekâletin yukarıya alman yazısında da bu müddetin nazara 
alındığı bildirilmiş ve ilâmda intibaktan sonraki maaş derece-

Rıza Seçkin 
A tatürk  İlkokul ö ğ 
retm eni 
M alatya
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A rzulıal
No.

4824/4824

leri hakkında her hangi bir kayıt ve sarahat bulunmamış ve 
bu husus ayrı bir dâva mevzuu bulunmuş olmasına binaen 
ilâmın ademiinfazını mutazammın şikâyet vârit görülmemiştir.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1742 13 . V . 1959

Naciye E rk tin  (A rzu h a l hulâsası : 6273 say ılı K anuna tevfikan  1 . I I I  . 1954
Kız Lisesi Tabiiye tarih inde 80 liraya  te r fi e ttir ilip  m ezkûr aylık ta  2 sene 9 ay 1 giin 
öğretm eni kıdem li sayılm ası ve bu kıdem ine göre 30 . V I . 1957 tarihinde
Erenköy - İstanbul 100 liraya  yü kseltilm esi ik tiza  e ttiğ i halde kadro m ülâhazası ve 

hatalı bir ta tb ika t neticesi olarak ancak 21 . X I I  . 1955 de 90 
liraya  te r fi e ttir ilm iş bulunduğundan şikâyetle  m ezkûr hatalı ta t
bikat dü zeltilm ek su retiy le  30 . VI . 1957 tarihinde 100 liraya  
te r fi ve aradaki maaş farkların ın  tazm inen ödenm esi esbabının
tem im  ta lebin i m utazam m m dır.)  

m»s
Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Yüksek okul mezunu 

olan müstedinin 1938 yılından önceki hizmetlerinin 3/2 si ve
• almakta olduğu maaşlardaki müktesep kıdemi ile birlikte 8 se

ne 9 ay 1 güne bâliğ olan müddeti 6273 sayılı mezkûr Kanu
nun birinci maddesinin (a) fıkrasına tevfikan 60 lira üzerine 
ilâve olunmak suretiyle kanunun meriyete girdiği 1 . III . 1954 
tarihinde almakta bulunduğu 70 liradan 80 liraya terfi ettiri
lip 2 sene 9 ay 1 gün kıdemli sayıldığı ve 90 liraya olan terfii- 
nin de kadro'.uzluk yüzünden 30 . V . 1954 tarihinde yapılmı- 
yarak ancak 21 . XII . 1955 tarihinde yapılabildiği 90 liradaki - 
terfi süresini de her ne kadar 21 . XII . 1958 tarihinde doldur
muş ise de halen 80 liralık bir kadronun tahsisi mümkün olama
dığından 100 liraya terfi ettirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Gerek müstedinin vâki beyanına ve ge
rekse vekâlet iş’arına göre; 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte gerekli intibak muamelesinin yapıldığı anlaşıl
maktadır. Kadrosuzluk sebebi ile yapılamadığı anlaşılan mü
teakip derece terfilerinden doğan ihtilâfın tetkik ve halli ise 
vazifeli kaza merciine ait bulunmaktadır. Müracaat üzerine 
zikrolunan sebeplere binaen vazife cihetinden tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1743 13 . V . 1959
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5008/5008

Arzuhal
No.

4814/4814

Sevfi Tlarmaııdal (A rzu h al hulâsası: 1030 y ılın da  meslek e in tisabctm U  olup
14783; tlköğret iııı 6273 sayd ı Kanunun yürürlüye r/irdiği tarih le  ¡0 lira a lm ak ta  
müfettişi re yüksel; tahsli bulunm uş olduğu halde; m ezkûr kanunun yük-
Kastamonu sek tahsili bulunanlar için tan ıdığı bir üst dereceden faydalan-

d ırtlm ıyarak  60 liraya  intibak e ttirilm ek  su retiy le  1935 y ılın d a  
meslekc giren m eslekdaşlarından farksız ve m ağdur durum a  
konulmuş olduğundan bu kanuni hakkının yereli vekâlet ve ge
rekse D evlet Şûrasınca dahi teslim edilm em iş bulunm asından  
ş ikâyeti ve m ezkûr tarih te 60 liraya  in tibak e ttir ild ik ten  sonra  
arz e ttiğ i tahsil durum undan dolayı bu tarih ten  m uteber olmak 
üzere 70 U m ya te r fi e ttir ilip  bu aylık ta  2 y ıl 1 ay 1(1 e/ün kıdem 
li sayılm ası ta lebin i m utazam m ındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: 6273 sayılı Kanımun 
1 nci maddesinin (a) fıkrasına göre yüksek okul mezunu ol 
duğu için kanunun meriyete girdiği 1. III. 1954 tarihinden 
itibaren müstedinin maaşının 40 liradan 60 liraya çıkarılarak 
bu aylık derecesinde 40 liradaki 5 aylık müktesep hakkı da 
nazara alınarak 2 sene 5 ay kıdemli sayıldığı bu kıdemi ile 
birlikte 60 lira maaşın terfi müddetini 1. X . 1954 tarihinde 
doldurmuş ise de ancak kendisine 50 liralık bir kadro tahsis 
edilebildiği 1 . III. 1055 tarihinde 70 liraya terfi ettirildiği ve 
mezkûr kanuna göre kendisine bütün haklarının verilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Talep; kaza merciince incelenip kanuni 
sebeplerle reddedilmiş bulunduğundan vâki müracaat üzerine 
vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1744 13 . V . 1AJ59

(A rzu h al hulâsası : 6273 sayılı K anunun hakkında yan lış ta t 
bik olunm asından dolayı D evlet Şûrasına m üracaatle lehine h ü 
küm istihsal elm iş ve buna yöre: 1 . I I I  . 1951 tarih inde 70 liraya  
çıkarılıp  bu derecede 1 y ıl 10 ay k ıdem li sayılm ası ve 1 . V . 1.955 
tarih inde de 80 liraya te r fi e ttirilm esi ik tiza  e ttiğ i ve 80 liraya  
terfiin in  kadro aranm aksızın yapılm ası kanun ik tizası bulunduğu  
halde kadrodan bahsile m ezkûr Şûra kararının in faz olunmafhğın- 
dan şikâ ye ti ve 7 . 1 ’ . 1958 senesinden itibaren de 90 liraya ter fii 
hususunun karara bağlanması talebini, m utazam m ındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından al
mış olduğu karara uyularak ve müktesep hakkı da tanınmak su
retiyle müstedinin maaşının 1 . III . 1954 tarihinde 70 liraya 
yükseltilip bu maaşta 1 yıl 10 ay kıdemli sayıldığı, aldığı 
bu kıdemle 3 yıllık terfi süresini her ne kadar 1 , V . 1955 te dol-

Yusııf K araer 
Badıç Köyü Okulu 
Başöğretmeni 
Bolu
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No.

*

5151/5.151

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

durmuş ise de kadrosu müsaidolmadığından sıraya alındığı ve 
sırası geldiği 3 1 .1 .1957 tarihinde de 80 liraya yükseltilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve bir sureti dosya ıra
sında bulunan 27 . XI . 1956 tarihli ilâm münderecatına nazaran; 
gerekli intibak muamelesi 1 . III . 1954 te yapılmış olduğun
dan âdemi infaza mâtuf şikâyet vârit bulunmamıştır.

İlâm da mütaakıp derecelere otomatikman terfi derpiş eden 
bir hüküm bulunmadığı gibi, bu hususlara mütaallik ihtilâfın 
halli de keza vazifeli idari kaza merciine aittir.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan encümenimizce tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Xarar No. Karar tarihi

1745 13 . V . 1959

(A rzu h al hulâsası : 6273 say ılı K anunun m eriyete e/irdiği ta 
rihte 70 lira  m aaşta 2 y ıl 9 ay k ıdem li bulunm uş olmasına göre, 
hu kanunla tanınan k ıdem i ile b irlik le  zikroiunan I . 1 l i  . 1)51 
tarih inde 90 liraya  intihal; e ttirilm esi m uktazi bulunduğu halde 
zühule m üsten it bulunan bir talebi ile m ukayyet alarak verilen ve 
bu hakkı tasrih teyidedilm ekle beraber in tiha l muamelesinin 60 
lira üzerinden yapılm asın ı derp iş eden ilişik  D evle t Şûrası i l im i  
göz önünde bulundurulm ak su retiy le  yap ılm ış olan vekâlet n aa- 
m elesi ile kanunun tan ıdığı bu haktan istifade ettirilm em iş bu lun
duğundun; ilânıda teyidolunduğu  üzere M art 1951 tarihinden i t i 
baren 90 liraya  te r ti  e tt ir il ip  2 y ıl 10 ay  16 gün k ıdem li sayılm ası 
talebinden  ib a re ttir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte filhalrika 70 lira almakta ve bu maaşta 2 se
ne 9 ay kıdemi bulunan mumaileyhin maaşının Devlet Şûrasın
dan aldığı karar gereğince 1938 den önceki mesbuk hizmet müd
detinin 3/2 si ile müktesep müddeti de nazara alınmak suretiyle 
60 liradan 80 liraya çıkarılarak intibak muamelesinin yapılmış 
olduğu ve 6273 sayılı Kanun gereğine j bütün haklarının veril
miş olduğu son terfiindeki gecikmenin de kadrosuzluktan ileri 
geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletçe infaz muamelesi yapılmış ol
masına binaen talep hakkında muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ve müstedinin kanun yoluna müracaatte muhtariyetine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Niyazi Görgün 
Erkek Lisesi Mata- 
matik öğretm eni 
İstanbul

1746 13 . V . 1959
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5137/5137

Arzuhal
N o.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Yusuf Yurdatap 
Beyaz it Paşa ma
hallesi No: 25/ 15 
Amasya

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsası : A d lî mercilerce men'i mnhak-cme re aderni- 
takip kararlarına, bağlanmış olan yersiz ve, haksız bir isnat yü zü n 
den- verilm iş olup, Devi-ct Şii ranınca dahi istidada açıkladığı se
b e p l e  m ürur zamandan redde dilm iş bulunan valandasl ı k l a n  ıskat 
cezasının affı  talebine m ütedaird ir.)

Gereği düşünüldü : Hükme müstenit bulunmıyan mezkûr ıs
kat kararı, Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesi muvacehesinde 
hususi af mevzuu içerisinde tetkik olunamıyacağı cihetle vâki 
müracaat üzerine encümenimizce bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1747 13 . V . 1959

4297/4297 Fuat Gündüz
Yusuf Pasa Süliikli 
caddesi No: 16/4 
Aksarav - İstanbul

(A rzuhal hulâsası : 1957 senesinde istim lâk olunup istim lâk  
Kanunu hilâfına ancak % 60 ı tcdîyıt edilm iş buhınnn meskenine, 
ait bedeli istimlâk• bakııp sinin tahvil ile tesviye tdünıck  i s ’?r< f i 
ğinden şikâyeti ve bu alacağının nakit n ve tamamen ödenm esi ta 
lebini m utazam m nıdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr istimlâk be
deli olan 124 492,52 liranın, istihkak sahibi olan müstedi ve Azize 
Gündüze verilmek üzere Kadıköy İcra Memurluğuna tamamen 
ve nalcten tediye edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre yerine getirilmiş 
olduğu anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1748 13 . V . 1959

>108/5108 Recep Aydoğar
Pazarbaşı Boy Bey 
sokak No: 7 
Üsküdar - İstanbul

( A rzuhal hulâsası : 1929 yılında orduya, intisabı im iş olup a 
tarih ten  beri takd ir ve teveccühleri mazhar olmak su retiy le  h iz 
m et ifa  itm ek te  iken hususi bir m iseli den tloltıyı kendisine m uğ
ber olan tabur kum andanının verdiği, tamamı ili hissi bir ehli
yetnam e yüzünden em ekliye sevk olunarak m ağdur edilm iş bu
lunduğundan istidasında açıklandığı durum un tetkik edilerek  
m ağduriyetin in  telâ fisi tshabının tem in i ta,lebinden iba re ttir .)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 51 
nci Tümen Tank Savar Taburunda görevli iken 25 Mayıs 1944 
te yapmış olduğu 4 senelik hizmet müddeti de sona erdiğinden 
kıtası K. lığınca hakkında temdide lâyık olmadığı şeklinde 
tanzim olunan ehliyetname gereğince o tarihte mer’i 3779 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesine tevfikan emekliye sevk edilmiş bu
lunduğu ve bu mevzuda Devlet Şûrası ve Askerî Temyiz Mah-
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kemesinde açmış olduğu idari dâvaların da, sicil mahiyetin
deki bu ehliyetnamelerde münderiç kanaatlerin dâva konusu 
olamıyacağı hakkındaki cevabi lâyiha üzerine usulen redde
dilmiş bulunduğu, orduda iken görevini kötüye kullanmak ve 
astlarından hediye almak suçlarından tahtı muhakemeye alın
mış olan mumaileyh hakkındaki dâvanın 5677 sayılı Kanun ge
reğince düşmüş olduğu bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1749 13 . V . 1959

4961/4961 Necini işe i men 
i S. No: 114) PTT Tel ef on Müd. 

Şebeke Şefi 
İstanbul

4962/4962 Hakkı Nak 
(S. No: 115) PTT Telefon Müd.

Kablo Şebeke Şefi 
Sicil No: 1072 
İstanbul

4963/4963 Cevat Al demir 
(S. No: 116) Telefon Müd. Danış

ma (Enformasyon) 
Memuru 1161 Sicilli 
Büyükpostane - İs
tanbul

(A rzu h a l hulâsası : 1935 senesinde H üküm etim iz tarafından, 
4 0 5 i sa y ılı K anuna ekli A nlaşm a gereğince; personelin in  geçm iş 
biitün haklan  tanınm ak kayd ı ile devralınm ış bulunan İstanbul 
Telefon Ş irketin den  P T T  idaresine m üd ev ver m em urlardan veya  
uzun şenel erilir bu idarede çalışan ü cretlilerden  bulundukları 
halde, ahiren yürürlüğe giren 5434 sayılı T ürk iye C um huriye ti 
E m ekli S an dığ ı K anununun 125 nci m addesinde bir zuhul n e ti
cesi; bu fiilin, ve hukuki durum ları nazara alınm adığı ve yasları 
40 t geçm iş ve daha önce kendilerinden  emekli a ida tı kesilm em iş 
olduğu için  adı geçen sandığa ancak m evd u a ta  s ıfa tiy le  kabul 
olunnıaksuretiyle m ağdur edilm iş bulunduklarından, iştirakçi 
olarak kabullerin i tem inen m ezkûr kanunda yapılacak bir ta d i
lâ t ile bu yanlışlığın  bertaraf (d ilm esi talebinden ib a re d ir .)

4964/4964 
(S. No: 117')

Sami Ülgür 
PTT Telefon Müd. 
Ekçi Ustası Sicil 
No: 1080 
İstanbul
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Arzuhal

No.

4965/4965 
(S. No: 118)

4966/4966 
(S. No: 119)

4967/4967 
(S. No: 120)

4968/4908 
t S. No: 121 >

4969/4969 
i S. No: 122)

4978/4978 
fS. No: 123)

4925/4925 
f S . N o :  1-24)

İzzet Çelebi Turunç 
PTT Telefon Müd. 
Şebeke Şefi 
88/1075 Sicilli 
İstanbul

Arzuhal sahibini»
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

( A rzuhal hulâsası . 1935 senesinde H üküm etim iz tarafından, 
İ054 say ıh  Kanuna ekli A nlaşm a gereğince; personelinin geçm iş 
bütiin haklan  tanınm ak kayd ı ile devralınm ış bulunan İstanbul 
Telefon Ş irketin den  P T T  İdaresine m ü devver m em urlardan veya  
uzun senelerdir bu idarede çalışan ücretlilerden  bulundukları 
halde, ahiren yürürlüğe giren 5431 sayılı T ürkiye C um huriye ti 
E m ekli Sandığı K anununun 125 nci m addesinde bir zuhul neti 
cesi; bu f iilin  ve hukuki durum ları nazara alınm adığı ve yaşlan  
40 % geçm iş ve daha, önce kendilerinden em ekli aidatı kesilm em iş 
olduğu için adı geçen sandığa ancak m evd u a ta  sı)a tiy le  kabul 
olunmak sur e tiy le  m ağdur edilm iş bulunduklarından, iştirakçi 
olarak kabullerin i tem in m  m ezkûr kanunda yapılacak bir ta d i
lât ile bu yanlışlığın bertaraf edilm esi talebinden ib a re ttir .)

Şaban Emiıiman- 
oğhı
PTT Telefon Müd. 
Traıışe Ustası 
1133 Sicil No: lu 
İstanbul

Ali Kapkın 
PTT Telefon Müd. 
Kablo Ustası 
2534 Sicilli 
İstanbul

Ahmet AkaJ 
PTT Telefon Müd. 
Tranşe Başustnsı 
1027 Sicilli 
İstanbul

Reşit tmanoglu 
PTT Tnlefon Müd. 
Tranşe Ustası 
1365 Sicilli 
İstanbul

Mahmut Gezer 
PTT Telefon Müd. 
Şebeke Ârızat Ser
visinde Başbaku'i 
1128 Sicilli 
İstanbul

M. Ali Aytaç 
Telefon Müd. Fenni 
Tesisatçı 
İstanbul



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

4926/4926 
(S. No: 125)

4927/4927 
(S. No: 126)

4939/4939 
(Ş. No: 127)

4940/4940
(S. No: 128)

5.168/5168 
(S. No: 129)

5178/5178 
(S. No: 130)

5179/5179 
(8. No: 131)

5365/5365 
(S. No: 132)

İbrahim Birigiç 
PTT Telefon Müd. 
Başbakıçı 
2693 Sicilli 
İstanbul

Nurettin Kanec, 
PTT Telefon Müd. 
Rekor Dairesinde 
1869 Sicilli 
İstanbul
Mehmet Ergüıı 
PTT Telefon Müd. 
4046 Sicilli 
İstanbul

Mehmet Akyüz 
PTT Fabrikasında 
Santıal Atölyesi 
.Şefi 1026 Sicilli 
İstanbul

M. .VIi. Şengil 
Prl’T Tekııisiyeuı 
709 Sicilli 
Kastamonu

Müslinıe, Çıkrıkçı 
Yenidoğan Hürriyc' 
mahallesi No: 417 
Ankara

Ömer-, Çıkrıkçı >, 
Yenidoğan 1 Iiirrn et 
mahallesi No: 417 
Ankara

Haşan Ozdemir 
Zincirli mahallesi 
Aksaray

(A rzu h a l hulâsası : 1935 senesinde H üküm etim iz tarafından, 
4054 sa y ılı K anuna ekli A n laşm a gereğince; personelin in  geçm iş 
biitün  h aklan  tanınm ak k a yd ı ile devralınm ış bulunan İstanbu l 
T elefon Ş irketin den  P T T  İdaresine m ü devver m em urlardan veya  
uzun senelerdir bu idarede çalışan iler etlilerden  bu lu ndu ktan  
halde, ahiren yü rü rlü ğe g iren  5434 sa y ılı T ürk iye C um huriye ti 
E m ekli Sandığı. K avununun  125 nci m addesinde b ir zulvd n eti
cesi; bu f i i l in  ve hukuki durum ları nazara a lınm adığı ve yaşlan  
40 ı geçm iş vc daha önce kendilerinden  em ekli a id a tı kesilm em iş 
olduğu için adı gcçeıı sandığa ancak m e v d u a ta  s ı-f a tiy le  kabul 
olunm aksurcliyle m ağdur edilm iş bulunduklarından, iştirakçi 
olarak kabu llerin i tem inen, m ezkûr kanunda yap ılm ak  bir ta d i
lâ t ile bu yan lışlığ ın  bertara f cdUmcsi talebinden ib a re ttir .)

» » * » * »

» » » » > »

* «

» » » * * *

(A rzu h al hulâsası : Jandarm a tem d itti onbaşısı olarak mes- 
lekr 20 sene hizm et etm iş olup yaş haddine tâbi tutulması hase
biyle 6981 say ılı K anunla  meslek m ü n tesip lerine tanınan emek
lilik hakkından faydalanam am ış bulunduğundan; kendi duru
munda, olanların bu. m ağdu riyetlerin in  te lâ fis in i teminen gerekli 
kanuni tadilâ tın  yapılm ası talebinden ib a re ttir .)
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5361/5361 
(S. No: 133)

Arzuhal
No.

5396/5396 
(S. No: 134)

5515/5515 
(S. No: 135)

0509/550»
(S. No: 136)

5475/5475 
İS. No: 137)

5366/5366 
(S. No: 138)

Ahmet Erol 
Lâpa köyünde 
Giresun

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Çelil Kaplan 
Eski Amele Çavuşu 
Çivril

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Nuri Güngör 
Ceza Evinde malı 
kûnı
Osmaniye

Ali Tütüncü ve ar
kadaşları
Tirilya nahiyesinde
göçmen
Mudanya

Kaniiz Ulu 
788. sokak No: IH 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmetini ifa sırasında sağ gö
tünden malûl kalmış bulunduğu halde; müddeti içerisinde mü
racaat etmediğinden bahsilc mâlûliyet maaşı bağlanması hakkın - 
daki talebi tervicolunmadığindau ,5131 sayılı Kanunun bununla 
ilgili maddesi tadil olunmak suretiyle kendisine maaş bağlanma
sının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : .?/ yıl emek rermiş olduğu Devlet De 
mir yolları İdaresinden 60 yaşım doldurduğu için 330 lira gibi m 
bir para verilmek suretiyle çıkarılmış ve halen 80 yaşında mua
venete ve muhtaç bir durumda bulunduğundan. bu uzun hizmet 
seneleri ve Kuvayi Milliye emrinde sebk eden yararlı hizmetleri 
nazara alınarak kendisine maaş veya ikramiyt verilmesi talebin
den ibarettirl)

( A r z u h a l  hu l âs as ı  

d e n  i b a r e t t i r . )

U ı n u m i  A f  K a n u n u  ç ı k a r ı l m a s ı  t a h b ı n -

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup Ziraat 
Bankasına olan borçlarını ödemeye metli imkân ve takatleri bu
lunmadığından maafaiz 1 500 lirayı bulan mezkûr borçlarının 
affı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sosyal adaletsizliği bertaraf etmek ra 
mağdur bir zümreye yardımda bulunmak maksadı ile; 15 yıl 
Devlet hizmeti ifa etlikten sonra mâliden vazifeden ayrılmak zo
runda kalmış olan memurlara 6 nıaaş tutarında bir ikramiye itası 
esbabının temini talebinden ibarettir. )

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda, hulasaten açıklanmış 
olan istidalarda vâki talepler, yeni bir kanun veya tefsir teklifi 
ile ilgili bulunduklarından; bu mevzuda yetkili bulunmıyan en- 
cümenimizce yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1750 13 . V . 1959

Turgut Direnoğlu (Arzuhal hulâsası : Yedek subaylıkla; muvazzaflık müddeti
Belediye Levazım haricinde geçen müddetin 672i sayılı Kanunun mutlak hükmü lıi 
Müdürlüğü Ambar lâfına terfiine eklenmediğinden şikâyeti mutazamnıındır.) 
memur muavini 
Çemberiitaş - İstan
bul



36  -

5390/5390 Gürpınar (Mapsı- 
(S. No: 139) no) Köyü Muhtar 

lığı 
Of

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5384/5384 Ali Koksal 
(S. No: 140) Gazi caddesi 

No:175 
Giresun

5373/5373 Sadettin Ak soy,
(S. No: 141) İskele caddesi No; 67 

Bakırköy - İstanbul

5377/5377 Mehmet Çelebi 
(S. No: 142) Köprülü mahallesi 

Çankaya caddesi 
Tekke harabesi 
Aydın

5381/5381 îlyas Vatansever 
fS. No: 143) Alacahırka; Paşa 

mahallesi Naipdere 
sokak No: 7/A 
Bursa

5372/5372 Zelilıa Akyıldız 
('S. No: 144) Aybey mahallesi 

Balta sokak No: 12 
Uşak

5369/5369 Nesibe öktem 
(S. No: 145) Saray mahallesi 

Taşköprü sokak 
No: 11 
Kütalıva

(Arzuhal hulâsası : Uzun senelerdir köy halkının nakden ve 
bedenen vâki yardımlariyle meydana getirdikleri yol için istim
lâkine lüzum gördükleri başka bir köye ait 518 metre uzunluğun
daki bir yer hakkındaki istimlâk kararları iktizasının, kaymakam
lık ve valilikçe yerine getirilmediğinden bahsiyle; yapılan emek 
ve masrafların heder olmaması için mezkûr yerin kendilerine tes
lim edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız ve yersiz olarak verilmiş olan sı
nıf tenzili cezası ile ilgili olarak yaptığı müracaat üzerine Devlet 
Şûrası 5 nci Dairesince ittihaz olunmuş bulunan 57/287 esas 
59/446 karar sayılı ret kararına mevzu teşkil eden talebin 5677 
sayılı Umumi Af Kanunu muvacehesinde yeniden tetkiki ve hak 
kının iadesi talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Heyeti Sıhhiye raporunu müsteniden mek
tebi harbiyenin son sınıfından ayrılmış olup kanunen nazara alın
ması iktiza, edcıı bu tahsil müddetinin emeklilik müddetinde naza
ra. alınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : ölü babası tarafından yapılan vakıf mu
amelesinin gayrikanunüiğindcn ve Vakıflar idaresinin keza gay- 
rikanuni tasarruflarından şü âyeti mutazammındır.)

Encümen karan ve ııe sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 1954 yıhndanberi müte.vali müracaatlerine 
rağmen Türk vatandaşlığına kabul muamelesinin yapılmadığın
dan şikâyeti muhtevidir.)

(Arzuhal hulâsası : Şehit ol m  ilk kocasından 19 yıldır almak
ta olduğu maaş ve ikramiyelerinin ikinci bir kocaya varıp ayrıl
mış olması hasebiyle haksız olarak kesilmiş bulunduğundan şikâ
yeti mutazammındır. t

(Arzuhal hulâsası : Hava teğmeni ve en son Maliye memuru 
iken vefat eden kocasından kendisine ve yetimlerine maaş bağ
lanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

5368/5368 Galip Halıcıgil 
(S. No: 146) İşçi Sigortalan Ku 

rumu Umum Müd. 
Teftiş Kurulu Ra
portörü 
Ankara

(Arbuhal h ulâsası : 1 . / / / .  1959 tarihinden itibaren 475 li
raya terfi etmiş bulunduğu ve buna göre yapılan zamla 950 Ura 
ücrete istihkak kesbetmiş bulunduğu halde; bu tarihte yürür
lüğe girmiş bulunan 7244 sayılı Kanunun muvakkat ikinci mad
desine istinaden yapılan zamda 400 liranın karşılık tutulmasın
dan şikâyeti mutazammındır.)
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Ai'itutıal

No.

5367/5367 
(S. No: 147)

5521/5521 
(S. No: 148)

5514/5514 
(S. No: 149)

5508/5508 
(S. No: 150)

5491/5491 
(S. No: 151)

5477/5477 
(S. No: 152)

5464/5464 
(S. No: 153)

5466/5466 
(S. No: 154)

5467/5467 
(S. No: 155)

Aıv.uh&i sahibiuir
adı, soyadı ve adresi

Nedim Kuılyamaç 
Kızyakup mahallesi 
ve caddesi No: 26/A 
Hum

Mehmet Türkkol 
Cumhuriyet mahal
lesinde 
Kozan

Osman Çakmak 
lnkilâp mahallesi 
Hâkimiyeti Milliye 
caddesi Mektep So
kak No: 4 
Üsküdar - İstanbul

A. Rıza Doğan 
Deniz Nakliyat İdleri 
Zonguldak

M. Sırrı Gülmüş 
Üsküdar Doğancılar 
caddesi (İmrahor) 
No: 95 
İstanbul

Mustafa Dönmez ve 
arkadaşları 
Çiftchan nahiye
sinde 
Ulukışla

Fitnat Aslan 
14 Nisan caddesi 
No: 12
Yeşilköy - İstanbul

Nuri Arıkan 
1032 sokak No: 32 
İzmir

Münevver Evren 
Barbaros mahallesi 
Mescit sokak No • 29 
Antalya

Encümen kararı ve ur sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Vazife maluliyeti iddiasının Emekli San
dığınca nazara alınmadığından şikâyeti mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Şark mültecisi olarak kendisine tahsis 
edilip 35 senedir tahtı tasarrufunda bulunan araziye ait iskân 
kayıtları yanmış olduğundan, temini nıiimkün bulunmadığı ve 
hükmen tescil için mahkemeye başvurmuş olduğundan mezkûr 
tescil talebinin yedindeki vesaika ve şahadete müsteniden is’afi- 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine mâlûliyet vuıaşı bağlanması ile 
ilgili dosyanın tetkikiyle mağduriyetinin izale olunması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Demir Çelik işletmesi Umum Müdürlüğü
ne karşı naklini taahhiidetmiş bulunduğu pirit maden ccvhcrivdcn 
Devlet Demiryolları idaresince kanunsuz ve usulsüz olarak gar 
masrafı unvanı ile tahsil olunmuş bulunan paranın iadesi talebin
den ibarettir./

(Arzuhal hulâsası : 1944 senesinden beri şehit pederinden al
makta olduğu maaşından bu kere tahakkuk ettirilen 4 100 liralık 
bir borç için tevkif at yapılmış olduğundan bahsile; mezkûr bor
cun re f i  ve maaşının artırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hâli arazi üzerine yapmış olup uzun sene
lerdir içerisinde oturmakta bulundukları binalar için Devlet Dt 
miryolları İdaresince mahkemeye verilmiş olduklarından bahsile 
yuvasız kalmamalarını teminen mer’i mevzuattan istifade ettiril
meleri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 'Tapulu gayrimenkul üne komşu gayrimen
kul sahibi tarafından vâki haksız müdahalenin bertaraf edilmesini 
teminen her iki gayrimenkul hudutlarının mahallen tesbit olun
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İzmir Belediye ve özel İdaresinde 30 tem 
den fazla hizmeti sebk eden ve aidatsız geçen hizmetlerinden do
layı bo.çlandırılması için Emekli Sandığına da başvurmuş bulun
duğu halde; emekli aylığı bağlanmadığından şikâyeti mutcuum- 
mtndır.)

(Arzuhal hulâsası : İlk kocasından almakta olduğu dul mafişi 
itin hükmen boşanmış olduğu ikinci kocasına varmış olduğu ihrı 
sürülerek kesilmiş vlduğundan şikâyeti mutazammındır.)
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5473/5473 
(S. No: 156)

Arzuhal
No.

5474/5474 
(S. No: 157)

5363/5363 
(S. No: 158)

5359/5359 
(S. No: 159)

5354/5354 
(S. No: 160)

5444/5444
5393/5393

(S. No: 161)

5392/5392 
(S. No: 162)

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

M. Ali özgür (Arzuhal hulâsası : Er olarak Ağrı harekâtında, müsademeye
Atpazgrında Yeni. iştiraki sırasında sağ elinin 4 parmağını kaybetmek suretiyle mo
llanda lıll kalmış bulunduğu halde; o tarihte yatırılmış olduğa Diyarba- 
Anknrn kır ve Erzincan hastanelerince raporlarının şubesine gönderilme

miş olduğu ileri sürülerek; kendisine el’ân maluliyet maaşı bağ
lanmamış bulunduğundan şikâyeti mut azaminindir.)

M. Fahir Erüreten (Arzuhal hulâsası : Ordudan arzusu ile ve istifden ayrılarak
Siimerbank Umum Siimerbank Umum. Müdürlüğünde sivil hizmete geçmiş olup viiz- 
Müdürlüğü Umumi başılığa terfiinde vâki ve mesnetsiz bir geciktirilme sebebiyle rm- 
Mu hasebe Uzmanı sollerinden bir dun derece maaş almakta, dolayısiyle mağdur edil- 
Ankara miş bulunduğundun bu müktesep durumuna nazaran Eylül 1958

den itibaren maaşının 80 lira üzerinden ıslahı ve bu gecikme dev
resinden doğan farkı maaşlarının tediyesi taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Muhtevası yukarda hulasaten belirtilen 
talep ve şikâyetlerin, kaza mercilerince incelenmesi lâzımgelen 
veya İncelenmekte veya incelenerek karara bağlanmış olan hu
suslara taallûk etmekte bulunmalarına mebni; Dahilî Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

• ’ - - 1751 13 . V . 1959

Mahmut Hisar 
Merkez Ortaokul 
Müdürü; sicil No: 
12880 
Antalya

Letafet
Kiremitçi mahallesi 
Simitçi sokak No: 24 
Bursa

Gülname Karaars- 
lan
Pazar köyünde 
Akyazı

Abdullah Aysan 
Kızderbent köyü 
tütün müstahsılları 
Karamürsel

Ahmet Han 
Melikli köyünde 
Giresun

(Arzuhal hulâsası ; 80 liraya terfiini sağmlıyacak bir kadro 
teini talebinden ibarettir.)

((Arzuhal hulâsası : Türk vatandaşlığına kabul olunması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal fvulâsas-ı : 4 yavrusu ile birlikte muhtaç durumda 
olduğundan bahsile, arazi dağıtımından faydalandırılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tiitün alım fiyatlarına zam yapılması, 
mubayaanın hızlandırılması ve bu suretle Kocaeli tütiin müstah
silinin müşkül durumdan kurtarılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tabanca taşıma ruhsatı verilmesi tale
binden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. atlı, soyadı ve adresi Eı eümen kararı ve re sebepten verildiği

•'»380/5380 Cino Karadıımnn ve (Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyetini'çekmekte olan kocasınnı
(S. No: 163) arkadaşları kendi geçimlerine medar olabilmesi için asri ceza evlerinden biri-

Ağdız köyünde ne naklolunması talebinden ibarettir.)
Tuzluca

(Arzuhal hulâsası : 1899 semsinde İran’dan memleketimize 
gelerek 1953 senesinde vatandaşlığımıza kabul edilmiş bulunan 
Halil li aşar an ile Nevruz kızı Yeicr'dcn doğma Cclil Bol sıvan 
herkesçe sevilen bir kimse olmcısma rağmen; Komiser Mahir Borç
ka ile bâzı şahısların vâki tertiplerine kurban edilerek 1951 tari
hinde hudut dışı edilmiş ve bu yüzden ailesi ve i çocuğu perişan 
bir durumda kalmış bulunduklarından, tekrar yurda gelmesine 
müsaade edilmesi talebini muhtevidir.)

(Arzuhal hulâsası : Tekrar Mardin Müftülüğüne tâyin kılı
nan Halil Çavuş hakkında, vaktiyle yaptırılmış olup alâkalı ma
kamlar nezrinde bulunan evrakı tahkikiye de göz önüne alınarak 
şeraiti kanuniyeyi■■ ve evsafı haiz buluma yan bu kişi hakkında 
dilekçede zikrotunan hususlarla birlikte yeniden bir tahkik ve 
kanuni takibatta bulunulması talebinden ibaret lir.)

(Arzuhal hulâsası : Köy muhtarının nüfuzu memuriyetin i 
suiistimal ederek köy ortâmalı olan bir yerin mühim bir kısmım 
uhdesine geçirmiş olduğundan şikâyeti ve gerekli tctkikatnı ifası 
talebini mutazammındır.)

öereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son kararı almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce katî karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makama ve 
mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimiz ce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1752 13 . V . 1059

5520/5520 Zikri Yılmaz vo aı - 
(S. No: 164) kadaşları

D. P. Başkanı 
Ardahan

5493/5493 Müniir Tamçelik v< 
(S. No: 165) arkadaşları 

Mobilyacı 
Manii ıı

5490/5490 Ahmet Karakaya 
i S. No: 166) Bakkal Muammer 

Koca eliyle 
Bolvadin

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale Adana Antalya Bolu

H. Ortakcıoğlu -V. Ulusoy A. II. Sezen II. öner Y. Yazıcı. .M. Dayı oğlu

Diyarbakır Erzurum Konya
K. Tay fi M. Eyüboğlu S. Sayın

Malatya 
.V. D elik ay a

Yozgad 
S. Eratına t
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Arzuhal
No.

Arnika! saltibinia
adı, soyadı ve adresi

3710/3710 Sıtkı Kutlu
6160/6160 Sarraf Ali sokak 

No:29/5
Kadıköy - İstanbul

Emoümeu karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsam : 1.956 senesi Ağustosunda 241 nci Piyade 
Alayı Kumandanlığında terfiini beklemekte iken Birinci Ordu 
.Müfettişliği Tetkik Kuruluna tâyin kılınıp 31 Temmuz 1957 de 
emekliye sevk edildiğinden bahsiyle; tugaydan kolorduya (Dâhil) 
kadar muhtelif kademelerde kurmay başkanlığında ve Kore Türk 
Silâhlı Kuvvetler K. Muavinliğinde vt- Tokyo Birleşmiş Milletler 
ve Uzak - Şark Ordusu Kumandanlığı «Türk Temsil ve irtibat 
Heyeti Başkam» olarak başarıl) hizmetler görmüş, takdirname
lerle taltif olunmuş sin, sıhhat ve sicil bakımlarından verimli ve 
enerjik bir durumda bulunmuş, adlî ve inzibati en ufak bir taki
be dahi mâruz kalmamış olduğu holde; haksız ve mesnetsiz bir 
şekilde hakkında tatbik edilen bıı muamelenin iptali ve ordu hiz
metine iade olunması talebine mütedairdir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 30 Ağustos 
1953 nasıpb kurmay albay olup 7 nci Kolordu Kurmay Başkan
lığında vazifeli iken 21 Arabk 1953 tarihinde Birleşmiş Millet
ler Kore Türk Silahlı Kuvvetleri Kumandan yardımcılığı ve
1955 tarihine kadar bu yardımcılıkta, Tokyo Temsil ve İrtibat 
Heyeti Başkanlığında bulunmuş ve yurda döndükten sonra 241 
nci Piyade Alayı Kumandanlığına tâyin kılınan nüistedinin, al
dığı menfi sicil üzerine Milli Müdafaa Vekâleti İstanbul Tetkik 
Kurulu emrine tâyin kılındığı ve bu kurul emrinde iken 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emek
liye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye nazaran, mezkûr ta
sarrufta her hangi bir guyrikanunilik ve takdir hakkınuı istima
linde bir \sabetsizlik görülmediğinden vâki talebin reddine Âza- 
dan Hamdi öner ve Mehmet Delikaya’nın muhalefetlerine kar
şı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1753 14 . V . 1959

4572/4572 İsmail Bahan 
Kurtuluş mahallesi 
Uzun sokak Nu: 4/A 
Eskişehir

(Arzuhal hulâsası : Gedikli küçük zabit ve jandarma meslek 
okulları me: tnu olup 27 - 28 yıllık hayatı memuriyeti zarfında 
ne idari ve ve de adlî oir cezaya muhatabolmamış diirüst, başa
rılı ve takdir görmüş bir memur olduğu ve bu durumu sicilleri 
ile de sabit bulunduğu halde; 9 yıldır ayni şekilde çalışmakta ol
duğu inledi.!? zabıta memurluğu vazifesinden; kanunun istihdaf 
ettiği maksada, ve Belediye Memur ve Müstahdemleri Nizamna
mesine muhalif olarak, mücerret görülen idari lüzuma binaen 
uzaklaştırıl ip emekliye sevk edildiğinden şikâyeti ve Arzuhal En
cümeninin al kararlarına ittibaen kanuni mesnetten mahrum
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Arzuhal

No.

3899/3899
4632/4632

olan bu tasarrufun kaldırılm ası ve böylece iadei m em uriyet e tti
rilm esi ve germ iş maaşlarının tediye sinin temin buyuruhneısı ta 
li pb  rini m uluzam m ındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 27 sene 20 giin hiz
meti bulunan mmtedinin, çalışma durumu itibariyle mesaisinden 
kâfi veriru elde edilemediğinden 5434 sayılı Kanunun muaddel 
39 ıınu maddesine tevfikan 6 . X . 1958 tarihinden itibaren 
re’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye nazaran, mezkûr 
emeklilik muamelesinde bir gayrikanunilik ve takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden Âzadtuı 
Hamdi Öner ve Mehmet Delikaya'nm vâki muhalefetlerine kar
şı talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adî, soyadı ve adresi En -ümeu kavun ve ne sebeplen verildiği

1754 14 . V . 1959

( A r z u h a l  h u l â s a s ı  : Devlet Demiryolları Haydarpaşa işlet
mesi I / i ma n  S t r v ı s  Müdürü iken i. V I I .  1958 tarihinde; men
f a a t l e r i  h a h  Ular  olan bflh şahısların iftira ve tertipleri netice
si mh ;

a) Hükümet ve iktidar partisini devirmek iizere kurulun 
bir komployu başlık ettiği; b) Resmî binada gizli toplantılar 
fertipliyerek bu yıkıcı hareketlerin devamını sağladığı iddia ve 
isnadolunemtk re'sen emıkliye sevk edildiğinden; emekliliğine 
mesnet ittihn: olunan bu asılsız müsnet fiilleri: Tiirk Ceza 
Kanunu ite a ğ ı t  bir suç Ieskil etmekte olduğuna göre, bundan 
dolayı bu hususları muhtevi teftiş raporunun takibata yetkili 
adli mercilere intikal ettirilmemiş ve aynı fiille alâkalı olduğu 
bildirilen M a l i  İşler Müdürü hakkında da her hangi bir mua
mele tâyinine mahal görülmemiş v< diğtr iki memurun da keza 
hkaüde şevklerinden sarfınazar olunmuş bulunulmasının, vâki 
iftiranın ciddiyetten ân bulunduğunu göstermekte olduğu ve 
h u  bakımdan mezkûr emeklilik muamelesinin: bir hakkın suiis
timali şeklinde tezahür etmekte ve dolay ısiyU kanun vâzıının 
maksadına v< Ti J8 sayılı Meclis Kararma mugayir bulunduğun
d a n  şikâyeti v< d i  yd Devlete, mensubolduğu idareye ve millete 
yaptığı hkmc\ <.r. vekâlet ve idarenin mntaaddit takdirnameleri 
ve mesaisi örnek gösterilmek suretiyle yapılan tamim, Ameri
kalı mütehassısların ı*< alâkalı eşhas ve mücsscsatın teşekkür ve 
takdirleri ile miieyyit bulunan dürüst ve verimli mesaisi nazara 
alınarak iptali ve bu ağır ithamdan kurtarılması esbabının te
mini taleplerini m utananım indir.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Birinci İsletme 
Liman Servis Müdürü olan müstedinin; hizmet müddetinin 34 
seneye baliğ olmuş bulunması ve bundan sonraki hizmetleria-

Cemalettin Anamur 
Pendik Dikilitaş
mevkii Batı mahal 
lesi No: 12/2 
İstanbul



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adfesi

-  42 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

3068/3068

den de istifade edilemiyaceği kanaatine varılarak 5434 saydı 
Kanunun 39 ncu maddesinin muaddel (b) fıkrasına tevfikan ve 
tanınan kanuni yetkiye binaen; idare meclisi karan ile re’sen 
emekliye sevk edildiği ve arzuhalindeki iddialann gayrivârit 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye güre, mezkûr ta
sarrufta bir gayrikanunilik ve takdir hakkının istimalinde de 
isabetsizlik görülemediğinden; âzadan Hamdi öner’in muhale
fetine karşı talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1755 14 . V . 1959

Mustafa Engin (Arzuhal hulâsası : Sin, sıhhat vc sicil durumu bakımından
Hoca Üvevz mahal mânii istihdam hiçbir hali re suç teşkil eden hiçbir fiil ve ha
leni Bâli Paşa cad- r ek eti sebk etmemiş, âmir ve mesai arkadaşlarının teveccühüne 
d esi No: 87/1 nıazhar olmuş bir memur olduğu, keza ortada kanuni bir sebep
Fatih - İstanbul ve tuzum dahi mevcut bulunma/lığı halde, müccrrct iki müfetti

şin kendisini çekemiyen birkaç memurun şıt veya bu şekildeki be
yan ve ifadelerine müsteniden hakkında verdikleri bir rapora 
uyularak; r>l34 saydı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına tevfikan re’sen tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan şikâ
yeti vc zikrolunan kanunun tesbit ve istihdaf ettiği lüzum vc mak
sada mugayyir olarak tesis olunan bu emeklilik muamelesinin ip
tali ile iadei memuriyet talebini mutazammındır.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : 54 ya
şında olup 25 hizmet yılını doldurmuş olması ve müfettişlerce 
hakkında izhar olunan kanaat sebebiyle, hizmetinden daha 
uzun seneler istifade edilemeyeceği nazara alınan müstedinin 
mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan ve tanınan yetkiye daya- 
nüarak tekaüde sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye güre; mezkûr ta
sarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının is
timalinde de bir isabetsizlik bulunmamış olduğundan, âzadan 
Hamdi öner ve Mehmet Delikaya’nın muhalefetlerine muka
bil talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Bu konuda kanaat izhari vekilin şikâyet olunan tasarru

fun yetki, esas ve maksat bakımlarından tetkiki ve bunun için 
de iptali istenen tasarrufun müstenidatiyle sicili celbi mütalâ- 
asındayız.

Adana Mebusu
Hamdi öner 

Karar No. Karar tarihi

1756 14 . V . 1959



.A mılıa] sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kanın ve ne sebepten verildiği

Tevfik Polat 
Nevşehir eski Gelir 
ve Vergi Dairesi 
M üdiirü 
Nevşehir

Ahmet Uğıır 
Onoebeei Misafir 
sokak Topraklık 
4. Bölge No: 2i» 
Ankarn

(Arzuhal hulâsası ; Sicil dosyasının tetkikinden de anlaşılaca
ğı  ü z e r e ; 3 0  küsur senelik hayatı memuriyeti, tertemiz ve h e r  

türlü şaibeden münezzeh re  başarılı bir şekilde, idari, adlı ve 
i n z i b a t i  hiçbir muameleye dahi mâruz ve muhatap tutulmadan 
g e ç m i ş  ve ortada kanuni ve muhik başkaca hiçbir sebep de mev
cut bulunmamasına rağmen; mücerret; defterdarın mesnetten 
mahrum ir tamamen h i s s i  birtakım iftira ve tasnileriyle göster
diği liizum üzerine Maliye Vekâletince re’sen emekliye sevk 
edilmesindeki gayr ikan unilik ten şikâyeti mutazammındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında-: Müstedinin teskere
de belirtilen durumuna binaen; Vekâletçe de valilik görücüne 
iştirak edilerek re’sen emekliye sevk olunduğu ve tatbik olu
nan bu muamelede bir kanunsuzluk olmadıkı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkûr tasar
rufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının istimalin
de de keza bir isabetsizlik görülemediğinden; fi-atda-n Hamdi 
Öner'in muhalefetine karşı talebin ekseriyetle reddine karar
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1757 14 . V . 1959

(Arzuhal hulâsası : Mesaisi takdir olunmak suretiyle tâyin 
kılındığı 50 lira kadro maaşlı Temyiz Mahkemesii Ticaret Dairesi 
Başkâtipliğinden; ehliyet ve liyakat durumu ve 30 sene sebk 
eden başarılı hizmetleri, keza bu daireden başka bir daireye nak
ledilmesi hakkında bir hafta önce Birinci Reisliğe vermiş oldu
ğu istida nazara alınmadan; aynı daire reisinin hissî sebeplere 
müstenit vâki işarı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa tevfikan haksız ve mesnetsin olarak yapılmış 
olan emekliye sevk muamelesinin iptali ve sicille: ri celbolunmak 
surctiı/lc yapılacak tetkikat sırasında kendisinden şifahi izahat 
alınması talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Vazifesindeki kifa
yetsizlik ve verimsizliği ve her vesile ile işten kaçmış ve 1958 
senesinde; rapor ve senelik izin alarak 8 aya yakın vazifeden 
uzak kalmış olması, muvaffakiyet ve ehliyet derecesi itiba
riyle hizmetinden istifade edilemiyeceği anlaşılan müstedinin; 
bu sebeplere ve tezkerede açıklanan diğer hal ve hareketlerine 
binaen; 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesinin (B) 
bendine tevfikan 28 . X I. 1958 tarihinde emekliye sevk edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan inceleme sonunda, mezkûr ta
sarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve istimal olunan takdir
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Arzuhal Arzuhal naiıibiniu
No. adı, soyadı ve adresi

hakkında da keza bir isabetsizlik görülemediğinden; vâki tale
bin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1758 14 . V . 1959

1995/1995 M. Necmettin Gö- (A rzu h al hulâsası : B id a ye ten , 25 h izm et y ılın ı doldurm adan
3437/3437 nenç yap ılan  re ’sen em ekliye sevk m uamelesi m üdürler kom isyonunca

K- M. Sefa iptal olunup vazifesine iade edilm iş iken, bu m ü ddetin i ikm al et
caddesi No . 303 meni üzerine, bu kere 5434 sayd ı Kanunun 39 ncu m addesinin (B )
Ayvalık fıkrasına  tevfikan  yap ılan  em ekliye sevk muam elesinin, mezhûr

m addenin  san fıkrasın da; 55 yaştan hiçbir suretle 6 y ıldan  fazla  
indirm e yap ılam ıyacağı ya z ılı ve kendisinin bu yası doldurm asına
5 - 6 senesi bulunm asına rağm en yapılan bu tasarrufun bu kanu
na, 1702 ve 788 sa y ılı kanunların ilg ili m addelerine m ugayir ve 
m üsten ida ttan  âri bulunm uş olması bakım larından ip ta l edihnesi 
talebinden ib a re ttir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr maddei konu- 
niyeye tevfikan emekliye çıkarılanlar hakkında Müdiran Ko
misyonunca verilen kararın katî olduğu belirtildikten sonra; 55 
yaşından 6 yıldan fazla indirme yapılamıyacağı ise; aynı kanu
nun 32 nci maddesine göre yapılan fiilî hizmet zammı toplamı
6 yıldan fazla olsa dahi, fiili hizmet müddetinden bu müddetten 
fazla indirme yapılamıyacağını ânür bulundug-u ve müstedinin 
bundan istifade edecek müddeti bulunmaması hasebiyle bu mad
denin emeklilik muamelesi ile ilgisi olmadığı ve müstedi hakkın- 
daki emeklilik muamelesinde kanunsuzluk bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin fiili hizmet zammından ya
pılan indirmeye nıâtuf şikâyetinin kaza merciince tetkik ve halli 
lâzımgelmekte bulunmasına binaen bu sebepten ittifakla, emek
lilik muamelesine mâtuf talebinin ise, yapılan incelemeye göre; 
tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının isti
malinde bir isabetsizlik bulunmamış olması sebebiyle âzadan 
Hamdi öner in muhalefetine karşı ekseriyetle reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1759 14 . V . 1959

3H1/3111 1. Hakkı Anğün (A rzuhal hulâsası : 133ti senesinden beri çalışm akta olduğu
Turgut mahallesi P T T  idaresinde Tekirdağ M erkez B aşm em uru iken, vâki rahatsız- 
Hoeaevli sokak lığından b ilistifade M emurin Kanununun sarih hüküm leri vc idari
No: 4 hukuki esasları hilâfına 31 . V . 1958 tarih inde, 5434 sa y d ı Kanu-
Tekirdağ nun 39 ncu m addesinin ( B )  fıkrasına uyularak indî bir mülâhaza

i h  re’serı tekaüde sevk edilm iş bulunduğundan şikâyeti ve çocuk-
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Arzuhal

No.

3194/3194

2283/2283

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

la m ım  heniiz ikm ali tahsil etm em iş bir cağda oldukları ve, ken di
sinin bu idareye 40 y ıl hizm et e tm iş,1319 doğum lu bulunduğu na
zara alınarak; m ezkûr tasarru fun  ip ta li ve kesilen maaş fa rk la rı
nın ödenm esi taleplerin i m u tazam vn n dır.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : İdari hizmetleri 
çok cüzi olan bu idare faaliyetlerinin daha ziyade aktif olduğu 
belirtilerek; mahdut kadro ile çalışan merkezlerde iş verimini 
kaybetmiş olan personelin muhafazası halinde hizmetin bilhassa 
müteessir olmakta bulunması itibariyle; mumaileyhin hizmet 
verim kabiliyeti, hizmet müddetinin 39 küsur seneye baliğ olmuş 
ve 1319 doğumlu bulunduğu göz önüne alınarak tekaüde -;evk 
edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkur tasar
rufta her hangi bir gayrikanunilik, takdir hakkının istimalinde 
de keza bir isabetsizlik bulunamamış olmasına binaen; âzn.dan 
Haindi öner’in vâki muhalefetine karşı talebin ekseriyetle red
dine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1760 14. V. 1959

(A rzu h al hulâsası : 30 senedir bilâıfasıla D ahiliye m eslekinde  
hizm et görm ekte iken; sicil, tezk iye ve m ü fe ttiş  raporları dahi 
müsbet vç mesaisinde>t dolayı takdirnam elerle ta ltif  edilm iş bu lun
masına rağm en; 5 43 i sayılı Kanuna tevfikan  r e ’sen tekaüde sevk  
<dilm iş olduğundan şik â ye ti ve iadei m em uriyet e ttirilm esi t ede
li i n i m utazeı m muidi r .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 5435 sa
yılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan 
tekaüde sevkı: 21 . VI . 1955 tarihinde onanmış bulunduğun
dan vekâletçe yapılacak bir muamele görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkûr ta
sarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının isti
malinde de bir isabetsizlik bulunmamış olduğundan; Âzadan 
Hamdi Öner in muhalefetine karşı talebin ekseriyetle reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1761 14 . V . 1959

( A r ıııh a l hulâsası : 125 lirada te r fi suresin i doldurm uş ve 27 
y ıllık  m e s l e k  hayatı boyunca m untazaman te r fi etm iş bir hâkim  
olduğu halde, tem inatlı bulunm asına rağm en; tah vili m em u riye
tine m iitaallik kendisine hirbir karar tebliğ  olunm aksızın S e y d i
ş e h i r ' i  fâni); m arı  tidak'i  kanunsuzluktan d-olo-yı D evlet Siiro-

Muhittin Fermanlı 
( ¡nktaslı mahallesi 
Çayır sokak No: 14 
Manisa

Şemsettin Tutumlu 
Nuh mahallesi Du
rak Fakı sokak 
No: 23 
Konya



Arzuhal
No.

2075/2075

sına baş vurmuş olması ve hastalığına- binaen iki yıl müddetle 
mezkûr mahalde vazifeye başlayamamış bulunması, sebebiyle, or
tada başkaca ne bir şikâyet ve nede mucibi- tahkik bir hali bu
lunmadığı halde, 5431 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine tevfi
kan re'sen tekaüde sevk edildiğinden şikâyeti vc mezkûr muame
lenin iptali talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabı yazısında : Seydişehir hâkimliğin
de 90 liralık kadroya müsteniden 125 lira almakta iken tezke 
rede belirtilen mesleki durumuna ve Ayırma Meclisi Umumi 
Heyetince birinci sımf hâkimliğe aynlamıyacağı hakkında ka
rar verilmiş bulunulmasına binaen; müstedinin zikrolunan mad- 
dei kanuniyeye tevfikan 6 . X I. 1954 tarihinde re’sen tekaüde 
sevkölunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; şikâyet ko
nusu edilen tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik, takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden, 
Azadan Hamdi Öner'in muhalefetine karşı talebin ekseriyetle 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1762 14 . V . 1950

(Arzuhal- hulâsası : Jandarma Umum Kumandanlığına- bağ
lı İstanbul Deniz Kumandanlığında barem dahili memur olarak 
vazife görmekle iken 7 Ocak 1957 tarihinde rahatsızlanarak ve
rilen 0 aylık lebdühavu raporuna, istinaden istirahatli bulundu
ğu bir sırada; 20 Mart 1957 tarihinde kanuni üe muhik hiçbir 
sebep olmaksızın 5131 saydı Kanunun 39 ncu maddesinin (8) 
fıkrasına tevfikan tekaüde sevkölunmuş bulunduğundan şikâye
ti vc tezkiyeleri ile de müeyyit bulunduğu üzere 31 senelik dü
rüst vc başarılı geçen hizmetine vc yaş haddini doldurmasına 9 
yıllık bir zamanı daha bulunmuş olmasına binaen: ieıdei memu
riyet ettirilmesi talebini mutazammındır.)

Dhiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; vazife
sine bağlı olmadığı ve vücudünden istifade edilemediği için 
mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan tekaüde sevk edilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; şikâyet ko
nusu edilen tasarrufta her hangi bu- gayrikanunilik vetakdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğin
den; Âzadan Hamdi öner’in muhalefetine karşı vâki talebin 
ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İbrahim Onat 
Kasımpaşa İplikçi 
Fırın caddesi 
No: 70 
İstanbul

1763 14 . V . 1959



Arzuhal Arzuhal sabibinm
No. arlı, soyadı ve adresi
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Kı cümen kararı ve ue sebepten verildiği

2191/2191

2216/2216

Vasi i Bayraktar (Arzuhal hulâsası : 1932 yılında jandarma subayı olarak nıcs-
Kız Enstitüsü I)ikis Ukc inlisabetmiş olup o tarihten beri jandarma kumandanı olarak 
Öğretmeni Seviın» muhtelif yerlerde vazife görmüş, bu arada 1913 yılında Özalp keı- 
Bayraktar yanında zası Jandarma Kumandanı iken cereyan eden 33 vatandaşın kur- 
CJ iresun şuna dizilmeleri hâdisesinde hiçbir gün a methaldar bulunmadığı

da mercüerince karara bağlanmış olduğu ve gene lranh çapulcu
lara karşı mal ve can emniyetini temin edebilmek maksadiylc s;vil 
halkı silâhlandırmış olduğundan dolayı yapılan muhakemesi neti
cesinde vazifei memuriyetini suiistimalden verilen 3 aylık hapis 
mahkûmiyetinin de tecil edilmiş olduğu, bundan başka inzibati er 
adlî hiçbir takibata mâruz kalmadığı gibi muntazaman terfi etmiş 
bulunduğu, halde; ortada kanuni ve muhik hiçbir sebep olmaksızın 
takdirde hata edilmek sureliyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 39 ncu maddesine göre emekliye, sevkı hakkında 
tesis olunan muamelenin iptali talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr emeklilik ta
sarrufunun ; zikrolunan maddei kanuniyeye tevfikan ve vekâlete 
çe görülen idari lüzum üzerine tatbik edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkûr emek
lilik tasarrufunda her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden; âza- 
dan Hamd öner ve Mehmet Delikaya’nın muhalefetlerine karşı 
talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1764 14 . V . 1959

Asım Uyar (Arzuhal hulâsası : Hava Kuvvetleri Kur may başkanı iken 21
Taksim Topçular Ağustos 195i te Jlarb Akademileri Kumandanlığı kadrosunda bu 
caddesi 19/2 (anan Tetkik Kuruluna nakledilerek burada bir yıl hiçbir vazife
Füsun Aprt. tevcih olunmadan bekletildikten sonra; 27 Ağustos 1955 te 5134
İstanbul sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfi

kan tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan bahsile, bütün askeılik 
hayatı; memlekete sadakat ve vazife hissi He meşbu olarak, terte
miz iyi sicil almak sureliyle geçmiş olduğu ve bu durumu sicilleri 
ile de nıiieyyit bulunduğu halde; gerek sicilleri ile tavazuh edecek 
hu durumuna, gerekse generallerden müteşekkil bir heyetçe hak
kında yapılacak gerildi tetkikat neticesine gön; mezkûr tasu'ru
fun iptali ve zayi, olan haklan ile birlikte tekrar orduya iade olun
ması talebinden ibarettir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr uıua-



melenin; bahis konusu kanunun verdiği tasarruf hakkına isnad- 
etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre, şikâyet konusu 
edilen tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden; âzadan 
Hamdi öner ve Mehmet Delikaya’nm vâki muhalefetlerine karşı 
talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1765 14 . V . 1050

48
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği

3113/8113 Yahya Saim Ozan- 
oğlu
Kadıköy: Modayolu 
Yoğurtçu Parkvo- 
kuşu caddesi No: 42 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Darülfünun Edebiyat Şubesi me
zunu olup sebk eden 42 yıllık Derlet hizmeti boyunca cezai mu
cip hiçbir harekette bulunmamış vn 38 sene süren öğretmenlik 
meslekinde de takdirname ve i eşekk. it ruam elerle taltif olunmuş 
bir meslek müntesibi bulunduğu ov almakta olduğu 90 liradaki 
terfi müddetini de doldurmuş, raporlu re tedavi altında bulun
duğu bir sırada hastalığının henüz altıncı ayında; müspet sicil
leri nazara alınmaksızın 28. VIII . 1953 tarihinde tamamen hissi 
re gareze müstenidolarak re’sen tekaüde sevk edildiğinden şikâ
yeti ve mezkûr tasarrufun iptali ve iadei memuriyet ettirilmesi, 
zarar ve ziyanının tazmin ettirilmesi ve aylığının düzeltilmesi 
taleplerini mutazammmdır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Almakta bulunduğu 
maaşın kıdem müddetlerini 1953 yılı içinde dolduran öğretmen
ler meyanında müstedinin derslerinin de teftişi hususu Teftiş 
Heyetine yazılmış ise de; uzun bir müddoft rapor alarak görevin
den uzak kalmış bulunması hasebiyle teftişe tâbi tutulamadığı 
ve 1702 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi muvacehesinde terfii ci
hetine gidilemediği, bu mevzuda açmış olduğu dâvanın da red
dedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin terfi durumu ile ilgili talep 
ve şikâyeti kaza merciince incelenmesi lâzımgelen hususattan 
bulunmuş ve nitekim bu merci tarafından reddedilmiş olması 
itibariyle buna mâtuf talebinin ittifakla; re’sen emekliye sevk 
muamelesini istihdaf eyliyen şikâyetinin de; mezkûr tasarrufta 
her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının istimalinde de 
bir isabetsizlik görülmemiş bulunulması hasebiyle; âzadan Ham
di öner’in vâki muhalefeti üzerine ekseriyetle reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

17P6 14 V. 1959
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

cad

4200/4200 Iiol'ik Akal (A rzu h a l hulâsası ■: D evle t D em iryolları H aydarpaşa İşlet-
Kadıköy; Mühürdar mesi Liman Serv isi M üdürlüğünde kaleni âm iri olarak çahşmak- 

.ddesi No: 62/1 la iken; gar ezen yapılan b ir dedikodu, iftira  ve hissi sebeplerle
stanbııl 2 .  V II .1 9 5 8  tarihinde re'sen em ekliye sevk id ilm iş bu lunduğun

dan şikâyeti ve m ezkûr tasarrufun; E m ekli Sandığı Kanununda  
ve 1728 sayılı Yüksek Meclis K ararın da  derp iş olunan hususatm  
re  kanuni sebeplerin  m evcudiyet ve lüzum u aranılm adan tesis 
olunm uş bulunm asına binaen, ip ta li ve iadei m em uriyet e tt ir il
mesi talebini m u lazam m m dır.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müddet hizmeti 
32 küsur seneye baliğ olmuş bulunması hasebiyle; 5434 sayılı 
Kanunun muaddel 39 nep maddesinin b fıkrasına tevfikan, ve 
haiz olduğu salâhiyete binaen Vekâletçe reı’sen emekliye sevk 
edilmiş bulunan müstedi hakkındaki bu tasarrufta kanuna ay- 
kın bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkûr emek
lilik muamelesinde her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabetsizlik bulunmadığından; 
âzadan Hamdi öner'in vâki muhadef etine karşı talebin ekseri
yetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1767 14 . V . 1959

119:5/4103 Dr. Nejat Scylıun 
İstasyon caddesi 
No: S 
Eskişehir

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : 30 küsur seneye 
baliğ olan müddeti hizmetine binaen; 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin muaddel (b) fıkrasına tevfikan re’sen emekli
ye sevk edilmiş olan müstedi hakkındaki bu tasarrufta kanu
nun tanıdığı salâhiyet muvacehesinde bir gayrikanunilik ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre, mezkûr emek
lilik muamelesinde her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hak
kının istimalinde de bir isabetsizlik görülemediğinden, âzadan

i  Arzuhal hulâsası : Vazife görmesine m âni teşkil eln ıiyecek  
derecede kulağından rahatsız olan b ir m em ur hakkında, muamele 
yapm am ış olmasından kendisine m uğber olan D evlet D em iryol
ları Sağlık D airesi R eisinin; kendisi için v â r it  butunm ıyan ve 
kanunim  istih daf e ttiğ i hususlar dışında beyan etm iş olduğu, 
tamamen hissi sebeplere m üsteniden; idarede kendisinden daha  
fazla k ıdem li ve yaşlı, k im seler bulunm uş olmasına röğtnen  
<). V I . 1958 tarihinde re ’sen em ekliye sevk edilm iş bulunduğun
dan şikâyeti m utazam m ındır.)
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Hamdi Öner'in muhalefetine mukabil talebin ekseriyetle reddi -
• ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1768 14 . V . 1959

( Arzuhal hulâsası : Tarihten 5,5 uy önce A-hnıet K ız ıltu ğ  
adındaki bir memurun kendisi hakkında. rakı bir ihbarı üzeri
ni m uvakkaten işten uzaklaştırılm ış ve yapılan tahkikat netice- 
,sinde umıım m üdürlük p ırson el komisyonunca- ihbarın asılsızlı
ğına binaen vazifesine iade edilm iş; m uhbir ili zapta  imza 
koyaıı d iğer şahıslar haklarında (/erekli cezalar verilm iş iken, 
muhbirin hiikmü bozdurm ak m aksadiyle bu kere İzm ir D e
mokrat P a rti İl Başkanlığına başvurm ak ve idure heyetinden  
bir zatı bu kötü öneline -âlet etmek su retiy le  kendisi aleyhine bir 
karar verdirm ek üzen iddia ve ihbarını da  bu yollardan Vekâ
lete in tikal e ttirm eye m uvaffak olduğundan v< Vekâletin de 
iddia ve isnadı te tk ik i lüzum görmeden 32 y ıllık  şe re fli m emu
riyet hayatın ı, çoluk çocuk ve sin durum unu nazara almadan  
tamamen hissi ve indî bir kararla (Görülen lüzuma binaen kayd ı 
ile ) kendisin i 5 43 i  sayılı Kanunun 39 ucu m addesinin (B )  f ık 
rasına istinaden tekaüde sevk etm iş bulunduğundan şikâ ye ti re 
m ezkûr tasarrufun ip ta li ile iadei m em uriyet e ttirilm esi talebini 
mut azanım in d ir.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin 
emekliye şevkinin bahis konusu personel komisyonu kararma 
mevzu teşkil eden hususla ilgili bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; şikâyet ko
nusu edilen tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden 
âzadan Nüzhet Ulusoy ve Hamdi Öner'in vâki muhalefetlerine 
karşı talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1769 14 . V . 1959

(A rzu h al hulâsası : Sandıklı Hukuk H âkim i iken 1 1JX.1Q51 
tarih li Resm î Gazete ile ilân olunan te r fi  edecekler listesinde dalıi 
yer almış ve 125 liraya terfic  hak kazanmış bulunduğu halde, bu 
tarihten bir h a fta  sonra kanuni ve muhik h içbir sebep velUzu
ma is t inad olu n mak.s izin, 5434 sayd ı Kanunun 39 ucu m addesi
nin (B )  fıkrasına tevfikan  100 liret üzerinden haksız olarak te
kaüde se ekolunm uş bulunduğundan şikâ ye ti ve sic illeriyle  mii- 
e y y it  bulunduğu üzere dü rü st, num m kârane ve feragatle  geçen 
mesle-k h izn u li nazara alınarak hakkındaki bu yersiz muamele-

2022/2022 Haşan Fehmi Kara- 
doğaıı
Karşıyaka; .1865. so
kak No: 1 /D 
îzmir

2201/2201 Nabi Gümbork
1716. sokak No: 1!) 
Karşıyaka - İzmir



Arzuhal
No.

2597/2597

w in iptali re emekli maaşının 1 :J~> lira üzerinden tadil olunması 
I alebin i m u Iazanı m m dır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tezkerede belirtilen 
sebeplere binaen 6 . IX . 1951 tarihinde mezkûr maddei ka- 
nuniyeye tevfikan tekaüde sevk olunmuş bulunan müstedinin 
bu tarihte bu tasarruf aleyhine kaza yoluna baş vurması müm
kün olduğu halde; böyle bir müracaatte bulunmamış olduğu 
ve aradan uzun bir zaman geçmiş olması itibariyle talebi üze
rine muamele ifasına kanuni imkân bulunmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkûr ta
sarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının is
timalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden Âzadan 
Hamdi Öner ve Mehmet Delikaya’nın muhalefetlerine karşı 
talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1770 14 . V . 1959
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Arzuhal aabibiııüı
adı, soyadı ve adresi Kucüıııen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Ki yaşında e/ümriik meslekim intisabıt 
m iş olup o tarihte »beri teşkilâtın m uhtelif hizmetlerinde vıüs- 
tem irren vazife ejörmüş re âmirlerinin teveccühünü kazanmış k ı 
za tezkiye ve sicillerinin ele miisbet bulunmuş olmasına rağmen: 
vekâlet m üfettişlerinin: kendisine husumet ve iğbirar hes' ııen 
iki memurun vâki asılsız isnat vt iftiralarına kapılarak suç 
mevzuu teşkil eden bir hareketi olmadığı için her hmıe/i bir tah
kikat dahi yap ilmedi sızın hakkında vermiş oldukları mesnetsiz 
bir rapora m üsteniden: ■’>i.'li sayılı Kanunun HU ucu maddesi
nin ( l i )  fıkrasına tevfikan emekliyi sevkolunduğundan şikâyeti 
ve kanuni mesnetten â ıi bulunan işbu tasarrufun iptali ile ia- 
dei memuriyet ettirilmesi (edebini mutazeımmındır.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs
tedinin; 37 yıl hizmeti ve 57 yaşında bulunduğu ve müfettiş
lerce hakkında izhar olunan kanaat ve daha uzun bir zaman 
hizmet göremiyeceği göz önünde bulundurularak mezkûr mad
dei kanuniyeye tevfikan tekaüde sevk edilmiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkur ta
sarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabetsizlik görülmediğinden Âzadan 
Hamdi öner’in muhalefetine karşılık talebin reddine ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kanık özbavrak 
Mesudiye mahallesi 
52 ııci sokak No: 27 
Mersin

1771 14 . V . 1959
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Arzuhal
No.

2265/2265

2304/2304

A. Hayrettin Ya- (Arzuhal hulâsası : Muhtelif vilâyet ve kaza belediye, ma-
makoğlu liye ve idarei hususiyelerinde sebkeden 29 yıllık müddeti me-
Kadı caddesi No: 82 muriyeti zarfında daima âmirlerinin teveccühüne mazhar ol- 
Samsun muş, hakkında, idari, inzibati ve adlî hiçbir takibatta bulunul

mamış, son bulunduğu yer valisinin, mücerret maksad mahsusla 
hakkında vermiş olduğu bir lüzumu muhakeme kararı dahi 
Devlet Şûrasınca men’i muhakemeye çevrilmiş ve tekaütlüğün
den bir kaç ay önce hakkında s tay iş kâr bir ifade ile vekâlete ya
zı yazılmış ve ti takdirname ile taltif edilmiş memur olduğu hal
de; sadece valinin, tanıdığı bir şahsı kendi yerine tâyin edebil
mek gibi bir maksatla ve tamamen kanunsuz ve mesnetsiz olarak 
kendisini re’sen emekliye sevk etmiş olduğundan şikâyeti ve arz 
ettiği bu sebeplere ve henüz 52 yaşında ve tamüssıhha bir du- 

■ rumıla bulunmasına binaen, mezkûr emeklilik muamelesinin ip
tal edilmesi talebini mutazammındır.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında: 
Muaileyhin 10 . I . 1956 tarihli mahrem tezkiyesinin müs
pet bulunmamasına ve valiliğin vekâletçe de uygun görülen 
264/21 sayılı yazılarına binaen; 5435 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesine tevfikan re’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre, şikâyet konu
su edilen tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemediğinden 
Âzadan Hamdi Öner ve Mehmet Delikaya’nın muhalefetlerine 
mukabil talebin ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1772 14 . V . 1959

O. Nuri Gençtürk (Arzuhal hulâsası : Mütekaddim kanuni muameleler ikmal
Millî Kuvvetler olunmadan alelacele re’sen emekliye sevk olunup, emekli aylığının
caddesi No: 159 6 ay, harcırahının da 21 ay sonra tahakkuk ve tesviye olunma-
Susurluk smdan, mezkûr kanunun tatbikinde keyfî hareket olunduğun

dan; zira 30 yıllık memuriyet hayatı boyunca bir ihtar dahi al
mamış bir memur bulunduğu nazara alınmadığından, Devlet 
Şûrasına açmış olduğu idari dâva ve tashih talebinin de keza zu- 
hule müsteniden reddedilmiş bulunduğundan şikâyeti ve hakkın 
suiistimali şeklinde tecelli eden bu hareket sebebiyle emsaline ib
reti müessire olmak üzere alâkalıların tecziyeleri ve uğradığı za
rarın tazmin- ettirilmesi esbabının istikmali talebini mutazam- 
mmdır.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin B fıkrasına tevfikan 6 . VII. 1954 tarihinde 
re’sen emekliye sevk olunmuş bulunan müstedinin 55 yaşını dol-
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Arz alı a 1 A rzulml sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kurarı ve ne sebepten verildiği

durmadan önce tekaüde sevk olunmasına, maaş tahsis ve harcı
rah tediyesinin geciktirilmiş olduğuna matuf şikâyetlerinin ke
za; gecikme müddetine ait tahsisatlarının verilmesi hakkında 
ayrı ayrı ikame etmiş bulunduğu idari dâvaların Devlet Şûrası 
5 nci Dairesince reddolunmuş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin, emekliliğine müteferrri mua
mele dolayısiyle vâki şikâyetinin kaza merciince reddedilmiş bu
lunmasına binaen; vazife cihetinden ittifakla; emekliye sevk 
muamelesi hakkındaki şikâyetin ise yapılan incelemeye göre; bu 
tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının is
timalinde de bir isabetsizlik bulunmamış olmasına mebni, âza- 
dan Hamdi öner in muhalefetine mukabil ekseriyetle reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1773 14 . V . 1959

4950/4950 Enver Kıyılmaz (Arzuhal hulâsası : İçel Emniyet Komiserliğinden tekaüde
Vekili Selâbaddin sevk olunmuş bulunan müvekkili Enver Eryılmaz hakkında he- 
Tokor Anafartaiar raath neticelenen bir isnat ¡¡¿irine, netieei mahkemem intizar 
caddesi Konya so- olunmadan ve hatalı olarak tesis olunan terkini kayıt muamelesi 
kak Tarko Han Itır ne kadar bilâhara verilen bir cevazı istihdam karan ile or-
Kat 2 -No: 1 tadan kaldırılmış ise de; tekrar memuriyete tâyinine kadar geçen
Ankara 7 ydlk müddet nazara alınmamak suretiyle emekli aylığından

mahrum bırakıldığından ve bu sakat muameleden doğan, mağdu
riyetin idareee ıslahı cihetine de gidilmediğinden şikâyeti ve Ar
zuhal Encümeninin benzeri bir müracaat üzerine ittihaz buyur
duğu 3985 sayılı Kararın ışığı altında gerekli tetkikat yapılmak 
suretiyle mumaileyhin kesilen emekli aylığının iadeten tahsisi ve 
verilnıiyen maaşlarının ödenmesi taleplerini mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1944 yılında yaş 
haddinden emekliye ayrılmış olan mumaileyhin vâki isnat se
bebiyle filhakika terkini kaydı cihetine gidilmiş olduğundan; 
Maliye Vekâletinden alınan ilişik mütalâa gereğince, 1683 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinde yazılı; muhakeme olunmak 
üzere açığa çıkarılanların men’i muhakeme, ademimesuliyet 
veya beraatleri halinde açıta geçirdikleri müddetlerin fiilî hiz
metlerinden tenzil olunamıyacağı hükmünden istifade ettirile
rek maaş almaksızın geçen bu 7 yılın fiili hizmetine eklenmesine 
kanuni imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İhtilâfın kaza merciince tetkik ve halli 
lüzumuna binaen; vâki talep hakkında vazife cihetinden tâ-
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Arzuhal Arzuhal ¡sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

yini muameleye mahal olmadığına âzadan Hamdi öner ve Nüz- 
het Ulusoy’un muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1774 14 . V . 1959

5507/5507 Aram Sıkıvan
Hisar caddesi Ali 
Nazmi Ap. No: fi/l.4 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli- 
ğince tanzim olunan tarife dununda az bir bedelle veya hiçbir 
ücret almaksızın proje imzalamış olduğundan; mezkûr Birlik 
Yüksek Haysiyet Divanınca 6325 sayılı Kanun hilâfına verilen 
■iki ay müddetle meslekten memnuniyet cezasının iptali talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; müttehaz ka
rar ve dayandığı mucip sebepler yerinde görüldüğünden talebin 
reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1775 14 . V . 1959

5357/5357 İsmail T a,‘¿delen (Arzuhal hulâsası : Çekmek zorunda bulunduğu 5 aylık diğer 
Ceza Evinde hii- bir cezasının infazının, kimsesizliği ve ziraat mevsimi olması ha
klimin scbiyle tehiri için yaptığı müracaatın is'af olunmadığından şikâ- 
Merie yeti mut azaminindir.)

Gereği düşünüldü : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
400 ncü maddesiyle bu yetki infaz mercii olan müddeiumumi
liğe ait bulunmuş olmasına mebni vâki müracaat üzerine zik- 
rolunan maddei kanuniye müvacehesinde tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1776 14 . V . 1959

4389/4389
4291/4291

4388/4388

Süleyman Ergun
2. Ordu Ordonat 
Malzeme Dağıtım 
Deposunda Topeıı 
Çavuş 
Konya

Talât Fidan 
Bozkurt mahallesi 
İrfan Fidan eliyle 
Savur

(Arzuhallerin hulâsası : Öğretmen okulu mezunlarından olup 
İS nci dönem Polatlı Topçu Okulu talebelerinden iken bir dersten 
muvaffakiyet gösteremiyerek subaylık hakkından mahrum kalmış 
ve çavuş olarak kıtaya sevk edilmiş bulunduklarından; emsalleri 
için Arzuhal Encümeninin 3 . XII . 1959 ğiin ve 989 saydı Kararı 
ile tanınmış olan imtihan hakkından kendilerinin de istifadeleri 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Bu yedeksubay 
talebelerinin meslekin esas dersi olan ve (Atış bataryası, atış 
idaresi, gözetlemeli atış ve gözetlemesiz atış gibi) 4 büyük ana 
branştan teşekkül eden topçuluk dersinden muvaffak olamamış 
bulunduklan; her hangi bir haksızlık iddiasında da bulunul na- 
dığına göre; bunlara bir imtihan hakkı tanınmasının imtihan ve
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

not atma talimatını hükümsüz bırakacağı ve okulların otoriterini 
sarsacağı cihetle muvafıkı mütalâa edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyet ve vazife bakımlarından talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1777 14 . V . 1059

(Arzuhal hulâsası : 10 ı/ıllık ilkokul öğretmeni olup kıılıl¡niş 
olduğu i(> döne») Piyade Yedeksubay Okulunda usulsüz olarak 
yapılan bir imtihan neticesinde iki dersten m uvaffak alamadığı 
için subaylık hakkından mahrum, nıâncn ve maddeten mağdur 
(dilm iş bulunduğundan: (insalleri e/ibi kendisi için de bir imtihan 
iıakkı daha tanınması talebindin ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 3 
dersten muvaffak olamadığı için ^Piyade Yedeksubay Okulu ile 
sınıf okullarındaki yedeksubay kurslarında İmtihan ve Not, At
ma Talimatının» 9 ncu maddesine tevfikan okul öğretim heye
tinin Karakuvvetleri K. İlgınca tasdik olunmuş bulunan kararı 
ile İlmî kifayetsizliğinden dolayı kıta çavuşu çıkarıldığı ve yapı
lan idari muamelede bir usulsüzlük olmadığı ve Devlet Şûrasın
da açtığı idari dâvanın derdesti tetkik bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciinde İncelenmekte olan bir 
hususa taallûk etmekte bulunan talep hakkında vazife cihetin
den encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1778 14 . V . 1959

(Arzuhal hulâsası : Piyade Yedeksubay Okulu ¡(i n a  dönem  
öğrencisi iken iki dersten m uvaffak olamadığı mülâheızasiylc hak
sız ve indi olarak asteğmenlikten mahrum edilmek suretiyle çavuş 
çıkarılmış ve bu haksız muameh aleyhine açmış olduğu idari d â 
vanın da Devlet Şûrasında derdi sti tetkik bulunduğundan hah sil e : 
Arzuhal Encümeninin vekâlet çı yerine ye tiril en 5 Ocak ta 
rihli Kararı ile emsal durum daki arkadaşlarına tanınmış olan -im
tihan hakkının kendisi için eh tanınması talebinden ibarettir.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Harita okuma 
ve kullanma ve istihkâm desteği derslerinden muvaffak olama
mış bulunan müstedi hakkında imtihan ve not talimatnamesinin
9 ncu maddesi tatbik olunmak suretiyle okul müdürünün riya-

5028/5028 Mehmet Sevim
Niv köyünde Öğ
retmen 
Bayburt

4718/4718 Selâhattin Bayram 
5301/5301 Yukarı Pazarda 

Kahveci Mehmet 
Keskin eliyle Ka
raağaç köyünde 
Bolu
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setinde öğretmenlerden müteşekkil kurul tarafından ilmi kifa
yetsizliğinden dolayı çavuş çıkarılmış olduğu kendisine yeni bir 
imtihan hakkı vermeye ve durumunu değiştirmeye imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talep kaza merciince İncelenmekte olan 
bir hususa taallûk etmekte bulunduğundan; vâki müracaat üze
rine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1779 14 . V . 1959

4729/4729 Dursun Akııı
Y. Hamas ilkokul 
Başöğretmeni 
Bardız - Şenkaya 
Erzurum

(Arzuhal hulâsası : iştirak etmiş bulunduğu 27 nci Dönem 
Piyade Yedek Subay Okıdunda bir tek tabiiye dersinden mu
vaffak olamadığı ileri sürülerek yedek subaylık gibi şerefli bir 
hak ve vazifeden mahrum bırakılmış olduğundan bahsile; ara
dan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen bundan büyük bir elenı duy
makta bulunduğundan, bu halkının kendisine iade edilmesi ta
lebine m üt edilirdir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Tabiiye der
sinden 60 tan aşağı not almaması iktiza eden mumaileyhin 4 
numara almış olması sebebiyle talimat aynen tatbik olunmak 
suretiyle çavuş olarak kıtaya sevk edilmiş bulunduğu, meslek 
dersinden hiçbir bilgiye sahibolmıyan bu şahsın ahlâki ve içti
mai bakımlardan ne kadar ileri olursa olsun bilgisizliği sebe
biyle kendisine teslim edilecek vatan evlâtlarını yetiştirmesine 
imkân olamıyacağı, bu bakımdan subaylık hakkının iadesinin 
uygun bulunmadığı mütalâa edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyet ve vazife bakımlarından talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1780 14 . V . 1959

4990/4990 Ahmet Karadeniz (Arzuhal hulâsası : İştirak etmiş olduğu 18 nci Dönem Ye-
V. nci Kor. Top. dek Subay Topçu Okulunda bir tek topçuluk dersinden başarı 
K. Klı Brk. Çvş. gösteremediğinden 250937 sayılı Talimatın 8 nci maddesine 
Çorlu istinaden çavuş olarak kıtaya sevk olunup 1076 sayılı Kanu

nun ihtiyat subaylıktan çıkarılmayı mucip hal ve sebeplen der
piş eden 23 ncii maddesi hilâfına yedek subaylık hakkından mah
rum bırakılmış olduğundan şikâyeti ve talimat kanuna muga-
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Arztüıal
No.

5051/5051

y iv  olamayacağı cihetle mezl;ûr kararın  ip ta li re  yedek subaylık  
lıak re  vazifesinin iade olunması taleplerin i m utazam m ındtr.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin, 
atış bataryası, atış idaresi, g'özetlemeli atış ve gözetlemesiz 
atış gibi 4 büyük ana branjı ihtiva eden topçuluktan muvaf
fak olamadığı için çavuş olarak kıtaya sevk edilmiş bulundu
ğu, bahsettiği maddei kanuniyenin ise okula şevkten önce ve 
subay olarak kıtaya sevk olunduktan sonrakilere kabili tatbik 
olduğu, okula iltihak edenlerin öğrenci stanosuna dâhil bulun
dukları ve meslek dersinde başarı gösteremeyip hiçbir bilgiye 
sahip bulunmaması itibariyle kendisine teslim edilecek vatan 
evlâtlarını yetiştirmesi mümkün olamıyacağı cihetle subaylık 
hakkının iadesinin muvafık olamıyacağı mütalâa edildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyet ve vazife bakımlarından talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1781 14 . V . 1959

Hüseyin Demimin (A rzu h a l hulâsası : 1 8 .Il.1 9 '> !)  yünü rahatsızlanm ış olan
Mimdünıt' köyümle ailesi M ündüm e K öyü  İlkokulu B aşöğretm eni F eride D em ircan’ı 
Muğla • tedavi ettirm ek  iizere hususi m uayenehanesine ye tirm iş olduğu

Muğla 11 asta nesi Doğum ve K adın  H astalıkları M ütehassısı 
S cyfi S ad i P eneap'ın  lüzum  gördüğü kü rta jı yapm ak için ken
dilerinden r>0() lira istm eleri üzerine bunu verm eye m uktedir ol
m adıklarını ve hastanın bir öğretmen olduğuna yöre, tedavinin  
hastanede yapılm ası hususunda vâki rical erin e m ukabil istidada  
b elir tild iğ i şekilde; yal, ışıksız ifadelerle m ukabelede bulunduğun
dan ve hastasını ik i defa hastaneye ya tırd ığ ı halde adı geçen 
doktor tarafından gerekli alâka gösterilm ediği gibi, iyileşm eden  
taburcu ed ild iğ in den ; bizzarure M aarif M üdürünün alâkası ile 
A y d ın  Memleket H astanesine götürm ek zorunda ka ld ığ ın dan ; ec
nebi bir hekim in dahi hastasına yapam ıyacağı bu fena m uamele
den şikâyeti m utazam m nıdır.)

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Valilikçe yaptırılan incelemeye nazaran, hastanın 18 . I I . 1959 
günü haatanenin Nisaiye Servisine yatırıldığı ve tedavi edilerek 
21. n  . 1959 tarihinde şifa ile ve bir hafta istirahatle taburcu 
edildiği, 3 . III. 1959 tarihinde tekrar aynı servise yatırıldığı 
ve nisai patolojik bir bulgu tesbit edilemediğinden bir kere de 
Hariciye Mütehassislığınca muayenesi için mezkûr klinik şefliği
ne yazı yazıldığı, fakat oraca da bir bulgu tesbit edilemediğin
den şifa ile 4 . III. 1959 da Nisaiye Mütehassislığınca taburcu
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Arzuhal A ı zuhal sahibinin
No. adı, soyadı 'Te adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

edilmiş bulunulduğu ve hâdisede adı geçen tabibin her hangi 
bir alâkasızlığı görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep ve şikâyet 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal, olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1782 14 . V . 1959

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale

II. O rtukcıoğlu X . Vlusoy A . II. S eza i
Adanan Bolu D iyarbakır
II. Öner M. D ayıoylıı K . Teıyşi

K o n y a  

S. Sayın
Malatya 

M. Delilt ay a
Y o z g a d  

S. Krona t
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4949/4940

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi E ıcümeıı kararı ve ne sebepten verildiği

S  a l  â h  a l t  i n  A l p ı ı ı a n  Dilekçi : İstidasında beyan ettiği sebeplerden dolayı h a k k m -

I X  u(‘iı J a n d a r m a  * daki hapis cezası ile geri hizmete alınma muamelesinin af vc, ip-
M i i l V t l  i s l i ğ i  m i i l l ı a -  tali gerekeceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemek-
kı Kd. Bııl). I933-3.İ! tedir.
Samsun Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Muhtelif suretlerle 

memuriyet nüfuzunu suiistimal etmekten maunun jandarma bin
başısı Salâhattin Alpmaıı’m askerî mahkemece yapılan muhake
mesi sonunda, bir ay yirmi üç gün hapsine dair bozmaya uyula
rak verilen hükmün Temvizen tasdik edilmek suretiyle katileş
tiğinden tamamen infaz olunduğu ve 1052 yılında tanzim edilen 
sicilinin menfi olmasından dolayı geri hizmete alman mumailey
hin bu bapta Devlet Şûrasında ikame, eylediği dâvanın da vârit 
görülmiyerek reddolunmuş bulunduğu ve bilahara ileriye sür
düğü tashihi karar talebinin de kabule şayan olmamasından ka
bul edilmediği bildirilmektedir.

Dahili Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len ve bu işin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Dahi
liye vekâletleri temsilcileri de : Affı müstelzim bir sebep göre
mediklerini beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin infaz edilnüş cezaya mâtuf af 
talebi dikkate alınacak değer ve mahiyette görülmemesine ve 
geri hizmete alınma muamelesi aleyhine açtığı dâva da idari ka
za merciince incelenerek menfi karara bağlanmış bulunmasına 
binaen her iki cihete mâtuf isteğin zikredilen noktalardan red
dine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1783 27 . V . 1959

Pctro Maııdikas (A rzu lu ıl hulâsası : Taahhüdeim iş olduğu inşaatla bir amelr-
Beyoglu, Aynalı nin ölümü- ile neticelenen düşme hâdisesinden d  o! ayı İstanbul .1n-
Çeşme Çatıkkaş Uy e 3 ncü Ceza M ahkemesince mahkûm edilm iş olduğu 1 sene 8
sokak No: 33 ay hapis cezasının, kendi hareketi He hâdise arasında hiçbir illiye t
İstanbul rc bunda bir taksiri bulunm adığı zira ; inşaatı bu işlerden anlıyan

ikinci bir m ütaahhide bırakm ış, nitekim  Vikan adın daki bu şahsın 
da mahkûm çelilmiş ve inşaal-nı ayrıca bir m im ar r< kontrol cıi'ı 
hendisinin  de bulunduğu ve C um huriyet Başsavcılığınca da bu 
noktai nazarla hükmün ilirazen tetk ik i is ten ild iğ i re İm itira 
zın  13 - 1 i g ib i ufak b ir ekseriyetle reddedilm iş olmasının ortada  
a d lî bir hatanın m evcu d iyetin i ifade etm ekte olduğu göz öuiinc 
alınarak affed ilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye 
alınıp bozmaya uyularak yapılan muhakemesi neticesinde adı 
geçen mahkemece Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu n ad-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

delerine tevfikan mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 22 . XI .
1956 tarihli hükmün Temyizen tasdik edilerek katileştiği, Baş- 
müddeiumumiliğin vâki itirazının da ceza umumi heyetince 
reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan gö- 
rülmiyen af talebi hakkında, bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27 .V .1959

Erzurum  
M. Eyüboğlu

Konya Trabzon Yozgad
S. Sayın O. N. Lcnnioğlu S. Eroıuü,

(Arzuhal sayısı : 239)

1784

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakkale Bolu Diyarbakır

II. Ortalı cıoğlu N. V lusoy M. D ayıoğlu  K. Tetyşi

T. B. M. M. Matbaası
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A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Sayı : 4 3

16.  X I . 1959 Pazartesi

A r z u h a l  s a h i b i n i n  

a d ı .  s o y a d ı  v e  a d r e s i ■n Y r r i l d i ' r i

K â m i l e  K o r k m a z  

H a b a n  D a n ı ş m a n  

O r h a n e l i  

k ö y ü n d e

S i i ı n e r  K u t l u a y  

M e r k e z  C e z a  K \  i n 

d e

K s k i ş e h i r

A r i f  O p i i s  

S < ı l ı i n  k ö y ü n d e  

K a r a c a b e y

N i h a l  A k l ı m a  

Y e n i m a h .  İ m a m  K i i s -  

t e ı ı ı  s o k a k  N o : K i  

İ s t a n b u l  -  H a m i

N a c i  K r o ğ ı ı z  

K e l h ı i d a  m a h a l l e s i  

4 3  ı ı c ü  s o k a k  N o :  1 2  

A k h i s a r

A l i  l î ı z a  S a n  

( Y z a  K v i n d e  m a h 

k û m  

Y a l v a ç

R a m a z a n  Ş e ı ı y ü z  

S u l t a n a h m e t  ( Y z a  

K v i ı ı d e  m a h k û m  

İ s t a n b u l

Z i y a  ( î i ’m g ü r  

• ) .  K .  l ı ğ ı  S i l v a n  K a 

z a  . 1 .  K u m a n d a n l ı ğ ı  

S i l v a n  -  I l i v a r b a k ı r

Dilekçiler : İstidalarında ileriye sürdükleri hal ve sebepler
den dolayı haklarındaki cezaların affı lâzımgeleceğini beyanla 
bu yolda bir karar verilmesini istemektedirler.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçilere taallûk 
eden hükümlerin kanun yolundan geçmek veya bu yolda müra
caat edilmemek suretiyle katileşmiş bulunduğu ve bu hüküm
lerde her hangi bir hata veya isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan vekâlet mü
messili de : Müstedilerin aflarını müstelzim bir sebep göreme
diklerini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin af talepleri dikkate alına
cak değer ve mahiyette görülmediğinden bu taleplerin zikredi
len noktadan reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1785 3. VI 1959
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Arzuhal
No.

4455/4455 
(S. No: 9)

4208/4208 
(S. No: 10)

4102/4102 
(S. No: 11)

4078/4078 
(S. No: 12)

3774/3774 
4148/4148 
5480/5480 

(S. No: 13)

4705/4705 
(S. No: 14)

4767/4767 
(S. No: 15)

4920/4920 
(S. No: 16)

4934/4934 
(S. No: 17)

4935/4935 
(S. No: 18)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

A. İhsan Semerci 
Ceza Evinde mah
kûm 
Fethiye

Mehmet Kırık 
Duraklı Ahatlı kö
yünde 
Gebze

Safiye Doğru 
Muradiye Mahallesi
19 neu sokak No : 
216
Ceyhan

Mehmet Kaplan 
Dâva vekili 
Şarkikaraağaç

Sabriye Esen 
Demirciler Caddesi 
Kalaycı Ramazan 
Çiçek eliyle No: 41 
Soma

Abdullah Dağlı 
Ceza Evinde mah
kûm
Gazianteb

Hüsnü Bağdatlıoğlu 
Yenipazar yerinde 
Kereste Fabrikası 
Uşak

Rıza Ayhak 
Atabey mahallesi 
Kaplan sokak No: 7 
Kastamonu

A. Ali Güner 
Kenger köyü Sıt

ma Savaş Sağlık 
Memuru 
Kula - Manisa

Mustafa Koksal 
Ceza Evinde mah
kûm 
Aydın

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4951/4951 Malik Türk 
(S. No: 19) 19 Mayıs mahallesi 

Mevlevihane caddesi 
No: 8 
Samsun

4954/4954 Navruz Karaduman 
5966/5966 Ceza Evinde malı- 

(S. No: 20) kûm 
İğdır

4876/4876 Nevzat Yılmaz llter 
(S. No: 21) Yenimahalle Serdar 

sokak No: 43/A 
Ankara

4872/4872 Hasaıı Basri Kırkalı 
(S. No: 22) Ceza Evinde mali

kimi 
Bozöyiik

. 4871/4871 Şeydi Karaoğlan 
5963/5963 Ceza Evinde hüküm- 

(S. No: 23) lii
Gazianteb

4855/4855 Bekir Aslan 
(S. No: 24) Ceza Evinde mah

kûm 
Çorum

4772/4772 Halim Kulakoğlu 
(S. No: 25) Zeytinburnu 67 ncı 

sokak No:35 
İstanbul

4835/4835 Ali Okavroz 
5580/5580 Ceza Evinde malı- 

(S. No: 26) kûm
Giresun

4463/4463 İbrahim Akyar 
5831/5831 Şart Mustafa Köyü 

(S. No: 27) Muhtarı 
Salihli

4620/4620 İsmet Coşkun 
(S. No: 28) Ceza Evinde mah

kûm 
Bafra
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A r /Al lı i) I

No.

41)2 1/4621 
6179/617!)

(S. No: 29)

4629/4629 
(8. No: 30)

4630/4630
(S. No: 31)

5307/5307 
(S. No: 34)

4350/4350 
(S. No: 35)

4447/4447
(S. No: 36)

4473/4473
(S. No: 37)

5096/5096 
(S. No: 38)

4637/4637 
(S. No: 39)

4411/4411
(S. No: 40)

A rzuha l  sah ib in in
adı,  soyadı ve adres i Encümen ka ra r ı  ve ne sebepten verildiğ i

Hinine Çağlıyaıı 
Kırbası nahiyesinde 
Beypazarı

Rauf Bayrak 
Ceza Mviııde mah
kûm 
İzmir

.Mustafa Öze 
Ceza Evinde mah
kûm 
Avdın

Gönül Biriz 
1 nci Sv. Tüm.
K. lığı Ord. Bl. İk
mal Subayı esi 
Karaköse

Adem Güclıaıı 
(i ııeı Er Eğit im 
Tuğ. 11 nci Tb. 2 
nci Gr 1 ııei Ks. K. 
I*. V'zb.
Amasya

Mehmet Alay 
Ceza Evinde mah
kûm
Çerkesköy

Sıtkı özpek 
Hıdırlık mahallesi 
eskiyol No: 49 
Bursa

Ayteıı Yıldız 
Kadıköy Kızıltop- 
rak dereyol Kördere 
sokak No: 13 
İstanbul

Af fan Yeke 
1/200 Hd. P. A. P. 
Kd. Yzb.
Başkale - Van

Aytekin Ilgazlıoğlu 
Ceza Evinde mah
kûm 
Adana

463S/4638 Hüseyin Karaca 
5320/5320 Arzılı köyünde 

(S. No: 32) Muratlı - Tekirdağ

4695/4695 Abidiıı Seyhan 
(S. No: 33) Ceza Evinde mah

kûm 
Avanos

Dilekçiler: İstidalarında ileriye sürdükleri hal ve sebepler
den dolayı haklarındaki cezaların affı lâzımgeleceğini beyanla, 
bu yolda bir karar ittihazım istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Dilekçilerin 
mahkûmiyetlerine mütelair | olan hükümler karşısında af 
taleplerinin kabule şayan mütalâa edilmediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak dâvet 
edilen ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye 
ve Millî Müdafaa Vekâletleri K-emnilcileri de: Yukardaki cevabi 
yazıyı tekrarlamışlardır.

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin af talepleri birer birer tet
kik edilmiş ve neticede cümlesi dikkate alınacak değer ve 
mahiyette görülmemiş olduğundan mezkûr taleplerin reddine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1786 3 . V I. 1959
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4971/4971 
(S. No: 41)

4839/4839 
(S. No: 42)

Arzuhal
No.

1687/1687

1686/1686

3752/3752
4917/4917

Şevki öztürk 
Karapı nar köyüııde 
Varto

İsmail Kuranoğlu 
Tank Kd. Üsteğmen 
6 ııcı Zh. Tuğ. Tank 
Tb. İh. Sb.
Kandilli - E m inim

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

Dilekçiler : İlyas Zorlu adındaki şahsın tapu senedinde mu
harrer arazi miktanm tezyidettirmek Hâzineye ait yerleri de fu- 
zulen işgal etmekte olduğundan ve saireden bahsile, kanuni ikti 
zasmın müstacelen yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden alman cevapta; sö
zü edilen araziye mütaallik tapu senedinin mahallen tatbikinden 
sonra tezahür edecek hale göre alâkalı mahkemede iptal ve is
tirdat dâvası açılacağı bildirilmekte ve bu suretle de müşarün
ileyh vekâletçe kanuni iktizasına tevessül edilmiş bulunmakta 
olduğundan, vâki talep ve ihbar münasebetiyle enciimenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1787 3 . V I. 1959

Sadık Tarhun ve ar- Dilekçiler : Arakir kazasının Divriği ve kurulacak vilâyete
kudasları bağlanacağını haber aldıklarından bahsile bunun önlenmesini
Halktan ve tarihî kıymeti bulunan mezkûr kazanın vilâyet haline getiril-
Arapkir meşini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Arapkir kazasının başka bir yere bağ
lanması bahis mevzuu olmamakla beraber vilâyet haline geti 
rilmesi hususunda da bir hazırlık bulunmadığı; Dahiliye Vekâle
tinden alınan cevapta bildirilmekte olduğundan, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1788 3 . V I. 1959

M. Zahir Dalkıran Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı ile iştirakçi
T. II. Kuramımda olarak ilgilendirilmesi icabedeceğinden bahsile, ücretli olarak 
Muhasebeci geçen hizmetlerinden on yılının borçlandmlmasını istemektedir.
Balıkesir

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Emekli Sandığı Kanununun 
102 ve 125 nci maddeleriyle 6881 sayılı Kanun mucibince iştirak-

Alımel Duman 
Kadıkövü Kandıra 
caddesi No: 114 
î/mit

Masan Kavlan 
Kadıkövü Kandıra 
caddesi bilâ No: 
İzmit
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A r/,uh:ı i

No.

5 5 3 4 /5 5 3 4

5 1 8 7 /5 1 S 7 
5 ( I S ! ) / 5 ( ; S f )

3452/3452

çi olarak borçlandırılmasına imkân bulunmadığı Maliye Vekâle
tinin bu baptaki cevabi yazısında bildirilmekte olduğundan vâ
ki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ve dilediği takdirde aynca kaza merciine müracaat 
edebileceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A rzım a; rah ib in in

adı, soyadı ve adresi Kncihıieıı karan ve no sebepten verildiği

1789 3 . VI .1959

Kaya Kava Dilekçi : Köylerinde okul binası yaptırılmasını istemektedir.
Tssısu Köyü Muh
tarı Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Maarif Vekâleti- 
Sarıkanıış - Kara- ne müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep hakkında 
urgan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veril

di.
Xarar No. Karar tarihi

1790 3 . VI .1959

Dilekçi : Meşrutan tahliye hakkından faydalandırılmalını is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Türk Ceza Kanununun 6988 
sayılı Kanunla tadil edilen 13 ve 16 ncı maddeleri mucibince 
meşrutan tahliye hakkından istifade ettirilmesine imkân görüle
mediği Adliye Vekâletinden cevaben bildirilmekte olmasına ve 
mamafih müstedi, hükmü veren mahkemenin reisine müracaatle 
bu baptaki talebini bu riyasete karşı da dermeyan etmekte muh
tar bulunmasına göre vâki talebi hakkında zikredilen sebepler
den encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1791 3 . V I. 1959

Bahattin Eryaşa Dilekçi : Demir ve saire tevzi mallarının dağıtım ve satı-
K n ı e k l i  Y a r b a y  şmda yolsuzluk bulunduğunu beyanla, keyfiyetin mahallinde
Manisa yani Manisa’da tahkik ve tetkike tâbi tutulmasını ve suçlu

görülenler hakkında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye tahsis edilen demirlerin 
mumaileyh tarafından alınmamış olmasından dolayı iki defa 
yapılan tahsisin iptal edildiği ve kamyon lâstiklerinin de 
ebada göre tasnif edilerek yeniden satışa çıkarılması Daimî En
cümence kararlaştırıldığından mezkûr hurda lâstikler hak-

M. Ali Akeimeıı 
Ceza Evinde ıııah 
kûm 
Çivril
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve he sebepten verildiği

kında da bu yolda muamele yapılmış olduğu; Dahiliye Ve
kâletinin bu baptaki cevabi yazısında bildirilmekte olduğun
dan, vâki ihbar münasebetiyle encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1792 3 . V I. 1959

Dilekçi : Alaçam Ceza Evine naklini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ceza evleri Nizamnamesinin 2 nci mad
desi hükmüne göre dilekçinin Alaçam kazası Cezaevine nak
line imkân olmadığı Adliye Vekâletinden cevaben bildirilmek
te olduğundan vâki talep hakkında encümenimizce muamele 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1793 3 . V I. 1959

Dilekçiler : Seyfi Kabakçı adındaki şahsı öldüren kimselerin 
serbest bırakıldıklarından bahsile, kanuni icabının yapılma
sını istemektedirler.

Gereli düşünüldü : Mezkûr ölüm hâdisesinin maznunlan 
olduğu anlaşılan kimseler hakkında ikame edilen âmme dâ
vası üzerine ilk tahkikata başlanmış olup ancak delil kifayet
sizliğinden dolayı . maznunların tevkif edilemedikleri; Adliye 
Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte olduğundan, 
vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1794 3 . VI . 1959

Dilekçi : Babasının öldürülmüş olmasına rağmen eceliyle 
vefat ettiği kabul edilerek adlî takibata geçilmediğini be 
yanla, kanuni iktizasının yapılması istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ölüm hâdisesiyle ilgili olarak 
bâzı kimseler hakkında âmme dâvası açılmış olduğu ve taki
batın devamettiği Adliye Vekâletinden alman cevabi yazıda 
bildirilmekte olduğundan vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3259/3259 Mehmet Sarıl
Akpınar köyünde 
Kırklareli - Vize

4504/4504 Kâzım Kabakçı ve 
arkadaşları 
Hacılar köyünde 
Çaycuma

3800/3800 Ahmet Kurt 
Ceza Evinde 
mahkûm 
Samsun

1795 3 . VI . 1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

1286/1286 Cuma Korkut ve ar- Dilekçiler : Köylerinde nahiye kurulmasını istemektedirler.
kadaşları
Hiyam köyünde 1). Gereği düşünüldü : 5442 sayılı Î1 İdaresi Kanunu hüküm-
P. Ocak Başkanı lerine göre bu hususta vilâyet yetkili kurullarınca ittihaz
Nizip edilmiş bir karar bulunmadığı cihetle dileğin yerine getiril

mesine şimdilik imkân görülemediği; Dahiliye Vekâletinin bu 
baptaki cevabi yazısında bildirilmekte olduğundan, vâki istek 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

1796 3 . VI . 1959

4443/444.“! Saniye Özbulut ve Dilekçiler: Askerde iken vefat eden kocalarından kendile-
arkadaşları rine maaş bağlanması hakkında Millî Müdafaa Vekâletine yap-
Sümerk öyünde tıkları müracaatlere şimdiye kadalr bir cevap verilmediğini
Fındıklı beyanla, iktizasının bir an evvel ifası hususunun sağlanmasın;

. istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerden Saniye Özbulut'un maaş 
mevzuunda tekevvün eden ihtilâf üzerine Devlet Şurasına 
müracaatle vekâlet aleyhinde dâva açtığı ve Zehra Gümüş ile 
Elmas Karaşahin’in, kendilerine aylık bağlanması hakkında 
vekâlete bir müracaatte bulunmamış olduklan, Salise Yıl
maz’m kocasının şehidolduğuna dair resmî bir kayda rastlan
madığı; Millî Müdafaa Vekâletinden cevaben bildirilmiş oldu
ğundan, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden encüme 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karaı 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1797 3 . VI . 1959

4223/4223 Ahmet likaya ve ar
kadaşları
Barakmuslu Köyü 
Muhtarı 
U 0.111

Dilekçiler: Köyleri ile Sille nahiyesine bağlı Tepeköyü ara
sındaki hudut ihtilâfının bu baptaki karar gereğince bir an 
evvel halledilmesi ve iki köy halkı r{rasmda vukuu muhtemel 
kavgalann önlenmesini temin edecek tedbirlerin de müstacelen 
alınması hususlannin sağlanmasını istemektedirler. |

Gereği düşünüldü: iki köy aranandaki hudut ihtilâfının 
1580 sayılı Belediye Kanununun 6 ncı maddesi gereğince hal
ledildiği ve bu husustaki kurul kararlarının toprak üzerinde 
tatbik edilmek üzere ilgili kaymakamlık ile nahiye müdür
lüğüne tebligat yapıldığı ve bu arada muktazi emniyet tedbir
lerinin alınması için alâkalılara da direktif verildiği; Dahi
liye Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte olduğun



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad ı, soyad ı ve adresi E ı eümcıı k a ran  w* ne sebepten verild iğ i

dan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1798 3 . VI . 1959

Dilekçi : Azort nahiyesinde kurulan Belediye teşkilâtının 
usulsüz ve kanunsuz olduğunu boyan etmekte, bu baptaki maz
bataların sahteliği üzerinde durmakta ve Erikli mahallesinin 
tekrar köy hükmi şahsiyetini alması hususunda yaptıkları mü- 
racaatlerin sürüncemede kaldığını bildirerek kanuni icabının 
yerine getirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta, 
adı geçen nahiyenin kuruluş tarzında ve buna miıteferri mua
melelerde bir yolsuzluk ve kanunsuzluk bulunmadığının bitıet- 
kik anlaşıldığı ve Erikli mahallesinin tekrar müstakil bir köy 
olması husununun da İncelenmekte bulunduğu bildirilmekte ol
duğundan, vâki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1799 3 . VI 1959

Dilekçi : Muğla Cumhuriyet Müddeiumumisi ile Ceza Evi 
Müdürünün, kendisi ile on arkadaş?m haksız olarak Denisli Ce
za Evine hücre cezalarını çekmek üzere gönderdiklerini, hücre 
cezasını ikmal ettiği halde Muğla Casa Evine iade edilmediğini 
beyanla, kanuni icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin şikâyeti Adliye Vekâletince 
tetkik edilerek neticede muahazayı mucip bir yolsuzluk görüle
memiş olmasına mebni vâki şikâyet hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1800 3 . V I. 1959

Dilekçi : Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kombinası ile ak
dettikleri mukavelenin yerine getirilmesi tarihinin üç ay müd
detle uzatılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Kombinaya karsı vâki olan 
taahhüdünü hiçbir veçhile yerine getirmediği ve binaenaleyh 
iyiniyet sahibi olmadığının anlaşıldığı vo bu sebeple münakit 
mukavelenin mezkûr kombinaca feshine tevessül olunduğu Ti

5218/5218 Kâzım Gürel
Atatürk caddesi 
İpekçi Han kat 2. 
No: 18 
Bursa

4759/4750 Ali Nazlı
Ceza Evinde matı-
kvım
Denizi i

13493/12913 Ali Dinler
Azort Bucağı Erikli 
Mahalle Muhtarı 
Tortum - Erzurum
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cüret Vekâletinden cevaben bildirilmekte olmasına binaen vâki 
talep hakkında encümenim izce muamele tâyinine mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

A r/ıılu ;I A r/.u lu ıl sa b ib in in

,\(ı. ad ı. soyadı ve adıv.si E ncüm en kararı ve no sebeplen verild iğ i

1801 3 . VI 1959

;{:r>3/3i>r>:? SevTul l ah  Çel ik  Dilekçi : Kendisi ile ortağının kira ile kullanmakta olduk-
Kur1 u l us  mahalh-s i  lan dükkânı, irinde bulunmadıkları bir sırada mal sahibinin 
S i v r i h i s a r  caddes i  açarak, eşyalarını dışarı attıktan sonra fazla fiyatla mezkûr 
No: S8/92 dükkânı başkasına kiraya verdiğini ve bu hususta mahallî Cam-
îJo!,ii 11 huriyet Müddeiumumiliğine yaptığı şikâyetten, uzun zaman geç

mesine rağmen, henüz bir netice alamadığını beyanla, kanuni 
iktizasının bir an evvel yapılması hususunun sağlanmasını iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Kendiliğinden ihkakı hak suçundan do
layı mal sahibi aleyhine açılan âmme dâvasına ait tahkikatın 
devam etmekte olup bu bapta alâkalıların muahazelerini mucip 
bir gecikme görülemediği Adliye Vekâletinden cevaben bildiril
mekte olmasına binaen vâki talep ve şikâyet hakkında encüme
nimizse muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1802 3 . VI 1959

INi!40/Io9(iS Salih Konyalı Dilekçi : Firari Artin Firekyana ait gayrimenkuller hak-
Aksaray, Millet kıııda ihbarda bulunmalrta ve kanuni icabının yapılmasını
caddesi No: 14 istemektedir.

lanh Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden bu hususta alman 
cevapta; mü Jtecli Salih Konyalı tarafından vâki ihbar üze
rinde ehemmiyetle durularak bahsi geçen firari şahsın em
valinin Hâzineye intikal ettirildiği ve başka gayrimenkulü 
olup olmadığının da araştırılmakta olduğu bildirilmekte ol
masına ve bu suretle müşarünileyh vekâlet, ihbarın taallûk et
tiği gayrimenkuller hakkında kanuni icabmı yerine getirmiş bu
lunmasına binaen, bu bapta enciimenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1803 3 V I. 1959

/:is77 Y u s u f  S a v a ş  Dilekçi : Bir kısım arazinin sureti intikal ve tasarrufun-
( ' ¡ ü ı ı g ö n n e z  k ö y ü n d e  dairi, kanunsuzluğa ve saireye işaretle gereğinin, mahalline 
A k ç a k a l e  müfettiş izamı suretiyle yapılmasını istemetkedir.

Gereği düşünüldü Maliye Vekâletinden alınan cevapta



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

Dilekçinin icarı altmda bulunan ve Hâzinenin hususi mülki
yetinde olan arazi hakkında Ahmet Şanal ve arkadaşları ta
rafından (Akçakale) Asliye Mahkemesinde açılan dâvanın 
derdest bulunduğu ve diğer arazinin halen mutasarrıfı görü
nen kimselere ne suretle intikal ettiğinin araştırılmakta olup 
neticesine göre işlem yapılacağı bildirilmekte olduğundan, 
vâki ihbar dolayısiyle encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1804 3 . VI .1959

5523/5523 Makbule Akça Dilekçi : Dâvasını taldbetmek üzere tevkil ettiği avuka-
B ey koz Kavakdere tm, vekâlet ücreti beş yüz lirayı peşinen almış olmasına rağ-
No:78 men vaizfesini yapmıyarak mezkûr dâvanın düşmesine sebe-
îstanbul biyet verdiğini beyanla, hakkının korunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kanun yoluna müracaat 
etmesi lâzımgeleceğinden vâki talebinin bu sebepten encüme
nimizce tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1805 3 VI. 1959

5501/5501 Mehmet Tekin 
înli mahallesi D. P. 
Ocak Başkanı 
Sarayönü

Dilekçi : Fakir ve toprağa muhtaç 52 vatandaşa arazi ve
rilmemekte olduğunu beyanla, verilmesi hususunun sağlan
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Toprak isteğinde bulunanların usulü 
dairesinde îmar ve İskân Vekâletine müracaat etmeleri lâzım- 
geleceğinden vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1806 3 . V I. 1959

5462/5462 Şevket Dokuyucu 
Denizciler caddesi 
C. E. K. Apartmanı 
Daire 8 
Ankara

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetinin emeklilik sü
resine eklenmesi hakkmdaki müracaatinin birtakım şekli ve 
usulü muameleler yüzünden is’afi cihetine gidilmediğini ve bu 
baptaki müzeyyel maddede boşluklar bulunduğunu beyanla, bu 
boşlukların yeni bir kanunla doldurulmasını ve bu suretle sözü 
geçen hizmetinin tekaütlük müddetine ilâvesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evrak arasında tiıevcut Devlet Şûrası 
ilâmına nazaran, dilekçinin Millî Mücadelede geçen hizmetini 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devrettirmek üzere
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Arzuhal

No.

5458/5458

5566/5566

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

mensubolduğu idarenin bağlı bulunduğu vilâyete müracaat et
mesi lâzımgeleceğine ve 788 sayüı Memurin Kanununa mmey- 
yel maddenin ilga edilmiş olması hasebiyle şu veya bu şekilde 
tadili bahis konusu olamayacağına binaen vâki talep hakkında 
bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1807 3 . V I. 1959

Dilekçiler : 2836 sayılı Kanunla kurulmuş olan Tarım Kredi 
Kooperatifleri memurlarının da son defa kabul edilen yüzde yüz 
zamdan faydalandırılmaları bu baptaki kanunun ruh ve maksa
dına tamamen uygun düşeceği halde, sözü geçen memurların bu 
zamdan ancak % 30 nispetinde istifade ettirilmiş olduklarım 
beyanla, mezkûr yüzde yüz zammın kendilerine de teşmilini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin aynı mevzuu hakkında Dev
let Şûrasına da müracaatte bulundukları istidaları mündereca- 
tından anlaşılacağı cihetle vâki talep münasebetiyle encümeni
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1808 3 . V I. 1959

Dilekçi : Millî Mücadelede geçen hizmetinin, Temmuz 1959 
tarihinde 24 sene 8 ay bulacak olan fiilî hizmetine ilâvesi halin
de emeklilik ikramiyesini alabileceğini, kendisi tekaüde tâbi Bü
yük Millet Meclisi hademesi olduğu ve müzeyyel maddenin ise 
yalnız Memurin Kanununun şümulüne giren memurlar hakkın
da tatbik edilegelmekte bulunduğu için, mezkûr madde hük
münden istifade ettirilemiyeceğinin tarafına tebliğ edildiğini, 
halbuki kanun vaz’ının memur ve müstahdem diye bir fark gö
zetmediğinin, sözü geçen müzeyyel maddenin sureti şevkinden 
anlaşıldığını beyanla, bu maddenin kendi ve emsaline de şâmil 
olduğunun bir tefsir veya kararla tâyin ve tesbit edilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Temmuz 1959 tarihinde 
yaş haddinden tekaüde sevk edileceğine göre halen hakkında 
tesis edilmiş bir muamele mevcudolmadığından, vâla talebinin 
şimdilik tetkikine mahal bulunmadığına, âzadan Mustafa Nuri 
Okcuoğlu’nun vâki muhalefetine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Mehmet Ali Altay 
T. B. M. M. odacısı 
Ankara

Muzaffer Çevikli ve 
arkadaşları 
ISO sayılı Tarım Kre
di Kooperatifi Muti. 
Kayseri

1809 3 . V I. 1959
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5463/5463

Arzuhal
No.

5537/5537

Gazi Erşan 
Teşvikiye, Büyük- 
çiftlik Dutlukiçi 
No: 8/1 
İstanbul

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

Hayrullah îbak 
Kara Keş köyünde 
Tirebolu

Dilekçi : İstanbul Asliye 2 nci Hukuk Hâkimi Fevzi Muhip 
Alp er ei).’in beş sene devam eden muhakemeden sonra dâvasını 
haksız ve kanunsuz olarak reddettiğini ve bu sebeple mumaileyh 
hâkimden şikâyetçi olduğunu beyanla, kanuni iktizasının yapıl
ması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki şikâyetinden dolayı ka
nun yoluna müracaat etmesi lâzımgeleceğinden bu hususta zik
redilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1810 3 . V I. 1959

Dilekçi : Çalışma gücünün % 75 şini kaybettiğinden bah- 
sile kendisine İşçi Sigortaları Kurumunca malüliyet geliri bağ
lanması hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önce Çalışma 
Vekâletine ve ihtilâfın devamı halinde de vazifeli kaza mer
ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

II;1 r a r  No.

1811

Karar tarihi____
3 . V I.1959

5539/5539 Arize Peten 
Hocaahmet mahalle
si No: 13 
Tokad

Dilekçi : Tokad arazi kadastro komisyonunca elinden alın
mış olan tapulu arazisinin tarafına iadesi lâzımgeleceğinden 
bahsile, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedinin vâki, talebinden dolayı va
zifeli kaza merciine müracaatte bulunması icabedeceğinden 
mezkûr talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1812 3 . V I.1959

5540/5540 Huriye Meriç 
Kurtuluş caddesi 
No : 202
Kurtuluş - İstanbul

Dilekçi : Vazife malûlü olarak vefat eden eşinden dul ma
aşı bağlanması hakkmdaki talebinin Dahiliye Vekâletince ter
viç edilmediğinden bahsile, sözü geçen maaşın tahsisi hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta vazifeli kaza 
merciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki tale
binin bu sebepten encümenimizce tetkik mevzuu yapılamaya
cağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1813 3 V I . 1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5448/5448 Süleyman Turhan 
5860/5860 Tok

Dereyi Kasaran ma
hallesi No: 168 
Bingöl

E r ei'unen k a r a n  v J  nv '-ebep ten  v e rild iğ i

Dilekçi : 65 yaşını ikmal ettiğini beyanla, Gelir Vergisin
den muaf tutulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta alâkalı makama 
müracaatte bulunması icabedeceğinden vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1814 3 . V I. 1959

2492/2492 Ayşe Kopgel ve ar- Dilekçiler : Mahkemede mevcut bir men i müdahale dâva-
kada.şları sının geçirdiği safahattan ve bu husustaki şikâyete Adliye Ve-
Ş en kava kâletince bir cevap verilmediğinden vesaireden bahsile, kanu

ni icabının müstacelen yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun açık 
ve kesin hükümlerine göre teşriî uzvun mahkemelerin vazi
fe ve salâhiyetine ve dâvaların safahat ve seyrine müessir ola
cak şekilde karar ittihazına yetkisi bulunmamasına ve şikâ
yetle ilgili olarak Adliye Vekâletinden alman cevaptan, mez
kûr şikâyete konu ittihaz edilen dâva hakkındaki muhakeme 
safahatının müşarünileyh vekâletçe takip edilmesinin uygun

•  görüldüğü anlaşılmasına binaen, vâki talep hakkında encüme
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1815 3 . V I. 1959

2388/2388 Salih Elet im Dilekçi : istimlâki kararlaştırılarak bedeli takdir ettirilen
Yakuplu köyünde bir yer, Avukat Kâmil Nazım’m müekkiline aidolmadığı halde, 
Büyükçekmece - ts- adı geçen avukatın Devlet Karayollarından (240 000) liranın 
t an bul haksız olarak tahsilini teminen hüküm istihsal etmiş bulunduğu

nu ve bu suretle Hâzinenin zarara uğratıldığını ileri sürerek, 
kanuni iktizasının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevabi ya
zıda, bütün safahatı gösterilmiş olan mezkûr dâva zımmnda is
timlâk bedelinin tezyidi hakkında mahkemeden verilen hüküm 
katileşmemiş olduğu cihetle alâkalıların bu hükmü tebellüğ et
mek suretiyle kanun yoluna müracaat etmeleri mümkün olup bu 
meselede idari veya teşriî yolla bir işlem yapılmasına imkân gö
rülemediğinden, vâki talebin bu sebepten encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1816 3 . V I. 1959
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3733/3733

A r z u h a l

N o .

5559/5559

5576/5576

5583/5583

Ömer Cam 
Akkuş Kuz Köyü 
D. P. Bucak Balka
nı
Çarşamba

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Ahmet Güler adındaki şahsın şüpheli ölümü dolayı- 
siyle mahallî C. Müddeiumumiliğine ihbarda bulunulduğu halde 
müddeiumuminin hâdise yerine gitmiyerek cesedi kaza merke
zine getirdiğinden bahsile kanuni icabının yapılmasını istemek- 
tedir- -

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevaptan, 
keyfiyetin tahkikine başlandığı ve neticesine göre mesuller hak
kında muamele yapılacağı bildirilmekte olduğundan, vâki talep 
dolayısiyle encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1817 3. V I. 1959

Mehmet Parlak 
Ziyare köyünde 
Amasya

Dilekçi : Amasya Cezaevi başgardiyanlarından ve sair kim
selerden şikâyet etmekte ve bu cezaevi muamelâtının bir müfet
tiş marifetiyle tetkik ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Adliye Vekâletine 
müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep ve şikâyeti 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

1818 3 . VI 1959

Dilekçiler : Aziz Kahraman ve arkadaşlannın kendilerine 
reva gördükleri zulümden dolayı köylerinden kaçarak Eleşkirt’
in diğer bir köyüne sığındıklannı ve adı geçen Aziz Kahraman 
ve* arkadaşlan tarafından emlâk ve arazilerinin zaptedildiğini 
beyanla, bu hale son verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin bu hususta Dahiliye Vekâle
tine aynca müracaatta bulunmalan lâzımgeleceğinden vâki is
tekleri hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1819 3 . V I. 1959

Mehmet Şükrü Usta Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından verilen l . V .  1959 
Ceza Evinde mah- tarihli istidası çok kötü ve okunmasına imkân olmıyan bir el 
kûm yazısiyle yazılmış olduğu cihetle Büyük Millet Meclisine ne se-
Ardaşen bepten ve ne maksatla müracaat edildiği anlaşılmadığından,

müstedi Mehmet Şükrü Ustanın, yazı makinesi veya okunaklı 
bir el yazısiyle yazılmış yeni bir istida ile tekrar müracaatı ha

Tahir ve Bahaettin 
Kılıç.
Musuryan köyünde 
Eleşkirt



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

linde icabı yapılmak üzere, okunamadığı yukarda belirtilen di
lekçe üzerine encümenimize muamele tâyinine mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1820 3 . VI . 1959

Dilekçi : Haşan Işık adındaki şahsın elbise hırsızlığı yapmış 
olduğu halde Antalya C. Müddeiumumiliğince hakkında takip
sizlik karan verildiğini beyanla, adı geçenin kanuni muameleye 
tâbi tutulması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine tebliğ1 edilmiş olan 
mezkûr ademitakip kanın aleyhine itiraz yoluna başvurması 
lâzımgeleceğinden vâki talebinin bu sebepten encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1821 3 . V I. 1959

Dilekçi : Adana Barosu Disiplin Meclisince ittihaz edilip 
kendisine bir tevbih cezası verilmesine mütedair bulunan karar
la, bu kararın tasdiki hakkındaki Haysiyet Divanı kararının 
kaldınlmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen Disiplin Meclisi kararında 
istinadedilen maddi ve kanuni delillere ve buna mâtuf itirazın 
reddi hakkındaki Haysiyet Divanı karanna göre dilekçinin ta
lebi kabule şayan bulunmadığından mezkûr talebin reddine, âza- 
dan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karsı ekse
riyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1822 3 . VI 1959

5229/5229 Mehmet Yıldırım Dilekçi : Haksız yere mahkûm edildiğini ve bu baptaki dos-
5230/5230 Gedikli köyünde yanın tetkiki h ilinde iddiasının yerinde olduğunun anlaşılaca-

Giresun ğım beyanla, kanuni icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Ruhsatsız silâh taşımaktan maznun di
lekçinin Giresun Asliye Ceza Mahkemesince yapılan duruşması 
sonunda, 6136 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince üç ay 
hapis ve yüz lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair veri
len hükmün Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve 
mezkûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği Adliye Vekâle-

4616/4616 Sabri Baykanı 
Baro Avukatı 
Adana

5535/5535 Osman Ünal
Aşağı Pazarda Ko- 
lonyacı Ali Yakar 
Y anında 
Antalya
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Arzuhal Arzulu,l sahibinin
No. adı. soyadı ve adresi E içilmen kararı ve ne sebepten verildiği

tinin cevabi yazısında bildirilmekte olmasına göre vâki talep ve 
şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1823 3 . V I. 1959

Dilekçiler : Hapis cezalarını çektiklerini, fer’i cezalarının da 
hükmü veren mahkemece ref edildiğini beyanla, askerî mahke
mece hükmedilen mezkûr cezaların hukuki neticelere de sâri ve 
şâmil surette tamamen affını istemektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ezcümle : Af 
yetkisinin Yüksek Meclise mevdu olduğu beyan edilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak bu işlerin 
müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye ve Millî Müdafaa Ve
kâletleri temsilcileri de : Yukardaki cevabi ¡yazıyı tekrarlamış
lardır.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin son defa vâki af talepleri de 
dikkate alınacak mahiyette görülmediğinden mezkûr taleplerin 
bu sebepten reddine; âzadan Nüzhet Ulusoy, Kâmil Tayşi ve 
Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun vâki muhalefetlerine karşı, mevcu
dun mutlak ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4942/4942 Açlan Sayıl garı ve 
Yılmaz Çolpan 
Cami sokak No: 18 
Yenimahalle - An
kara

5053/5053 Nejat Özön 
4098/4098 Bahçelievler 60 ncı 

sokak Emekli San- 
■ dığı evleri No: 51 

Ankara

1824 3 . V I. 1959

4764/4764

2746/274*!

Kâzım Çiçek 
Kababürük köyünde 
Çarşamba - Samsun

Voli Haspolat 
Ceza Evinde mah
kûm 
Yozead

Dilekçiler : Haklarındaki hapis ve para cezalarının 
istemektedirler.

affını

Gereği düşünüldü : Gerek Adliye Vekâletinin cevabi yazı
sından gerekse mümessilinin encümen huzurunda vâki beyanın
dan, dilekçiler hakkındaki cezaların henüz katileşmediği anla
şıldığından, vâki af taleplerinin bu sebepten halen tetkikine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1825 3 . V I.1959

5268/5268 Muazzez Ar Dilekçi : Devlet Şûrasından aldığı karar gereğince kıdem
İlkokul öğretmeni ve maaş nm 6273 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yüksel- 
Mamak - Ankara ti’mesi lâzım^elirken, Maarif Vekâletinin bu lüzumu şimdiye 

kadar yerine getirmediğini beyanla, iktizasının müstacelen 
yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Devlet 
Şûrasından aldığı 11 . XI . 1958 gün ve 2420 sayılı Kara!1 gere
ğince 6273 sayılı Kanunla maaş ve kıdeminin 1 . III . 1954 
tarihinden itibaren emsalleri ile birlikte yeniden ayarlana-
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A rz uh a l
.No.

.ir>45/554r» 
S. N o: 48)

5542/5542 
i S. No: 44)

5 5 6 l ) / 5 5 6 ( )  

( S .  N o :  4 5 )

5563/5563 
("S. No : 4fi)

5564/5564 
(8. No: 47)

5543/5543 
(S. No: 48 'ı

5574/5574 
S. No: 40)

bilmesini temin için bir kanun layihasının hazırlandığı ve ta
sarının kanunlaşması halinde bu gibilerin durumlarının düzel
tileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabında bahis mevzuu edilen 
kanun lâyihasının bir an evvel Büyük Millet Meclisine sevkı 
esbabının vekâletçe istikmal edilerek neticede dilekçi ile 
emsali hakkında Devlet Şûramdan verilmiş ve muhkem kaziye 
halini almış olan ilâmların süratle infazı lüzumuna ittifakla 
"karar verildi. \

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibin in
adı. sov;;<h v<> adresi Encüm en kararı ve ne sebepten \erildiği

1826 3 . VI . 1959

Dr. Niyazi Akı Dilekçi : 6980 sayıb Kanunla tahdidedilen borçlanma süre-
!. T. Ü. Teknik Oku- sinin daha bir müddet uzatılmasını istemektedir.
lu Fransızca. Okut 
inanı
Maçka - İstanbul

Mehmet Kayaoğlu Dilekçi : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkarı İm anını
Ceza Evinde inalı- istemektedir, 
kûm
Sarayköy

Latif (¡üntek Dilekçi : Yurda ithal etmek istediği üç tekerlekli hasta ar-ı-
t. T. O. Maden Fa- basının, iki ayağım kaybetmiş bir vatandaş olduğu nazara alı- 
kii İl esi memuru nar ak, Gümrük Resminden muaf tutulması hususunda Büyük
Taksim - İstanbul Millet Meclisince bir karar verilmesini istemektedir.

Kinin (Üin Dilekçi : Zimmetine 500 liradan fazla para geçirip de öde-
Koııak mahallesinde miş olanların 5677 sayılı Kanunun 1 nci >naddesi hükmünden 
eski mahkeme baş- istifade ettirilmesini sağhyacak bir kanun çıkarılmasını iste- 
kâtibı inektedir.
Vat ağan

Emin (¡ün Dilekçi : Adliye başkâtiplerine de dâvavekilliği ruhsatııa-
Kona mahallesi es- mesi verilmesini istemektedir.
ki mahkeme başkâ
tibi
Yatağan ^

A. Haindi Bıyıklı- Dilekçi : Emekli maaşının, vatani hizmet tertibinden ya
rım pılacak bir zamla arttırılmasını istemektedir.
Bahadırlar sokak 
N o:9/4
K urtuluş - Cebeci

Mehmet Alptekin ve Dilekçiler : Nahiyelerinin kaza haline getirilmesini iste- 
arkadaşları inektedirler.
D. P. Ocak Başkanı 
Damal
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Arzuhal
No.

5572/5572 
(S. No: 50)

5573/5573 
(S. No: 51)

5575/5575 
(S. No: 52)

5556/5556 
(S. No: 53)

5577/5577
(S. No: 54)

5578/5578 
(S. No: 55)

5582/5582 
(»S. No: 56)

5584/5584 
ı,8. N’o : 57)

5585/5585 
(S. No: 58)

Cuma Saltiirk vc 
arkadaşları 
D. P. Ocak Başkanı 
Dam U

Mehmet Alp ve ar
kadaşları
D. P. Ocak Başkanı 
D amal

Rıza Cakabey ve ar
kadaşları
Park Köyü İhtiyar
Heyeti
Danışıl

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

Dilekçiler
inektedirler.

Nahiyelerinin kaza haline getirilmesini iste-

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş 
olan taleplerin yeni bir tefsir ve kanun teklifi mevzuu ile il
gili olduğu anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu se
bepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1827 3 . V I.1959

Yusuf Bozdağ ve 
arkadaşları 
Bahşiş köyü miis- 
tahsıllan 
Tarsus

M. A)i Davulcu 
Yukarı Sevil kövüıı-

Dilekçiler : Pamuk bedelinden mütevellit alacaklarının, 
Pamuk Kooperatifi tarafından hemen kendilerine ödenmesi 
hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Mâlûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

Çal

Yağcılar köyü ile di
ğer köyler ihtiyar 
heyetleri 
Tortum

Mehmet Şemsettin 
Sultan tepe Yenidiin- 
ya sokak No: 
Üsküdar - İstanbul

Nahide Altınöz 
Kurtuluş caddesi 
No : 24(i 
Antakya

Nezih Oğul t ürk 
29. Tüm. istihkâm 
Taburu Is. Yzb. 3.
Bl. K.
Erzurum

Dilekçiler : Kredilerinin yüz bin liraya çıkarılması için 
Zirat Bankasına emir verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü istemektedir.

Dilekçi : Tütün ikramiyesinin verilmediğini beyanla, öden
mesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Fen okulu mezunu ve istihkâm subayı olduğunu 
beyanla, kendisine de mühendislik hak ve unvanının verilmesini 
istemektedir.
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A rzu h a l A rzu h a l sa h ib in in
N o . a d ı, so y a d ı v e  ad resi E n cü m en  k a ra n  ve ııc seb ep ten  v er ild iğ i

5586/5580 Sad ık  A ltım  ve ;ır- Dilekçiler : Kasalarına bir orman tahdit komisyonu gönde-
(S. N o: 59) kadasları rilmesini istemektedirler.

Tepeköy .Muhtarı 
Savsat

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili idari makam ve 
mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen 
hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâ
yetler hakkında Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
sine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ve müstedilerin sözü geçen makam veya mercilere usulü dai
resinde ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1828 3 . V I . 1959

5587/5587 Ali Dede Çetinoğlu Dilekçi : Uzatmalı andarma onbaşısı iken kanuna uymıyan
il L uzatmalı, 10598 bir şekilde terhis edildiğini beyanla, durumunun incelenerek
dosya sayılı terhise mütaallik muamelenin kaldırılmasını ve tekrar mesleke

Atfa - Nazilli Av- alınmasını istemektedir.
III Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından ileriye sürülüp mahi

yeti ismi hizasında gösterilen talep, adli veya idari kaza merci
ince incelenerek karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgel- 
miş olan hususlara taallûk ettiğinden, mezkûr talebin Dahili 
Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümeni
mizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1829 3 . V I . 1959

Keis
Çorum

M. M.
Samsun

//. Ortnkcıoğtu .V. TTlusoy

K atip  
Ç a n ak k a le  

.1. II. S'ezeri
B ingöl Bolu D iy a rb ak ır

.1/. :V. Okcuoğltt M. D ayıoğlu K. T a y  si

E rzurum  
1/. E yü b o ğ lv

Konya 
S.  Say ın

\iğde 
İ. Gilveıı

T rabzon  
O. N. L ennioâ lu

(Arzuhal sayısı : 119)
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.Devre

1

A r z u h a  1 

No.

5432/5432

: XI İçtima : 3T» 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

Savı 4 4  $-

1 8 . X I . 1959 Çarşamba

A r z u h a l  s a h i h i n i n

a d ı ,  s o y a d ı  v e  a d r e s i  E n c ü m e n  k a r a r ı  v e  n e  s e b e p t e n  v e r i l d i ğ i

Um i ıı Öğretmen ( A r z u h a l l e r i n  h u l â s a s ı  : (>:>73 s a y ı l ı  K a n u n u n ,  t a t b i k i n d e  m i ik -

Eskicağa Okul te.se p  k ı d e m l e r i n i n  n a z a r a  a l ı n m a m a s ı  s e b e b i y l e  D e v l e t  Ş û r a s ı n a

öğretmeni m ü  r a r  aut e d i p  l e h l e r in e  i s t i h s a l  e t m i ş  b u l u n d u k l a r ı  i l i ş ik  i l â m -

Gemle l a m ı  M a a r i f  V e k â l e l i n c e  i n f a z  o l u n m a d ı ğ ı n d a n  ş i k â y e t i  m u t a -

•• zavımındır.)Abdullah Oz^uven
Ziya (rökalp İlk- Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedılerin Dev-
okul Öğretmeni iet Şûrasından aldıkları şahsi kararlar gereğince 6273 sayılı
Gerede Kanun dairesinde maaş ve kıdemlerinde 1 . III . 1954 tarihinden

itibaren emsalleri ile birlikte yeniden ayarlama yapılabilme
sini temin için bir kanun tasarısı hazırlanıp muameleye ko
nulmuş olduğu ve en kısa bir zamanda Vekiller Heyetine su
nulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tasdikli birer sureti dosya arasında 
bulunan bahis konusu Devlet Şûrası ilâmları ile, vekâletin müs- 
tediler hakkmda tesis ettiği tasarruflar sarahaten iptal olun
muş ve intibak muamelelerinin; mezkûr kanunla iktisabe- 
decekleri derece ve kıdemlerin kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte almakta oldukları maaş derecesinde geçen müddetle
rine ilâvesi suretiyle ıslah hükme bağlanmış bulunmaktadır. 
Mezkûr ilâmın her ne sebeple olursa olsun tehiri infazı Teş
kilâtı Esasiye Kanunu hükümlerine müstafi ve gayrikabili 
tecviz bulunmuş olduğundan; makable sâri kadro)ar alınmak 
suretiyle zikrolunan 6273 sayılı Kanun dairesinde infaz esba
bının Maarif Vekâletince darakap istikmali lüzumuna ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1830 10 . V I. 1959



Arzuhal
No.

7183/7750

10638/9889

7576/7013

7572/7009

5653/5653

—  2 —

Hüseyin Yağlıdere 
ve arkadaşları 
Pal aklı köyünde 
Tirebolu

Mustafa Tomak 
(¡önyaıı köyünde 
Tirebolu

Haşan Kuzu ve ar
kadaşları 
Palaklı köyünde 
Tirebolu

Hüseyin Yağlıdere 
ve arkadaşları 
Palaklı köyünde 
Tirebolu

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzu h allerin  hulâsası : T irebolu  kazasının Palaklı köyünde  
1944 y ılın d a  yap ılan  toprak tevz ia tın da  istihkak sahibi olan 
halkın ih tiyaçlarından  kesilm ek su retiy le  ve Niim une Bahçesi y a 
pılm ak k a y ıt ve şa r tiy lc  Z iraa t Vekâleti m ü fettişlerin den  A b-  
dürrahm an Sezgin  adına tem lik olunm uş bulunan 70 dönüm lük  
arazinin y ılla rd ır  m etruk  b ırakıld ık tan  sonra; adı geçen tara
fından  1500 Ura bedel m ukabilinde zengin  esnaftan A hm ed Po- 
lat adındaki b ir ¡şahsa satılm ış bu lunduğundan şik â ye ti bu ta r
zı hareÂet kanuna m ünafi bu lunduğundan uzun y ılla r  işga lleri 
altın da  bulunm uş olan m ezkûr yerlerin  toprağa m uhtaç kim se
lerden olm alarına binaen: B edel veya  borçlanm a yo lu yle  gene 
kendilerine verilm esi talebin i m utazam m ındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Toprak Tevzi Tali
matnamesinin 8 nci maddesine tevfikan alınan bir taahhütna
meye istinaden ve vefa hakkı tesis olunmak suretiyle adı ge
çen yüksek ziraat mühendisine verilmiş olan 136 dönümlük ara
zi hakkındaki vâki ihbar üzerine, Hazine tarafından açılan 
tapu iptal dâvasının reddolunmuş bulunduğu, mahkemenin bu 
kararına rağmen idari bir tasarrufla temlik olunan bu arazi
nin şarta riayetsizlik sebebiyle temlik kararının idari yollar
dan refinden sonra yeni bir dâva açılmasına tevessül edilmiş 
ise de mumaileyh bu yerleri satıp alâkasını kesmiş olduğundan 
bu imkânın dâ ortadan kalkmış olduğu ve hakkında ancak bir 
bedel dâvası açılmış olduğu ve bu dâvanın derdest bulunduğu 
açıklandıktan sonra; müstedilerin taleplerinin tetkik ve isafı
na imkân kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza 
merciince hükme bağlanmış bir hususa tallûk etmekte bulun
masına göre şikâyet üzerine encümenimizce bir muamele ifa
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1831 10 . V I.1959

Sabri Tokmiş ve 
arkadaşları 
Fatihpaşa mahallesi 
Bıyıklı Mehmetpaşa 
sokak No: 40 
Diyarbakır

(A rzu h a l hulâsası : H er ik i gözden m ahrum  son derece fak ir  
ve hafızı K u ran  olduklarından; kendilerine aylık  bağlanm ası için  
V akıflar Umum M üdürlüğüne vâk i m üracaatlerine tahsisatın  b it
miş olduğu ve  sıraya  konuldukları yo lunda cevap verilm iş bulun
duğundan bahsile; bu husustaki ta leplerin in  b ir an önce is ’a fi es
babının is tikm ali talebinden  İbarettir.)

Gereği düşünüldü : Alâkalı dairenin beyan olunan cevabına 
ve ilgililerin mezkûr makama müracaatleri lüzumuna binaen; 
talep hakkında vazife cihetinden encümenimizce bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1832 10 . V I. 1959



3

A rzu h a l A rzu h a l sa h ib in in
N o. ad ı, soyad ı vo a d resi

5679/5679 Ahmet IJhı
2223 sokak No: 4 
Yenidoğan mahal
lesi
Tepecik - İzmir

(A rzu h al hulâsası : 1952 senesinde: alim  bulup H âzinene ıes
lim elm eeliği ideliasiyle methinim ed ild iğ i / 500 liret. tazm inatın , 
alm akta olduğu 5 lira ycrnıinenin i / l  ine haciz vaz’olunarak tah
sili cihetine g id ild iğ in den  çoluk çocuğunun sefa letin i mucibolan  
hu tevk if  attan sarfınazar olunması talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Hazine hukuku şahsiyesi ile ilgili bulu
nan mezkûr alacağın kaldırılmasını istihdaf eden talep hakkın
da bu mahiyeti bakımından filahl tetkikat icrasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encüm en karar ı ve ne sebepten verild iğ i

1833 10 . V I .1959

5677/5677 Zeki Veli di Togan 
Üniversite Türk Ta
rihi Ordinaryüs 
1 ’rofesörii 
İstanbul

(A rzu h al hulâsası : Jicractle neticelenm iş bulunan türem edik  
isnadından do layı 17 ay 10 günlük m evk u fiye t ve  •/ sene <s’ tyh k  
vekâlet em ri m ü ddetlerin in  kezeı R usya'daki T ürk yüksek okıdla- 
rm da  ve A lm anya’da Bonn ve (lö tingen  ü n iversitelerinde ya p tığ ı  
m uallim lik ve profesörlük h izm eti erinin tekaütlük m üddetinde  
nazara alınm aması ve m evk u fiye t m üddetinee avukatı ve ailesi ile 
dahi tem as e ttirilm em iş bulunm ası sebebiyle dâva m ü ddetin i de 
geçirm iş bulunduğundan; 25 y ıllık  D evlet h izm etin i ikm al ede
meden yaş haddi sebebiyle tekaüde sevk edilerek m ağdur olaca
ğından  bahsile, gasbolunan haklar m m  iadesi esbabının tem in i ta
lebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Müstedi kanuni bir hakkının muhtel kı
lındığı iddiasında bulunduğu takdirde bu ciheti tetkikle vazifeli 
kaza merciine müracaat etmesi lâzımdır.

Dâva müddeti iddia olunduğu gibi mücbir bir sebep tahtın
da geçirilmiş ise eski halin iadesi yolu ile mezkûr mercie müra
caat hakkı da mevcut bulunmaktadır.

Belirtilen sebeplere binaen; talep hakkında vazife cihetinden 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1834 10.V I.1959

2562/2562 Ahmet Yavuz
Masere Köyü Muh
tarı 
Sürü e

(A rzu h a l hulâsası : S u riye hudu tları içerisinde kolun toprak
larda kâin ve m ü lk iye ti kendilerine a it ve m ezkûr hü kü m eilt 
H üküm etim iz arasında akdolunan A nlaşm alara göre münavebe 
su retiy le  istifade edegelm ekte bu lundukları su larının; Suriye  
nin AyneU trap ve M ü rşiipm arı köylü leri tarafından  kesilenle  
arazilerindeki m ahsullerinin kur amasına sebebiyet verild iğ inden



_ 4 —

Arzuhal
No.

3066/3066

Arzuhal sahibinin
a d ı, so y a d ı ve a d ıv s i  K ncünıen k a r a n  ve ne seb ep ten  v er ild iğ i

ş ik â ye ti ve bit halin  önlenm esi esbabının tem in i ta lebinden  
ibare I tır .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Hudut makam
ları arasında yapılan mülâkat ve muhaberatta, mukabelei 
bilmisil olmak üzere kesildiği anlaşılan Mürşitpmar suyunun 
eskiden olduğu gibi akıtılmasını ve köylülerimizin mağdur 
olmamalarını temin için diplomasi yolu ile hallolunması mak
sadı ile keyfiyetin Hariciye Vekâletine yazıldığı ve müşa
rünileyh vekâletten alınan cevabın gönderildiği bildirilmek
tedir.

Adı geçen vekâlet yazılarında da ezcümle : Birleşik Arap 
Cumhuriyeti nezdinde yapılan teşebbüs sonunda iki memleket 
arasındaki müşterek sulardan tehaddüs eden ihtilâflan hallet
mek üzere iki memleket ekispetrlerinden müteşekkil bir ko
misyon toplanması prensip olarak kabul edilmiş bulunduğu 
halde, yapılan birçok teşebbüslere rağmen Birleşik Arap Cum
huriyet makamlarının bu hususta lâzımgelen hazırlıklan yap
maktan ve toplantı için kata bir tarih tesbit etrrıektsn kaçm- 
dıklan, bununla beraber Elçiliğimize bir defa daha teşebbüste 
bulunulması hususunda talimat göndarildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâletlerin yukanya alman cevabi 
yazılanna nazaran, şikâyet mevzuunun halli hususunda ica- 
beden muameleye teşebbüs edilmiş bulunulmasına göre, talep 
hakkında aynca encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1835 10 . VI . 1959

Vasfi Şahin ve a 
kadarları 
Pancar Ekicileri 
Başkanı Cırcır 
köyünde 
Yıldızeli

(A rzu h a l hulâsası : N akliye ve A k a rya k ıt ü cre tlerin in  a r t
m ış olm ası m uvacehesinde, tesb it olunan pancar f iya tla r ı ta tm in 
kâr bu lunm adığından  arttır ılm ası talebinden ib a re ttir .)

Sanayi Vekâletinin cevabi yazısında : Şeker Fabrikalan 
Anonim Şirketine intikal ettirilen müracaat üzerine alman ce
vabi yazıda mezkûr fiyatın Vekiller Heyeti karan ile tesbit 
edilmiş ve alâkalılara da bu yolda bildirilmiş olduğu belirtil
mektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1836 10 . V I. 1959



3514/3514 Refik Atay 
4244/4244 Tekke mahallesi 

No: 99 
Orhangazi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  5  -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Orhangazi - İznik arasında yapılan şosa 
dol ayniyi e Ö z e l  İdarece gayri kanuni bi r şek ilde vâki istimlâk 
sebebiyle 1052 yılındanberi mağdur durumda bırakıldığından; 
tasarruf haklarının korunması talebinden ibarettir.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Bahis mevzuu yol Bur
sa Vilâyeti özel İdaresince yaptırılmış olduğundan keyfiyetin 
mezkûr valilikten sorulduğu ve alman cevabın gönderildiği 
bildirilmektedir. Ve mezkûr yazıda da ezcümle, bu istimlâk 
muamelesinin geçirdiği safahat ve Meclisi Umumice derdest 
bulunan istimlâk muamelesi hakkında alınacak cevaba göre 
muamele ifa olunacağı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın tetkiki 
kaza merciine ait bulunmuş olmasına binaen; vâki talep hak
kında vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1837 10 . V I. 1959

4574/4574 Ahmet Namlı 
Kumkapı İskele 
Meydanı No: 26/1 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Oğlu Yılmaz Namlıyı öldüren şahısların 
yakalanmadığından şikâyeti mııtazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin maznu
nu olarak Rıza Çakmak, Mehmet Aydın, Murad Aydın, Sey
fettin Taşdemir, Cemal Demir ve Ziya Çetinkaya haklarında 
tahkikat yapıldığı ve mevcut delillere göre tevkif olunmadık
ları, halen Tavşanlı’da bulunan Ziya Çetinkaya’nm ifadesinin 
alınması için yazılan talimatın vuruduna intizar olunduğu bil- 
dirilmektedri.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; şikâyet üzerine 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1838 10 . V I.1959

4669/4669 Ahmet Biiyük- 
sönmez
Yenişehir Sağlık 
sokak Doğruyu- 
sever Ap. No:15.A 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : 15 yıldır Ankara'da ticaretle iştigal et
mekte iken işlettiği büfe ve bilâhara temin ettiği dükkânı, is
timlâk olunduğundan her hangi bir yer de gösterilmediği için 
işsiz bir duruma düştüğünden; inşaası bitmek üzere bulunan 
Ulus tş İlanında kendisine bir dükkân verilmesinin temini tale
binden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Belediye ve Husu
si Muhasebe-'/.' ait boş dükkân olmadığından Ulustaki İş Ha-



_ _  6 —
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

nının inşaatı da ikmal edilmediğinden dileğinin yerine getiri- 
lemediği bildirilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1839 10 . V I. 1959

1747/1747 Süleyman Boysa) (Arzuhal hulâsası : 1327 yılında askere sevk ulunup 193 i
Veyisoğlu köyünde yılma kadar yapılan yoklamalarda sağ veya ölü olduğu mee- 
Devrek - Tefen kul kalan babasından dolayı, gerek kendisinin gerekse validesi

nin her iki gözden mahrum ve muavenete muhtaç bir durumda 
bulunmalarına binaen kendileriyle yardım yapılması talebinden 
ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Babası Sa
tılmış’m şehidolduğu hakkında resmi bir kayıt ve muamele 
bulunmadığı için maaş bağlanması veya bir yardım yapılması 
mümkün olamadığı bildirilmektedir,

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer 
ciince tetkik ve halli lüzumuna binaen; talep hakkında en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığma karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1840 10 . V I.1959

5005/5005 Şevket Yıldırım (Arzuhal hulâsası : Müvekkilinin tapu ve ilâma müsteniden
Bahçe mahallesi sahip ve mutasarrıf bulunduğu 8 parça gayrimenkulu üzerindeki
üâvavekili işbu hakkı tasarrufunu ve tedbiri ihtiyati kararını nazara öl
ünün madan bu yerleri Hazine adına tescil ettirmeye tevessül etmiş

bulunan 59 Nmuralı Toprak Tevzi Komisyonunun bu gayrika 
nuni muamelesinden şikâyeti nıutazanımındır.)

îmar ve îskân Vekâletinin cevabi yazısında : İhtiyati ted
bir kararı alınan yerin tamamen ölçü dağıtım dışı bırakıl
mış olduğu ve iddia edildiği şekilde her hangi bir muamele 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma ve işbu tasarruf aley
hine kaza merciine başvurulması lâzımgelmekte bulunduğuna 
göre; vâki şikâyet üzerine bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1841 10 . V I. 1959
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5602/5602

Arzuhal
No.

5063/5063

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : llayri Dereli vc Ömer Özkan adındaki sa
hi sİ ar tarafından; 175 liralık bir borç senedi 10 küsur bin Ura 
olarak tahrif -vc 'yine tamamen sahte bir senet tanzim oluna»ak 
aleyhine icra yoluna başvurulması üzerine Müddeiumumiliğe yap
tığı müracaatın tahkiki üzerine Müddeiumumi Muavini Necmi 
Şaşa'n in: adlan g erenlerin suiniyetleri tahakkuk etmiş bulunma
sına rağmen bu baptaki dosyayı hıfza kaldırmış bulunduğundan 
ve İcra / /akimliğince takibine imkân olmadığı anlaşılan mcziûr 
senetlerin iptali mevzuunda Birinci Ticaret Mahkemesinde açmış 
olduğu dâvanın da; usul hükümlerine riayet olunmadan ve adı 
yerenler iltizam olunmak suretiyle Ilâkim Avni tarafından sevk 
ve idare olunmasından ve nihayet; adalete uygun bir şekilde ve
rilmiş olan kararın da Temyiz raportörlerinden Necati Kütükrü- 
oğlu’nıın dosya muhteviyatına uygun bulunmıyan raporuna 
müsteniden bozulmuş olması 'neticesinde mağdur edilmiş bulun
duğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; mazkûr dâva münasebetiyle 
vazifelerini ihmal ve suiistimal ettiklerini iddia ettiği kimse-ler 
hakkında Hâkimler Kanununa tevfikan gerekli tetkikatı yap
maya ve karan vermeye yetkili Adliye Vekâletine müracaat et
mesi lâzımdır.

Karara mâtuf şikâyet ve talebinden dolayı ise kanun yolları
na başvurması müktazidir. Belirtilen sebeplere binaen; vâki ta
lep ve şikâyet hakkında vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1842 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Evlerine 50 - 60 metre mesafede yapılma
sı kararlaştırılan jet hava meydanının batı ve kuzeye doğru uza
tılmak suretiyle yerinin değiştirilmesi, mera ve arazilerinin kur
tarılması vc köyü terk etmek mecburiyetinde bırakılmam alan ta
lebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Yenişehir 
NATO Hava Meydanı yerinin. NATO temsilcileriyle birlikte 
1955 yılında en alverişli yer olarak tesbit ve masraf müsaadesi 
alınmış, NATO tarafından tasdik ve tasvip ve istimlâki de ya
pılarak inşaat mühendisine ihale edilmiş ve etüdlerine başlan
mış olduğu ve bölgede seçilen yerden başka uçuş harekâtı ve 
lojistik hizmetlere uygun ikinci bir yer olmadığı ve meydan ye
rinin değiştirilmesine karar verilmesi halinde bütçeye muazzam 
masraflar yükleneceği gibi, diğer ciddî mahzur ve tehlikeli du
rumlar hâsıl olacağı cihetle buna imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Halil Özdil vc ar
kadaşları 
Mokir köyünde 
Bıırsa

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Kadriy<> Sevim 
Yenimahalle Kagıp 
Tiiziin caddesi 
No: 242 
Ankara

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1843 10. V I. 1959

5097/5097 Lingafon Enstitüsü (Arzuhal hulâsası : 26 . III . 1958 tarih ve 1714 sayılı bir mü-
Ankara caddesi racautlerinin esası hakkında Ticaret Vekâletince cevap verilme-
No: 17 mekte teannüt gösterildiğinden şikâyeti muhtevi, Yüksek Meclise
İstanbul sundukları arzuhalleri üzerine miittehaz 1234 sayılı karara itirazı

ve bu kararın, müşarünleyh vekâletçe beyan olunduğu gibi idari 
kazada rüiyet olunan bir dâvaları kalmamış ve mezkûr dâva ken
dilerinin cevap vermemeleri sebebiyle sukut etmiş bulunduğundan 
ve vekâletin gayrisamimî bir işarına müstenidolduğundan mezkûr 
müracaatlerinin yeniden tetkik olunup bahis konusu müracaat,le- 
rine adı geçen vekâletçe usûl ve kanun dairesinde cevap verilme
sinin temini talebini mutazammındır.)

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Cevabi lâyihanın veril
memiş bulunması dâvanın sukutunu değil, dosyanın tekemmü
lünü icabettirmiş bulunacağı cihetle mezkûr dâvanın halen Dev
let Şûrasında derdesti ruyet bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddeüne 
göre Arzuhal Encümeni mukarreratma itiraz hakkı münhasıran 
mebuslara tanınmış bir hak bulunmaktadır.

Devlet Şûrası Kanunu; idari kazanın tetkikine (idari dâva
ya) mevzu teşkil edecek hususlar hakkında idari makamların 
cevap vermemesi halinde olunacak muameleyi dahi derpiş etmiş 
bulunmaktadır.

îdari kazaca tetkiki lâzımgelen şikâyet konusu hakkında be-
• lirtilen sebeplere binaen vazife cihetinden encümenimizce bir 

muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1844 10 . V I. 1959

4825/4825 Dr. Nejdet Köktiirk 
Ahmet Eyüp Paşa 
sokak No: 17/1 
Kızıltoprak - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : ikinci Cihan Harbinde Almanya'da b<dıı- 
nup zarar görmüş olan vatandaşlarımızın işbu zararlarının Al
man alacakları ile karşılanması ve tesviyesi talebinden ibarettir.)

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Müttefik devletlerce 
tazminat mevzuunun nihai olarak halli Almanya ile akdedilecek 
sulh muahedesine tâlik olunmuş ve ayrıca her hangi bir devletle 
müzakereye girişmesi ihtimali de önlenmiş bulunduğundan Hü-



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

4600/4600

kümetimizin bu mevzuda devam edegelen temas ve görüşmele
rinden bir netice alınamadığı, ancak bir kısım ticari alacağın 
mahsuben istifası temin edilebildiği; Almanya ile o tarihte si
yasi münasebetlerin kesilmesi ve harb hali dolayısiyle Türkiye’
deki Alman emvalinin dondurulduğu ve sahiplerinin tasarruf 
hakkından menedildikleri; Federal Almanya’nın kurulmasını 
mütaakıp siyasi, iktisadi ve askerî iş birliğinin gittikçe inkişaf 
ettiği ve NATO çerçevesi içerisinde müttefik haline gelindiği 
için mezkûr takyidat ile bu hal kabili telif görülmiyerek bu ted
birlerin kaldırılması zımnında Yüksek Meclise bir kanun lâyi
hası sunulmuş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1845 10 . V I. 1959

Yusuf Keskin Arzuhal hulâsası : Vukubulan bir aile kavgasıyla şahidolarak
Karaağaç mahallesi isimleri karışmış olan 3 zabıta memuru arkadaşı ile birlikte, me- 
Kızıldağ Uluyolu muriyet, haysiyet ve şerefini rencide etmiş bulundukları iddia
No: 2 olunmak suretiyle belediye encümeninin 11 saydı bir Kararı ile
Uşak vazifelerine nihayet verilmiş ve yaptıkları müracaatlar üzerine

hatalı muamelenin ıslahı cihetine gidileceği yerde mezkûr karar 
hükümsüz addedilerek haklarında 6435 sayılı Kanuna tevfikan 
ifai muamele olunduğunun bil diril meşinden ve işten el çektirilen 
arkadaşlarından ikisi iadei memuriyet ettirildikleri halde bir se
nedir kendisinin vazifesine iade edilmediğinden şikâyeti ve 14 se
nelik nıcsbuk hizmeti nazara alınarak mağduriyetinin bir an evvel 
giderilmesi talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : îçki alemi yapıp ka
dın oynattıkları bir sırada kadınlardan birinin kocasının durum
dan haberdar olması üzerine eşini ağır bir şekilde yaralanması
na sebebiyet veren bu zabıta memurlarının; efkârı umumiyede 
yarattığı kötü tesir ve yüz kızartıcı olan bu hareketlerinden do
layı 17 . I . 1958 tarihinde 6435 sayılı Kanuna tevfikan belediye 
emrine alınmış oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına nazaran 
şikâyet konusu edilen tasarrufta her hangi bir gayrikanunilik ve 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülemedi
ğinden vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1840 10. V I.1959
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Arzuhal

No.

3559/3559
4500/4500

4410/4410

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

(Arzuhal hulâsası : TJrfa’ya yerleşmiş olan 11 ncü Süvari Tü
meni birlikleri tarafından tarla, bağ ve bahçelerinin füzulen işgal 
ve yetişmiş bağ ve meyve ağaçlarının kesilip tahribolunduğun- 
dan şikâyeti ve kanun hükümlerine miinafi olan bu tarzı hareke
tin önlenerek daha fazla mağdur edilmelerine mahal bırakılmadan 
mülklerinin kendilerine teslim edilmesinin temini talebinden iba
rettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Urfa ve hava
lisine intikal eden askerî birliklerin iskânı maksadiyle işgaline 
mecbuiyert olan yerlerin istimlâk muamelesinin gecikeceği naza
ra abnarak usulüne tevfikan kiraya bağlanması için mahalline 
talimat verilmiş olduğu; müstediye ait gayrimenkulun ise kendi 
davet ve teşviki ile (bedava vereceği vadi üzerine) işgal olun
duğu ve buna mukabil vâki Jeep arabası talebi is’af olunmadı
ğı için bu kabîl müracaatlara tevessül etmiş bulunduğu, muma
ileyhin arazisinde ancak baraka inşa olunup 2 ağacının kesil
miş bulunduğu ve mütevali müracaatlarını da, vadinin yanlış 
anlaşılıp istimlâk bedeli verilmiyeceği endişesi ile yaptığı anla
şılmaktadır.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kaza yo
luna baş vurma hakkı mahfuz bulunmuş olmasına göre; tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1847 10 . V I.1959

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Kâtip Çelebi İkinci İlk okulun
da çalışmakta iken başöğretmen ile emeklilik konusu üzerinde 
aralarında cereyan eden bir münakaşa yüzünden ve mücerret 
başöğretmen Şakir Önen’in indî görüşlerini tahakkuk ettirmek 
maksadı ile 1956 yılında emekliye sevk edilmiş olup mezkûr 
muamelenin o tarihteki Maarif Vekili Tevfik İleri tarafından 
ref’edilerek iadei memuriyet ettirilmiş iken bu kere 3 Kasım 
1958 tarihinde, sin, sıhhat vc meslekî kifayet bakımlardan or
tada hiçbir muhik sebep buulnmamasma ve suretlerini ilişik ola
rak takdim ettiği müfettiş raporlarının ela bu müspet durumu
nu müeyyit ve; meslekte Tl hizmet yılını tamamlamış 65 nci 
idrak etmiş meslekdaşları vazife başında bulunmuş olmalarına 
rağmen; resen emekliye sevk edildiğinden şikâyeti ve haksız olan 
bu muamelenin kaldırılarak vazifesine devam imkânının sağlan
ması talebini mutazammındır.

İstidaya merbut 1955, 1956, 1957, ve 1958 tarihli . teftiş ra
porlarında filhakika; müstedinin iyi 'derecede bir öğretmen 
olduğu yazılı bulunmaktadır.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İstanbul Valiliğinin
1 . IX . 1956 tarihli yazısı ile, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu

Samiye özant 
Kadıköy Mühürdar, 
Tuğlacı Eminbey 
sokak Akınal Ap. 
No: 6, Kat : 1 
İstanbul

Halil Bucak 
Bucak Oteli sahibi 
Urfa
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Arzuhal

No.

4677/4677
3815/3815

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eı cümen karan ve ı\e sebepten verildiği

maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye şevki teklif olunup 
Müdürler Komisyonunca da bu yolda karar vermiş olan müs- 
tedi hakkında, yeni tâyin kılman Maarif Müdürünün mütalâa- 
sı da alınmak üzere tebligat muamelesi bir müddet durdu
rulduktan sonra, valiliğin 13 . IX . 1958 tarihli yazısında be
lirtildiği veçhile 39 yılı aşan hizmeti dolayısiyle yorgun ve 
yıpranmış olduğu nazan dikkate alınarak emeklilik muame
lesinin tebliği hususunun 15 . X . 1958 de valiliğe yazıldığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına naza
ran; şikâyet konusu edilen tasarrufta her hangi bir, gayrika- 
nunilik ve takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsiz
lik bulunmadığından vâki talep hakkında bu sebeple tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1848 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Etibank tarafından Almanya’da A.E.G. 
Fabrikalarında staj yapmaya gönderilen teknik elemanların baş
kanı olarak mezkûr memlekette bulunduğu 6 ay zarfın da  alm ış 
olduğu 13 800 marktan tasarruf ettiği 5 OOO lira ile sahnahnış ol
duğu Opel marka ufak bir otomobilini bedelsiz olarak yurda it
hal edebilmek üzere gerekli müsaadenin verilmesi için (Konsolos
luğumuzun ve adı geren müessesenin bu tasarruf ye kazancım  
müeyyit vesikalariyle birlikte) Maliye Vekâletine y a p tığ ı m üra
caatına vaktinde cevap verilmemesi sebebiyle beraberinde getirip 
Edirne hududunda bıraktığı bıı otomobili iç in j mevzuatın müsaa
desine ve durumu ahiren neşrolunan 30 sayılı tebliğe dahi tama- 
miyle uygun ve kendisinden daha az bir zaman kalmış ve kazanç 
temin etmiş bulunan bir şalısın, talebi de terviç olunmuş bulunma
sına rağmen; kendisine bedelsiz ithal müsaadesinin verilmediğin
den şikâyeti mutazammınehr.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Bedelsiz ithal taleple
rinin Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Ka
nuna müstenit bulunan 14 sayılı Kararın 50 nci maddesi hük
müne tevfikan vekâletçe tetkik ve intacolunmakta bulunduğu 
ve bu tetkikatın kambiyo kontrol sistemi bakımından bâzı ob
jektif ölçülere göre yapılmakta olduu ve bilhassa son senelerde
ki iktisadi kalkjnma ¡sebebiyle Batı âlemi ile elan münasebetle
rin artması dolayısiyle bu kabil taleplerin pek fazla miktarlara 
yükselmiş ve kısa bir müddet yabancı memlekette bulunan her 
şahsın bedelsiz ithal talebinde bulunmak hakkına sahibolduğu 
zehabına kapıldıklan ve suiistimallere yol açtığı göz önüne alı
narak Eylül 1957 den önce geniş tutulan takdir hakkı yerine bu 
tarihten sonra bu mevzuda kıstas olarak kabul edilen objektif

Fuat Ün ver 
Etibank Kuzeybatı 
Anadolu Elektrik 
İstihsal ve Tevzi 
Müessesesinde Baş
mühendis 
Ankara
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve 11e sebepten verildiği

tasarruf esaslarına yer verildiği ve mezkûr kazancını 18.IX.1957 
tarihinde tevsik etmiş bulunan müstedinin talebinin de bu ba
kımdan is ’af olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince tetkik ve halli lâzımgelmekte bulunmuş olmasına göre; 
müracaat üzerine vazife cihetinden emcümenimizce tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1849 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Haksız olarak verilmiş olan bir inzibati 
ceza yüzünden nakil talebinin is’af olunmadığından şikâyeti ve 
ilişik olarak sunduğu son raporu tetkik buyurularak memlef eti 
olan Uşuk Ceza Evine nakledilmesi talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Katil suçundan 27 
küsur sene ağır hapse mahkûm olan müstedinin inzibati sebep
lerle uzaklaştırıldığı Uşak Ceza Evine iadesinde mahzur müta
lâa edildiğinden, sıhhi durumu nazara alınarak tedavisi yapıl
mak ve bakiye cezası infaz edilmek üzere reviri bulunan İzmir 
Ceza Evine nakli için emir verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1850 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Bursa Levazım Amirliği muhasebecisi 
iken vekâlet muhasebe Kontrolörü Şefik Şeker tarafından vez
nedara atıf ve isnadolunup beraetle neticelenen bir zimmet suçu 
ele alınmak suretiyle tamamı ile indi bir şekilde tanzim olunan 
bir rapora müsteniden ve hiçbir tetkik ve tahkika lüzum görül
meden resen emekliye sevk edilmiş bulunduğundan; 36 senelik 
hayat memuriyetinin ter temiz geçtiği sicili ile dahi sabit bulun
muş ve 4 defa takdirname almış olduğu nazara alınarak, şeref 
ve haysiyetini zedelemiş olan bu tasarrufun iptali ve iadei me
muriyet ettifİlmesi taleplerinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabı yazısında : Bursa Levazım 
Amirliği muhasebesinde işlerin aksaklığı müşahade olunup yap
tırılan inceleme neticesinde yaşı ilerlemiş olan mumaileyhin 
muhasebecilik ve murakabe vazifesini yapamadığı, kayıtların

4797/4797 Fikri Onat
Setbaşı Namazgah 
caddesi önder so
kak No: 2 
Bursa

5131/5131 İbrahim İnce
Ceza Evinde mah
kûm 
Dinar
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No.

4782/4782
4918/4918

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

gayrimuntazam tutulduğu ve bilhassa suiistimale müsaidolan 
makbuz ve çek kayıt defterlerinin hiç tutulmadığı ve bu yüz
den veznedarın zimmetine para geçirilmesine sebebiyet veril
miş olduğu ve muhasebe memurlarına imzalanmış boş çek bı
rakarak daireden sık sık ayrıldığı ve kendisinin bu şartlar al
tında vazifeye devam ettirilmesiyle daha büyük suiistimallere 
sebebolacağı ve hizmetinden istifade edilemiyeceği anlaşılarak, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına istina
den emekliye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına naza
ran; şikâyet konusu edilen tasarrufta her hangi bir gayri ka
nunilik ve takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsiz
lik görülmediğinden vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1851 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Sarıkamış kazası iskân memuru iken in
faz olunmuş ve umumi af ile ortadan kalkmış olan 8 ay 20 gün
lük bir mahkûmiyeti sebebiyle aradan 10 yıl geçtikten sonra 9 yıl
lık hizmeti memuriyeti nazara alınmadan 6435 sayılı Kanuna 
uyularak vekâlet emrine alınıp tekaütlüğü cihetine gidilmiş bu
lunduğundan bahsilc; 6435 ve 5434 sayılı kanunlarda gerekli ta
dilât yapılmak suretiyle tekaütlük muamelesinin geri alınması ve 
bir işe tâyini esbabının temini talebinden ibarettir.)

îmar ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin 
sicilinin incelendiği, 1939 yılında Arpaçay Sandık Emini iken 
1609 sayılı Kanun şümulüne giren bir suçundan dolayı işten el 
çektirildiği 30 lira ağır para cezasına mahkûm edildiği, Sarıka
mış Maliye Tahsilât Servisinde çalıştığı sırada ihtilâs ve zimmet 
suçlarından dolayı 1947 senesinde 8 ay 23 gün hapse mahkûm 
edilmiş bulunduğu 6 aydan fazla mahkûmiyeti olduğu için me
muriyete alınmaması lâzımgelirken 1954 yılında tahrirat kâtip- 
hğine tâyin edildiği, bilâhara naklen toprak ve iskân memurlu
ğuna tâyin olunmak üzere celbedilen sicil üzerinde ve kendisi 
tarafından tanzim olunan tercümei hal varakasında bu mahkû
miyetleri yazılmıyarak mektum tutulduğu anlaşılıp toprak ve 
iskân memurluğu gibi mühim memleket işinde çalıştırılması 
mahzurlu görülerek işten uzaklaştırılmış olduğu bildirilmekte
dir.

Emin Yıldızkaıı 
Eski Ziraat Ban
kası yanında 
Sarıkamış

Gereği düşünüldü : Kanun teklifine mâtuf talebin vazife yö
nünden: 6135 »ryılı Kanuna uyularak yapılan işten uzaklaştır
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

ma ve emeklilik muamelelerini istihdaf eden şikâyetin de yerin
de görülmemiş bulunmasına binaen ittifakla reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1852 10 . V I. 1059

4662/4662 Nevzat Armağan 
Kadıköy Talimhane 
Karakol ham* cad
desi »Sadık Ap.
No: 12, Kat : 3 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : İstanbul'du Üsküdar'da kâin iki evinin 
kanuni bir sebep ve lüzum olmadığı halde Teşkilâtı Esasiye ve 
İstimlâk kanunlarının sarih hükümleri hilâfına bedeli tamamen 
ve nakden ödenmeden istimlâk olunduğundan ve 14 bin liralık 
istihkakının da keza cebri mânevi tahtında banka ve borsalarcla 
tedavül'kabiliyeti ve maddi kıymeti ohnıyım ve hattâ finanse et
miş bulunan Emlâk Kredi Bankasınca dahi paraya çevrilmiyen 
belediye tahvili ile karşılandığından şikâyeti ve kanuna aykırı ha
reket edenler hakkında kanuni muamele yapılması ve emekli bir 
memur olduğu nazara alınarak tahvillere mukabil para verilmesi 
t alepl e rini m ut aza m mu ıı dır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müştekinin kendisi
ne ve teyzesine aidolan iki ev için takdir olunan 59 889 lira is
timlâk bedelinden 30 854 lirasının nakden ödendiği ve sureti 
ilişik 10 . XII . 1958 tarihli vâki müracaatı ile 29 033 liradan 
ibaret bakiye istihkakının yarısının nakit, diğer kısmının bele
diye tahvili olarak ödenmesini talebetmiş ve tahvil alması için 
zorlanmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1853 10 . V I. 1959

">111/5111 Mehmet Şakir Kuran 
Ceyhandan Sesler 
Siyasi - Edebi - Kül
türel aylık müstakil 
mecmua 
Ceyhan

(Arzuhal hulâsası : Adana ve Ceyhan bölgeleri köylerinden 
bâzı şahısların 5618 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine tevfikan, 
imar ve ihya sebebiyle vâki temlik talepten, 436 sayılı ve lamamı 
ile mevzuatas uygun bulunan bir tamim dairesinde mahallî iskân 
teşkilâtınca, ele alınmakta iken iskân müdürünün vatandaş 
işlerini teşevvüşe uğratmak gibi isabetsiz, bir düşünce ve mütalâa
sı, üzerine; mezkûr tamim kaldırılarak bu işlerin, bu kanuna ve 
5613 sayılı Toprak ve İskân İşleri Cm um Müdürlüğü Teşkilât Ka
nununa ve 3/6175 sayılı Kararnameye muhalif olarak verilen bir 
emirle 21 numaralı Teprak Tevzi Komisyonuna intikal ettirilmiş, 
binnetiee. hır çıkmaza sokulmuş olduğundan şikâyeti ve zikrolu-
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Arzuhal
No.

4820/4820

Arzuhal sahibinin
ndı, soyadı ve adresi Encümen kararı vc 11e sebepten verildiği

ııan tam im  m aşları dairesinde ikm al re intacı esbabının is tikm a li 
ta lebin i m u ta za m m ın d ır .)

İmar ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr iınar ve 
ihya taleplerinin süratle karşılanması maksadı ile toprak ve is
kân müdür ve memurluklarınca incelenmesi için yapılan 436 sa
yılı tamimin yapıldığı ve istidada adlan yazılı şahıslann işleri 
için de bu tamime müsteniden filhakika tebligat yapılmış oldu
ğu açıklandıktan sonra; bu müracaatlerin, imar ve ihya ile alâ
kalı olmıyan diğer gayrimenkullere tapu alınmak maksadiyle 
çoğalıp istismar olunduğu görülerek bu işleri daha salâhiyetle 
tetkik etmek imkânına sahip toprak komisyonunca karşılanması 
hakkındaki Maliye Vekâleti teklifinin uygun görülüp zikrolunan 
tamimin durdurulması hususunun 14 Ocak 1959 tarihli bir yazı 
ile Adana Valiliğine yazıldığı ve bu cihetin vekâletin yetkisi da
hilinde bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mer’i hükümlere ay
kırı bulunduğu iddia olunan tasarruf aleyhine alâkalıların idari 
kaza yoluna müracaat hakları bulunmuş olmasına göre; şikâyet 
üzerine vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye ma- 
harl olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1854 10 . V I, 1959

(A rzu h a l hulâsası : 19 . V I I  . 1958 günü  ev in i terk  etm iş b u lu 
nan ailesi ve dört çocuğunun sağ veya ölü o ldukları hakkında, m a
lûm at tesbit etm eleri iç in  m üracaat etm iş olduğu, A n ka ra  V alili
ğ i ve M ü d d eiu m u m iliğ i ve Polis R adyo  İdaresince bu haklı m ü ra 
caat ve endişesin in  nazara a lınm adığ ından  ve ailesine ait em n i
ye tte  b u lunan  10 fo to ğ ra fta n  b ir tanesin in  kendisine verilm ediğ in  
den şik â ye ti ve aranm aların ın  tem in i ta leb in i m u taza m m ın d ır .)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Ailesi tarafından 
müstediye gönderilen bir mektupla oğlu Mehmed’in okulda tale
be olduğu para gönderdiği takdirde Ankara’ya döneceği bildi
rilmiş ve mumaileyh tarafından da 250 lira gönderildiği ve
11 . XII . 1958 de Ankara’ya gideceğinden bahsile Havza’dan 
aynlan mezburenin nereye gittiği tesbit edilemediği araştırma
lara devam olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

M. Asım Basar 
Kurtuluş Duml tıpı
na r caddesi No: 1/A 
Üst.ündağ Gazoz 
Fabrikası sahibi 
Ankara

1855 10 . V I. 1959



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

5519/5519 Cemal Güneş ve (Arzuhal hulâsası : Tevliyet vazifesini lâyikı ile ifa ve vak-
arkadaşları fı imar ve nemasını arttırmaya gayret serfetmiş bulunan Bitlis
Banka memurları Şerefiye Camii mütevellisi Celâl Şerefhanoğlu’nun azli hakkm- 
Bitlis • daki Vakıflar Tevcih Komisyonu Kararının kaldırılması talebin

den ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında : Müracaatın, neticenin ken
dilerine bildirilmesi kaydı ile Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
intikal ettirilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletin cevabi yazısına ve alâka
lının kaza merciine müracaat hakkının bulunmuş olmasına gö
re; talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1856 10 V I .1959

21743/20229 Rıza İleri
Saray nahiyesinde
Kasap
Özalp

9708/9037 Mehmet Karcılı 
Bayram yerinde 
Karcılı Ham sahibi 
Tüccar 
Denizli

(Arzuhal hulâsası : Türkiye’de doğup 18 yıldır ikamet et
mekte bulunduğu vatandan Vatandaşlık Kanunu hükümlerine 
muhaUf olarak hudut dışı edilmek istenildiğinden şikâyeti mu- 
tazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : İran hüviyet kar
tım hâmil bulunması itibariyle durumu 1312 sayılı Kanunun
9 ncu maddesine uyan ve Iran tebaasından Derviş ile evli ve 
bu suretle Iran tabiiyetini iktisabettiğini ileri rüsen validesi 
ile müstedi haklarında eski Tâbiiyet Kanunu hükümlerine gö
re muamele yapılmak üzere bu iddiayı, müspet vesika veya 
mahkeme karan ibraz eylemeleri ve gerekli harcı ödemeleri 
için kendilerine yapılan tebligata rağmen bu kanuni vecibe
leri yerine getirmediklerinden tâbiiyet durumlannın katî şe
kilde tâyini için bir muamele yapılamadığı ve kendilerinin 
memleketimizde yabancı sıfatiyle ikamet etmekte bulundukla- 
n bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza 
merciince tetkik ve halli lâzımgelmekte bulunmasına göre; vâ
ki şikâyet üzerine, vazife cihetinden encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1857 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Zirai Donatım Kurumu Denizli mümes
silliğine talip olanlar arasında bütün şartları haiz ve en kuvvet
li referans ve kırediye sahibolan firmalarının bu durumu naza
ra alınmadan bu mümessilliğin şartları haiz bulunmayan Faik 
Karabudak adında bir şahsa verilmiş olduğundan şikâyeti ve ta
lip dosyalarının yeniden tetkik olunması talebini mutazammındır.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14667/14078 Naziker Erdoğan 
Traşlar Dağ kö
yünde
Yağlıca - Bolu

14821/13822 Hüseyin Subaşı 
15043/14042 Beykoz Kirazlı 

Çiftliği sahibi 
İstanbul

—  17 _

Encümen kararı ve ne sebep ten verildiği

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr Kurum İda
re Meclisinin 9 . VI . 1951 tarihli bir karan ile; bu vilâyette 
mümessillik yerine satış memurluğu ihdas edilmiş olup keyfi
yetin ilgililere de bildirilmiş olduğ-u belirtilmektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1858 10 . V I. 1959

(Arzuhal hıılâs<ı$t : Kocası tarafından aleyhine ikame olu
nan zina dâvasına riâyet eden hâkim tarafından yapılan gayri
meşru münasebette bulunma teklifini reddetmiş olduğundan 
dolayı 6 ay hapse mahkûm edildiğinden; namuslu ailelere karşı 
bu kaini çirkin harekette bulunan Yığılca hâkimi Muharrem 
ünlii hakkında yapılmakta olan tahkikat neticesinin acele bil
dirilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hâkimler Kanunu
nun 105 nci maddesine tevfikan verilen mezuniyete istinaden 
adı geçen hâkim hakkında Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Reis- 
liğince yapılan tahkikat neticesinde şikâyeti teyideder delil 
elde edilemediğinden hakkında muamele tâyinine mahal görül- 
madiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine gereken kanuni mua
melenin yapılmış olmasına binaen; talep hakkında encümeni
mizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1859 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Sahibi bulunduğu Beykoz'da Kirazlı 
Çiftliği namı ile mâruf çiftliğinden 60 - 80 dönümlük sahanın 
Boğaz Tahkim Kumandanlığı askerî birlikleri tarafından işgal 
olunup bağ vı meyva ağaçlarının vı »rmanının tahrip ve tuğla
larının, bu mı yarıda çiftliğinin can damarı mesabesinde bulunan 
su membaımn zabt vc hakkı tasarrufunun serbedildiğinden şikâ
yeti, zarar, ziyanının tazmini vc bu tahribatın önlenmesi talep
lerini mutazammındır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazılarında : Müstedi ta
rafından takdir olunan Inra bedeline karşı açılan dâvanın, ta
kipsizlik sebebiyle ikame? edilememiş olduğuna karar verilerek 
katileşmiş olduğu.

1955 - 1957 yıllanna ait 13 639 lira alacağın mahalline gön
derildiği, işgal edilmiş bulunan 21 320 metrekare sahaya bilâ-
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Arzuhal Arzuhal sa’aibinin
No. adı, soyadı re adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

hara ihtiyaç kalmadığından mal sahibine teslim edildiği ve bu 
sebeple istimlâk cihetine gidilemamiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin kazai 
yollara başvurması mümkün bulunhıasma göre şikâyet üzerine 
vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1860 10 . V I. 1959

9610/4310 Mersin Akınca Dilekçi : Çamlıbel nahiyesi hâkimi Burhanettin Atuk haik-
9995/ Çamlıbel nahiye- kında vaki şikâyetlerinin usulen Artova Cumhuriyet Müd- 

sinde Arzuhalci deiumumiliğine intikal ettirilip müspet, menfi bir neticeye
Artova bağlanmadığından şikâyeti gayrikanuni ve gayrişuuri hal ve

hareketlerine devam eden âdı geçen hakkında gönderilecek 
bir müfettiş marifetiyle tahkikat yaptırılması talebini muta- 
zammındır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında; Adı geçen hâkim hak
kında vâki ve tezkerede 21 madde halinde isnajlolunan fül 
ve hareketlerinden dolayı yapılan tahkikat ve tetkikat netice
sinde; bunlardan 15 nin teeyyüdetmediği ve bir muameleye 
tâbi tutulmadığı ve birinci maddede yazılı olduğu şekildeki 
vâki hakaret fiilinden!dolayı Zile Ağır Ceza Mahkemesince 
45 gün hapis ve 350 lira ağır para cezasına mahkûm edilmiş 
ise de mukabil hakaret sebebiyle cezanın ıskatına karar ve
rilmiş olduğu; yolsuzluğuna! işaret olunan 6 husustan dolayı 
da Hâkimler Kanununun 89 ncu maddesine istinaden ceza ve
rilmesi için tahkikat evrakının inzibat Meclisine tevdi edil
miş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâletin yukarıya abnan cevabi yazı
sına nacaran kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâyet üzerine, 
bu bakımdan encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1861 10 .V I.1959

2009/2009 Mehmet Şahiıı ve (Arzuhal hulâsası : 5 nci Zırhlı Tugay Kumandanlığınca Telli
arkadaşları köyüm ait iki bin dönümlük naranın askerî garnizon dâhiline
Kabaklar Köyü alındığından ve 5 köyün kasabaya inen kadîm yolunun d eğiştir -
Muhtarı • mis olduğundan şikâyeti re istidada açıklanan sebeplere binaen;
Islâhive vâki tecavüz v< tahribatın önlenmesi talebini mutazammındır.)

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Askeri ve mül
ki makamlar kanalı ile yaptırılan tetkikat sonunda; güzergâhı 
değiştirildiği iddia olunan yolun kadim bir yol olmayıp alışıl-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ııe sebepten verildiği

4668/4068

mış bir istikametten ibaret bulunduğu, garnizon içinden geçmiş 
olması itibariyle emniyet, disiplin, sabotaj ve hırsızlık vakaları
nın vukuuna mahal kalmamak üzere kapatıldığı ve yerine de 
garnizon dışında fenni esaslara uygun bir yol yapılarak halkın 
muntazam bir yola kavuşturulmuş olduğu, askerî birliğin bir 
taburunun da Hâzineye ait mera vasfını haiz bulunmıyan ara
zide garnizon tesis eylemiş bulunduğu, münakale şartlarının 
ağırlaştığı ve erlerin disiplinsiz harekette bulundukları yolun
daki iddiaların vâridolmadığı açıklandıktan sonra; gerek gar
nizon tesis ve gerekse yol inşası ve alınan emniyet tedbirleri ile 
Suriye hududuna pek yakın olan bu bölgede kaçakçılık hâdise
lerinin önlenmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve alâkalıların kanun 
yollarına müracaat hakkı bulunmuş elmasına göre; şikâyet 
üzerine enciimenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1862 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası: :36 yıllık polis olup bu müddet .zarfında fe
ragatli hizmıt görmüş olduğu sicilleriyle dahi müeyyii bulundu
ğu- halde; vazifesi icabı kendisini husumet besliyinlerin bir ter
tibi neticesi olarak, kahvehanesinde kumar oynatan bir kahveciden 
.'¿00 lira rüşvet aldığı iddia re isnadolıtnarak mahkûm edildiği 3 
sem / ay ağır hapis re müebbeden memuriyet ten nıcıhrumiyel ct- 
zasıutn arz ettiği meslekî durumu, başkaca medarı maişetleri nl- 
mıyan ailesi ve hukuk tahsili yaymakta bulunan oğlunun peri
şan duruma düşecekleri nazara alınarak affedilmesi talebindin 
ibarettir.)

Adliye Vekaletinin cevabi yazısında : Cebri irtikâptan tahtı 
muhakemeye alınıp neticei muhakemede Afyon Ağır Ceza Mah
kemesince Türk Ceza Kanununun 209 1-3, 62, 227 2 nci madde
leri gereğince mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 
13 . I I . 1958 tarihli hükmün Temyizen de tetkik ve tasdik olun
mak suretiyle katileştiği, vâki iadei muhakeme talebinin de ka
bul olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan 
izahatına nazaran kabule sayan görülmiyen vâki af talebinin 
ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Besim Kılıç 
Ceza Evinde mah
kûm 
Afyon

1863 10 . V I. 1959
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5128/5128 Mahmut Keleş 
5398/5398 Ceza Evinde mah

kûm 
Niğde

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

YArzuhal hulâsası : Kendisini 4 yerinden yaralayıp bir gö
zünden mahrum bırakan bir şahsı bu hâdiseden sonra öldürmüş 
olduğundan dolayı mahkûm edilip hüsnü hali sebebiyle Niğde 
yeni cezaevinde çekmekte bulunduğu 12 yıllık hapis cezasından 
bakiye 3 yıllık müddetten dolayı, mezkûr cezaevinin serbestli
ğinden bilistifade ve hastalığı sebebiyle bir müddet gelmeyip 
bilâhara kendiliğinden dönmüş bulunduğu için verilmiş olan 45 
günlük ilâve mahkûmiyet yüzünden 6988 sayılı Kanunla tanman 
meşrutan tahliye hakkından mahrum kalmış bulunduğundan 
işlediği hatadan duyduğu nedamete ve geçen mahkûmiyet devre
lerindeki hüsnü haline binaen; mezkûr ceza bakiyesinin affı tale
binden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Dursun Mehmet Ars- 
lan’ı kasden öldürmekten Seyhan Ağır Ceza mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 448, 59, 31 ve 33 ncü maddelerine tev
fikan 12 sene ağır hapis ve far’i cezalara mahkûm edilmiş bu
lunan müstedi hakkmdaki 30 . XV . 1951 tarihli hükmün tem- 
yizen de tetkik ve tasdik olunmak suretiyle katileşmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bu
lunan izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af 
talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1864 10 . VI . 1959

4381/4381 Hamdi Ünver (Arzuhal hulâsası : Akraba ve kapu komşusu bulunan Haşan
Koçhisar köyünde Ünver ile aralarında çıkan bir münakaşada kendisini dövmek 
Alaca maksadı ile 3 kişi ile birlikte hücum etmesi üzerine nefsini mü- *

dafaa maksadı ile elinde bulundurduğu agacm adı geçenin başına 
değerek yaralanmasına sebebiyet vermiş olduğundan dolayı yersiz 
olarak mahkûm edilmiş bulunduğunu 2 senelik hapis cezasının, 
aile efradına bakacak kendisinden başka kimsesi olmadığ-ı na
zara alınarak bir cemile olarak af edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiil ikamdan 
dolayı Alaca Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bu
lunan müstedi hakkmdaki 18 . XII . 1957 tarihli hükmün tem- 

, yizen de tasdik olunarak katileşmiş ve vâki tashih talebinin 
de kabul edilmemiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulu-
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4660/4660

4996/4996

En u'ınıeu kararı ve ne sebepten verildiği

nan izahatına nazaran kabule şayan görülmeyen vâki af ta
lebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1865 10 . V I. 1959

ömeı- Şahaıı (Arzuhal hulâsası : Evde bulundurma ruhsatını haiz bu-
Çarşı mahallesinde lunduğu tabancasını, muhalifleri tarafından defatle tchdidc- 
Espiye dilmiş olması hasebiyle ve mesleki icabı kamyonu ile Sivas’a yol

cu net irmekti iken beraberine almış bulunduğundan dolayı mü
cerret politik sebeple mahkûm edilmiş olduğu cezanın kaldı
rılması talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâleti)) in cevabi yazısında : Memnu silâh taşı
maktan Sivas Asliye Ceza Mahkemesince 6136 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müs- 
tedi hakkmdaki 20 . IX . 1958 tarihli hükmün temyızen de 
tetkik ve tasdik olunmak suretiyle katileştiği, vâki tashihi 
karar talebinin de kabul edilmemiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret 
bulunan izahatına nazaran kabule şayan görülmeyen vâki af 
talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1866 X . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Bir darp hâdisesinden dolayı mahkûm 
idilmiş bulunduğu 10 günlük hapis ve 5 ay memuriyetten mah
rumiyet cezalarının almakta olduğu maaştan başka hiçbir ge
liri olmayan 15 nüfuslu bir aile sahibi olduğu nazarı merha
mete alınarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adiyen hakaretten 
10 gün hapsine ve müeccel 1 ay hapis ve 5 ay memuriyetten 
mahrumiyet cezasının aynen infazına karar verilmiş olan müs- 
tedi hakkmdaki 17 . VII . 1957 tarihli hükmün temyizen de 
tasdik olunarak katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını müeyyıt bulunan 
izahatına nazaran; kabule şayan görülmeyen vâki af talebinin 
ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Vahit Gültekiıı 
Emniyet Miid. 4/6K0 
yaka sayılı Polis 
Memuru 
Diyarbakır

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

1867 X V I ,  1959
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

4995/4995 Hamdi Kızılok (Arzuhal hulâsası : Biga Ziraat Dairesinde 100 lira ücretle
Sakarya mahallesi şoförlük yapmakta iken idare ettiği jeep otomobilinin devrilmesi 
Çan caddesi No: 127 neticesinde ölüme sebebiyet verdiğinden dolayı mahkûm edilip 
Biga 22 . IV . 1950 tarihinde infazı tamamlanmış olan 20 aylık hapis

cezasının, tekrar bir işe girebilmesi için affedilmesi talebinden 
ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dikkat- 
 ̂ sizlik neticesi ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten Biga

Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 
ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hak- 
kındaki 28 . XII . 1956 tarihli hükmün temyizen de tasdik olun
mak suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan 
izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af talebinin 
ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1868 10 . V I. 1959

4810/4810 Osman öztürk (Arzuhal hulâsası : 40 lira bedelle yaptırmış olduğu köy okul
Ilıca Köyü Muhtarı sıvasını yapan şahsın daha fazla para istiyerek sarf evrakını imza 
Darende etmemesi sebebiyle mahsubu yapabilmek için senedin kendisi ta

rafından parmak basılmak suretiyle imzalanmasından dolayı, bu 
şahsın ve muhtar sıfatiyle kendisine husumet besliy enlerin ihbar
ları üzerine mahkûm edilmiş bulunduğu hapis cezasının; yapılan 
işin o tarihte dahi 55 liraya yaptırılabileceği bilkeşif sabit bulun
muş ve kendisinin 20 lira gibi cüzi bir parayı irtikâbedecek bir 
kimse olmadığı, yıllardır muhtar olarak âmirlerinin takdirine 
mazhar olmuş ve vâki husumetlerin muhtarları bu kabil akıbet
lere her vakit mâruz bırakacağı nazara alınarak Yüksek Meclisin 
merhametine iltica ile affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mektebin sıvasını 20 
liraya yaptırdığı halde 40 liraya yaptırmışcasına sahte senet tan
zim etmek suretiyle ihtilâsen zimmete para geçirmekten tahtı 
muhakemeye alınıp Gürün Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan mu
hakemesi neticesinde; fiili vazifei suiistimal mahiyetinde görü
lerek Türk Ceza Kanununun 240/2 nci maddesine tevfikan; 3 ay 
hapis, 200 lira ağır para ve 3 ayda memuriyetten mahrumiyet 
cezalarına mahkûm edilen müstedi hakkındaki 27 . VIII . 1958 
tarihli hüküm; temyizen ihtilas mahiyetinde bulunan fiilin va
zifei suiistimal olarak kabulü kanuna aykın ise de aleyhe tem
yiz olmadığından bu cihetin bozma sebebi yapılamadığı belirti
lerek tasdik olunup katileşmiş olduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan 
izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan af talebinin ittifak
la reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1869 10 . V I. 1959

5427/5427 Ethem Barışsev (Arzuhal hulâsası: 24 sayılı haftalık karar cetvelinde bulunan
Samatya Kocamus- 787 sayılı Karara, mevzu teşkil eden müracaatının bir kere daha 
tafa Paşa Arabacı tetkik ve Umunıi Heyete sunulması talebinden ibarettir.)
Bayazıt mahallesi 
Vidin caddesi Sa
zanda çıkmazı

Mezkûr müracaatı ile müstedi Sirkeci Garında başmanav- 
racı olarak vazife görmekte iken ve uhdesinde makasçılık 

No- 36/7 gibi munzam her hangi bir vazife bulunmadığı, idare taksimi
İstanbul vazaif cetveli ve şahadet ile dahi sabit olduğu halde; kendisine

terettübetmiyen ve hiçbirgûna methaldar olamıyacağı ve ta- 
mamiyle Santral kula memurunun hatasından doğan bir tren 
kazasından dolayı haksız yere mahkûm edildiği 10 aylık ağır 
hapis cezasının affını istemiş ve mezkûr talebi, selef encü
mence mahkûmiyet ve sicil dosyalan da celp ve tetkik olun
muş ve dikkate alılacak mahiyetten görülmiyerek zikrolunan 
787 sayılı karar ile reddedilmiş bulunmaktadır.

Bu müracaatle ilgili olarak Adliye Vekâletinden ahnan 
cevabi yazıd da : tedbirsizlik ve meslekte tecrübesizlik neti
cesi demiryolu üzerinde kaza vukuuna sebebiyet vennekten 
İstanbul 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 
489/2 ve 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulu
nan müstedi hakkmdaki 26 . IV . 1956 tarihli hükmün katileş
tiği ve bilâhara vâki iadei muhakeme talebinin de kabul edil
memiş olduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bu
lunan vâki beyanına nazaran; af talebinin ittifakla reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1870 10 . V I. 1959

4542/4542 Musa Orlıaıı (Arzuhal hulâsası : Zâti ihtiyaç karşılığı olarak verilmiş, dam-
Orman İşletmesi </ah vc naldiycsi bulunan orman emvalinden yaptıkları iki kapı
Sarıçam Bokvc Şel'i n bir komidiıı ih yarım metre mikâptan ibaret biçtikleri kereste- 
Yığılca İt ri cam iyi re r mis d a n  masum iki vatandaş hakkında orman me

m urları tarafındım gar ezen tanzim olunan bir zaptı; fiillerinin 
suç teşkil dimdiğini, binaenaleyh kaçak olmıyan emval için mah■
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Arzuhal

No.

5518/5518

kemede süründürülme!'erini ye tk ili b ir âm ir sıfa tiy le  doğru  görm e
y ip  m evkii m uam eleye koym adığından do layı tam am en kasdi ve  
hissî b ir şekilde kay ıtla r  dahi te tk ik  olunmak sızın  ve m üdafaası 
da nazara alınm adan m ahkûm edilm iş bulunduğu 3 aylık  hapis ve 
f e r ’i  cezalarının, bu vatandaşların  hareketin in  esasen bir suç teşkil 
etm em ekte bulunduğu ve kendisin in  15 senelik bir m em ur ve 7 nü
fuslu  b ir aile reisi olduğu nazara alınarak affedilm esi talebinden  
ibare ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memuriyet vazifesini 
suiistimal ettiği bilmuhakeme sabit görülerek Gerede Asliye Ce- 
az Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 240 ve 20 nci maddele
rine tevfikan 3 ay hapis, 200 lira ağır para ve 3 ay memuriyet
ten mahrumiyet cezalarına mahkûm edilen müstedi hakkındaki 
13 . III . 1958 tarihli hükmün temyizen de tasdik edilerek kati
leştiği ve iadei muhakeme talebi ile bu baptaki karara vâki iti
razlarının da reddedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli 
ey Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan 
izahatına nazaran, kabule şayan görülmiyen vâki af talebinin 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1871 10 . V I. 1959

(A rzuhal hıdâsası : A ğ ır ve ş id d e tli b ir tahrik sebebiyle oldur  
mek m aksadına m ahrun oinııyarak atm ış olduğu bir odun parçası 
ile A bid in  O ral’ın ölümüne sebebiyet vermiş olduğundan dolayı 
nıahkûm ed ild iğ i 20 aylık  hapis cezasının, yap tığ ı İS aylık  yedek  
subaylık  hizm etinin A skerî Ceza K anunu hükümlerine tevfikan  
ziyam ı ve er olarak b ir y ıl daha askerlik yapm asını ve 10 y ıld ır  
feragatle, gördüğü ilköğretm enlik ten  uzaklaşm asını n  3 çocuğu lie 
birlik te ailesinin sefa letin i mucibolacağı nazara alınarak a ffed il
mesi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Öldürmek kasdı ol
maksızın Iîaydar’a attığı odunun isabetiyle Abidin Oral’m ölü
müne sebebiyet vermekten Ankara îkinci Ağır Ceza Mahkeme
since Türk Ceza Kanununun 452/2, 448, 51 '2 ve 59 ncu madde
lerine tevfikan 1 sene 4 ay 20 gün hapse mahkûm edilmiş olan 
müstedi hakkındaki 20 . XII . 1956 tarihli hükmün temyizen de 
tasdik edilerek katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işannı teyit ve tekrardan iba

Muharrem Tekin 
Kalekışla Köyü 
öğretmeni 
Kalecik



Arzuhal
No.

3947/3947

4789/4789

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

ret bulunan izahatına nazaran, kabule şayan görülmiyen vâki 
af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1872 10 . V I. 1959

Yusuf înau (A rzu h al hulâsası : 11 y ıllık  b ir köy öğretm eni olup,
Kuyucuk köyünde / . X  . 195 i  tarih in de okulun kenarında yoldu bisiklete binm ekte  
öğretmen iken 5 nci sın ıf öğrencilerinden  H ulusi A yd em ir adındaki çocu-
(!al - Denizli ğun alay m aksadı ile bisikletin  önünde zikzak yapm ak suretiy le

kasması neticesinde çarparak ad t geçeni 15 - 20 günde iyileşecek  
derecede yaralam ış olm asından dolayı mahkûm edilm iş bulundu
ğu 8 aylık  hapis cezası bakiyesinin; m ezkûr hükm ün; m ağdurun. 
D erletin m ânevi varlığ ına hakaretle bulundukları için hakkında  
zabıt tanzim  ederek  A d  liy  e ye verm iş bulunduğu Ayşe A lp te k in ’ 
in yeğeni bulunm uş ve adı geçenin kendisine olan husum eti sebe
biyle yapılan  b ir tertibe  ve tem in olunun yalancı şah itlerin  ifa 
delerine ve hâdisen in  vasfı ve m ah iyeti değiştirilerek  f iil i  m ües
sir şeklinde izah re kabul olunarak müdafaa. şah itleri dinlenm ek- 
sizin tesis olunm uş, keza M üddeium um inin kendisine olan iğ b i
rarı sebebiyle m uhakem enin, partizan bir zihn iyetle yürütü lm üş  
dolay isiyle hatalı bulunm uş olmasına binaen ve kendisinin  de 
meslekine gönülden bağlı ve çoluk çocuğunun geçim ini temine 
ınedar başkaca h içb ir geliri olm ıyan bir öğretm en olduğu da na
zara alınarak a ffed ilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiilden tahtı 
muhakemeye alınıp Çal Asliye Ceza Mahkemesince yapılan mu
hakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 456 2 ve 51/2 nci 
maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkm- 
daki 10 . IV . 1957 tarihli hükmün Temyiz 4 ncii Ceza Daire
sinin 31 . XII . 1957 tarihli ilâmı ile tasdik edilerek katileşmiş 
olduğu ve hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet işarını teyitten ibaret bulu
nan izahatına nazaran; kabule şayan görülmiyen vâki af tale
binin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1873 10 . V I. 1959

Veli Alkaıı (Arzuhal hulâsası: Konya'da belediye zabıta memuru bulun-
Bezirciler mahallesi duğu sırada evlenmek re ıjuva kurmak maksadı ile nikâhsız ola- 
Çerkez sokak No: 57 rak beraber yaşadığı ve bu birleşmelerinden bir de çocukları mey- 
Kütahya dana gelmiş bulunan Hayriye adındaki kadının, kendisinin po

lisliğe intisabı inıek üzere kursa katıldığı bir sırada başkası ile
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Arzuhal

No.

5150/5150

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

alâkadar olduğunu tesbit ederek evlenm ekten vazgeçtiği için  
aleyhine açtığ ı b ir dâva neticesinde mahkûm olup çekmiş bulun
duğu W  aylık  hapis cezasının meslek e. a vd e t edebilm esi için  
affedilm esi talebinden iba re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Reşidolmıyan Hayriye 
Can ile mayubiyetini müstelzim ve müteselsil surette birrica 
cinsî münasebette bulunmaktan Konya* Ağır Ceza Mahkemesin
ce Türk Ceza Kanununun 416 son, 418/2 ve 80 nci maddelerine 
tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 13.X.1958 
tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunarak katileşmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: incelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin Vekâlet işannı teyitten ibaret bulu
nan izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af talebi
nin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1874 10 . IV . 1959

(Arzuhal hulâsası : Haydarpaşa Lisesi son sınıf talebelerin
den ve istiklâl madalyasını hâmil emekli bir Albayın oğlu olup; 
mücerret muhakemesinin gayrimevkuf olarak cereyanım temin 
maksadı ile ve yapılan telkin ve tesir altında (Bilahara rucu et
miş bulunduğu) vâki ikrarına istinaden mağdur enin babası ta
rafından iki yıl önceki bir tarihle bakire raporu alınmış olması 
nazara alınmadan ve müdafaa şahitleri dinlennıeksizin; İstanbul 
3 ncü Ağır Ceza Mahkemesince zorla ırza geçmek iddia ve isna
dından dolayı mahkûm edilmiş bulunduğu 7 ay 15 günlük ha
pis cezasının; kendisinin istikbalden mahrum ve sabıkalı bir du
ruma düşmesini ve kalb hastası olan babasının ziyamı mucip 
olacağı, dolayısiyle cemiyet için, mağdurenin babasının intikam 
hissini tatmin etmekten başka hiçbir fayda temin etmiyeceği, 
bilâkis zarar tevlidedeceği nazarı merhamete alınarak affedil
mesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Reşidolmayan Me
ral Sarpkaya’yı şehvet hissi ile alakoymak ve mayubiyetini 
müstelzim surette bimza cinsi münasebette bulunmaktan adı 
geçen mahkemece, Tütk Ceza Kanununun 416 son, 418/2 ve 
59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müste
di hakkında bozmaya uyularak verilmiş olan 19 . V I. 1958 ta
rihli hükmün temyizen de tasdik olunarak katileşmiş bulundu- 
ğıı ve bilâJhara vâki tashihi karar talebinin de kabul olunma
dığı bildirilmektedir.

özgen Akbulut 
Pazarbaşı mahallesi 
Şair Talât sokak 
No: 6
Üsküdar - İstanbul

Kı eümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işannı müeyyit bulunan iza-
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Arzuhal

No.

4594/4594

4064/4064

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eıı-ürneıı kararı ve ne sebepten verildiği

hatma nazaran; kabule şayan görülmiyen vâki af talebinin it
tifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1875 10 . V I. 1959

(A rzu h a l hulâsası : Ç ardaklı köyii il< köyleri arasında vâki 
ölümle neticelenen bir kavgada 25 şahıs m eyanm da kendisinin  
hâdise tarihinde 5 sa/ıflik uzak bir yerde bulunm uş olmasına  
rağnıen haksız alarak 12 sene 6 ay  ağır hapse m ahkûm edilm iş 
bulunduğundan (tahsile; 17 aylık  bakiye cezasının çoluk çocu
ğunun sefil ve perişan durum una m erham et en affed ilm esi tale- 
binden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yasısında : Tezkerede adlan ya
zılı 5 şahsı taammüden, işkence ve tazip icrası suretiyle müs- 
tekil faili gayrimuayyen surette öldürdükleri bilmuhakeme sa
bit görülerek Konya Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Ka
nununun 450/5, 463 ve 59 ncu maddelerine tevfikan mahkûm 
edilmiş bulunan müstedi ve arkadaşları hakkındaki 26.VI.1954 
tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunarak katileştiği ve hü
kümde bir isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulu
nan izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af tale
binin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1876 10 . V I. 1959

(A rzuhal hulâsası. Bursa Yenişehir P T T  M erkez M üdürlüğü  
em rinde vaz>if< görm ekte iken m üdürün, is ’a fı müm kün olm ıyan  
bir talebin i reddetm iş olduğundan dolayı kendisine beşlediği 
hissi iğ ib irar ile ih zar olunan bir ter tip  neticesinde: a lıp  alm a
dığının  tesb iti m üm kün olam ıyan 93 i lira H0 kuruştan ibaret 
ö d em d i bir, koli bedelin i zim m etine geçird iğ i idd iasiy le  m ah
kûm  ed ilip  infaz olunm uş buulnan (1 aylık  hapis ve müebbeden  
m em uriyetten  m ahrum iyet cezasının; 17 y ıllık  dürüst geçen ha
ya tı m em u riyeti n ihayet bulm akla bütün aile efradın ın  duçar 
olduğu sefalet nazarı m erham ete alınarak affolunm ası ve iadei 
m em u riyet e ttirilm esi ta lebin i m u tazam m ın d ır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zimmetine para ge
çirmekten Bursa Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanu
nunun 202 ve 227 son maddeleri gereğince 6 ay hapis ve 
müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezalanna mahkûm edi
len müstedi hakkındaki 24 . X 1957 tarihli hükmün temyi
zen de tasdik olunarak katileşmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Âdem Beşkardeşler 
PTT eski memur
larından 
İzmit

Hüseyin Akça 
Ceza Evinde mah
kûm 
İsparta
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A mıha] Arzuhal sahibinin

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

Gereği düşünüldü : İncelenen mahkûmiyet dosyasına ve 
Adliye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını müeyyit bulunan 
izahatına nazaran, kabule şayan görülmeyen af talebinin itti
fakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1877 10 . V I. 1959

(A rzu h al hulâsası : 1954 y ılın da  işled iğ i b ir trafik  suçun
dan do layı mahkûm ed ilip  kesinleşm iş olan 24 aylık  hapis ec
zasının, 2 senelik evli ve bir çocuk babası olup bunların iaşesini 
temin edecek başkaca bir kim sesi de bulunm adığı nazarı rner 
kam ete alınarak affed ilm esi talebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlik neticesi Emine Kılınç’ın ölümüne sebebiyet vermek
ten Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 
455 nci maddesine tevfikan mahkûm edilen müstedi haklım
daki 30 . IX . 1957 tarihli hükmün temyizen de tetkik ve tas
dik olunmak suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bu
lunan izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af ta
lebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1878 10 . V I. 1959

(A rzu h al hulâsası : K endisi aleyhine m üessir f iil i  ikam dan  
dolayı dâva  ikâme e ttiğ i bir polisin  te r tib i ile üzerinde bir m erci
mek büyüklüğünde esrar bu lunduğu idd ia  ve isnadı ile mahkûm  
ed ild iğ i 2 sene 6 aylık  hapis cezasının; böyle b ir suçun asla fa ili  
bulunm am ış olmasına■ ve 1956 senesinden beri m usabçlduğu ağır  
ve teh likeli hastalık sebebiyle in faz dahi olunam adığı ve kalabalık  
bir aile efradına sahip bulunduğu nazara alınarak affed ilm esi ta
lebinden ib a re ttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kullanmak maksa- 
diyle üzerinde esrar bulundurmaktan, nakza uyularak yapılan 
muhakemesi neticesinde Bor Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm 
edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki kesinleşmiş olan cezanın 
tüberküloz hastalığına musabolması sebebiyle ve alman rapor 
lara istinaden bugüne kadar infaz edilememiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatma ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan

4655/4655 Kemal Korkmaz 
Başpınar mahalle
sinde 
Bor

4656/4656 İbrahim Topçu
Ceza Evinde mah
kûm
Kadirli - Adana
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Arzuhal

No.

4560/4560

4384/4384

izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af talebinin 
ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne NOİjep'ıen verildiği

1879 10 . V I. 1959

Tacinı Toprak ( A rzuhal hulâsası : D iyarbakır Jandarm a Teşkilâtım la vatani
Kırkısrak köyünde hizm etin i ifa  etm ekte iki n isnadolunan bir yasıp  suçundan dolayı 
Sarız - Kayseri mahkum edilm iş bulunduğu hapis cezası ile b irlik ti hükmolunan

fi sene 2 ay 20 yiin  em n iyeti um umiye nezareti altında bu lundu
rulm a cezasının: tem iz vı kalabalık bir aileyi m ensup, köyünün  
karakola 3 saat m esafede vı bu cezan m infazının  nuıişı tin i I emine 
mâni bulunm uş olduğu nazarı merhamete alınaral kaldırılm ası 
tat e biıı d en iba re t t i r . )

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yağmadan tahtı mu
hakemeye alınıp adı geçen yer ağır ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemesi neticesinde Türk Ceza Kanununun 497, 251, 59 ve 
525 nci maddelerine tevfikan 6 sene iki ay 20 gün ağır hapse ve 
bu kadar müddet emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulma cezalarına mahkûm edilen müstedi hakkındaki 7 . VTII . 
1951 tarihli hükmün şartı yerine getirilmemesi sebebiyle temyiz 
istidası reddolunmak suretiyle katileşmiş olduğu bildirilmekte
dir,

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulunan 
izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af talebinin 
ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1880 10 . V I. 1959

Haşan Yılmaz 
Üreğil Köyü Muh
tarı
Beypazarı - Ankara

(A rzu h a l hulâsası : M uhtar sıfa liy le  usulüne tevfikan  y a p 
mış o lduğu bir evlenm e akdinden dolayı, daraflar arasında çıkan  
bir n iza  üzerine T ürk Ceza K anununun 237 ve 355 nci m adde  
terine tevfikan  a leyh lerine ikame olunan âmme dâvası sonunda, 
kendisin in  her hangi b ir şekilde sahte muamele yapm adığı hük
men tesb it o lunarak; 355 nci m addeye istin a t edeıı tecziye tale
bine karşı d iğer m aznunlarla birlik te  beraet e ttir ild iğ i, 237 n e  
m addeye istin a t eden id d ia  ise y a p tığ ı ak itte , ancak ilân m üd
d etin in  h itam ım  beklem em ekten ibaret görülen kusuru m uvace
hesinde va r it görü lm iyerek  reddolunup, sadece vazifesin i ih 
m alden 1 ay hapse ve İOO lira para  cezasm a mahkûm ed ild iğ i;  
hükümle dahi te y it  olunduğu üzere, ya p tığ ı ak ti hüsnü n iyetle  
ve usulüne tevfikan  yapm ış olduğu ve tarafların  b iln za  evlen
miş ve kanuni şera iti haiz bulunm uş ve kendisinin m uhitle
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A rzuhal
No.

4815/4815

4829/4829

sevilen, dürüst 64 yaşında çoluk çocuk sahibi bir kimse olduğu 
nazara ahnarak af edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Memuriyet vazifesini 
ihmalden mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkında Bey
pazarı Asliye Ceza Mahkemesince müttehaz 16 . IV 1958 tarihli 
mahkûmiyet kararının temyizen de tasdik olunarak katileşmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin vekâlet işannı teyitten ibaret bulunan 
izahatına nazaran kabule şayan görülmeyen vâki af talebinin 
ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

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

1881 10 . VI . 1959

(Arzuhal hulâsası : Esrar içmeye müptelâ olup bu iptilâsını 
kendisine dahi hissettirnıiyen ve bunun satışı ile asla alâkalı bu
lunmadığı halde yapılan bir tertip neticesi esrar satıcılığı suçun
dan dolayı 8 küsur sene hapis ve fer’î cezalara mahkûm edilen 
kocası Zekeriya Ergin’in bakiye cezasının; 4 yıldır evinde bulu
nan bütün eşyayı satmak suretiyle 5 çocuğu ile birlikte yakacak, 
yiyecek ve ışıktan mahrum kalarak sefaletle pençeleşen aile efra
dının bu acıklı durumlarına merhamet en affedilmesi talebinden 
ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Esrar satmaktan Gazi- 
anteb Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunan adı 
geçen halikındaki 8 . I I . 1956 tarihli hükmün temyizen de tasdik 
edilerek katileşmiş olduğu ve hükümde bir isabetsizlik görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret bulu
nan izahatına nazaran kabule şayan görülmiyen vâki af talihi
nin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1882 10 . V I. 1959

(Arzuhal hulâsası : Tarafları ve müddeabihi aynı olan ilişik 
iki ilâmdan biri kendisinin vâki müdahalesinin men’ine, diğeri ise 
davacıların taleplerinin reddine mütaallik bulunduğu için lehle
rine olan ilâmın mahallen infazına gelen memura aynı mevzuda 
müttehaz birbirini nakzedi n iki. ilâm bulunduğunu, binaenaleyh; 
infaz zaptını imza edemiyeceğini beyan etmesinden dolayı icra hâ- 
kimliğince mahkûm edilmiş bulunduğunu 2 ay hapis cezasının, 
hâdise tarihinde ilâmın dahi mahallen infaz olunup kazıklar ça

Halim Darılmaz
Kozluk mahallesi 
Kışla caddesi 
No: 46/C 
İzmit

Fatma Erğin 
Yaprak mahallesi 
Palta sokak No: 30 
ftazianteb
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

kılmak suretiyle müddeabih sahanın davacıların mülkiyet hudut
larv içerisine alındığı ve yukarda arz olunduğu şekilde infaza mü
manaat gibi bir maksadının bulunmadığı nazara alınarak hususi 
af yolu He kaldırılması talebindin ibarettir-)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İcraen sahibine teslim 
edilen yere girmekten tahtı muhakemeye alınıp yapılan muha
kemesi neticesinde Kocaeli İcra Ceza Hâkimliğince îcra İflâs 
Kanununun 342 nci maddesi delâletiyle Türk Ceza Kanununun 
309 ncu maddesine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan mÜ3ledi 
hakkındaki 17 . X . 1958 tarihli hükmün Temyiz İcra ve İflâs 
Dairesince tasdik edilerek katileşmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vekâlet işarını müeyyit bulunan izaha
tına nazaran kabule şayan bulunmıyan vâki af talebinin ittifak
la reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1883 10 . V I. 1959

Dilekçi : 1943 yılından beri Belediye Hesap İşleri Tahsilat 
kâtipliği vazifesinde bulunduğundan bahsile barem dışı aidatla 
çalıştığı müddeti hizmetinin 1940 senesinden itibaren barem 
içine alınarak emekli keseneğine tâbi tutulması ve borçlanma 
suretiyle fiilî hizmetine eklenmesi için bir Ikanun teklifinde 
bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesine göre kanun teklif etmek hakkı münhasıran Vekiller 
Heyetine ve mebuslara ait bulunmasına ve encümenimiz bu 
sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına binaen vâki 
talep hakkında bu sebepten muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1884 10 . V I. 1959

Dilekçi : 1335 senesinde Bursa’da polis memuru iken Yu 
namlıların işgali dolayısiyle dâhile çekilmiş ve yolda asile? 
tarafından yaralanmış ve millî hükümete iştirakle vazife 
gördüğünden ve Çerkez Ethem avenesi tasafından kurşuna 
dizilmek tehlikesi geçirdiğinden ve millî mücadeleye olan hiz 
metlerini şahit ve vesaikle ispat edeceğinden ve halen ihtiyar 
ve çalışmaktan âciz bulunduğundan bahsile hidenıatı vataniye

5546/5546 Zeynel Abidin Bay- 
dur
Sakarya Otelinde 
Kırkla reli

5558/5558 Haşan Dokumacı 
6355/6355 Belediye Hesap İş

leri Tahsilat Kâtibi 
Adana
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

tertibinden maaş bağlanmasını ve emsali misillû istiklâl ma
dalyasının verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istiklâl madalyası isteği 
hakkında usulü dairesinde Millî Müdafaa Vekâletine müracaat 
etmesine ve vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması ise 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı hususa taallûk ettiği 
anlaşılmasına binaen mezkûr müracaatler hakkında bu sebep
ten encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
«ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1885 10 . V I. 1959

5655/5655 
(S. No: .1)

5668/5668 
6009/6009 
5969/5969 

(S. No: 2)

5669/5669 
(S. No: 3)

5666/5666 
(S. No: 4)

5673/5673 
(S. No: 5)

5675/5675 
(S. No: 6)

Ilasan Görmüş 
Ceza Evinde mah
kûm
Ortaköyü - Niğde

Osman Yıldırım 
Adliye karşısı em
lâk bürosu No: 146 
Ceyhan

Şaban Karaoğlaıı 
Şiraz köyünde 
Tomarza - Kayseri

Fatih Atalayer 
Belediye Emlâk v< 
İstimlâk Md. En
kaz Satış Bürosu 
Şefi
İstanbul

Raşit Özkan 
İz vat köyünde 
Bursa

Maksut Dağdelen
Sebzeci
Muğla

(Arzuhal hulâsası : Ortaköy kazasının Künbet köyüne hem 
hudut bulunan 100 bin dönümlük boş arazinin toprağı muhtaç 
durumda, olan 45 hane halkına dağıtılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : Kendisini daireden kovayı, kanuni 
vazifesi bulunduğu halde işlerini görmiyeyı Ceyhan Tapu Sicil 
Muhafızı İbrahim Özbek hakkmdaki şikâyetinin tahkiki için bir 
müfettiş gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmetini ifa etmekte iken mu- 
sabolduğu gayrikabili şifa keroto dermit hastalığı sebebiyle 4 ço
cuğu ve ailesinin geçimini teminden âciz bir duruma düştüğün
den kendisine oturduğu yerde çalışabileceği her hangi bir iş te
mini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bidayeten terfiinde nazara alınmış iken 
bilâhara bir zuhule müstenit bulunduğundan bahsile iptal olun
muş bulunan 1,5 senelik fazla askerlik müddetinin terfiinde na
zara alınması esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yeniden tesis ve ihya etmiş bulunduğu 
fidanlığını işletebilmek üzere Ziraat Bankasından talebettiği az 
faiz ve uzun vadeli ktredinin verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Muğla Erkek Sanat Okulu 4 ncü sınıf 
talebesi olup bu tahsil'durumu itibariyle Ortaokul mezunlarının 
fevkinde, bulunmuş olmasına rağmen Hava Astsubay Okuluna 
girmek üzere yaptığı müracaat; Ortaokul mezunu olmadığından 
bahsile kabul edilmemiş bulunduğundan mezkûr okula girme hak
kının tanınması talebinden ibarettir.)
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen karuı ı ve. ııo sebepten verildiği

5640/5640 
(S. No: 7)

5911/591J
5641/5641

(S. No: 8)

5643/5643 
(S. No: 9)

5644/5644 
(S. No: 10)

5637/5637 
(S. No: 1 I)

5638/5638 
(Fi. No: 12)

5639/5639 
(S. No: 13)

5630/5630 
fS. No: 14)

5629/5629
(S. No: 15)

Mustafa ve Belliye 
Pars
Yeşilköy Şenlik 
mahallesi Orman 
sokak No: 15 
İstanbul

Emin Elmas 
Kemankeş mahal
lesi Akee sokak No: 7 
Galata - İstanbul

Osman Yavuz 
Belediye Meclis 
âzası
Osmaneli - Bilecik

Sezen Dikta* 
Hançerli mahallesi 
Deveci sokak No: 39 
Samsun

Ali Arnavutaki 
Kumbalıee mahal 
leşinde mukim 
Bodrum

Melek Arnavııtaki 
Kıımlıabce mahal
lesinde 
Bodrum
Ziya Arnavııtaki 
Kumbahçe mahal
lesinde 
Bodrum
İbrahim Tııygıuı 
ve arkadaşları 
Saymakadın Bah
çeler Üstü No: 143 
Ankara

Mansıu- Taşdeleıı 
ve arkadaşları 
Güneyce köylüleri 
İkizde re ■ Rize

(Arzuhal hulâsası : Kara yollarınca istimlâk olunun arazisi
ne mukabil İstimlâk Kanununun 26 nci maddesine tevfikan, 
mezkûr idareye ait hususi emlâkten yer verilmesi halikındaki 
müracaatının is ’af edilmesi esbabının fanini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çalısumıyacak derecede hasta ve tahtı 
tedavide olup kimsesiz ve muavenete muhtaç bir durumda bu 
lunduğundan kendisine yardım yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsam : Osmaneli Belediye Keisi Ali Durmaz 
hakkında Millî Korunma Kanununa, muhalefetten yapılmakta 
olan takibatla, ilgili olup karara bağlanmak üzere vilâyet idare 
heyetine sevk edilmiş bulunan tahkikat evrakının bir an önce 
karara bağlanması v< abı geçenin eczasız bırakılmaması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsanı : İş temini için, Samsun İş ve İççi Bulma 
Kuruntuna 1 sene önce müracaat etnıiş bulunduğu halde bir ne
tice alamadığından bahis bulunmakladır.)

(Arzuhal hulâsası : Türk vatandaşlığına kabulleri ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarının verilmesi hakkındaki derdesti tetkik bu
lunan mü racaatlcrinin bir <ı.v evvel intaç edil m e sinin temini tale
binden ibarettir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası *: 1038 yılımla yapılan toprak tevziatında 
kendilerine hisselerine düşen miktarda arazi verilmediği gibi, ya
pılan tevziatta det; en verimli kısımların köyün zinüfuz şahıslarına 
gayrikabili istifade durumda bulunan kısımlarının da fakir hal
ka, verilmiş ve bu halkın bu yüzden bizzarure hariç memleketlere 
gitmiş olduklarından bahsile, hiçbir tefrik gözetilmeden Kars'la 
yeniden bir toprak tevzii yaptırılması ve metnlekı İlerim terke 
mecbur kalan halkın yurtlarına dönmelerine ve müstahsil hah 
gelmelerine imkân, sağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsanı : 70 - 8<) şenidir malik ve zil yed bulunduk 
ları Mali deresi namı ile mâruf Trabzon vilâyeti hudutları içeri
sine alınmış olan sahaya vâki tecavüz ve müdahale sebebiyle ta- 
haddüs etmiş olup Of Adlî ve idari makamlarınca ya,pıhn(lî(ta
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Arzuhe I

No.

5627/5627 
(S. No: 16)

5622/5622
6440/6440

(S. No: 17)

5615/5615 
(S. No: 18)

5598/5598 
(S. No: 19)

5596/5596 
(S. No: 20)

5593/5593
(S. No: 21)

5658/5658 
(S. No: 22)

Arzuiıal sahibiuin
adı, soyadı ve adresi

İbrahim Merbaş 
Nusratiye mahallesi 
70. sokak No: 16 
Mersin

Makbule Uçar 
Yenikapı Büyük- 
langa Beşikçi so
kak No: 6 
İstanbul

Ahmet Sönmez 
Beyrok Köyü Muh
tarı 
Derik

Yakup Yurdakul 
Yahyalar' mahallesi 
Yeğeıüer sokak 
No: 1/9 
Adapazarı

Şaban Arzuhalci 
Yenimahalle Yanlar 
sokak No. 14 
Çankırı

Şevki Cantiirk ve 
arkadaşları 
örücüler Çarşılı 
Han No: 49 
İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

olan takibat ve tahkikatın selâmeti bakımından civar vilâyet mer
kezlerinden birinde yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; Muztar durumda kalmış olmasına binaen, 
kendisine 50 metre kadar bir mesken yeri tahsis olunması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Dul ve muavenete muhtaç durumda bulu
nup müteveffa pederinden kendisine yetim aylığı bağlanması ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istidada belirtilen hususiyetlerine, bina
en, Derik kazasında kaldırılan Asliye Mahkemesi Teşkilâtının ye
niden kurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Serbest göçmenlerden olup Türk vatan 
damlığına kabul olunması ile ilgili muamelenin bir an önce ne
tice! endirilmcsi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Batı - Almanya'dan şahsan bir otomobil 
ithal etmesine müsaade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vapura gitmek üzere binmiş oldukları mo
torda kendilerinden fazla-ücret alınmış olduğundan şikâyeti mu- 
tazammındır.)

Gereği düşünüldü : Yukarda hülâsaten beyan olunan talep
lerin ; ilgili ve yetkili makam ve mercilerce tetkik ve karara bağ
lanması ve mtistedilerin bu makam ve mercilere müracaatleri 
muktazi bulunmuş olmasına binaen; Dahili Nizamnamenin mu
addel 53 ncii maddesinin 2 nci bendine tevfikan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1886 10 . V I.1959

Sami Topçuoğlu (Arzuhal hulâsası : 40 - 45 senedir, Kayseri Belediyesinin
Tutak mahallesi muhtelif hizmetlerinde vazife görmüş bulunduğu halde cmek-
Ulu sokak No: 19 ti aylığından mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammindir.) 
Kayseri
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

5660/5660 Cafer Çolak 
(S. No: 23) Karaca viran kö

yünde 
1 )evrek

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzu h a l hulâsa#• : Zonguldak E reğli K öm ü r işle tm esi miies- 
sesesinde 35 senedir işçi olarak çalışm ış ve m a lu liye ti sebebiyle 
işinden ayrılm ış bulunduğu h alde; kanunen verilm esi lâzım ge- 
len tazm inat vc m âlû liyet aylığının  verilm ediğinden şikayeti 
m utazam m ındır.)

5674/5674 Ali Çiftçi 
(S. No: 24) Görcan mahallesi 

No: 93 
Denizli

5687/5687 Ahmet Yündü 
(S. No: 25) Hamdibey mahalles 

Çeşme sokak No: 
Bisa

5599/5599 Kâmil Yiğit 
(S. No: 26) Büyiikorhan Orınaıı 

Muhafaza Memuru 
Orhaneli

5595/5595 Şakir Demir 
(S. No: 27) Elderesi köyünde 

Çine

5743/5743 Mustafa Esin 
(S. No: 28) Deniz İstihkâm İn

şaat Tabur Sahil 
Bl. K.
Gölcük

5642/5642 Mustafa Temizer 
(S. No: 29) Seyran Bağlan Su 

Deposu altında De
mirci Baki Apart
manı civarında 
110/5 No: da 
Ankara

(A rzu h al hulâsası : 1328 yılında  şehidolun oğlundan ken
disine maaş bağlanması h akkm daki kanuni talebinin is ’a f olun- 
maçlığından şikâyeti m u t azam mınd-i r .)

(A rzuhal hulâsası : A skeri T em yiz Mahkemesince karara bağ 
!tınan bir idari dâva m ünasebetiyle evrak memuru H akkı a d ı
na yazd ığ ı bir m ektujila kendisine hakan fte bulunulduğunu  
iddia  eden ceza kısm ı cvrııl, memuru I la k k ı’nm vâki ş ikâyeti 
üzerine, ilâvemin hakiki sebep re saikı ve m ektubun asıl m uha
tabı kim  olduğu araştırılm adan ve kendisinin nıüdanfasm a dahi 
m üracaat olunmadan acılan b ir dâva neticesinde A nkara 3 
ncii A sliye  Ceza ahkemeşince verilm iş olan hükümle ilg ili bu 
lunan m ezkûr dâvam  m ektubun asıl m uhatabı olan şahsın ya  
pacağı şikâyet üzerine yeniden rü iye t olunması talebinden iba
re ttir .)

(A rzuhal hulâsası : K adro tensikatı do layısiyle  tasfiye olun
mak suretiy le  orman idaresinden a yrıld ığ ı tarihe kadar geçen 
13 y ıllık  m üddetinin  5 1 3 i sayılı. T ürkiye C um huriye ti E m ekli 
Sandığı Kanununun 102 nci m addesine tevfikan  ya p tığ ı m ü
racaat e rağm en; em eklilik m ü ddetim  ilâve olunm adığından bah
sile: g er ild i tetk ikatın  yapılm ası talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : Babalarından nıüntekit yerlerin ka- 
dastro  heyetince adlarına tap ıdan d ırdm ıyarak  başkaları ta ra fın 
dan paylaşılm ış olduğundan şik â ye ti m u tazam m ın d ır.)

(A rzu h al hulâsası : 1U53 yılın da  yapılm ası lâzım gelen üs
teğm enliği te r fi m uam elesi yapılm ayandı buııa bağlı olan K ore k ı
dem inin de haksız olarak ziy a m a  sebebiyet verilm iş olması se
bebiyle: D evlet Şûrası nezdinde ikame etm iş bulunduğu idari, d â 
vanın ortada b ir süre aşmıı bahis mevzuu olm adığı halele bu yön 
den reddedil erek m ağdur edilm iş bulunduğundan bahsile; 2 y ıllık  
m ezkûr m üddetin in  nasb tashihi vc K ore k ıdem i verilmek su re tiy 
le tanınması, talebinden ib a re ttir .)

(A rzu h al hulâsası : K adastro  hakim liğince raddolunan tapu  
ip ta l ve men,’i m üdahale dâvalarına mevzu teşkil eden murisimle,n  
mü nt ek il tapulu  yerlerine a it bu haksız muamelenin islâh olun
ması talebinden ib a re ttir .)
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Arzuhal
' No.

5654/5654 
(S. No: 30)

5699/5699 
(S. No: 31)

5623/5623 
(S. No: 32)

5621/5621
(S. No: 33)

5603/5603 
(S. No: 34)

5631/5631
(S. No: 35)

5633/5633 
(S. No: 36)

5608/5608 
(S. No: 37)

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

Hurşit Dokcan 
Soysallı Köyü 
Muhtarı 
Develi

Nâzım Temel 
Mengenler köyünde 
Mudurnu

Mehmet Gelen 
Cumhuriyet mahal
lesi
ödemiş - Adagide

Şaziye Ergezer 
Lâleli Şair Fitnat 
sokak No: 27/1 
Akile Zorlu eliyle 
İstanbul

Abdullah Akçura 
Millet caddesi İmam 
Mesut sokak No: 21 
Aksaray - İstanbul

Hidayet Şardan 
Serçe sokak 
No: 17/3 
Ankara

Arzuhal hulâsası : Toprak tevzi komisyonunca köylerinin mera 
ihtiyacına teff iz ve tahsis olunan yer e, istidada adları yazılı olan 
şahısların vâki fuzuli müdahalelerinin önlenmesi talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Okul tazminatı olarak hiikmolunup tahsil 
edilmekte bulunan 2 000 lira borcunun; asıl bir öğretmenlik kad
rosuna tâyin olunup mecburi bir hizmete tâbi tutulmak suretiyle 
alınmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İskân haklarından mahrum bırakılmış ol
duğundan şikâyeti mut azaminindir.)

(Arzuhal hulâsası : Vazifesi başında vefat etmiş olan oğlu 
Yüzbaşı Recep Suphi Ergczer’den kendisine kanunen bağlanması 
iktiza eden maaşın müddet geçtiği beyanı ile tahsis olunmadığın
dan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Memleket ve Türklük uğruna sebk eden 
yararlı hizmetlerinden dolayı Ayvalık’da iskânen tahsis olunmuş 
bulunan ev ve zeytinliğinin başkalarına verildiğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Müdafaa birliklerine karşı vâki yiye
cek maddeleri taahhüdünü belirtilen mücbir sebepler tahtında ye
rine getirememiş ve bu yüzden çok fazla mutazarrır olmuş bulun 
duğundan bu baptaki mukavelenin feshi ve 38 000 liralık temina
tının iadesi esbabının istikmal buyurulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza merciince incelenmesi icabeden veya 
İncelenmekte veya incelenerek (Usul veya esastan) karara bağ
lanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına binaen; 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesinde 
encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1887 10 . V I.1959

İsmail İpek (Arzuhal hulâsası : Millî Mücadele yılla rında yararlı hizmet-
BelediyeTanzifa- leri sebk etmiş, iki defa sürgüne yönderilmiş ve malları yağmaya

tında Çavuş uğramış olan babasından emsalleri misillû kendisine yardımda
Kars bulunulması talebinden ibarettir.)

A. Hakkı Kocabal- (Arzuhal hulâsası : Müddetini ikmal etmiş bulunduğu halde
kan kadrosuzluk sebebiyle terfi edememiş bulunduğundan ter fimi
İcra Memuru teminen kadrosuzluğun bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.) 
Buldan
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5604/5604 Haşan Savran ve 
(S. No: 38) arkadaşları

Eşrefpaşa mahallesi
Muhtarı
Kadirli

5656/5656 Haşan Çetintaş 
(S. No: 39) Bağyolu mahalle

sinde emekli J. 
Onbaşısı 
Hakimlıan

5657/5657 Ali Mazgal 
(S. No: 40) Ceza Evinde mah

kûm 
Erbaa

5665/5665 Süleyman Pireoğul- 
(S. No: 41) lan

îsmailler mahalle
sinde 
Cal

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

(Arzuhal hulâsası : İstidada bcrtafsil açıklanan sebeplere bi
naen Kadirli'nin vilâyet haline getirilmesi, bu mümkün görül
mediği takdirde yeniden vilâyet haline getirileceğini istihbar et
tikleri Osmaniye'ye bağlanmıyarak Adana’ya bağlı kalmasının 
temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Uzatmalı jandarma efradının yaş haddi- 
nin 52 ye çıkarılmasını derpiş iden kanun lâyihasının bir an ön
ce kesbi kanuniyet eylemesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hapis cezaları altı aydan aşağı olanların 
işbu cezalarının ziraat mevsimi olmıyan kış aylarında infazı için 
kefaletle tahliyeleri esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan Savaşında sebk eden yararlı 
hizmetlerinden, vâki maluliyetinden ve esaretinden dolayı emsal
leri gibi kendisine de tazminat itası talebinden ibarettir.)

Goıreği düşünüldü : İhtiva ettikleri hususlar yukarda lıulâ- 
satan beyan olunan müracaatler hakkında; yeni bir kanun tek
lifi ile ilgili bulunmuş olmalarına binaen; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 15 nci maddesi muvacehesinde encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1888 10 . V I. 1959

5335/5335 Ali Reis 
(S. No: 42) Büyüktüfekçi Top- * 

hane Hac i mimi 
Külhan sokak No: 18 
İstanbul

5510/5510 Mehmet Çavuş Bin- 
(S. No: 43) göl

Yahy abej mahallesi
No: 22
Sivas

5364/5364 Sıtkı Aslanyürek 
(S. No: 44) Başçiftlik Sağlık 

Memuru 
Niksar

Dilekçi : 70 'yaşında olup Denizyollan işletmesindeki hiz
metine mukabil 80 lira emekli maaşı almakta ise de bu para ile 
g:çin:mediğinden ve 337 yılında Kuvayı Milliyeye iltihak 
etmiş vo 339 senesine kadar çalışmış olduğundan ve şimdiye 
kadar bu hususta bir yardım'görmediğinden ve hrfen perişan 
bir durumda olduğundan ve saireden bahsile hidematı vata
niye tertibinden maaş bağlanması veya yardım yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçi : İstiklâl harbine iştirak etmiş yararlıklar göster
miş halen 60 yaşında olup perişan bir durumda bulunmuş oldu
ğundan bahsile vatani hizmet tertibinden icabeden yardımın 
yapılmamnı istemektedir.

Dilekçi : 1959 malî yılından itibaren bütün memur ve üc
retlilerin maaş ve ücretleri iki misline yükseltilmiş ve geçici 
görev harcırahlan da artırılmış olduğu halde kendisi gibi 
gezici srğlık memurlannın geçici görev hariırahlarmın artml- 
m mış olduğundan bahsile almakta olduklan tazminatlann 
zam yüzdesi üzerinden ödenmesini istemektedir.
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Arzuhal
No.

5360/5360 
(S. No: 45)

5517/5517 
(S. No: 46)

'5498/5498 
(S. No: 47)

5522/5522 
(S. No: 48)

5605/5605 
(S. No: 49)

5592/5592 
(S. No: 50)

5551/5551 
(S. No: 51)

5550/5550 
(S. No: 52)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fevzi E rbav 
Maden İşçileri Sen
dikası Yönetim Ku
rulu adına B. Ş. K. 
Bakır Maden

Naime Methibey 
Yusufpaşa mahal
lesi İstihkâm Bah
çesi sokak Orman 
Dairesi yanında 
Kars

Ahmet Albohan 
Serçehan köyünde 
Nusaybin - Mardin

İbrahim Hakkı Bil
gin
Saha mahallesinde 
Emekli Nahiye Mü
dürü
Birecik - Urfa .

Ali Rıza Yergök 
Valde Çeşme Acı 
Su sokak No: 15 
Beşiktaş - İstanbul

İbat Dura 
Erhacı köyünde 
İğdır

Ahmet Göçer 
Terkişan İlkokul 
Eğitmeni 
Sungurlu

Elvan Eröksüz 
Ağcalı İlkokul 
Eğitmeni 
Sungurlu

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : 1959 yılında memurlara ve bâzı müesseselere yapı
lan yüzde yüz zam gibi halen beş hra yevmiyeli olan bakır 
madeni işçilerine de hiç olmazsa yüzde yetmiş beş bir zam
mın yapılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Tapu tahdit ve tahrir heyeti» Maliye âzası olan 
ve 1941 yılında vefat eden babasından 1683 sayılı Kanun gere
ğince bağlanan sekiz lira 16 kuruşluk yetim aylığının son ya- 
jpıhn yüzde yüz zamla 72 liraya iblâğ edilmiş ve bu paia ile 
geçinmesine imkân bulunmamış ve babasının aldığı 90 Hra 
aylık ücretinin karşılığı 30 - 35 lira asli maaş bulunmuş oldu
ğundan bahsile bugünkü hayat şartları karşısında yetim maa
şının 5434 sayılı Kanuna göre bağlsmması için bir karar veril
mesini istemektedir.

Dilekçi : Vilâyetlerine bağlı bilumum kaza, na&iye ve köy
lerinde eski anane ve usullere riayet olunarak evlenme mas
raflarının en az 10 bin lira gibi pek ağır bulunduğundan ve 
fakir gençlerin birçoğu bu yüzden evlenmeyip bekâr kaldı
ğından vesaireden bahsile eski anane üzerine hareket edenler 
hakkında kanuni takibat yapılmasını ve bu durumun önüne ge
çilmesi için yeni bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi: 1949 yılında emekliye ayrılmış, otuz seneden aşağı 
hizmeti olduğu için eski kanuna göre emekli ikramiyesinden is
tifade edememiş olduğundan vesaireden bahsile mer’i kanuna 
bir fıkra ilâvesiyle kendi gibilerin emekli ikramiyesinden isti
fade ettirilmesini istemektedir.

Hastalık dolayısiyle az bir maaşla mâlûlen emekliye ayrı
lan kendisi gibi memurların ve efradı ailelerinin doktor, hasta
ne, ilâç ve tedavilerinin meccanen yapılmasının temin buyurul- 
ması talebinden ibarettir.

Dilekçi: İstiklâl Savaşma iştirak etmiş ve İstiklâl Madal- 
yasiyle taltif edilmiş ve halen ihtiyar ve hasta olup iş göremi- 
yecek bir duruma düşmüş olduğundan bahsile gerekli maddi 
yardım yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : 20 senelik eğitmen olup 100 lira gibi az bir 
maaşla feragatla çalışmakta olduklarından, çacuk zammı ve 
emeklilik vesaire haklardan mahrum bulunduklarından bahis 
ve şikâyetle kendilerinin de emeklilik ve çocuk zammı gibi hak
lardan istifade ettirilmelerini istemektedirler.

> » » »* » >
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5552/5552 
(S. No: 53)

Arzuhal
No.

5370/5370 
(S. No: 54)

5431/5431 
(S. No: 55)

5 3 S6/538(i 
(S. No: 56)

5387/5387 
(S. No: 57)

5488/5488 
(S. No: 58)

5502/5502 
(S. No: 59)

Müfettah Akgöze 
Sıkçamurat mahal
lesi Jandarmjj Mer- 
kez Karakolu kar
şısında No: 12 
Edirne

Müzeyyen Oğuzalıcı 
Üeşcrcfeli Salıtekke 
sokak No: 5 
Edirne

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi K^cüıuen karan ve ne sebepten verildiği

Iialil Turhan 
Macı Hüseyin A ¿¿'a 
Vakfı Birinci ba
tından
İnönü mahallesi 
Siird

İsmail Akkaya 
Siileymanlar ma
hallesi Mıımcu- 
oğullarındaıı 
K. 1). Ereğli

İbrahim Kaplan 
M i ma r si n an köyünde 
Kavseri

Mehmet Esendeıuir 
ve arkadaşları 
Sarış Köyü Muhtarı 
Damal

Nebi («ökırmak 
Çalık mahallesi 
eski gazilerden 
Van

Dilekçi : Yüzbaşı şehit kocasından bu glinkü zamlar ile 
aldığı 120 lira maaşla geçinemediğinden, gözlerinden mâlûl 
ve ihtiyar buluduğundan bahsile durumunun tahkik ve tetkik 
edilerek geçinebilecek miktarda maaşının arttmlmasını iste
mektedir.

Dilekçi : Müteveffa kocasından üç ayda aldığı 256 lira dul 
maaşı ile geçinemediğinden ve 70 yaşında olup Edirne Mebusu 
müteveffa Kadrettin Oğuz ahcı’nın, annesi olduğundan bahsile 
kocasının 13 senelik temditti jandarma başçavuşluğu hizmetinin 
kabulü suretiyle aylığının artırılmasını ve ikramiyesinin veril
mesini veyahut da müteveffa oğlundan emsali misillü hidematı 
vataniye tertibinden bir miktar maaş bağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi : Dedelerinden kalan ve 50 milyon değerinde bulu
nan aka ar ve gayrimenkulleri muris evli irsen vakfettiğinden ve 
800 bin liraya yakın istimlâk ve arsa satış bedeli mevcut iken bu 
gelirden kendisi ila beraber diğer vârislere senede 200 lira ve
rilmekte ve başkaca hak tanınmamakta olduğundan ve saireden 
bahis ve şikâyetle vatandaşların refah ve hakkını bir nizam 
içinde korumak ve tanzim etmek üzere hakkının verilmesini ve 
mezkûr vakfın bir idare meclisi tarafından idaresi için mevcut 
kanuna gerekli âdil ek ve tadilâtın yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Milli Mücadelenin başından sonuna kadar Trabzon 
Bahriye Kumandanlığı emrinde vatani vazifesini ifa etmiş, as
kerlikten evvel ve sonra ceman 27 sene iş havzasında çalıştıktan 
sonra Zonguldak Amele Bildiğince bir miktar para yardımı ya
pılmak suretiyle alâkası kesilmiş ve halen perişan bir durumda 
bulunmuş olduğundan ve saireden bahsile emekli maaşı tahsis 
edilmesini ve vatani hizmet faslından da yardım yapılmasını is
temektedir.

Dilekçi : İstiklâl Harbinde feragatle büyük fedakârlıklar 
göstermiş ve halen 63 yaşında olup ihtiyarlamış, kimsesiz peri
şan ve mağdur bir durumda bulunmuş olduğundan bahsile ken
disine mezkûr hizmetinden dolayı yardım yapılmasını ve refa
ha kavuşturulmasını istemektedir.

Evvelce hak kazanmış iken sonradan sebebi bilinmiyen 
şeyden dolayı hakkını kaybetmiş olan Damal nahiyelerinin ka
za yapılması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Birinci Dünya Harbine iştirak ettiğinden, yarar
lıklar gösterip madalya ile taltif edildiğine dair elinde vesika
sı bulunduğundan ve halen ihtiyar ve perişan bir durumda ol
duğundan bahsile hidematı vataniye tertibinden maaş bağlan
masını veya başka bir yardım yapılmasını istemektedir.



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

5450/5450 Haşan Koşu Dilekçi: İstiklâl lîarbine katılmış birçok yararlıklar gös-
(S. No: 60) Zil köyünde termiş yara ve bere aldığı gibi elinde istiklâl Madalyası vesi-

Alucra kası da mevcut bulunmuş ve halen ihtiyar ve yoksul bir duru
ma düşmüş olduğundan bahsile Devletçe vatani hizmet tertibin
den bir yardım yapılmasını istemektedir.

5531/5531 Hüseyin Doğrusöz Dilekçiler: Tapu senedi ile malik ve mutasarrıf bulunduk-
(S. No: 61) ve arkadaşları lan evlerinin Bursa Eelediye Encümeni karan ile husule gelen

Muradiye Yıldız kaya sukutu üzerine kaygan sahasından madudolarak belediye 
Kahve altı eski tarafından yıktırılmış ve halen çadır içerisinde maaile ikamet
Askerî Kışla mey- etmekte bulunmuş, fakir olup hiçbir yerden gelirleri bulunma- 
danmda Çadırnişin mış, perişan ve sefalet içinde kalmış olduklarından ve saireden 
Bursa bahis ve şikâyetle bu tabiî âfet karşısında efradı ailelerine ye

tecek bir ev yaptırmak için lüzumlu tahsisat yardımının bir an 
evvel yapılmasını ve aynca tapu ile maliki bulunduklan evle
rinin yerine 6785 sayılı Kanun gereğince bedelsiz olarak bele
diyeye geçmiş Hazine yerlerinden münasip birer arsanın veril
mesini istemektedirler.

5529/5529 Salih Yıldız 
(S. No: 62) Muradiye Yıldız 

Kahve altı eski 
Askerî Kışla mey
danı Çadırnişin 
Bursa

5530/5530 Ahmet Birlik 
(S. No: 63) Muradiye Yıldız 

Kahve altı eski 
Askerî Kışla mey
danında Çadırnişin 
Bursa

5532/5532 Hâmit Ahmet Beni 
(S. No: 64) Muradiye Yıldız 

Kahve altı eski 
Askerî Kışla mey
danı Çadırnişin 
Bursa

5237/5237 Salim Göbelli Dilekçiler : Askerî teşkilâtta sivil olarak vazife görenlerden
(S. No: 65) J. U. K. lığı Silâh seyyar kıtada bulunanlann 7238 sayılı Kanundan istifade ederek 

ve Malzeme Tamir tayın bedelleri 75 liraya çıkarılmış ve sabit birliklerde bulunan 
Evinde Tüfekçi kendilerinin bu zamdan istifade edememiş olduklarından bah-
Ustası sile aynı çatı altında ve aynı gaye ve maksatla vazife gören ve
Ankara sabit birliklerde bulunan sivil personellerinin 50 lira olarak ta

yın bedellerinin de artırılmasını ve mağduriyetten vikaye edil
melerini istemektedirler.
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Arzuhal

No.

5238/5238 
(S. No: 66)

5239/5239 
(S. No: 67)

5240/5240 
(S. No:'68)

5241/5241 
(S. No: 69)

5242/5242 
(S. No: 70)

5277/5277 
(S- No:,71)

5278/5278 
(S. No: 72)

5279/5279 
(S. No: 73)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Arif Yağcı 
J. İ T .  K. Silâh ve 
Mlz. Tamir Evi 
Md. Daktilo Ustası 
Ankara

Ali İhsan Keskin 
-i. U. K. Silâh ve 
Mlz. T. Evi Md. 
Freze Ustası 
Ankara

Hüseyin Girgin 
J. ti: K. Silâh' ve 
Mlz. Ta. Evi Md. 
Tornacı Ustası 
Ankara

Mustafa Kurt 
J. U. K. lık Silâh 
ve Mlz. Tamir Evi 
Md. Motor Ustası 
Ankara

Yusuf tlbeyi 
J. U. K. Silâh ve 
Mlz. Tamir Evi 
Md. Motor Ustası 
Ankara

Mehmet Tüzün 
J. U. K. Silâh ve 
Mlz. Tamir Evi 
Md. Marangoz Us
tası
Ankara

Bedirhan Ünal 
J. Umum K. Mat
baasında Makinist  ̂
D - 351 
Ankara

Lütfü Köynulu 
J. U. K. Matbaası 
Ambar Memuru 
D - 358 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Askeri teşkilâtta sivil olarak vazife görenlerden 
seyyar latada bulunanların 7238 sayılı Kanundan istifade ederek 
tayın bedelleri 75 liraya çıkarılmış ve sabit birliklerde bulunan 
kendilerinin bu zamdan istifade edememiş olduklarından bah
sile aynı çatı altında ve aynı gaye ve maksatla vazife görer, ve 
sabit birliklerde bulunan sivil personellerinin 50 lira olarak ta
yın bedellerinin de artırılmasını ve mağduriyetten vikaye edil
melerini istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5280/5280 Memduh Bulhaz 
(S. No: 74) J. U. K. Silâh ve 

Mlz. Tamir Evi 
Md. Telli Tekni- 
siyeni 
Ankara

5281/5281 Lûtfi Topan 
(S. No: 75) J. Umum K.. Ba

sımevi D - 299 
Mürettip 
Ankara

5282/5282 İsmail Pakır 
(S. No: 76) J. Umum K. Mat

baası Tashih Me
muru D -124 
Ankara

5283/5283 İsmail Çeliker 
(S. No: 77) Jandarma U. K.

Basımevi D -130
Mücellit
Ankara

5284/5284 Mehmet Çelikdağ 
(S. No: 78) Jandarma U. K.

Basımevi D -128 
Linotip Operatörü 
Ankara

5285/5285 Kemalettin Toker 
(S. No: 79) Jandarma U. K.

Basımevi D ■ 336
Başmürettip
Ankara

5286/5286 Naci Atay 
(S. No: 80) J. U. K. Silâh Ve 

Mlz. Ta. Evi Md. 
Motorcu Ustası 
Ankara

5287/5287 Yaşa* Yenidoğan 
(S. No: 81) J. U. K. Silâh ve 

Mlz. Tamir Evi 
Md. Tüfekçi Ustası 
Ankara

Dilekçiler : Askerî teşkilâtta sivil olarak vazife görenlerden 
seyyar kıtada bulunanların 7238 sayılı Kanundan istifade ederek 
tayın bedelleri 75 liraya çıkarılmış ve sabit birliklerde bulunan 
kendilerinin bu zamdan istifade edememiş olduklarından bah- 
sile aynı çatı altında ve aynı gaye ve maksatla vazife gören ve 
sabit birliklerde bulunan sivil personellerinin 50 lira olarak ta
yın bedellerinin de artırılmasını ve mağduriyetten vikaye 'dil
melerini istemektedirler.
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5362/5362 
(S. No: 82)

Arzuhal
No.

5391/5391 
(S. No: 83)

5328/5328 
(S. No: 84)

5329/5329 
5626/5626 

(S. No: 85)

5336/5336 
(S. No: 86)

5350/5350 
(S. No: 87)

5428/5428 
(S. No: 88)

Süreyya Irmak 
J. U. K. Silâh ve 
Mlz. Tamir Evi 
Md. Daktilo Ustası 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ayvaz Elmasoğlu 
J. U. İv. Silâh ve 
Mlz. Tamir Evi 
Md. Motorcu Ustası 
Ankara

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Askerî teşkilâtta sivil olarak vazife görenlerden 
seyyar kıtada bulunanların 7238 sayılı Kanundan istifade ederek 
tayın bedelleri 75 liraya çıkarılmış ve sabit birliklerde bulunan 
kendilerinin bu zamdan istifade edememiş olduklarından bah
sile aynı çatı altında ve aynı gaye ve maksatla vazife gören ve 
sabit birliklerde bulunan sivil personellerinin 50 lira olarak tâ
yin bedellerinin de artırılmasını ve mağduriyetten vikaye edil
melerini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı, ayrı hulâsaten göste
rilmiş olan taleplerin yeni bir 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

1889 10 . V I. 1959

Hüseyin Bektaş 
Talâtpaşa Bulvarı 
Hamamönü Birinci 
sokak No: 3 
Ankara

Abdurrahman Kılıç 
Kad Köyü Muhtarı 
Turhal

Bayram Ali Tas ve 
arkadaşları 
Cumhuriyet mahal
lesinde 
Alaca

Şevket Boysal 
Bedre köyünde 
Kırklareli

Talip Gürbüz 
Saray Hanı Esat 
Çavuş Hanında 
Tarsus

Dilekçi : Üç nüfuslu olup hiçbir yerden geliri olmadığın
dan bahsile Gazi Orman Çiftliği Bira Fabrikasında münhal 
bulunan vazifelerden kendisine bir iş verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Köylerinde öğretmen bulunan Reşat Arslan’ın 
gayriahlâki hallerinden ve Tokad valisinin bu öğretmeni hi
maye ettiğinden şikâyeti mutazamnundır.

Dilekçiler : Göçmen olup Ziraat Bankasına olan borçla
rının bir kısmını kuraklık ve dolu hasarı yüzünden ödeyeme
miş olduklarından bahsile bakiye borçlarının bir müddet daha 
tecil edilmesini ve haczin kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Romanya göçmenlerinden olup iskânının ve di
ğer icabeden yardımların ve boğazındaki hastalığının tedavi
sinin yapılmadığından bahis ve şikâyetle tedavisinin bir has
tanede yapılmasını ve bu müddet zarfında ailesinin maişeti
nin teinin edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Asker’iğini yapmış okur yazar bulunmuş oldu
ğundan bahsile haline münasip fabrikalarda dokumacılık ve- 
sair işlerden bir vazife verilmesine delâlet buyurulmasını iste
mektedir.



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

5418/5418 Hüseyin Tunca 
(S. No: 89) Süreyya Pa§a Sa- 

natoryomu L. Ser
visi 49/14 
Kartal - Maltepe 
İstanbul

5355/5355 Mehmet öğüt 
(S. No: 90) Çilingir sokak 

No: 23
Balat - İstanbul

5337/5337 Abdullah Atasoy 
(S. No: 91) Ortaköy Dereboyu 

Gliltekin Arka so
kak No: 13 
İstanbul

5356/5356 İbrahim Kolak
(S. No: 92) Manifaturacı 

Erzincan

5426/5426 Abidin Ceyhan 
(S. No: 93) DDY Manevracı 

İslâhiye

5379/5379 Zekeriya Kara 
(S. No: 94) Çiftlik köyünde 

Tarsus

5433/5433 Merdigöz Köyü 
(S. No: 95) Muhtarı ve arka

daşları 
Karamürsel

5439/5439 Mehmet Akpınar 
(S. No: 96) Kara Duruk kö

yünde
Gürün - Sivas

Dilekçi : Bulgaristan muhacirlerinden olup üç senedir is
kânı yapılmadığından ve perişan bir halde bulunduğundan 
bahis ve işkâyetle emsali misillü kendisinin de iskânının ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : Karayollarında şoför iken kullandığı arabaya iki 
komşu arkadaşını ücretsiz olarak almasından dolayı vazifesi
ne haksız yere son verilmiş ve bu hal mağduriyetini ve sefa
letini mucip bulunmuş olduğundan bahis ve şikâyetle tekrar 
karayollarında işe alınmasını istemektedir.

Dilekçi : İstanbul Kömür Tevzi Müessesesinde beş senelik 
tahmil ve tahliye memuru olarak hizmet etmekte iken evvel
ce şoför olarak çalıştığı bir sırada trafik Nizamnamesine ay
kırı hareket etmesinden dolayı üç aya mahkûm edilmiş olma
sı sebebiyle mezkûr müessesece haksız olarak vazifesine son ve
rilmiş, mağdur ve sefil bir duruma düşmüş bulunduğundan ba
his ve şikâyetle keyfiyetin teemmül buyurularak tekrar vazi
fesine iadesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Şûrasına açmış olduğu tazminat dâvasının üç 
senedenberi intacedilmediğinden ve sürüncemede kaldığından şi
kâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında makasçı olarak çalıştığı 
sırada ailesini tren kesmiş ve vefat etmiş ve kendisinin de ha
len çocuklarına bakamıyacak bir halde hasta ve fakir bulun
muş olduğundan bahsile ilk okulda olan çocuklarının Devlet
çe yatılı ve meccani bir okulda okutturulmasma delâlet buyu- 
rulmasım istemektedir.

Köyleri ile şehir yolunda evvelce inşa edilmiş olan çeşme
nin sebepsiz olarak vâlilikce kapatılmış olduğundan şikâyeti 
mutazammmdır.

Dilekçiler : Bu yıl kazalarında tütün piyasası 370 - 525 ku
ruştan açılmış ve bu fiyatlar köy halkını tatmin etmemekte 
ve bu yüzden banka ve tüccarlara olan borçlarını ödeyememek
te sefil bir vaziyete düşmekte olduklarından vesaireden bahsi
le iddialarının doğruluğınıun tahkiki için bir müfettişin gön
derilmesine delâlet buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçi : Gürün kazasına bağlı Kara Duruk nahiyesinin 
eski merkezi olan Kara Duruk köyüne nakli hakkında on üç 
köy tarafından evvelce vâki olan müracaatlerinin reddedilmiş 
olduğundan bahsile bu hususta yapılan muameleli evrakın 
meydana konularak durumlarının tahkiki için bir müfettişin 
gönderilmesini ve bu talep ve haklarının Dahiliye Vekâletince 
incelenerek verilmesini istemektedir.
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5511/5511 Saadet Başeğmez 
(S. No: 97) Cumhuriyet ma

hallesinde 
Erbaa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5527/5527 Mehmet özler ve 
(S. No: 98) arkadaşları

Yağda Köyü Muh
tarı
Erdemli

5512/5512 Mehmet Keskin ve 
(S. No: 99) arkadaşı

Y. Koyuncu ma
hallesi 
Erdemli

5451/5451 Fettah Tuna 
(S. No: 100) Kurşaklı köyünde 

Karaba sanlı nahi
yesi
Nevşehir

5484/5484 Abdullah Burma- 
(S. No: 101) oğlu

Aydoğdu mahallesi 
70. sokak No. 72 
Nazilli

5570/5570 Yusuf Vardar ve 
(S. No: 102) arkadaşı

Belediye itfaiyecisi 
Bornova

5568/5568 Faik Boratav 
(S. No: 103) İzmir, 645. sokak 

No: 253
Eşrefpaşa - İzmir

5499/5499 Pekdemir Taşdemir 
(S. No: 104) Yenimahallede 

Mütaalıhit 
Kars

Et cümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Geçirmiş olduğu üç büyük zelzele felâketi dolayı- 
siyle evleri yıkılmış ve zarar görmüş ve mütaaddit müracaat- 
lerine rağmen kendisine bugüne kadar arsa istihkakı verilme
miş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş olduğundan bah
sile belediye elinde bulunan araziden bir arsa yerinin emsali 
misillu verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Köylerindeki kuru çeşmeye su getirilmesi için 
Hükümetçe 1958 senesinde 60 bin lira tahsis edilmiş olduğu 
halde bu paranın başka yere sarf edilmiş olduğ-undan ve bu 
yüzden köy halkı müşkül duruma düşmüş bulunduklarından 
bahsile mezkûr su tahsisatının köylerine verilmesini ve yapılan 
bu haksızlığın izale buyurulmasın! istemektedirler.

Dilekçiler : Erdemli ve)civar köylerinde geniş mikyasta 
mülkiyeti Devlet Hâzinesine ait birçok gayrimenkuller bulun
muş olduğundan bahsile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ge
reğince topraksız bulunan kendilerine de bu yerlerden miktarı 
kâfi toprak verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Bulgaristan göçmenlerinden olup Devletçe ken
disine evvelce tahsis edilen araziyi yerli köylülerin haksız şikâ
yeti üzerine Toprak iskân Müdürlüğünce mezkûr tahsis mua- 
mel:si iptal edilmiş olduğundan bâhis ve şikâyetle keyfiyetin 
Karahasanlı Nahiye Müdürlülünce tahkik ettirilmesini ve mağ
duriyetten kurtarılmasını intemektedir.

Dilekçi: Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü idare Meclisi 
7052 sayılı Kanun hükmünü yerine getirmediğinden ve bu bap
taki müracaatinin zamanında yapılmadığı vesilesiyle reddedil
miş bulunduğundan ve bu suretle mezkûr Bankaya olan bakiye 
borcunun tecil edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçiler : Belediye itfaiye servisinde 200 lira ücret aylık
la çalışmakta olduklarından ve son çıkan kanun gereğince üc
retlerine yüzde elli bir zam yapıldığından bahis ve şikâyetle 
emsali nüsillû 7244 sayılı Kanımdan tamamen faydalandırılma
larını istemektedirler.

Dilekçi: Karayolları 12 nci işletme Müdürlüğü ile akdedi
len mukavele ahkâmına göre almış olduğu işin ihalesini mütea
kip Hükümetçe alman prensip kararına müsteniden birdenbire 
yükselen rayiç dolayısiyle nakliye ve usta ücretinden 29 bin li
ra zarara duçar olduğundan vesaireden bahsile hüsnü niyetle 
bu taahhüt işinden mütevellit uğramış olduğu zararın telâfi 
edilmesi için ilgililere icabeden talimatın verilmesini istemekte
dir.
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Arzuhal

No.

5454/5454 
(S. No: 105)

5483/5483 
(S. No: 106)

5494/5494 
(S. No: 107)

5557/5557 
(S. No: 108)

5618/5618 
(S. No: 109)

5611/5611 
(S. No: 110)

5610/5610 
(S. No: 111)

5620/5620 
(S. No: 112)

Hilmi Muhacir ve 
arkadaşları 
Süsmüt köyünde 
Muş

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mehmet Tiren ve 
arkadaşı 
Çavuş köyünde 
Karacabey

Pekdemir Taşdemir 
Yenimahalle 
Mütaahhidi 
Kars

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Mehmet Yılmaz 
Gökçayır Kölü İlk
okul Başöğretmeni 
Haruniye - Bahçe

Ali Rıza Sclvitop 
Alp istasyonunda 
Bekçi, 38962 Sicilli 
Erzincan

Şefik Şirvan ve ar
kadaşları
Halitağa Köyü I). 
P. Ocak Başkanı 
Tarsus

Hamidiye Köyü ve 
diğer köyler muh
tarları 
Çatalzeytin

M. Remzi Yalım 
özler caddesi 
No: 104 Tüccar 
Adana

Dilekçiler : Rus muhacirlerinden olup Muş vilâyetine yerleş
tikleri halde halen alâka görmediklerinden ve kanuni iskânları 
yapılmadığından vesaireden bahis ve şikâyetle iskân Kanunu
nun âcil surette vatandaşın ihtiyacını karşılayacak bir şekilde 
meriyete girmesinin temin edilmesini kadastro hâkimliğinin 
teşkilâtlandırılmasını ve topraksız vatandaşların topraklandı- 
nlmasını, tahsisat ve ev verilmesini istemektedirler.

Satınalmış oldukları gayrimenkuller hakkında haksız olarak 
açılan dâvanın Temyiz safahatının neticesi kendilerine tebliğ 
edilmediğinden ve mahkeme masraflarının ve vekil ücretlerinin 
kendilerinden tahsil edildiğinden şikâyeti mutazammındır.

Dilekçi : Devlet Demiryolları 4 ncü işletme Müdürlüğü ile 
akdedilen mukavele ahkâmına göre almış olduğu işin ihalesini 
mütaakip hükümetçe alman prensip kararına müsteniden bir
denbire yükselen rayiç dolayısiyle nakliye ve usta idinden 30 
bin lira zarara duçar olduğundan ve saireden ' bahsile hüsnü
niyetle bu taahhüt isinden mütevellit uğramış olduğu zararın 
telâfi edilmesi için ilgililere icabeden talimatın verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Haruniye Tarım Kredi Kooperatifi kredisini kes
tiğinden ve bu bapta Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce 
mütaaddit vâki müracaatına bir cevap alamadığından bahsile 
keyfiyetin tahkiki için ilgililere emir verilmesini istmektedir.

Dilekçi : 1939 yılından beri Devlet Demiryolları yol bek
çiliği vazifesini yapmakta olduğundan ve almış olduğu az bir 
maaşla efradı ailesini zor geçindirmekte ve yerinin değişti
rilmesi suretiyle mağdur bir duruma düşmüş bulunduğundan 
bahsile eski çalıştığı Çiçekli veya Kapiuca istasyonlarından 
birine naklen tâyin edilmesini istemektedir.

-N.
Dilekçiler : 40 sene evvel babalan tarafından vücuda geti

rilmiş olan araziyi bu kere tapu kadastroca ellerinden alınarak 
Hâzineye tescili icra kılınmış ve satışa çıkarılmış ve takdir edi
len kıymete de güçleri yetmemiş ve perişan bir duruma düş
müş olduklarından bahsile mezkûr gayrimenkullerin Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu mucibince kendilerine temliki veya 
kudretlerinin yeteceği bir bedelle ve 5 - 6 senelik bir vade ile sa 
tınalmalannın temin buyurulmasını istemektedirler.

Dilekçiler : Köyleri hududu dâhilinde bulunan arazilerinin 
Devlete ait orman bölgesinden tefrik ve sınırlarının tesbit ve 
tâyin edilmesi için bir tahdit heyetinin gönderilmesi ve mağdu
riyetlerine mahal bırakılmaması talebinden ibarettir.

Dilekçi : Adana belediyesinin almış olduğu maili inhidam 
kararı neticesi arsa haline inkılâbeden gayrimenkullerinin bir 
kısmını istimlâk edip bedelini ödediği halde kısmı küllisinin 
istimlâk keyfiyetini düşünmediğinden ve zâti inşaat ruhsat ta-
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No.

5617/5617 
(S. No: 113)

5547/5547 
(S. No: 114)

5614/5614 
(S. No: 115)

5495/5495 
(S. No: 116)

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Ilanife Akın 
Mezarlık Başı 939. 
sokak Azize Altın 
evinde kiracı 
İzmir

Encümen kararı v<» ne sebepten verildiği

lebini de reddettiğinden ve bu suretle mezkûr gayrimenkullerin 
muattal bırakılmasına sebebiyet verdiğinden şikâyeti mut azam
inindir..

Dilekçi : Dul ve kimsesiz bir kadın olup cemekân içinde 
gevrek satmakta iken ortada hiçbir mahsur olmadığı halde bele
diyece satıştan menedilmiş cemekânının 200 gevreği ile birlikte 
elinden alınmış aç ve açıkta bırakılmış olduğundan bahis ve şi
kâyetle eskisi gibi Mezarlıkbaşı Bağcılar Bankası divan dibin
de gevrek satmasına müsaade verilmesi hakkında gerekenlere 
acele emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı hulâsaten gösteri
len talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili idari makam 
ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk 
ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin usu
lü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müracaatta 
muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1890 10. VI 1959

Oruç Demir Dilekçi : Köyleri halkına dağıtılan toprağın kıraç yerlerden
Mescitli Köyü Muh- olup katiyen ziraate elverişli olmadığı gibi diğer köylerin arazi- 
tai'i sinin dönümüne âzami 15 lira kıymet takdir edilmiş olmasına
Bulanık rağmen kendi köyleri arazisine 30ar lira kıymet konulmuş ve

fakir köylünün bu vergiyi ödemeye kudretleri bulunmamış ol
duğundan bahis ve şikâyetle hakiki durumun bir memur mari
fetiyle tesbit ettirilmesini ve tarh edilen verginin asgari hadde 
düşürülmesini istemektedir.

Haşan Levent Dilekçi : Devlet Demiryollan katar şefi olup Musaköy istas-
Uluanak mahallesi yon şefi, vazifeli bulunduğu bir treni istasyonda durmakta olan 
Veletbey sokak diğer bir tren üzerine alması yüzünden bigünah olarak idari bir
No: 36 ceza ile işinden çıkarılmış ve vazifeye alınması hakkında vâki
Sivas müteaddit müracaatlerinin semeresiz kalmış olduğundan bahsi

le tekrar vazifesine iade edilmesini istemektedir.

Bilâl Kalaycıoğlu Dilekçi : Köy muhtarlığından tasdik edilmiş bir senet muka-
Tütüııçırtlık kö- bili yedi sene evvel satın almış olduğu üç dönüm tarlasının bu
yünde kere tapu kadastro tarafından Hazine adına elinden almdığın-
lzmit dan şikâyeti mutazammmdır.
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No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5456/5456 
(S. No: 117)

5430/5430 
(S. No: 118)

Şükran özer (Yaraş) 
Beykoz Anadoluhi- 
sarı Yenimahallesi 
Kandilli caddesi 
No: 37 
İstanbul

Muzaffer Bayındır 
Ahlat - Purhus yolu 
üzerinde köprü ta- 
şaronu 
Ahlat

Dilekçi : Devlet Demiryolları Kayseri İstasyon Müdürü olup 
24 sene evvel vefat eden babasından kendisine yetim maaşı 
bağlanması hakkında vâki olan müracaatinin semeresiz kalmış 
olduğundan bahsile durumunun tetkik ve tahkikiyle yetim ma
aşının bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Müteahhit olup yaptırdığı (Ahlat - Purhus) yolu 
üzerindeki köprü ikmal kısmının parasını ve 3 500 kilogram çi
mentosunu bugüne kadar alamadığından ve bu yüzden mağdur 
ve müşkül bir duruma düşmüş olduğundan ve bu bapta vâki olan 
müracaatlerinin semeresiz kalmış bulunduğundan ve saireden 
bahis ve şikâyetle alacağının bir an evvel ödenmesi hakkında 
icabedenlere emir verilmesini istemektedir.

5429/5429 
(S. No: 119)

Nazif Çetin
Emekli
Karamürsel

Dilekçi : Bina Vergisinin birinci taksitini ödediği halde 
tahsildarca tekrar talebedildiğinden ve bu yüzden cezalı adde
dildiğinden şikâyeti mutazammındır.

5419/5419 Yusuf Kurtoğlu Dilekçi : Komşusu olan Necati Rençber ismindeki şahıs evi-
(S. No: 120) İnönü mahallesinde ne bitişik bulunan bahçesine müsaadesi olmadan kanunsuz ba- 

Akyazı raka ve duvar yaptığından ve bu müdahalesinin men’i için ge
rekli makamata vâki müracaatinin nazan itibara alınmadığın
dan bahis ve şikâyetle bir müfettiş gönderilmek suretiyle keyfi
yeti tahkik ettirilmesini ve yapılan haksızlığın meydana çıkarıl
ması için gerekenlere emir verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri sürülüp ma
hiyetleri hulâsaten yukarıya alınmış olan talep ve müracaatler, 
kaza merciince halli lâzımgelen hususlara taallûk etmekte oldu
ğundan, bu talep ve müracaatların zikredilen sebepten encüme- 
nimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla .karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1891 10 . VI.1959

5461/5461 Şükrü Lâle Dilekçi : Rus muhacirlerinden müteveffa babasına iskân
(S. No: 121) İstasyon mahallesi hakkı olarak tapusu verilen arsanın krokisiyle yüz ölçüsü ara- 

Cumhuriyet caddesi smdaki mesaha farkının 5520 sayılı Kanun hükümlerine tevfi- 
No: 20/20 kan düzeltilmesi ve ora göre tapusunun verilmesi hakkında
Kars mahkemeden karar almış olduğu halde halen bu muamele tapu

ya tesçil edilmediğinden ve bu yer üzerine para sarfiyle ev yap-
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adı, soyadı ve adresi Et cünıcn kararı ve n« sebepten verildiği

tırmış olduğundan ve krokiden fazla yerin tapusunun iptal edil
mesi için Hazine tarafından aleyhine dâva açılmış bulunduğun
dan ve bu yüzden perişan bir duruma düştüğünden ve saireden 
bahsile tapulu yerinin tapusunun iptal edilmemesi ve aynı me
saha muhafaza edilmek suretiyle kendisine verilmesini istemek
tedir.

5115/5115 Osman Sarıdağ 
(S, No: 122) Makam Cami civa

rında Kahveci Ke
mal Üstün eliyle 
Niğde

(Arzuhal hulâsası : Niğde Sulh Hukuk Mahkemesince aleyhi
ne neticelenen karar dosyasının celbedilerck mâruz kaldığı mağ
duriyetinin önlenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten ayrı, ayrı gösteril
miş bulunan talep ve şikâyetler ki, mercilerince karara bağlan
mış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı merci
lerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğundan 
mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahili Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1892 10 . V I. 1959

254/254 Sabri Koçak
Köseoğlu mahallesi 
Cumhuriyet cad
desi No: 4 
Yozgad

Müstedi Sabri Koçak hakkında müttehaz ve; Boğazlıyan ka
zası köy bürosu memuru iken valilikçe kadro harici tutularak 
açıkta bırakılan mumaileyh hakkındaki bu tasarruf; Devlet Şû- 
rasmca iptal olunmuş ve idarenin hizmet kusuru dahi belirtile
rek açık maaşı ile memuriyet maaşı arasındaki farkın tazminen 
ödenmesi hükme bağlanmış bulunduğu halde, Emekli Sandığı
nın ; açık müddeti zarfında kendisinden yarım tevkifat yapıldığı 
için bu müddetin emeklilik hesabında nazara almamıyacağı yo
lundaki noktai nazarı ilâmın mahmul bulunduğu mâna ve sara
hat muvacehesinde isabetsiz görüldüğünden, noksan ödenen 
aidat tazminen sandığa ödenip mezkûr müddetin tamamının 
müstedinin fiilî hizmetine ilâvesi suretiyle ilâmın Dahiliye Vekâ
leti ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce infazı lüzumuna 
mütedair bulunan 18 . V I. 1958 giin ve 910 sayılı selef encümen 
karan; 21 . XI . 1958 tarihli ve 25 sayılı haftalık karar cetveli 
ile yayınlanarak kesinleşmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığından ahiren alınan 22 Mayıs 1959 tarihli tezkereye naza
ran da; mumaileyhin emekli aylığı 123 lira olarak tadil edilmek 
ve kendisine 2 700 lira emekli ikramiyesi ödenmek suretiyle in-



Arzuhal Arzuh&l sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi E ıcümen karan ve ne sebepten verildiği

faz olunmuş bulunduğundan; keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin 
59 ncu maddesine tevfikan haftalık karar cetveli ile neşrine ka
rar verildi.

Toplantı tarihi

10 . V I.1959

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 958/25 sayılı t et 
yeldeki 958/910 numaralı esas karar dosyasiyle tevhidedilmi§tir.

Reis yerine 
M. M. 

Samsun 
N. Ulusoy

Kâtip
Çanakkale Antalya Bolu Diya bakır

Y. Yazıcı M. Dayıoğlu K. Tayşi

Erzurum 
M. Eyüboğlu

Konya 
S. Sayın

Trabzon 
O. N. Lermioğlu

Yozgad 
S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 194)

T. B. M. M. Matbaası


